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KREU I
1.

ZHVILLIMI SHOQËROR-EKONOMIK NË SHQIPËRI, NEVOJAT E VENDIT PER
ENERGJI DHE PERSHKRIM I SHKURTER I PROJEKTIT TE PROPOZUAR

1.1.

Hyrje

Ekonomia shqiptare është duke u zhvilluar me ritme te shpejta ne drejtim te integrimit
te saj rajonal, Evropian dhe botëror. Vendi ynë aktualisht është duke u përballur me
sukses me sfidat e integrimit ne Bashkimin Evropian, gjë e cila përfshin angazhimin për
ndërtimin e kapaciteteve te reja ekonomike, përshtatjen e teknologjive, si dhe
integrimin e ekonomisë shqiptare ne hartën e tregjeve rajonale dhe ndërkombëtare. Ky
përbën një proces kryesor për te garantuar koherencën dhe vazhdimësinë e strategjive,
te reformave, si dhe te prioriteteve te ekonomisë shqiptare, te cilat janë te nevojshme ne
kushtet e një ekonomie te tregut te lire. Arritja e këtyre objektivave parësore do te
behet e mundur nëpërmjet politikave efektive, konsolidimit dhe zhvillimit te sektorëve
kryesore te ekonomisë kombëtare, konsolidimit te institucioneve dhe hartimit e
implementimit te projekteve, te cilët realisht do ta integrojnë ekonominë Shqiptare,
duke u bazuar ne drejtimet kryesore te Strategjisë Kombëtare për Zhvillim dhe
)ntegrim si dhe ne strategjitë sektoriale dhe rajonale Përpjekjet konstante për
harmonizimin e politikave te rritjes ekonomike me kërkesat e standardeve mjedisore,
përbejnë gjithashtu një drejtim tjetër themelor te programeve te Qeverise për një
zhvillim te qëndrueshëm te vendit. Pavarësisht se furnizimi i vendit me produkte
primare energjitike ka ardhur gjithmonë në rritje, tregu vendas ka mbetur deficitar në
furnizimin si me energji elektrike, ashtu dhe me produkte hidrokarbure, ku shkak i
rëndësishëm është fakti qe vendi ynë nuk ka arritur te realizoje diversifikimin e
furnizimit me burime energjetike (ende nuk është i lidhur me rrjetin ndërkombëtar të
gazit natyror, ndërkohë qe ende nuk janë përfunduar lidhjet e interkonjeksionit
elektroenergjetik me rajonin), si dhe ka kapacitete gjenerues te pamjaftueshëm për të
plotësuar kërkesën në rritje për energji elektrike në vend edhe kur kushtet hidrologjike
janë të favorshme. Problemet e furnizimit me burime energjetike kanë ndikuar që ende
te ketë nivele të ulëta të aktivitetit ekonomik si dhe nivel modest të jetesës.
Eksperienca e vendeve të zhvilluara ka treguar se, për të pasur një zhvillim normal të
sektorit energjetik duhet të vendoset një balancë e drejtë ndërmjet politikave
qeverisëse dhe mekanizmave të tregut, si dhe menaxhimit të energjisë.
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Pikërisht ne ketë kontekst janë vlerësuar dhe trajtuar projektet qe duhet të ndiqen për
sektorin energjitik, duke përfshirë edhe ato qe lidhen me zhvillimin e zonave me
aktivitet kompleks sikurse mund te jene zonat energjitike dhe industriale, nëpërmjet te
cilëve evidentohen investimet përkatëse në vlerë (për burime gjenerimi, apo linja dhe
rruge te transmetimit si dhe koha e domosdoshme që duhet për t i realizuar ato

Rritja ekonomike dhe zhvillimi tërësor i vendit kane kërkuar dhe kane nxitur ndërtimin
e objekteve te reja energjetike e industriale, për te cilat ne ecuri janë paraqitur kërkesa
e propozime konkrete, mjaft prej te cilave janë fokusuar ne shfrytezimin e burimeve
ujore, si ky projekt ne vleresim. Si një studim i karakterit zhvillues e strategjik, do te
krijojnë te gjithë mbështetjen e duhur ligjore dhe institucionale qe te mundësohet
ndërtimi, përdorimi dhe aktiviteti ekonomik ne objektet e parashikuara konform
kontrates koncesionare te nenshkruar me autoritetin nenkontraktore te METE .
Shoqeria DAAB ENERGY GROUP sh p k eshte nje kompani e licensuar ne fushen e
ndertimit dhe shfrytezimit te hidrocentraleve per prodhimin e energjise elektrike me
kapacitet te vogel. Per kete aktivitet shoqeria ka nje kontrate koncensionare te tipit BOT
me Ministrine e Energjise dhe Industrise per shfrytezimin e rrjedhjes ujore te perrenjve
te lumit Tomorrice, ne rrethin e Skraparit. HEC-i do te jete i kapacitetit te vogel me fuqi
te instaluar prej 2400 kW(2.4MW).
Nevoja për Energji Elektrike është një kërkesë e vazhdueshme jo vetëm për Shqipërinë
por edhe në rajon apo me gjerë. Sfida më e madhe me te cilen përballen sot aktoret ne
sektorin e sigurimit te energjise elektrike ështe se ata duhet te zgjedhin midis Kostos,
Sasise dhe Cilesise. Te tre keta elemente perbejne thelbin e te gjithe dilemave per
shtetin Shqiptar, investitoret, prodhuesit, bleresit dhe konsumatoret.
Per investitoret, e rendesishme eshte leverdia ekonomike dhe fitimi. Prodhuesit duhet
te perballen me problemet e ndotjes, kostove te lendeve te para, teknologjise dhe
shitjes.
Bleresi (shteti ne rastin tone) ne kete rast perballet me sigurimin e sasise se nevojshme
per te siguruar nje funksionim normal te sektoreve te rendesishem ekonomik dhe te
jetes ne teresi ne vend. Konsumatoret pavaresisht nga cmimi jane te detyruar te blejne,
sepse energjia elektrike tashme eshte bere pjese e pandashme e realitetit.
Pa energjine elektrike biznesi nuk mund te prodhoje dhe kryeje sherbimet, administrata
nuk mund te realizoje sherbimet publike, ndersa konsumatori familjar ndjen varferine
dhe pamundesine per nje cilesi jete normale.
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Pra per konsumatoret prioritare eshte sigurimi i furnizimit me energji elektrike pa
nderprerje dhe sigurimi i cilesise se sherbimit te ofruar, pavaresisht cmimit me te cilin
duhet te bleje. Konsumatoret ne nje fare menyre vuajne edhe pasojat e ndotjes qe mund
t i shkaktohet ambientit, perfshi edhe kostot e rehabilitimit te tij.

Duke qene nje produkt kaq jetik, per sigurimin e energjise elektrike te gjithe aktoret e
permendur me siper bejne nje kompromis midis tyre per te zgjidhur problemin e
sigurimit te energjise ne menyre te vazhdueshme dhe me cilesine e kerkuar. Vendimet
qe ata marrin ne kete sektor duhet te jene produkt i komunikimit te vazhdueshem midis
tyre, nje analize te plote sociale, ekonomike dhe mjedisore si dhe te perfaqesojne
zgjidhjen me te mire te mundshme brenda realitetit ne te cilin merren.
Me poshte jepet nje tablo e gjere per nje propozim qe synon sigurimin e energjise
elektrike nepermjet ndertimit te HEC-eve. Hidrocentralet jane projektuar sipas te gjitha
parametrave bashkekohore inxhinierike persa u perket punimeve civile te ndertimit.
Turbinat dhe impiantet e transformimit, shperndarjes do te merren me teknologji te
koheve me te fundit.
Prodhimi i energjise elektrike me ane te hidrocentraleve te vegjel eshte marre ne
konsiderate nga Qeveria Shqiptare dhe shihet si nje mundesi e mire per te rritur
furnizimin ne sistemin e trasmentimit te energjise dhe njekohesisht eshte dhe nje
mundesi per te zvogeluar humbjet ne sistemin e trasmentimit me nderhyrje pikesore ne
sistem, sidomos ne pjesen Jugore te Shqiperise, pasi rreth 90% e energjise elektrike e
prodhuar ne vend eshte nga burimet ujore te kaskades se Drinit. Nga vleresimi i
eksperteve dhe studimeve qe jane bere ne tregun Shqiptar dhe me gjere ne rajon, ai
pershkruhet si nje biznes me te ardhme te sigurte.
Ky aktivitet ka si synim prodhimin e energjise elektrike nepermjet shfrytezimit te
burimeve ujore. Kompania ka te qarte rrugen dhe hapat per ta realizuar kete projekt.
Nepermjet ketij raporti te Vleresimit te Ndikimit ne Mjedis do te jepet nje informacion i
detajuar i projektit te ndertimit te Hidrocentralit, informacion mbi zonen dhe popullsine
e saj, punimet qe do te kryhen, ndikimet ne mjedis nga zbatimi i projektit, masat qe
duhet te merren per minimizimin e ketyre ndikimeve, si dhe impakti ekonomiko-social.
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1.2.

Projekti i Propozuar

Objekti i projektit të propozuar.
Objekti i projektit te propozuar per ndertimin e Hidrocentralit ne rrjedhen e Perrenjve
te Hijes, Trepes, Gurres dhe Perroi i Madh, dege te lumit Tomorrice eshte prodhimi i
energjise elektrike duke shfrytezuar nje sasi te ujit rrjedhes, duke perdorur metoden e
devijimit me kanal derivacioni dhe me basen presioni, pa ndertim rezervuaresh apo
digash. Prodhimi i energjise elektrike do te mundesohet nepermjet perdorimit te
turbinave te tipit Pelton me kapacitet total vjetor te prodhimit te energjise Evj =
7,479,080 kWh
Ne tabelen e meposhteme paraqiten karakteristikat teknike te HEC-it.

Karakteristikat

HEC Dobrenje-Tomorrice
Te dhenat

Kuota e vepres se marrjes Perroi i Hijes
Kuota e vepres se marrjes Perroi i Trepes
Kuota e vepres se marrjes Perroi i Madh
Kuota e vepres se marrjes Perroi i Gurres
Kuota e basenit te presionit
Kuota e godines se çentralit
Lartesia Bruto
Lartesia Neto
Prurja llogaritese
Prurja Max
Fuqia e instaluar e Hec-it
Prodhimi vjetor mesatar i energjise
elektrike
Gjatesia e kanalit te derivacionit

983 m
(Q=0.25 m3/sek)
987 m
(Q=0.1 m3/sek)
990 m
(Q=0.1 m3/sek)
865 m
(Q=0.3 m3/sek)
852.5 m
397.0m
H= 455 m
H=443.68 m
Q= 0.60 m3/sek
Q= 1.00 m3/sek
N= 2400 kW->N=2.4 MW
Evj= 7,479,080 kWh
L= 3200 km

Vendodhja e veprave eshte sipas koordinatave metrike ndodhet ne harten me
nomeklaturen K-34-113-C-d, Plansheta e Dobrenjit dhe K-34-113-D-c Plansheta e
Zerecit, te shkalles 1:25 000.
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Procesi i Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis
Studimi i Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis (VNM) siguron një përmbledhje të të dhënave
ekzistuese dhe informacion mbi kushtet e sheshit të ndërtimit te veprave perberese te
HEC duke përfshirë kushtet fizike atmosferike dhe të burimeve ujore dhe biologjike,
burimet kulturore dhe gjendjen social ekonomike të zonës. Në procesin studimor të
VNM përdoren informacioni dhe të dhënat ekzistuese dhe të përfituara rishtas mbi
kushtet e sheshit të ndërtimit, së bashku me standardet dhe normat e zbatueshme për
të vlerësuar impaktet potenciale mjedisore dhe sociale të fasiliteteve të propozuara.
Kërkesat e studimit të Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis
Impaktet potenciale mjedisore të shqyrtuara dhe të analizuara në procesin e VNM dhe
social përfshijnë impaktet ndaj cilësisë së ujit, burimet tokësore dhe ujore, situatën
social ekonomike dhe kulturore gjatë ndërtimit dhe operimit te HEC, vënies së tij në
punë dhe veprimtarive vendore të nxitura. Burimet e vlerësuara social-kulturore
përfshijnë punësimin, përdorimin e tokës, peshkimin, lundrimin lokal, transportin
rrugor dhe hekurudhor dhe shërbimet e komunitetit vendas.
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VNM përvijon gjithashtu edhe masat zbutëse për t u zbatuar për të ndihmuar
parandalimin ose minimizimin e ndikimeve negative, siç mund të jetë e praktikueshme,
të impakteve mjedisore dhe sociale të projektit të propozuar. Këto raportohen në detaje
në planin e menaxhimit të mjedisit (PMM), i cili është pjesë e raportit. VNM-ja përbëhet
nga tërësia e procedurave të Ndërtimit dhe funksionimit te vepres, monitorimit, zbutjes
dhe masave institucionale që do të zbatohen gjatë Ndërtimit dhe funksionimit te
Hidrocentraleve të propozuar për të mënjanuar, kompensuar apo pakësuar disi
ndikimet e kundërta potenciale mjedisore dhe sociale.
Plani raporton edhe veprimet që nevojiten për t i zbatuar këto masa Për më tepër
VNM-ja trajton menaxhimin specifik të mjedisit dhe planet dhe strategjitë monitoruese
dhe identifikon çdo kërkesë dhe afat të domosdoshëm të duhur.

Korniza kryesore e kuadrit ligjor per pergatijen e ketij Raporti te permbledhur te
VNM:
 Ligji Nr. 10 431, datë 9.6.2011 Për mbrojtjen e Mjedisit
 Ligji Nr
datë
Për vlerësimin e ndikimit në mjedis
Metodologjia e e hartimit te ketij raporti te VNM eshte hartuar ne perputhje me
kerkesat dhe percaktimet e Vendimit te KM Nr. 13, date 04.01.2013 Per Vleresimin e
Ndikimit ne Mjedis
Metoda e pergatitjes se VNM

Metodologjia e perdorur per pergatitjen e raportit te VNM-se u bazua ne:
 Rishqyrtimin e politikave, rregullave, udhezimeve operacionale dhe masave
organizative institucionale ekzistuese ne Shqiperi per te zgjidhur dhe lehtesuar
impaktet shoqerore dhe mjedisore te studimit;
 Vleresimin e perputhshmerise se parimeve baze te rregullave shqiptare duke
identifikuar boshlleqet dhe duke paraqitur rekomandime per t i zgjidhur ato
 Pergatitjen e udhezimeve per identifikimin dhe vleresimin e natyres dhe magnitudes
se impakteve mjedisore dhe sociale, duke perfshire pergatitjen e kritereve
seleksionuese sociale dhe mjedisore per te perzgjedhur projektet per
implementimin dhe per te percaktuar nivelin e studimeve/vleresimeve sociale dhe
mjedisore qe kerkohen;
 Sugjerimet mbi modalitetet per pergatitjen e masave lehtesuese te nenprojektit ne
lidhje me zonen ku po ekzekutohet ky i fundit.
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Institucionet pergjegjese kane ne organiken e tyre nje sere inspektoresh dhe teknike si
ne nivelin qendror ashtu dhe ne ate rajonal, si dhe nje specialist te mjedisit, qe do te
jene pergjegjes per monitorimin e ketij studimi dhe te vleresimeve te tjera mjedisore
specifike si dhe do te trajnojne njesite e qeverisjes vendore per t iu permbajtur
kerkesave te parashtruara ne Leje Mjedisore.
Per hartimin e raportit te VNM, porositesi vuri ne dispozicion te hartuesve te raportit
materialin teknik te disponueshem, juridik e projekt-zbatimin.

Kërkesat sociale
Duke pasur parasysh gjendjen social-ekonomike në rajon, kjo veprimtari do të gjenerojë
përfitime të rëndësishme për zonën dhe ende më gjerë, për rajonin. Gjatë periudhës
disa vjecare të ndërtimit të hidrocentralit llogaritet te punesohen disa dhjetera
punonjes nga zonat perreth, ndersa gjate periudhes se shfrytëzimit do te punësohen
disa te tjere ne menyre te drejtperdrejte, pa llogaritur te punësuarit indirekte ne
nenkontraktoret (transporti rrugor, procese monitorimi etj.)
Shumica e forcave vendore për punë duhet të ketë kryer shkollim të mesëm dhe nje
pjese e tyre arsimin e larte. Në fakt, ndërtimi dhe vënia në punë e HEC-it do të gjenerojë
një veprimtari të nxitur të rëndësishem në lidhje me instalimin dhe më pas me
mirëmbajtjen periodike të pajisjeve të ndryshme mekanike, elektrike, elektronike etj.

Përfundime
Studimi i kryer për të plotësuar kërkesat që parashtron një VNM ka ndjekur standardet
e vendit dhe ato ndërkombëtare. VNM përcakton kushtet bazë të sheshit të ndërtimit
dhe vlerëson ndikimin e HEC-it të propozuar në burimet e zonës. Ndikimet pozitive apo
negative të projektit të propozuar janë identifikuar dhe llogaritur në shkallën e mundur
të arsyeshme.
Me fjalë të tjera, vepra e planifikuar do të ketë një ndikim pozitiv në ekonominë e vendit
pa vënë në pozitë të sikletshme infrastrukturën dhe shërbimet vendase. Krahas kësaj,
vepra do të lehtësojë shumë nga problemet serioze që po përjetohen tani për tani për
shkak të mungesës serioze të energjisë elektrike dhe situatës se paqarte te çmimeve te
karburanteve, që i nevojiten vendit për zhvillimin e tij social dhe industrial.
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KREU II
2.

MBI LEGJISLACIONIN MJEDISOR DHE PERPUTHJET E TIJ ME ATE
NDERKOMBETAR PER PROJEKTIN

2.1.

Qellimi i Vleresimit te Ndikimit ne Mjedis

VNM eshte nje proces sistematik per te percaktuar dhe vleresuar efektet apo ndikimet
ne mjedis te nje veprimtarie apo projekti te caktuar. Ne nje situate normale, ky proces
aplikohet perpara se te merret vendimi dhe te fillojne angazhimet per realizimin e
projektit. Po sidoqofte, dhe ne çdo kohe, efektet sociale, kulturore dhe shendetesore
jane konsideruar si pjese integrale e VNM. Kujdes i veçante i kushtohet praktikave te
VNM per te parandaluar dhe minimizuar efektet e mundshme negative te veprimeve te
ndermarra.
Qellimi i VNM eshte te:



Te jape informacion per vendimmarresit per pasojat mjedisore te studimet e
propozuara; dhe
Te promovoje zhvillimin miqesor dhe te qendrueshem me mjedisin duke
identifikuar masat e duhura per permiresimin dhe zvogelimin e ndikimeve ne
mjedis

Reduktimi i ndikimeve ne mjedis arrihet nese nje zhvillim behet i qendrueshem me
mjedisin. Keto ndikime jane mjaft komplekse, me te medha ne shkalle dhe per me teper
shtrijne pasojat e tyre me shume se 10 vjet me pare ku u fut koncepti i VNM ne vendin
tone. Si rezultat, VNM eshte kthyer ne nje vegel kyç per vendimarrjen per nje zhvillim te
propozuar.
Ne aspektin nderkombetar, roli i VNM eshte njohur ne Principin e 17 te Deklarates per
mjedisin dhe Zhvillimin.
VNM, si nje instrument kombetar duhet te aplikohet per aktivitetet e propozuara te cilat
pritet qe te kene ndikim negativ ne mjedis dhe jane subjekt i nje vendimmarrje te nje
autoriteti kombetar.
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Qellimi dhe objektivat e VNM mund te ndahen ne dy kategori.
Qellimi i pare, drejtperdrejte, eshte te informoje procesin e vendimarrjes duke
identifikuar te konsiderueshem potencialet ne mjedis dhe rreziqet e perfitimet e
projektit dhe zhvillimit te propozuar.
Qellimi perfundimtar, afatgjate i VNM eshte te promovoje zhvillimin e qendrueshem
duke siguruar qe propozimet e projektit nuk minojne burimet natyrore dhe funksionet
ekologjike ose mireqenien, stilin e jetes dhe jetesen e komunitet si dhe te njerezeve qe
lidhen apo varen nga ky projekt ose aktivitet.
Objektivat afatshkurter dhe te drejtperdrejte te VNM:





Permiresim nga pikepamja mjedisore i propozimit dhe projektit;
Siguron qe burimet natyrore jane perdorur ne menyren e duhur dhe me efiçence;
Identifikon masat e duhura per zvogelimin e ndikimeve te mundshme potenciale
te projektt apo propozimit; dhe
Lehteson informimin e vendimmarresit, duke perfshire vendosjen e termave dhe
kushteve mjedisore per zbatimin e projketit apo propozimit.

Objektivat afatgjate te VNM jane:





2.2.

Siguron dhe mbron shendetin e njeriut;
Parashikon dhe perjashton ndryshimet e pakthyeshme dhe demtimet serioze te
mjedisit;
Ruan dhe mbron burimet natyrore, peisazhet e natyres dhe komponentet
perberes te ekosistemeve;
Permireson aspektet sociale te projektit

Kuadri ligjor kombetar

Sa me siper, ky Raport i Vleresimit te Ndikimit ne Mjedis, eshte mbështetur ne
legjislacionin mjedisor si me poshte dhe ka per qellim qe te identifikoje, parashikoje dhe
parandaloje ndikimin e këtij aktiviteti ne mjedis.
Kuadri ligjor për VNM-ne sigurohet ne menyre te drejtperdrejte nga dy ligje për
mjedisin në Shqipëri Ligji Per mbrojtjen e mjedisit dhe Ligji per Vleresimin e Ndikimit
ne Mjedis. Keto ligje se fundmi jane perafruar plotesisht me ligjet e Bashkimit Europian
per mbrojtjen e mjedisit dhe Vlersimin e Ndikimit ne Mjedis.
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Bazuar ne Ligjin Nr. 10448, date 14.07.2011 Per lejet e mjedisit, ne Aneksin Nr.1
,ky projekt nuk eshte i perfshire ne listen e aktiviteteve qe duhet te paisen me leje
mjedisore, por sipas Ligjit Nr
date
Per Vleresimin e Ndikimit
ne Mjedis dhe VKM. Nr. 13, datë 4.01.201 Për proceduren e VNM-se ky projekt
duhet ti nenshtrohet procedures se miratimit te VNM paraprake.
Ligji mbi Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis (VNM) percakton tipin dhe shkallen e
projekteve apo veprimtarive qe kerkojne VNM para implementimit. Kategorite e VNMve jane:
VNM paraprake. Ky vlen per projekte qe mund te kene impakte potenciale me te vegjel
ne permasa qe serish kerkojne nje vleresim profesional te impakteve te tyre. Keto
perfshijne projekte qe jane listuar ne Shojcen 2 te Ligjit per VNM dhe ndryshime apo
rehabilitime te projekteve te listuar ne Shtojcen 1 dhe qe nuk klasifikohen ndryshe nga
AKM.
VNM e Thelluar. Ky vlen per projekte me impakte potencialisht te konsiderueshme, siç
figurojne ne listen e Shojces 1 te Ligjit, ato projekte te listuara ne Shtojcen 2 per te cilet
Agjencia Kombetare e Mjedisit mendon se do te kene nje impakt te konsiderueshem mbi
mjedisin (bazuar ne informacionin e siguruar nga propozuesi ne kohen e aplikimit) dhe
veprimtarite qe jane per tu implementuar ne zonat e mbrojtura apo zona bregdetare te
Republikes se Shqiperise.
Legjislacioni mjedisor eshte hartuar per te mbrojtur dhe parandaluar komponente te
veçante dhe te rendesishem te mjedisit. Keshtu, nder me specifiket mund te
permendim:
Ne ligjin Nr
date
Për Mbrojtjen e Mjedisit theksohet ne kapitullin
V (VNM) neni 25 se:
Vlerësimi i ndikimit në mjedis kryhet nga zhvilluesi, si pjesë e përgatitjeve për
planifikimin e një projekti zhvillimi dhe para kërkimit të lejeve përkatëse të zhvillimit.
Ne Ligjin Nr
date
Per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis ne kreun ))
neni per Procedurat e vlerësimit të ndikimit në mjedis thuhet
Projektet private apo publike, të listuara në shtojcat I dhe II, bashkëlidhur këtij ligji, i
nënshtrohen vlerësimit të ndikimit në mjedis, në përputhje me kërkesat e kreut II të
këtij ligji, përpara dhënies së lejes përkatëse nga autoriteti përgjegjës për zhvillimin ose
jo të projektit.
Procedura e vlerësimit të ndikimit në mjedis përfshin:
a) procesin paraprak të vlerësimit të ndikimit në mjedis;
b) procesin e thelluar të vlerësimit të ndikimit në mjedis.
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Dokumenti bazë ku mbështetet procesi i VNM-së, është raporti i vlerësimit të ndikimit
në mjedis, i cili, në varësi të ndikimeve të mundshme të projektit, mund të jetë:
a) raporti paraprak i VNM-së për projektet e shtojcës II;
b) raporti i thelluar i VNM-së për projektet e shtojcës I.
Raporti i vleresimit te ndikimit ne mjedis perfshin indentifikimin, saktesimin dhe
vleresimin e drejtperdrejte dhe te terthorte te projektit ne mjedisin ku do te zbatohet, si
dhe percaktimi i masave per te parandaluar dhe zbutur demtimet ne mjedis qe ne fazen
fillestare te tij.

2.3.

Permbledhje e kuadrit ligjor

Gjate dhjetevjeçarit te fundit qeveria ka realizuar zhvillimin e akteve ligjore mjedisore,
si rezultat i ndryshimeve degraduese mjedisore te cilat kane ardhur si rezultat i
industrise para viteve 90-te dhe zhvillimeve te fundit ne fushen e ndertimit dhe
industrise.
Menaxhimi dhe mbrotja e mjedisit jane pjese e Legjislacionit Shqiptar, Neni 59(d)
shkruhet se:
Shteti brenda kompetencave kushtetuese dhe mjeteve qe disponon si dhe ne
plotesimin e nismes dhe te pergjegjesise private, synon:
Neni d): nje mjedis te shendetshem dhe ekologjikisht te pershtatshem per brezat e
sotem dhe te ardhshem.
Sipas Ligjit Nr
date
Per Mbrojtjen e Mjedisit Ministria e Mjedisit
eshte autoriteti pergjegjes per rishikimin e dokumentit VNM te pergatitur nga ekspertet
e licensuar prej ministrise se mjedisit.
Pervec Ligjit Nr
date
Per Mbrojtjen e Mjedisit Parlamenti i
Republikes se Shqiperise miratori edhe Ligjin Nr
Date
Per
Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis Ky ligj eshte zhvilluar dhe bazuar ne Direktivat e EU
dhe praktikat nderkombetare te Vleresimit te Ndikimit ne Mjedis.

13 | P a g e

NDËRT)M) D(E FUNKS)ON)M) ) ()DROCENTRAL)T DOBRENJË-TOMORR)CË
PRANË FSHATIT DOBRENJË, KOMUNA ZHEPË, RRETHI SKRAPAR

Nder ligjet e tjera te legjislacionit kombetar ne lidhje me aktivitetin, këtë VNM dhe
mjedisin përfshijnë :
 Ligji Nr
datë
Për Mbrojtjen e Mjedisit
 Ligji Nr
datë
Për Vlerësimin e Ndikimit Në Mjedis
 Ligj Nr
date
Per lejet e mjedisit
 Ligji Nr. 10463 date 22.09.
Per menaxhimin e integruar te mbetjeve
 Ligji Nr 8652 Për Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore,
date 31 Korrik 2000.
 Ligj Nr
date
Per planifikimin e territorit
 Ligji Nr
datë
Për mbrojtjen e ajrit nga ndotja
 Ligji Nr
datë
Për mbrojtjen e biodiversitetit
 Ligji Nr
datë
Për Licencat autorizimet dhe lejet në
Republikën e Shqipërisë
 Ligj Nr
datë
Për trajtimin mjedisor të ujërave të ndotura
 Ligji Nr
datë
Për mbrojtjen e biodiversitetit
 Ligji Nr.8906, datë 6.6.2002 "Për zonat e mbrojtura".
I ndryshuar me:-Ligjin Nr.9868, datë 04.02.2008
 Ligji Nr. 111date
Per menaxhimin e integruar te
burimeve ujore
 Vendim Nr
Datë
Për Rregullat dhe Procedurat për
Hartimin dhe Zbatimin e Programit Kombëtar të Monitorimit të Mjedisit
 Vendimi Nr.247, datë 30.04.2014 Për tërheqjen e mendimit te publikut në
vendimmarrje për mjedisin
 Vendim Nr. 123, datë 17.2.
Per menaxhimin e zhurmave
 Vendim Nr
dt
Per rregulloren e mbrojtjes se publikut
nga shkarkimet ne mjedis
 Vendim Nr
datë
Për ambalazhet dhe mbetjet e tyre
 Vendim Nr
datë
Për lendfillet e mbetjeve
 Vendim Nr
datë
Për miratimin e katalogut shqiptar të
klasifikimit të mbetjeve
 Vendim Nr
datë
Për normat e lejuara të shkarkimeve të
lengëta dhe kriteret e zonimit të mjediseve ujore pritëse
 Vendim Nr
dt
Per licencat dhe lejet qe trajtohen nga apo
nepermjet QKL dhe disa rregulla te tjera
 Vendim Nr
date
Per te drejten e publikut per te pasur
informacion mjedisor
 Vendim Nr
date
Per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis
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Vendim i Nr. 419, datë 25.6.2014 Për miratimin e kërkesave të posaçme
për shqyrtimin e kërkesave për leje mjedisi të tipave A, B dhe C, për
transferimin e lejeve nga një subjekt te tjetri, të kushteve për lejet
respektive të mjedisit, si dhe rregullave të hollësishme për shqyrtimin e
tyre nga autoritetet kompetente deri në lëshimin e këtyre lejeve nga QKL.
Vendim Nr
datë
Për shpalljen e zonave te mbrojtura
monument natyror
Udhezim i Ministrise se Mjedisit nr
dt
Per tarifat e
sherbimit per Leje Mjedisore
Udhezim Nr
dt
Per nivelet kufi te zhurmave ne republiken e
shqiperise
Udhezim Nr. 1037- date
Per vleresimin dhe menaxhimin e
zhurmes mjedisore
Udhezim Nr. 7938, date 17.7.2014 Per tarifat e VNM

Ne parlamentin Shqiptar jane miratuar edhe disa ligje ne kuader te perfshirjes se vendit
tone ne Protokolle dhe marreveshje te ndryshme. Nder to permendim:








Ligji Nr
datë
Për ratifikimin e konventes se Aarhusit
Per te drejten e publikut per te pasur informacion dhe perfshirjen ne
vendimarrje, si dhe per tiu drejtuar gjykates per ceshtjet e mjedisit.
Ligji Nr
datë
Për aderimin e Republikes se Shqiperise
ne Protokollin e Kiotos ne konventen per ndryshimet klimatike UNFCCC).
Ligji Nr
datë
Për ratifikimin e protokollit te vleresimit
strategjik mjedisor
Ligji Nr
datë
Për aderimin e Republikes se Shqiperise
ne Amendamentin e Pekinit per protokollin e Montrealit Per substancat
qe hollojne shtresen e Ozonit.
Ligji Nr
datë
Për aderimin e Republikes se Shqiperise
ne protokollin per regjistrat e shkarkimit dhe transferimit te ndotesve
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2.4.

Kuadri institucional

Institucionet pergjegjese per mbrojtjen e mjedisit
Institucioni kryesor dhe me i rendesishem ne fushen e mjedisit eshte Ministria e
Mjedisit. Ne varesi te kesaj ministrie jane edhe Agjencia Kombetare e Mjedisit,
Drejtorite Rajonale te Mjedisit, si dhe Drejtorite Rajonale te Menaxhimit te Pyjeve.
Ministria e Mjedisit eshte e perbere nga 12 Drejtori Rajonale te Mjedisit te cilat
ushtrojne funksion lokal ne rang prefekture dhe Agjensia Kombetare e Mjedisit e cila ka
funksion kombetar. Institucione te tjera pergjegjese per mbrojtjen e mjedisit jane edhe
Pushteti vendor, si dhe Ministri te tjera si ajo e Transporteve, e Bujqesise, Ministria e
Energjise dhe Industrise, etj, sipas fushes se veprimtarise.
Ministria e Mjedisit (MM)
Ministria e Mjedisit, eshte autoriteti kryesor pergjegjes per menaxhimin dhe mbrojtjen e
mjedisit dhe hartimin e politikave mjedisore ne nivel kombetar. Ministria e Mjedisit u
krijua si organi shteteror i specializuar per mbrojtjen e mjedisit ne Shqiperi. Ajo harton
dhe zbaton politiken e qeverise per mbrojtjen e mjedisit, harton projekt-akte ligjore e
nen-ligjore ne fuksnion te mbrojties dhe menaxhimit te qendrueshem te mjedisit,
bashkerendon aktivitetet e institucioneve te linjes per ceshtje te mjedisit, organizon dhe
koordinon punen per monitorimin e mjedisit, pergatit projekt-marreveshjet
nderkombetare apo bilaterale per mbrojtjen e mjedisit, pergatit Raportin vjetor
Per Gjendjen e Mjedisit shqyrton dhe jep aktet e miratimit te lejeve mjedisore per
aktivitetet e ndryshme ekonomike, etj.
Ne baze te ligjit per mbrojtjen e mjedisit, neni 67, pergjegjesite kryesore te MMPAU
jane: Si institucion qendror i specializuar për mbrojtjen e mjedisit dhe si mbështetëse
teknike e Ministrit, Ministria kryen edhe këto detyra kryesore:
a.
bashkëpunon me institucionet qendrore, me organet e qeverisjes vendore, me
publikun dhe organizatat jofitimprurëse mjedisore e profesionale, për të rritur
shkallën e zbatimit të legjislacionit mjedisor;
b.
përgatit projektet e marrëveshjeve, të protokolleve e programeve të
bashkëpunimit dy e shumëpalësh, me shtete, organe dhe organizata
ndërkombëtare për mbrojtjen e mjedisit dhe ndjek zbatimin e tyre;
c.
studion nevojat e vendit për specialistë për mbrojtjen e mjedisit dhe
bashkërendon me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës për kualifikimin e
specializimin e tyre;
d.
mbështet projekte për punë kërkimore-shkencore, për përmirësimin e gjendjes
së mjedisit, për futjen e teknologjive ekologjikisht të pastra, për nxitjen e
veprimtarive të organizatave jofitimprurëse mjedisore;
e.
ndihmon organet e qeverisjes vendore për mbrojtjen e mjedisit dhe për hartimin
e zbatimin e planeve vendore për mjedisin.
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Agjencia Kombetare e Mjedisit (AKM)
Ne ligjin e ri per mbrojtjen e mjedisit, Nr. 10431, date 09.06.2011, ne Nenin 59
Organizimi i Agjencisë Kombëtare të Mjedisit percaktohet
1. Agjencia Kombëtare e Mjedisit është institucion qendror publik në varësi të ministrit,
që ushtron juridiksionin e vet në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë, përmes
zyrës qendrore dhe degëve rajonale në qarqe, të cilave këtu e më poshtë do t'u
referohemi si agjencitë rajonale të mjedisit.
2. Agjencia Kombëtare e Mjedisit financohet nga Buxheti i Shtetit dhe burimet e veta.
3. Agjencia Kombëtare e Mjedisit ka pavarësi në vendimmarrjen dhe kryerjen e
funksioneve të saj, të parashikuara në këtë ligj.
4. Këshilli i Ministrave, në përputhje me kërkesat e këtij ligji, miraton rregulla të
hollësishme për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë Kombëtare të Mjedisit dhe të
agjencive rajonale të mjedisit, ndarjen dhe organizimin e punës, statusin e punonjësve
dhe marrëdhëniet e saj me institucione të tjera.
5. Kryeministri, me propozimin e ministrit dhe në përputhje me legjislacionin në fuqi,
miraton strukturën dhe organikën e Agjencisë Kombëtare të Mjedisit dhe të agjencive
rajonale të mjedisit.
Ndersa ne Nenin 60, te ketij ligji percaktohen funksionet e ketij institucioni.
Funksionet e Agjencisë Kombëtare të Mjedisit:
1.
Agjencia Kombëtare e Mjedisit është autoriteti kompetent për përcaktimin e
kushteve për lejet përkatëse të mjedisit, në përputhje me dispozitat e këtij ligji, me
legjislacionin për lejet e mjedisit dhe me dispozitat e ligjeve të tjera përkatëse dhe ka
këto funksione:
a.
hartimin e Programit Kombëtar për Monitorimin e Mjedisit dhe monitorimin e
gjendjes së mjedisit, në përputhje me dispozitat e këtij ligji;
b.
përgatitjen dhe publikimin e raporteve vjetore për gjendjen e mjedisit;
c.
kryerjen e shërbimeve të matjes së shkarkimeve në mjedis me kërkesë të
ministrisë;
b)
këshillimin e organeve vendore për zbatimin e politikave mjedisore;
a.
krijimin dhe menaxhimin e sistemit të informacionit mjedisor;
b.
krijimin dhe menaxhimin e Regjistrit të Shkarkimit dhe Transferimit të
Ndotësve;
c.
sigurimin e informacionit mjedisor për publikun, në përputhje me dispozitat e
këtij ligji;
d.
sigurimin e informacionit për publikun për procesin e vendimmarrjes për
çështjet mjedisore, në përputhje me dispozitat e këtij ligji;
e.
sigurimin e zbatimit të parimit të përgjegjësisë mjedisore për çdo operator, në
përputhje me dispozitat e këtij ligji;
f.
menaxhimin e sistemit të të dhënave për pyjet.
2. Kjo agjenci kryen edhe funksione të tjera që i ngarkohen me legjislacion të posaçëm.
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Autoritete te Tjera ne Nivel Qendror
Komisioni i perhershem per shendetin dhe mjedisin punon per Parlamentin dhe
rishikon draftet e ligjeve te pergatitura nga MMPAU, aprovon mareveshje mjedisore
nderkombetare dhe te tjera ne lidhje me ceshtjet mjedisore. Mandati i tij percaktohet
nga Parlamenti dhe anetaret e tij jane perfaqesues nga te gjitha grupet parlamentare.
Komisioni rishikon dhe pergatit aktet ligjore qe duhen miratuar nga Parlamenti. Ka te
drejten te mbikqyre aktivitetet e MMPAU sipas rastit kur ka interesim te vecante te
publikut.

Niveli Rajonal dhe Vendor
Ne nivel prefekture veprojne 12 Drejtori Rajonale te Mjedisit (DRM), te cilat nepermjet
ndryshimeve ligjore te muajve te fundit, kalon ne varesi te AKM. DRM-t i kryejne
funksionet dhe kompetencat Brenda territorit te nje Qarku te caktuar duke perfshire te
gjitha rrethet dhe komunat e bashkite e ketij qarku.
Ne nivel vendor, bashkite dhe komunat jane pergjegjese per mbrojtjen e mjedisit,
megjithese nuk kane njesi te specializuara mjedisore pervec bashkive te medha ne vend
si ajo e Tiranes, Durresit, Elbasanit, Fierit, Shkodres, etj. Ne baze te ligjit mbi
organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore Nr. 8652, datë 31.7.2000,
autoritetet lokale moren pergjegjesine per mbrojtien e mjedisit, menaxhimin e
rezervave ujore, mbetjeve urbane, infrastrukturen e transportit dhe zonat e gjelbra, ne
fillim te vitit 2001.
Bashkite dhe komunat jane gjithashtu pergjegjese per menaxhimin e zonave pyjore te
cilat kane kaluar vitet e fundit me Vendim te Keshillit te Ministrave ne administrimin e
tyre.
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2.5.

Metodologjia e Vleresimit

Per hartimin e raportit te VNM, porositesi vuri ne dispozicion te hartuesve te raportit
materialin teknik, inxhinierik dhe juridik. Ky projekt pergatitet me kerkese te
investitorit DAAB ENERGY GROUP Sh p k si dhe jane kryer inspektime ne terren per
identifikimin e elementeve mjedisore dhe te biodiversitetit.
AKM dhe DRM, jane autoriteti kompetent ligjor per te kerkuar, analizuar dhe aprovuar
dokumentacionin e VNM, ku projekti ne vleresim do ti nenshtrohet procedurave te
raportit paraprak te VNM-se, kriteret e klasifikimit shpjegohen si me poshte:

Tabela: 1: Kriteret e klasifikimit per procedurat shqiptare te VNM-se
Kategoria
sipas Procedura qe Duhet Ndjekur
Legjislacionit Shqiptar
(Duke plotesuar Standartet Shqiptare)
Aneksi i Ligjit 10448, date Sipas kerkesave te ligjit Nr 10448, date 14.07.2011
Per lejet e Per lejet e mjedisit Shtojca per Lejet e mjedisit
mjedisit
të tipave A, B dhe C ky aktivitet nuk klasifikohet per
paisje me leje mjedisore.
Shtojca 1 dhe 2, Ligji
Nr.10440, date 07.07.2011
Per Vleresimin e Ndikimit ne
Mjedis





Pergatitja e procedures se raportit paraprak
te VNM-se, pasi klasifikohet ne shtojcen II,
pika 3.ë.
Organizimi i takimit me publikun si aktivitet
me ndikime te rendesishme ne mjedis.
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KREU III
3.

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT TË NDËRTIMIT DHE FUNKSIONIMIT TË
HIDROCENTRALIT DOBRENJË-TOMORRICË .

3.1.

Te pergjithshme

Nisur nga nevojat e medha per energjine elektrike, si dhe duke njohur rezervat ujore te
zones, eshte hartuar projekti i plote i fizibilitetit per shfrytezimin e rezervave ujore te
perrenjve: Perroi i Madh, Gures, Hijes dhe Terpes.
Objekti i projektit te propozuar per ndertimin e Hidrocentralit ne rrjedhen e Perrenjve
te Hijes, Trepes, Gurres dhe Perroi i Madh, dege te lumit Tomorrice eshte prodhimi i
energjise elektrike duke shfrytezuar nje sasi te ujit rrjedhes, duke perdorur metoden e
devijimit me kanal derivacioni dhe me basen presioni, pa ndertim rezervuaresh apo
digash. Prodhimi i energjise elektrike do te mundesohet nepermjet perdorimit te
turbinave te tipit Pelton me kapacitet total vjetor te prodhimit te energjise
Evj=7,479,080 kWh
Ne tabelen e meposhteme paraqiten karakteristikat teknike te HEC-it.
HEC Dobrenje-Tomorrice
Karakteristikat

Te dhenat

Kuota e vepres se marrjes Perroi i Hijes
Kuota e vepres se marrjes Perroi i Trepes
Kuota e vepres se marrjes Perroi i Madh
Kuota e vepres se marrjes Perroi i Gurres
Kuota e basenit te presionit
Kuota e godines se çentralit
Lartesia Bruto
Lartesia Neto
Prurja llogaritese
Prurja Max
Fuqia e instaluar e Hec-it
Prodhimi vjetor mesatar i energjise
elektrike
Gjatesia e kanalit te derivacionit

983 m
(Q=0.25 m3/sek)
987 m
(Q=0.1 m3/sek)
990 m
(Q=0.1 m3/sek)
865 m
(Q=0.3 m3/sek)
852.5 m
397.0m
H= 455 m
H=443.68 m
Q= 0.60 m3/sek
Q= 1.00 m3/sek
N= 2400 kW->N=2.4 MW
Evj= 7,479,080 kWh
L= 3200 km
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3.2.

Vendodhja, Pozicioni gjeografik i zones

Hidrocentrali Dobrenje-Tomorrice do te ndertohet ne afersi te fshatit Dobrenje, te
Komunes Zhepe, Rrethi Skrapar, Qarku Berat.
Vendodhja e veprave eshte sipas koordinatave metrike ndodhet ne harten me
nomeklaturen K-34-113-C-d, Plansheta e Dobrenjit dhe K-34-113-D-c Plansheta e
Zerecit, te shkalles 1:25 000.
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Duke marre parasysh natyren e relievit dhe karakteristika te vecanta te zones ne studim
te cilat lidhen ngushte dhe me ndertimin gjeologjik mund ta ndajme relievin ne pjesen
me te madhe kodrinore dhe pjesen e siperme( ku do te ndertohet hidrocentrali eshte
malore) Ne pjesen e siperme te pellgut ujembledhes kemi nje perhapje te shkembinjve
ultrabazik, shkembinj poroze me carje dhe ujembajtje lokale te ujrave nentokesore. Ne
pergjithesi formacionet e shkembinjve ne zonen ne studim jane te pa pershkueshem
dhe lehtesisht te gerryeshem.
Ne pellgun ujembledhes te perrenjve, tokat e kafenjta shtrihen ne lartesine 600-1000 m.
Ato jane formuar mbi shkembinj ne kushtet e klimes mesdhetare dhe kontinentale dhe
te bimesise se dushkut. Mbi lartesin 1000-1700 m deri ne 1800 m jane formuar tokat e
murrme pyjore dhe mbi llojet e ndyshme te shkembinjve dhe klimes se ftohte dhe nen
pyjet e ahut dhe haloreve. Ne pjesen e siperme te zones ne studim,bimesia eshte e
perbere nga dushkaja.Zona me e larte eshte e mbuluar nga kullota alpine.sipas
rajonizimit te vendit tone , zona ne studim ndodhet ne zonen me intesitet lekundjesh VI
balle.
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Infrastruktura rrugore
Zona ne studim eshte e lidhur me rruge automobilistike te kategorive te fundit, ne
gjendje teper te amortizuar dhe te veshtire per tu kaluar nga cdo lloj mjeti. Nje menyre
komunikimi me rruge automobilistike per kete zone banoret shfrytezojne edhe shtratin
e lumit Tomorrice gjate sezoneve me pak rreshje dhe me prurje te vogel te ujit te lumit.
Ky territor i perkete komunes Zhepe, te rrethit te Skraparit.
Pamje satelitore e HEC-it Dobrenje-Tomorrice .

3.3.

Pershkrim i projektit

Shqipëria është shumë e pasur me burime ujore dhe me një pejsazh të mrekullueshëm
natyror. Kushtet hidrografike, gjeomorfologjike dhe klimaterike formojnë rrjedhje
natyrore ujëshumë dhe rënie të mëdha, të cilat krijojnë mundësinë për shfrytëzimin
hidroenergjitik me leverdi të madhe ekonomike. Këto karakteristika natyrore të
mrekullueshme shpalosin në mënyrë të theksuar gjithë zonën malore dhe kodrinore të
Shqipërisë, në të cilën bën pjesë edhe pellgu ujembledhës i perrenjve te Hijes dhe
Burrenjes te cilet ndodhen ne pjesen e poshtme te lumit te Tomorrices. Furnizimi
kryesor I ketyre perrenjve vjen nga burimet e Dobrenjes qe ndodhen ne pjesen e
siperme te tyre.
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Prodhimi i energjisë sot në Shqipëri është kryesisht nga hidrocentralet e mesëm
dhe të mëdhenj. Kapaciteti hidroenergjitik i vëndit tonë llogaritet me një fuqi teknikisht
të shfrytëzueshme prej rreth 4 milionë kW dhe me një prodhim energjie vjetore rreth
20 deri 22 miliardë kWh. Sot kjo energji është shfrytëzuar në masën rreth 35 %.
Nga vlera e hidroenergjisë së lartpërmëndur, mbi 5% të saj i takojnë
hidrocentraleve të vegjël me fuqi deri 5000 kW. Aktualisht Shqipëria prodhon rreth 6 x
109 kWh në vit, prej të cilëve rreth 5 x 109 shkojnë në përdoruesit e vëndit, ndërkohë që
nevojat minimale sot janë rreth 7 x 109 kWh në vit.
Për pasojë Shqipëria ka një defiçit prej rreth 2 x 109 kWh në vit, të cilën detyrohet ta
importojmë nga jashtë vëndit.

Kushtet Klimatike
Kushtet klimatike të pellgut ujëmbledhës të perenjve janë të kushtëzuara nga pozita
gjeografike, distance nga deti Adriatik, relievi dhe vetitë e masave ajrore, prej të cilave
është e ndikuar. Duke u mbështetur në kushtet klimatike, zona në studim ndodhet në dy
zona klimatike:
Zona klimatike mesdhetare kodrinore pjesa e poshtme dhe e mesme e pellgut
ujëmbledhës

Zona klimatike mesdhetare malore pjesa e sipërme e pellgut ujëmbledhës ku do të
ndërtohet H/c)
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Zona në studim hyn në zonën mesdhetare malore e cila karakterizohet me klime me
verë të shkurtër dhe të freskët dhe dimër të ftohtë dhe me borë. Reshjet në zonë janë
nga 1000 m- 2000 m. Temperaturat mesatare vjetore shkojnë nga 13 deri në 15° C. Për
të analizuar karakteristikat e zonës u shfrytëzuan të dhënat meteorologjike
shumëvjeçare të vendmatjeve Brenda pellgut dhe jashtë pellgut ujëmbledhës.
Vendmatja meteorologjike Gramsh, me lartësi 200 m.
Temperatura e ajrit

Siç përmendëm më sipër, pozicioni gjeografik dhe format e ndryshme të relievit
reflektojnë ndjeshëm në kushtet klimatike të zonës dhe sidomos në vlerat e
përgjithshme të temperaturës së ajrit. Në përfytyrim të përgjithshëm të regjimit termik
të zonës në studim, vlerat mesatare vjetore luhaten rreth 13 0 C.
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Nga studimet e kryera rezulton se gradienti i tenipe turës është rreth 0.5° C për 100 m
lartësi. Kjo na lejon të themi se në lartësi dot ë kemi vlera te njëjta për të gjithë llojet e
temperaturave (për temperaturat skajore)
Tab nr 1 Temperatura mujore dhe vjetore
Vendmatj 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Mes

Gramsh

7.2

9.1

13.0

17.7

20.9

23.1

23.5

20.3

15.3

10.2

7.2

14.5

6.0

Tab nr 2 Temperatura maksimale absolute mujore dhe vjetore
Vendmatj

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Max

Gramsh

21.0

28.5

28.6

33.1

35.0

38.5

43.0

40.8

37.9

32.5

27.3

22.5

43.0

Tab nr 3 Temperaturat minimale absolute mujore dhe vjetore
Vendmatj

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Min

Gramsh

-14.1

-7.0

-8.0

0.4

3.8

7.7

9.2

11.4

6.3

0.2

-3.6

-7.4

-14.1

Muaj me i ftohte eshte janari ku temperatura ne Gramsh eshte -14.10 C. Muaj me i nxehte ne
zonen ne studim eshte muaji korrik 430 C Gramsh. Temperatura min absolute luhatet nga 14 0 C
deri ne 150 C per 200 C ne zonen malore.
Reshjet atmosferike

Harta e reshjeve te zones
Periudha e ngrohtë e vitit Maj-Shtator ka sasinë më të vogël të reshjeve, ndërsa më e
madhja vihet re në periudhën e ftohtë të vitit Tetor-Maj. Shpërndarja e reshjeve gjatë
vitit karakterizohet nga një mungesë e theksuar njëtrajtshmërie. Sasia më e madhe e
reshjeve e përqendruar në periudhën Nëntor
Janar, ku gjatë këtyre tre muajve bien
rreth 13% e reshjeve vjetore. Muajt më me pak reshje janë muajt Korrik Gusht.
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Shperndarja brendavjetore e reshjeve atmosferike
Tab nr 5 Reshjet me te medha 24-oreshe
Vendmatja

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Max

Gramsh

150

55

62

65

75

95

65

56

54

79

91

55

150

Tab nr 6 Reshje me te medha 24-oreshe me siguri te ndryshme
Siguri te ndryshme ne %

Gramsh

1

2

5

10

20

159

145

126

110

96
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Bora
Renia e bores ne zonen malore eshte nje dukuri e zakonshme per cdo vit. Kjo dukuri
verehet kryesisht ne periudhen e ftohte te vitit, por eshte vene re edhe ne muajin Teor
dhe Prill
Numri i ditëve mesatare me borë në zonën në studim ndryshon nga 15 deri në 20.
Numri mesatar i ditëve me shtresë bore është 15 deri në 30 ditë në vit. Mesatarja e
trashësisë maksimale të shtresës së borës është 40-50cm. Lartësia maksimale e borës e
vrojtuar është 1 deri në 1.5 m.
Nr mesatar i diteve me bore
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3.4.

Rrjedha ujore

Ne pjesen e siperme te pellgut ujembledhes kemi nje perhapje te shkembinjve
ultrabazik,shkembinj poroze me carje dhe ujembajtje lokale te ujrave nentokesore. Ne
pergjithesi formacionet e shkembinjve ne zonen ne studim jane te pa pershkueshem
dhe lehtesisht te gerryeshem.
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3.5.

Skema e shfrytezimit hidroenergjitik te HEC Dobrenje-Tomorrice

Skema e shfrytezimit te ujit te perrenjve do te jete nepermjet kanaleve te derivacioneve
te kater perrenjve dhe bashkimin e dyre ne nje pike ku do te futet uji ne tubacion nen
presion deri ne godinene e hecit dhe te turbinave. Ne kete pike takimi te derivacioneve
do te ndertohet baseni i presionit dhe njekohesisht rregullatori i prurjes se ujit.
Turbinate do te jene te tipit Pelton dhe do te instalohen ne godinen e HECit, ku do te
jene edhe gjeneratoret e prodhimit te energjise dhe transformatori i energjise.
Skema e turbines Pelton

3.6.

Pamje e turbines Pelton

Prurja ekologjike e perllogaritur

Prurja ekologjike(Q355) e cila eshte vleresuar te lejohet ne shtratin natyral te
lumit/perroit gjate gjithe kohes se funksionimit te HEC-it eshte 20%(afersisht 20
Lit/sek). Kjo prurje do te jete e perhershme dhe ne sezone te thata, do te lejohet
edhe e gjithe rrjedha e ujit natyral ne shtratin e perroit. Prurja ose rrjedha
ekologjike, vleresohet siper menyres se perllogaritjes e percaktuar ne ligjin Nr.
111-2012, date 15.11.2012 Per menaxhimin e integruar te burimeve ujore

Aksi
Vm 1
Vm 2
Vm 3
Vm 4
Vm 5

Prurja maksimale me siguri te ndryshme
Sigurite e ndryshme ne %
1
2
5
10
16.0
14.4
12.8
11.2
9.20
8.28
7.36
6.44
17.3
15.6
13.8
12.1
27.2
24.5
21.8
19.0
13.5
12.2
10.8
9.45

20
9-60
5.52
10.4
16.3
8.1
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3.7.

Veprat e marrjes se ujit
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Vepra e marrjes nr 1

Kanali i derivacionit V.M NR 1- V.M NR 2

Vepra e marrjes nr 2
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Kanali i derivacionit V.M NR 2 baseni i presionit

Vepra e marrjes nr 3

Kanali i derivacionit V.M NR 3 baseni i presionit
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Pamje e zones ku do te ndertohen veprat e marrjes se ujit

Projektimi I dekantusit

Ne kushtet tona zgjodhem dekantues me shperndarje periodike dhe menyra e
shperndarjes do te jete me metoden hidraulike. Parimi i punes se ketij dekantuesi eshte
krijimi I nje vellimi te vdekur ku depozitohen aluvionet qe dekantojne dhe me metoden
e shperndarjes me uje behet largimi I ketyre aluvjoneve.
Kjo shpelarje behet atehere kur shikohet se mbushja e vellimit te vdekur te dekantuesit
ka arritur fundin. Frekuenca e shpelarjeve varet nga sjellja e prurjeve te ngurta te lumit.
Psh. Ne stinen e shirave ky vellim mbushet me shpejt se ne stinen e thate.
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3.8.

Skema e projektuar e derivacionit te ujit
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Tipi i vepres se marrjes ne perroin e Madh dhe Trepes
Vepra e marrjes Trioleze jane paraprakisht te pershtatshme per vende me terren te
thepisur. Eshte zgjedhur ky tip nga vete karakteri i vendit te ndertimit,perrua malor.
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Foto nga perroi i madh
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Vepra e marrjes Hija

Llogaritja hidraulike e vepres se marrjes
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3.9.

Baseni i presionit

Baseni i presionit ben te mundur lidhjen e dy regjimeve hidraulike te sjellesit pa
presion dhe tubacionit te turbinave me presion.Ne rastin tone do jete nje i vetem.
Shkarkimi i basenit te presionit do te behet ne perroin e Bezhanit me ane te
portes fundore te B.P. ne fund te perroit do te kete nje shuars energjie
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do te behet me metoden hidraulike. Nuk duhet te zbulohet tubi ne rastin e venies se
turbines ne pune.
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Dekantuesi i presionit

Baseni e presionit do te ndertohet ne nje zone te qete,pa probleme gjeologjikoinxhinjerike, ne kuoten 853 m m.n.d mbi depozitimet magmatike te Jurasikut te
mesem dhe perbehet nga harcburgite,lercolite e dunite, qe paraqesin nje
perajrim qe luhatet nga 4.0 deri ne 6.0 ml. Depozitimet magmatike paraqesin ne
zonen e basenit te presionit bazuar ne punimet fushore nje mbulese deluvioaloeluviale, te perbere nga suargjila e surera me copa e blloqe shkembinjsh
magmaitk te shkaterruar. Trashesia e depozitimeve deluvialo-eluviale luhatet
nga 2.5 deri ne 3.5 ml. Kjo vepr nuk paraqet probleme gjeologo-inxhinjerike.
Vepra e tubacionit te turbinave
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Perfaqesuara nga suargjila e surera me copra e blloqe shkembinjsh flishore,
karbonatik e magmatik te shkaterruar. Trashesia e depozitimeve deluvialoeluviale luhatet nga 3.0 deri ne 4.5 m. Nen keto depozitime kemi depozitimet
karbonatike
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Shkurter ku traseja e tubacionit intersektohet nga veprimtaria agresive e disa
peroskave malore per te cilatrekomandojme marrjen e masave mbrojtese.
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e surera me copra e blloqe shkembinjsh flishtore te shkaterruar.Trashsia e
depozitimeve deluvialo-eluviale shkon deri ne 3.0 ml. Kjo veper nuk paraqet probleme
gjeologo-inxhinerike.
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Turbina Pelton
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Fuqia e instaluar dhe prodhimi vjetor i energjise

Fuqia e instaluar dhe energjia e hidrocentralit
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3.10. Te dhenat teknike te HEC dhe prodhimit te energjise elektrike.
Ne tabelen e meposhteme paraqiten karakteristikat teknike te HEC-it.
HEC Dobrenje-Tomorrice
Karakteristikat
Te dhenat
Kuota e vepres se marrjes Perroi i Hijes
Kuota e vepres se marrjes Perroi i Trepes
Kuota e vepres se marrjes Perroi i Madh
Kuota e vepres se marrjes Perroi i Gurres
Kuota e basenit te presionit
Kuota e godines se çentralit
Lartesia Bruto
Lartesia Neto
Prurja llogaritese
Prurja Max
Fuqia e instaluar e Hec-it
Prodhimi vjetor mesatar i energjise
elektrike
Gjatesia e kanalit te derivacionit

983 m
(Q=0.25 m3/sek)
987 m
(Q=0.1 m3/sek)
990 m
(Q=0.1 m3/sek)
865 m
(Q=0.3 m3/sek)
852.5 m
397.0m
H= 455 m
H=443.68 m
Q= 0.60 m3/sek
Q= 1.00 m3/sek
N= 2400 kW->N=2.4 MW
Evj= 7,479,080 kWh
L= 3200 km

3.11. Lloji i turbinave te zgjedhura
Ne fushen e prodhimit te energjise elektrike nga shfrytezimi i energjise Hidro,
egzistojne tre sisteme hidroturbinash. Te tipit Pelton, Kaplan dhe Francis. Te treja keto
sisteme jane te ngjashme, por kane te dhena teknike te ndryshme dhe kushte e regjim
pune te ndryshme. Ne varesi te sasise se prurjes, terrenit dhe kuotes se renies,
investitori ka perzgjedhur perdorimin e turbines se tipit Pelton
Pamje e nje turbinePelton (Tipi i turbines i perzgjedhur per HEC Dobrenj)
Skema e turbines Pelton
Pamje e turbines Pelton
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Pamje e nje turbine e Tipit Kaplan

Pamje e nje turbine Francis

3.12. Infrastruktura shtese
Per ndertimin dhe funksionimin e kesaj vepre, nuk do te hapen rruge te reja. Sistemi rrugor
i zones eshte ekzistues por ne gjendje teper te amortizuar. Per kete qellim do te perzgjidhen
mjete transporti te vecanta si dhe mund te kryhet nje mirembajtje te rrugeve te fshatit.
Rruge te reja do te hapen vetem pergjate kanalit te derivacionit, ku paralelisht me to do te
jete edhe traseja e kanalit e cila do te rehabilitohet pas perfundimit te shtrimit te kanalit.
Nga punimet ndertimore, ne preventivin perfundimtar eshte llogaritur nje volum
germimesh. Keto germime perfshijne te gjitha punimet e veprave dhe do te
menaxhohen ne skarpatat e kanalit te derivacionit dhe ne rehabilitimin e
siperfaqeve te demtuara. Nuk eshte planifikuar ndertimi i landfilleve per
depozitimin e inerteve.
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KREU IV
4.

VESHTRIM MBI MJEDISIN E RAJONIT TE IMPLEMENTIMIT TE PROJEKTIT

4.1.

Te pergjithshme per rrethin e Skraparit

Rrethi i Skraparit, me siperfaqe 775 km2 dhe popullsi banuese rreth 30000 banore
(INSTAT 2009), shtrihet ne Shqiperine Jugore, ne Qarkun e Beratit. midis rretheve
Korce, Gramash, Berat, Permet. Ne perberje te tij hyjne 2 bashki (çorovodes dhe
Policanit) 8 komuna (Qender, Vendreshe, Bogove, Zhepe, Gjerbes. Leshnje, Potom e
Cepan) dhe 105 fshatra. Skrapari shtrihet nga 140 m ne 2416 m mbi nivelin e detit; ne
zonat klimatike mesdhetare kodrinore, mesdhetare paramalore dhe mesdhetare malore;
ne pellgjet ujembledhes te Osumit dhe te Devollit. ne brezin e tokave te hinjta kafe, te
kafenjta, te rnurrme pyjore dhe livadhore malore; ne brezat bimore te shkurreve
rnesdhetare, dushqeve, ahishte-haloreve dhe kullotave alpine. Rrethi i
Skraparit ka pozite te ndermjetme midis rajoneve bregdetare perendimore te
vendit tone dhe rajoneve te brendshme te tij. Ne keto kushte, ne te gershetohen tipare te
peizazheve mesdhetare me ato te peizazheve kalimtare drejt atyre kontinentale. Ky
gershetim behet me i nderlikuar nga ndikimi i fuqishem i ndryshimeve te medha
hipsometrike (2277 m) dhe i shkalles se larte te copetimit te relievit kodrinoro- malor.
Kjo ka kushtezuar larmine e jashtezakonshme, impresionuese te natyres se
Skraparit, te shprehur ne te gjitha dukurite dhe pamjet e saj. Me kete larmi lidhet
numuri i madh dhe shumellojshmeria e monumenteve te natyres se tij dhe e vlerave te
tjera te vecanta te saj. Pozicioni i ndermjetem i Skraparit ndermjet perendimit te vendit
dhe brendesise e lindjes se tij ka ndikuar ndjeshem edhe ne tiparet sociale e ekonomike
te rrethit. Territori i tij, i banuar qysh ne lashtesi dhe i pershkuar prej kohesh nga rruge
te rendesishme qe lidhnin keto hapesira gjeografike, ka njohur te njejtat nivele dhe
ritme popullimi e zhvillimi social-ekonomik si edhe shume rajone te tjera ilire, arberore
dhe shqiptare. Ky territor, duke qene kryesisht malor, ka sherbyer edhe si vendstrehimi
i njerezve te lire. kundershtare te vendosur te pushtuesve dhe te regjimeve shtypese, i
njerezve fisnike dhe te ndershem. mikprites e bujare; i njerezve me trashegimi te pasur
materialo- shpirterore, me te cilen lid hen edhe monumentet jo te pakta te kultures se
rrethit. Kalimet e shekullit te fundit. dalja e qendrave te reja te zhvilluara, rrugeve dhe i
akseve te tjera te komunikimit, qe e anashkaluan Skraparin, se bashku me mjaft faktore
te tjere natyrore, historike dhe politike. ndikuan ne nje fare vecimi (lidhet me rruge
automobilistike vetem me Beratin) dhe ngadalsimi te ritmeve te zhvillimit ekonomik, ne
krahasim me shume rajone ne perendim, por edhe ne lindje te vend it. Analizat dhe
studimet tregojne se Skrapari ka mundesi te medha zhvillimi. Keto mundesi lid hen me
ofertat e pasura natyrore, te cilat duhet te rivleresohen dhe shfrytezohen ne perputhje
me konceptet shkencore, ekologjike dhe politike te kohes se sotme. Jo me te pakta jane
edhe ofertat sociale, qe lid hen me skraparasit fisnike, punetore, te kulturuar dhe te
emancipuar; arsimdashes, te etur per dije, zhvillim, perparim dhe demokraci.
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Te gjitha keto perbejne premisa, garanci, qe ne kuadrin e zhvillimeve te sotme
politike e sociale, ne vend dhe me gjere, Skrapari te marre impulse te reja dhe te
fuqishme zhvillimi; qe ai te mos braktiset, por perkundrazi te kthehet ne nje vend te
zhvilluar e turistik, i pershkuar nga akse te medha e moderne komunikimi, qe do t'i japin
frymemarrje drejt rajoneve te tjera te vendit dhe me gjere; do ta bejne ate prodhues te
produkteve natyrore (mishit dhe djathit te shijshem, veres dhe rakise se famshme,
rehanise se mirenjohur ne gjithe treven e jugut, etj.); vend i peligrinazheve te medha jo
vetem prane objekteve fetare, por edhe prane monumenteve te natyres e kultures, te
cilat jane aq te shumta dhe interesante. NATYRA Natyra e Skraparit eshte e larmishme
dhe komplekse: nga fushat e vogla ne te dy anet e Osu[T1it, rrjeti i dendur i luginave te
lumenjeve e perrenjeve, qe dredhojne midis kurrizeve te kodrave e maleve dhe deri ne
majat alpine te larta dhe te thepisura me cirqe akullnajore; nga zhegu i veres deri ne
freskine e kendshme te lartesive; nga zona me debore teper te rralle, ne zonat me
shtrese te trashe debore qe zgjat mbi 4-5 muaj ne vit; nga shkurret perhere te blerta deri
ne kullotat alpine; nga areali i ullirit, fikut e rrushit, ne ate te thekres e kumbullave. Te
gjitha keto takohen ne nje siperfaqe te vogel, por me shtrirje te madhe ne drejtim
vertikal dhe teper te copetuar. Kjo, se bashku me pozicionin kalimtar te rrethit nga
hapesira gjeografike bregdetare ne brendesi te vendit, kushtezon larmine e
jashtezakonshme te peizazheve, qe nderthuren dhe gershetohen ndermjet tyre, duke
formuar nje mozaik te vertete, qe rralle mund te gjendet gjetke. Ndertimi gjeologjik dhe
relievi
Gjeologjia
Ndertimi gjeologjik i rrethit te Skraparit eshte i larmishem. Ne perberje te zonave
tektonike "Kruja" dhe "Jonike" trualli i tij ndertohet kryesisht nga gelqerore te kretes
dhe flish te paleogjenit, te cilet jane mbizoterues, por edhe magmatike, ne skajin
verilindor te tij dhe molasa te kuaternarit ne pjesen e poshtme te lugines se Osumit.
Stukturat gjeologjike me kryesore jane: antiklinalet e Tomor Kulmakut dhe te
Corovodes, sinklinalet e Tomorices dhe te Policanit. Relievi i Skraparit shtrihet nga
lartesite rreth 170 m mbi nivelin e detit ne luginen e Osumit prane Policanit deri ne
2417 m, ne majen C;uka Partizane, ne malin e Tomorit. Lartesite deri 400 m mbi nivelin
e detit zene 4.2 % te territorit te rrethit dhe shtrihen ne pjeset e poshteme te luginave te
Osumit e te Tomorices. Gjithashtu, perfshin edhe kurrizet e ulta kodrinore ne
veriperendim dhe ne veri te tij. Lartesite 400 - 1000 m perfshijne pjesen me te madhe te
territorit (66,S % te tij). Ato shtrihen ne relievin kodrinor te rrethit, sidomos ne
perendim, juglindje dhe ne te dy anet e lugines te Tomorices. Ky territor dallohet per
shkallen me te larte te copetimit te relievit dhe shkallen me te larte te degradimit dhe
shkretetirizimit te peizazhit.
Lartesite 1000 - 2000 m nga shtrirja zene vendin e dyte (27,S % te territorit). Ato
perfshijne kurrizet malore ne lindje, jugperendim dhe pjesen e poshtme te vargut malor
qendror. Dallohet per relievin me te ashper ne krahasim me dy katet e mesiperme.
Lartesite mbi 2000 m kane shtrirje me te kufizuar, vetem 1,9 % te territorit te rrethit
dhe zene kreshten dhe majat e Tomorit, Kulmakut dhe Ostrovices. Keto lartesi dallohen
per relievin alpin me te thepisur.
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Format kryesore te relievit jane luginat, kodrat dhe vargjet malore. Luginat jane formuar
kryesisht ne terrigjene, qe mbushin strukturat sinklinale te permendura me lart. Keto
lugina kane reliev me te bute, me kontraste me te vogla dhe teper te copetuar. Ato
zgjerohen shkalle-shkalle drejt sektoreve te poshtem, ku shfaqen qarte disa nivele
tarracore, ne te cilat jane vendosur tokat e punueshme dhe qendrat me te medha te
banimit. Takohet edhe lugina e formuar ne strukturen antiklinale te Corovodes, qe ne
berthame perbehet nga gelqerore (sektori Corovode Hambull). Kjo dukuri interesante
perben nje mosperputhje te morfologjise me strukturen gjeologjike. Pikerisht ne kete
sektor te ndertuar nga gelqeroret eshte formuar kanioni madheshtor i Osumit, i shpallur
monument natyre.
Krahas luginave te zhvilluara pergjate strukturave gjeologjike, takohen edhe sektore te
tyre te zhvilluar terthor ketyre strukturave, duke formuar keshtu gryka te ngushta dhe
kanione: kanioni i Veseshtes nga lumi i Corovodes dhe i Micanit nga lumi i Osumit ne
sektorin e siperme te tij per rrethin e Skraparit.
Pjesa me e madhe e kodrave eshte formuar mbi struktura antiklinale te ndertuara
nga gelqerore dhe flishore. Kodrat me teper formojne grumbuj kodrinore, te perbera nga
nje mori kurrizesh me drejtime te ndryshme dhe te ndara nga luginat e perrenjeve te
shumte dhe teper gerryes. Ne shpatet, ne rreze, por edhe ne kreshte te tyre gjenden jo
pak qendra te banuara, ne pergjithesi te vogla dhe tokat e tyre te punueshme, me teper
ne formen e ngastrave teper te shperndara. Malet formojne vargje malore me drejtim te
pergjithshem veriperendim juglindje. Ato jane formuar mbi struktura antiklinale te
perbera nga gelqerore (vargu Tomor Kulmak dhe i Ostrovices) dhe terrigjene vargu
perendimor. Kreshtat gelqerore ne shumicen e rasteve jane te thepisura alpine dhe, ne
sektore te ve~ante, te rrumbullakta apo te sheshta teper te karstezuara, ndersa kreshtat
terrigjene kane morfologji te rrumbullaket Relievi i rrethit te Skraparit dallohet per
shkallen e larte dhe shume te larte te copetimit horizontal. Shtrirjen me te madhe e kane
territoret me shkalle copetimi 3 - 5 km/km2, pastaj ata me 5 - 7 km/km2, madje, ne disa
sektore, edhe mbi kete vlere. Deri ne mesatare eshte shkalla e energjise se relievit: 300
m/km2, ku perfshihet mbi 52 % e territorit. Persa i perket kunderdrejtimit te shpateve,
verehet se rrth 50 % e tyre i perket kunderdrejtimit perendimor dhe lindor. Te lidhura
ngushte me faktoret strukturorolitologjike, te gerryerjes e te depozitimit, etj, jane edhe
tipat e relievit. Shtrirjen me te gjere e ka relievi erozivo-denudues, kryesisht ne
territoret e ndertuara nga shkembinjte flishore. Midis perberesve te ketij tipi relievi do
te ve~ojme rreshqitjet dhe vat rat e erozionit (bokerimat). Pothuaj ne te gjitha shpatet e
luginave ka rreshqitje te moshave dhe permasave te ndryshme. Midis me te medhave do
te permendim rreshqitjet e Bogoves dhe ate afer fshatit Gradec, e cila ndodhi ne vitin
1963 dhe pati aktivitetit intensiv, gjate te cHit, ne me pak se ne nje jave, 5 shtepi u
zhvendosen e u fundosen teresisht ne materialin e rreshqitur.

53 | P a g e

NDËRT)M) D(E FUNKS)ON)M) ) ()DROCENTRAL)T DOBRENJË-TOMORR)CË
PRANË FSHATIT DOBRENJË, KOMUNA ZHEPË, RRETHI SKRAPAR

Rreshqitje te tjera te medha ka edhe ne Potom, ne Prishte, ne Therepel, etj. Vatrat e
erozionit (bokerrimat) ose sektoret me shkalle te larte degradimi, madje shkretetirizimi
me shtrirje me te madhe ne gjithe truallin shqiptar, takohen ne pjesen e siperme dhe te
mesme te pellgut ujembledhes te Tomorices. Ketu edhe perrenjte baltore jane te shumte,
ne shtreterit e te cileve ka sasi te madhe argjilash dhe rerash. Ne malet e ndertuara nga
shkembinjte gelqerore eshte formuar tipi i relievit karstik, i cili perfaqesohet nga hinka e
dolina karstike, nga shpella e sterra karstike etj. Perhapjen me te gjere keto forma e kane
ne malin e Kulmakut, ku deri tani jane eksploruar disa sterra te shpallura monumente
natyre 2 vjet me pare. Ka ende shume te tjera te paeksploruara. Relievi karstik ka
shkembinj te xhveshur ne siperfaqe, me lapieze ose shkrepa te formuara mbi shkembinj,
qe e veshtiresojne shume kalimin e kembesoreve. Shenojme se ne malet e Tomorit dhe
te Kulmakut shprehet edhe tipi i re!ievit akullnajor, i cili eshte me i dukshem ne shpatin
verilindor te Tomorit. Cirqet akullnajore dhe morenat akullnajore ne afersi te fshatit
Ujanik, tashme jane shpallur monument natyre. Aty, ku ndodhen cirqet, relievi eshte i
tipit alpin, i veshtire per tu kaluar, ndersa kodrinat morenore jane perpunuar nga
proceset e karstit dhe kane bimesi te pasur. Ne vazhdim do te flasim per njesite perberse
me te medha te relievit te Skraparit. Vargu malor Tomor-Kulmak-Mi~an shtrihet ne
veriperendim te Skraparit dhe ngrihet menjehere mbi territoret rrethuese.
Relievi
Dallohet per kontrastet e medha te relievit e ndryshimet e theksuara
morfologjike nga nje sektor ne tjetrin. Nderpritet nga lugina e qafa te shumta. Perbehet
nga gelqeroret e Cr dhe flishi i Pg Gelqeroret formojne blloqe te medha: Tomor,
Kulmak dhe Mic;an, te ndara nga njeri-tjetri prej shkeputjeve tektonike terthore ose nga
breza flishi qe dalin atje ku sharnieri i strukturave gelqerore antiklinale zhytet ne
thellesi. Ne veri te vargut ndodhet mali i Tomorit qe shtrihet ne pjesen veriore e
veriperendimore te rrethit te Skraparit; nga Qafa e Dardhes ne veri, e cila e ndan nga
kodrat e Suloves, deri tek Qafa e Kulmakut ne jug, qe e ndan nga mali me te njejtin emer.
Luginat e Osumit dhe Tomorices e kufizojne perkatesisht ne perendim dhe ne lindje.
Ndertohet prej shkembinjve gelqerore dhe eshte formuar ne antiklinalin homonim, qe
ne veri nderpritet terthor nga disa shkeputje tektonike paralele, qe ne reliev shprehen
me thepisje ne shpatin verior. Ketu Tomori ngrihet menjehere mbi kodrat flishore te
Suloves, ndersa ne drejtim te jugut kjo strukture ka mbyllje te shkalleshkallshme
periklinale dhe zhytet nen mbulesen e flishit te paleogenit. Kjo shprehet me uljen e
lartesise drejt jugut nga 2416 m (cuka Partizan) ne 1430 m (afer Qafes se Kulmakut).
Kreshta e ketij mali ndryshon gjate shtrirjes se tij: ne pjesen veriore, per shkak te
shkeputjeve tektonike terthore dhe modelimit te fuqishem akullnajor, perbehet nga disa
maja me shpate te thepisura, alpine, ndersa pjesa jugore eshte teper e njetrajtshme, e
kartstifikuar dhe ulet gradualisht drejt qafave te Kulmakut dhe te Sirakes. Ne kete kurriz
dallohen majat e Cukes Partizane me lartesi 2416 m, me e larta ne gjithe rrethin dhe e
Tomorit, 2379 m mbi nivelin e detit.
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Zona te vleresuara si monumente kulturore
Teqeja e Kulmakut
Takohen edhe disa lugje me forma te ndryshme, shumica pa rrjedhje siperfaqesore. qe
zbresin nga te dy krahet, por sidomos ne shpatin lindor. Ne kete mal dallohen dy pragje
akullnajore. qe duken qarte ne shpatin verior te tij. Ne shpatin verior e lindor te
Tomorrit ka shume cirqe akullnajore te thjeshta e te nderlikuara. Ne fshatin Ujanik
ndodhen depozitime morenike, te shpallura monumente natyre. me disa rreshqitje, qe
lidhen me depozitimet argjilore dhe ujerat e shumta te burimeve. Ne kontaktin tektonik
midis gelqeroreve e flishit, ne shume raste (perendim, veri, verilindje), dalin shume
burime: ne fshatin Tomor dhe Bogove (perendim), Ujanik, Kapinove, Kerpice, Sotire
(Iindje). Bimesia natyrore eshte teper e rralle, kryesisht drure pishe. Ne afersi te kurrizit
ka drure pishe dhe me poshte zhvillohet relativisht mire pylli i ahut, ndersa kreshta
eshte e mbuluar me kullota te pasura alpine. Ka funksionuar per disa vite nje rruge
makine qe fillonte prej teqes se qafes se Kulmakut dhe arrinte deri ne afersi te majes me
te larte. Tani ajo po rindertohet dhe do te perdoret per peligrinazh per ne varrin e Abaz
Aliut.
Tyrbia e Abaz Aliut ne Çuken e Tomorit
Per te jane te interesuar alpiniste, speleologe, gjeografe, biologe, etj. Prane kodrinave
morenike te Ujanikut ndodhet dhe fshati me te njejtin emer, i vendosur ne lartesine
rreth 1200 m mbi nivelin e detit. Ne lindje te qafes se Kulmakut (shpallur monument
natyre ne vitin 2002), 1430 m mbi nivelin e detit, dhe ne juglindje te asaj te Sirakut. me
lartesi 1360 m mbi nivelin e detit, ndodhet mati; Ku/makut. Lugina e Tomorices e
kufizon ne lindje, perroi i Ujanikut ne veri dhe qafa e Devrise ne jug. Ashtu si edhe mali i
Tomorit edhe ai i Kulmakut eshte formuar mbi strukture antiklinale, te ndertuar nga
shkembinjte gelqerore. Edhe shpatet e tij pershkohen nga linja tektonike shkeputese,
pOl' ketu me e dukshme, me e fuqishme eshte ajo ne shpatin lindoI'. Prandaj ky shpat
eshte me i pjerrte, me rrepira shkembore, guva karstike, me me shume bimesi natyrore,
kryesisht ahishte dhe perroska te tipit guror. Keta te fundit jane me karakteristike ne
sektorin Zaloshnje Gjerbes, dhe gjate vershimit te tyre bllokojne rrugen qe kalon
pargjate shpatit. eshte me i bute, pothuaj i zhveshur plotesisht nga bimesia drunore. pori
pasur me bimesi barishtore te katit te kullotave alpine. Ne te jane zhvilluar shume
proceset e karstit, ndaj ka shume shkrepa, hinka e dolina karstike dhe stera, me te
shpeshta ne fundin apo rrezen e shpateve te tyre, qe e veshtiresojne kalimin drejt
kurrizit te malit.
Pjesa jugore e malit te Kulmakut
Deri tani njihen vetem ato te Katafiqit e Prosekut e Sirakut e Bores, etj. te shpallura
monumente natyre por ka shume te panjohura dhe te tjera te paeksploruara. E njejta gje
duhet thene edhe per kurrizin e malit te Kulmakut. i cili eshte me i bute nga ai i Tomorit,
dhe ka mjaft hinka, dolina e lugje karstike, Majat me te larta ne te jane: maja e Ramies
me 21 78 m. e Kakrukes Cose e Kulmakut) me 2174 m dhe e Zaloshnjes 1942 m mbi
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nivelin e detit. Gjate kurrizit ka disa qafa me origjine tektoniko - erozive, por te
perpunuara nga procesi i karstit. ndaj me shpesh kane marre formen e lugjeve karstike.
Ne to dhe ne format e tjera karstike ka sterra karstike. prej te cilave tashme njihen
sterrat Uvlen dhe e Kakrukes. Njera prej tyre ende nuk eshte eksploruar plotesisht ne
thellesine e saj mbi 227 m. Qe te dyja jane shpallur monument natyre ne vitin 2002. Nje
shpelle tjeter ndodhet ne shpatin veri or te Kulmakut, ne te djathte te perroit te Ujanikut.
Ajo njihet me emrin Shpella e Barit. Ka hyrje horizontale shume mbreselenese. por e
demtuar dukshem nga ushtria ne vitet 70 te shekullit te kaluar. Prane apo edhe me siper
saj duhet te kete te tjera shpella e sterra, pasi karsti siperfaqesor eshte i zhvilluar mire.
Bimesia natyrore ne to eshte e pasur dhe perdoret gjate stines se veres per kullotjen e
tufave te deleve nga Skrapari dhe rrethe te tjera. Ne disa hinka karstike jane ndertuar
lera per grumbullimin e ujit te debores. i cili perdoret per bagetine e imet qe veron aty.
Qafa e Devrise ne jug te Kulmakut e ndan ate nga mali i Gostrenckes. Qafa eshte formuar
pergjate shkeputjes tektonike dhe me pas eshte perpunuar shume nga proceset karstike.
Te dy shpatet e saj jane mjaft te pjerret. nuk mungojne edhe rrepirat shkembore me
lartesi prej dhjetra metrash, madje ka dhe guva karstike, te cilat mund te jene dhe hyrje
te shpellave, te veshtira per t'u eksploruar. Qafa eshte e veshur me bimesi natyrore,
relativisht te ruajtura mire. Ujerat e shiut. te grumbulluara ne format e shumta karstike,
depertojne ne thellesi dhe ushqejne burimin e Guakut. Gati sipas drejtimit te saj
zhvillohen galerite nentokesore te shpelles se Pirogoshit. Mali i Gonstrenckes ne jug
kufizohet nga lugina e perroit te Corovodes ndersa ne Iindje nga pjesa me e siperme e
asaj te Tomorices. Maja me e larte e tij eshte 1873 m dhe njihet me emrin maja e
Leshnjes, emer qe ka fshati ne shpatin juglindor te ketij mali. Ne shpatin jugor dhe
jugperendimor te tij perroi i Corovodes ka formuar kanionin e Gradecit. i cili eshte
shpallur monument natyre ne vitin 2002. Me perjashtim te shpateve veriore dhe
verilindore te ketij mali. hinka e dolina te shumta karstike dhe stera, me te shpeshta ne
fundin apo rrezen e shpateve te tyre, ku gjendet bimesi e larte drunore, ne te tjerat
gjendet bimesi barishtore, e cila perdoret per kullote nga bagetite e fshatrave Vlushe,
Leshnje, etj. Ne juglindjemali i Gostrenckes mbyllet nga lugina e thelle e lumit te
Corovodes, i cili i ka fillimet e tij ne shpatin perendimor te Ostrovices dhe, pasi nderpret
terthor sinklinalin e Tomorices dhe antiklinalin e Kulmakut, derdhet ne Osum. Pjesa e
siperme e lugines se ketij lumi, e perbere nga flishi, me plot terrene te shkretetirizuara,
ka tipare te ngjashme me luginen e Tomorices. Ne vazhdim ajo nderpret terthor skajin
juglindor te struktures gelqerore te Kulmakut. Ketu ajo formon nje kanion te madh (mbi
100 m te thelle dhe 2-3 m te gjere) me shpate vertikale ose gati vertikale. Formimi i
kesaj gryke depertuese ne gelqerore, shume prane kontaktit te tyre me flishin, lidhet me
proceset teper te zhvilluara karstike. Per kete flasin edhe format e shumta te karstit
nentokesor (shpella e madhe e Pirogoshit, prane fshatit Radesh). Edhe pasi del nga
kanioni, lugina e lumit te Corovodes perseri mbetet e ngushte dhe ne formen e shkronjes
"V". Ne pjesen me te poshtme te saj dalin dy nivele tarracash. Ajo zgjerohet ne bashkimin
me Osumin, ku eshte vendosur edhe qyteti i Corovodes. Ne skajin me jugperendimor te
kurrizit ngrihet menjehere mali gelqeror i Miqanit (1581 m), me shtrirje me te kufizuar
se te paret.
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Ka me teper pamjen e nje blloku, qe sundon, me format e ashpra dhe lartesine e tij, mbi
te gjitha territoret perreth, te perbera nga flishi, ndersa ne kreshte ka forma te vogla
karstike, por edhe dolina dhe uvala. Skajin verior e ~an lumi Osum me nje gryke te
ngushte ne formen e kanionit, formimi i se ciles, ndoshta, lidhet, si dhe ajo e Corovodes,
me procese karstike nentokesore. Lugina e Tomorices, me gjatesi rreth 42 km, shtrihet
ne pjesen verilindore te rrethit, midis maleve Tomor- Kulmak ne perendim dhe kurrizit
Ostrovice-Bofje-Koshnice ne lindje. Eshte formuar ne strukturen sinklinale flishore te
Tomorices, teper te shformuar, deri ne permbysje te plote (Kodovjat). Ajo eshte
vendosur me teper pergjate krahut perendimor te kesaj strukture, qe ka kushtezuar
karakterin asimetrik te saj. Sektori jugperendimor i lugines eshte zhvilluar gati ne
kontaktin e gelqero~eve te Kulmakut me flishin e sinklinalit te Tomorices. Ka drejtim te
pergjithshem juglindje veriperendim dhe shtrihet n'e lartesite nga /50 - 200 m, ne afersi
te bashkimit te lumit te Tomorices me ata te Devollit, deri ne rreth 600 m mbi nivelin e
detit, ne sektorin e siperm te saj. Shtrati i lumit ka gjeresi te madhe, ndersa shpatet e
lugines te tij kane asimetri te lehte dhe pjerresi mesatare. Ben pjese ne grupin e
luginave, me regjim torrencial te rrjedhjes ujore, pra me lekundje jashtezakonisht te
medha te prurjeve. Ne kete lugine ka kushte te pershtatshme per zhvillimin intensiv te
proceseve erozivo-denuduese, te cilat kane cuar ne degradimin jashtezakonisht te madh
te terreneve, aq sa perben nje territor klasik te degradimit dhe shkretetirizimit te tyre,
qe eshte intensiv dhe aktualisht: sipenaqe te tera zihen nga bedlendet e fresketa dhe
rreshqitjet e reja e aktive qe kane prirje te rriten e te shtohen. Kjo Iidhet ne radhe te
pare me daljen e flisheve argjilore shume te buta, me degradimin intensiv te bimesise si
pasoje e mbikullotjes dhe e prerjeve te shumta pa kriter, me bazen e ulet te erozionit
(Devolli), me kontaktet litologjike dhe tektoniko¬litologjike ne shpatet e kesaj lugine
midis gelqeroreve te kurrizit Tomor-Kulmak dhe flishit te lugines, ne te cilet dalin
burime te shumta, ku zene fill brazdat, perroskat dhe perrenjte terrenciale, te cilet
vazhdimisht thellojne dhe zgjerojne shtreterit dhe luginat e tyre, qe ndahen nga njeritjetri nga kurrize te ngushta dhe krejt te zhveshura nga bimesia dhe madje nga toka
prodhuese. Gjate stines se dimrit, kur reshjet e shiut zgjatin ne kohe, por edhe gjate
shirave te rrembyeshme ne fundin e veres e fillimin e vjeshtes, keta perrenj, duke marre
formen e rrjedhjeve te fuqishme te baltes, behen shume te rrezikshem, pasi
transportojne sasi te madhe lende te ngurte: argjil, por edhe popla e shkembinj me
permasa te medha. Ka patur raste kur kane shkaktuar edhe viktima. Me sasine e madhe
te ketij materiali te ngurte, lidhet zallishtja e gjere e lumit te Tomorices. Ne pjesen me te
medhe te tij gjate veres nuk ka uje. Tarracat lumore kane shtrirje te kufizuar ne kete
lugine. Ruhen dy nivele mbi te cilat gjenden sipenaqe te konsiderueshme toke bujqesore.
Ne pjeset e siperme te shpateve te kesaj lugine jane vendosur disa qendra te banuara.
Bimesia natyrore eshte shume e vaner, hapesira te tera jane krejt te xhveshura, pa
bimesi dhe madje edhe pa mbulesen e tokave. Peizazhet antropogjene jane te pakta dhe
lid hen me tokat e punueshme dhe qendrat e banuara. Keta sektore jane te
shkretetirizuar. Ne vitet 1960 - 1980 ne disa sektore te shpatit lindor jane bere
ripyllezime me pisha, te cilat sollen kufizimin e degradimit. Kurrizi Ostrovice Bofje Koshnice gjendet vetem pjeserisht ne Skrapar. Ka drejtim veri-jug dhe shtrihet nga cuka
e Frengut ne jug deri afer lugines se Devollit ne veri; eshte me kompakti, me i larti dhe
me kontraste me te theksuara te relievit. Ka pereberje Iitologjike te larmishme:
gelqerore dhe flish ne pjesen jugore dhe magmatike ne pjesen veriore.
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Edhe struktura eshte e nderlikuar: antiklinal i madh dhe strukture bllokore. Nje
shkeputje e madhe tektonike e ka ngritur qindra metra Malin e Ostrovices, duke i dhene
atij me teper formen e nje monoklinali te madh. Me keta faktore strukturore, me levizjet
e fuqishme ngritese dhe ndertimin prej gelqeroreve lidhet lartesia e madhe e ketij
kurrizi (cuka e Faqekuqit 2393 m, maja e Frengut 2178 m), thepisja e shpateve, kreshta
pak a shume te sheshta dhe te lakuara. Ne kete kurriz dallohen tri male kryesore:
Ostrovica e Bofja ne jug dhe Koshnica ne veri. Dy te paret ndahen nga njeri - tjetri nga
qafa litologjike e Faqekuqit. I pari ka reliev me te larte e me te ashper se i dyti. Kjo ka
bere qe edhe format akullnajore te jene me te shumta, me te medha, sidomos cirqet dhe
lugjet. por me pak te ruajtura per shkak te karstit e proceseve periglaciare. Nga shpatet
perendimore te tyre zbresin perrenj e perroska, me shume te tipit guroro - baltor. Ne
rrezen e shpateve ata kane depozituar materiale te shumta te ngurta ne formen e koneve
te depozitimit, mbi te cilet jane formuar toka bujqesore, apo eshte vendosur edhe ndonje
qender banimi, ndersa per fund te tyre dalin disa burime. Mali i Koshnices ne veri, i
formuar ne bllokun e madh ultrabazik, ka me teper form en e nje kupole te madhe te
thepisur, qe lartesohet mbi territoret terrigjene perreth. Lartesia e tij arrin deri ne I 730
m tek Maja e Madhe.
Lugina e Osumit eshte me e madhja dhe e pershkon gjithe rrethin nga juglindja (ne afersi
te fshatit te Micanit) ne veriperendim (ne veriperendim te Policanit). Shtrihet midis
lartesive 200 - 300 m dhe 500 - 600 m.
Kjo eshte pjesa me komplekse e gjithe lugines se ketij lumi, rezultat kryesisht i
ndryshimit te perberjes litologjike dhe strukturore, neper te cilat kalon lumi ose i
nderpret ato. Perbehet nga terrigjenet (flishi) dhe pjeserisht nga gelqerore, qe ndertojne
nje seri strukturash antiklinale e sinklinale. Lugina eshte formuar ne struktura
antiklinale dhe sinklinale. Keshtu mund te theksojme se sektori me i siperm, Mican Lapan, eshte formuar ne sinklinalin Guak - Sternec; i mesmi, Lapan - c:orovode eshte
formuar ne strukturen antiklinale te Corovodes, ndersa sektori i poshtem,
Corovode¬Mbrakull, eshte formuar gati pergjate sinklinalit te Policanit. Strukturat
sinklinale ndertohen gati teresisht nga shkembinjte flishore, ndersa ajo antiklinale
perbehet nga gelqerore. Aty ku ajo eshte formuar ne str~kturat sinklinale forma e
lugines eshte relativisht e gjere, ndersa kur nderpret struktura antiklinale, apo eshte
formuar sipas tyre, por ne shkembinj gelqerore, lugina eshte e ngushte dhe formohen
ngushtime dhe kanione. Zgjerimet me te medha te kesaj lugine jane ne Jaupas, Polican,
Vershezhe, Strore dhe me ne veri te qytetit te Policanit, ndersa ngushtimet takohen ne
afersi te fshatit Mican, ne sektorin Hambull ¬Corovode. Ka edhe sektore kur lugina apo
shtrati gjarperon si ne Jaupas, cka eshte e lidhur me ndertimin strukturor e litologjik.
Lugina eshte e perpunuar plotesisht: shtrati i rrjedhjes dhe lumorja zgjerohen ne drejtim
te pjeses se poshtme; numerohen deri ne pese nivele tarracash me lartesi relative 5-15
m, 15-35 m, 45-65 m, 80-90 m, 125-135 m. Zhvillimin me te madh ato e kane ne sektorin
e poshtem, ku profilet gjatesore ulen shkalle-shkalle ne fushen e Uznoves (Berat). Kjo
tregon se ne kuaternar ketu duhet te kete pasur ulje, qe ndoshta eshte shoqeruar me
formimin e nje liqeni. Ne luginen e Osumit, brenda rrethit te Skraparit, dallohen keta
sektore: Mic;an - Lapan, Lapan -C;:orovode dhe C;:orovode-Mbrakull. Sektori i pare eshte
zhvilluar terthor struktures sinklinale te Guak-Sternecit, i perbere nga flishi.
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Prandaj lugina zgjerohet, eshte simetrike, ndersa ne shpatet e saj ka vatra erozioni.
Sektori Lapan-C;:orovode me gjatesi 10 km, perben nje lugine antiklinale dhe nje
mosperputhje te morfologjise se relievit me strukturen, sepse zhvillohet pergjate boshtit
te struktures antiklinale te Corovodes, me berthame gelqerore te paleogjenit. Ne fillim
ajo u formua mbi mbulesen flishore. Levizjet ngritese i dhane mundesi lumit te caje kete
mbulese, madje edhe berthamen gelqerore te antiklinalit. Prandaj profili terrthor i saj
mori forme te dyfishte: pjesa e siperme, e formuar ne flish, eshte e gjere, ndersa e
poshtmja, e formuar ne gelqerore, ka formen e nje kanioni me shpate vertikale te
ngushta (35 m), e te thelia deri ne 70-80 m. Sektori Corovode-Mbrakull filion ne
zgjerimin e Corovodes, qe lidhet me daljen nga struktura gelqerore dhe me bashkimin e
Osumit me lumin e Corovodes. Deri ne Berat lugina hyn ne strukturen sinklinale te
Policanit, ne te cilen ajo eshte e vendosur ne krahun e majte te tij, duke marre keshtu
karakter subsekuent.
Ne kete sektor behen me te shprehura lumorja e tarracat lumore, rritet
paqendrueshmeria e shpateve, sidomos rreshqitjet (me e madhja - rreshqitja e
Bogoves). Shpatet e kesaj lugine copetohen ne shkalle te larte nga nje sere degesh te
majta e te djathta te lumit te Osumit: perrenjte e Corovodes, Staraveckes, Bogoves,
Prishtes, Malindit, Veleshnjes, Bigasit, Cepanit etj.
Me shpesh shkalla e copetimit te ketyre shpateve ka vlerat 3 - km km Kjo shkalle
copetimi lidhet me shkembinjte e bute qe ndertojne shpatet, pjerresine e
konsiderueshme te tyre, por edhe me nderhyrjet, shpesh pakriter, te njeriut mbi
bimesine natyrore dhe tokat. Ne varesi te lIojit te shkembinjve jane edhe format e
luginave te ketyre perrenjve. Zakonisht prane grykederdhjeve te tyre lugina eshte e
gjere, por ne rastet kur ate perfundojne ne kanionet e Osumit, ketu edhe lugina e tyre
merr formen e kanionit, ndersa rrjedhja formon ujevara madheshtore. Kur perrenjte
derdhen ne zgjerimet e lugines se Osumit, me konin e tyre te madh te depozitimit e kane
zhvendosur shtratin e Osumit ne krahun e kundert. E dukshme eshte kjo dukuri ne
grykederdhjet e perrenjve qe zbresin nga shpati veriperendimor i malit te Tomorit dhe
dalin ne zgjerimin e Mbrakulles.
Ketu lumi eshte zhvendosur dukshem drejt perendimit. Ne pellgjet ujembledhes te disa
prej ketyre perrenjve ka vatra erozioni qe furnizojne me lende te ngurte rrjedhjen ujore.
Nder me perfaqesuesit do te permendim perrenjte e Malindit, te Staraveckes, etj. Ne
shpatet e lugines se Osumit jane te zhvilluara edhe rreshqitje te tokes, te medha dhe te
vogla, te reja dhe te vjetra, por qe aktivizohen pothuaj ne stinen e dimrit. Nder me te
medhate e me te njohurat midis tyre do te vecojme: rreshqitjen e Bogoves, te Kakrukes,
te Zgerbonjes, etj, te cilat shpesh kane sjelle deme jo te vogla: bllokim te rruges
automobilistike Polican-Corovode, demtim te banesave, tokave, etj. Pasojat negative te
tyre jane shfaqur edhe ne demtimin e peizazheve dhe te bimesise, etj.
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Lugina eshte e pershtatshme per jetesen e njeriut dhe ofron mundesi te medha per
zhvillimin e aktivitetit human. Peizazhet antropogjene jane te shumta, sidomos ne
sektorin nga Corovoda ne Berat. Ato lid hen me tokat e punueshme, nga te cilat
permenden blloqet e medha te tarracave me drure frutore, sidomos me qershi e vreshta
ne Corovode, etj. Ne vitet 80 te shekullit te kaluar, u ndermor krijimi i kullotave polifite,
qe u shoqerua me aktivizimin e dukshem te erozionit dhe te proceseve te tjera te shpatit.
Efektet negative te trajtimit pa kriter te peizazhit nga njeriu jane shfaqur edhe ne
sektore te tjere te lugines. Peizazhet antropogjene Iidhen edhe me
4.2.

Kushtet klimatike

Kushtet klimatike të pellgut ujëmbledhës të perenjve janë të kushtëzuara nga pozita
gjeografike, distance nga deti Adriatik, relievi dhe vetitë e masave ajrore, prej të cilave
është e ndikuar. Duke u mbështetur në kushtet klimatike, zona në studim ndodhet në dy
zona klimatike:
Zona klimatike mesdhetare kodrinore pjesa e poshtme dhe e mesme e pellgut
ujëmbledhës
Zona klimatike mesdhetare malore pjesa e sipërme e pellgut ujëmbledhës (ku do të
ndërtohet H/c).
Veçoritë hidrologjike
Veçoritë hidrologjike të rajonit varen në radhë të parë në klimën e tij, topografinë dhe
gjeologjinë e tij. Pellgu ujëmbledhës i perenjeve ndodhet në pjesën jugore të vendit tonë
dhe shtrihet në rrethet Skrapar Gramsh.
Sipërfaqja e pellgut ujëmbledhës është F =22 km2 gjatësia L = 10 km dhe pjerrësi
mesatare e lumit është 76%.
Zanafilla e perenjeve është në shpatet jugperëndimore të masivit rreth kuotave +1660m
m.n.d. gjithashtu drejtimi i rrjedhjes ujore të këtij ështe lindja-perendimi dhe derdhet në
lumin Tomorica rreth kuotës +400m m.n.d. degë e rendesishme e lumit Devoll në
bregun e djathtë. Forma e pellgut është gjatësore, gjë që e bën që ujërat sipërfaqesorë të
grumbullohen me kohë ardhje shumë të shkurtër.
Pjesa e sipërme e pellgut ujëmbledhës ku dhe do të ndërtohet H/c eshtë terren malor
mbi 1000m më poshtë lumi kalon në territor kodrinor. Që., në fllimet e tij, lumi merr
përrenj, përroska dhe vija ujore në të dy brigjet e tij që zbresin nga mali Koshnices
+1660 m m.n.d. Regjimi ujor i perenjeve (me ushqim bore dhe shiu) për zonën në
studim eshte i tipit malor. Pellgu ujëmbledhës i perenjeve në zonën ku do ndërtohet H/c
përbëhet nga rrjedha uji shumë të pjerrët që tregojnë andamentin ortografik të terrenit
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dhe janë quajtur rrjedha uji të thata në verë dhe me ujë të rrëmbyeshëni në periudhën e
ftohtë të vitit. Konfiguracioni orografik kushtezon regjimin e reshjeve lidhur me faktin
që në të gjithë zonën që i është ekspozuar detit Adriatik malet ushtrojnë një veprim të
tillë që kapin rrymat ajrore dhe për rrjedhim, zona malore e brendshme marrin reshje
shiu të bollshme, ndërsa zonat e ulëta për rrjedhim kanë më pak reshje.
Zona ne studim karakterizohet nga një regjim hidrologjik tipik malor, që manifestohet
në të gjithë intensitetin e tij me dimra të ashpër dhe me një rritje të ndjeshme të
reshjeve në zonën në studim ku reshjet në zonat e larta i kalojnë vlerat mbi 2000 mm.
Rrjedha ujore
Nëpernjet zones ne studim nuk ka të dhëna mbi sasitë e ujit që rrjedh në shtratin e tij, si
edhe as ne lumin Tomorica ku derdhen keta perenj. ndërkohë që ka të dhëna për lumin
e Holtës, lumin e Graboves, qe jane zona me te aferta dhe me kushte klimatike te njejta.
Duke patur ne konsiderate keto dy lumenj te cilet kane te dhena dhe mund te pranohet
nje analogji. Mendojme te pranojme nje analogji me lumin e Holtes, qe perfaqesohet me
matjet e stacionit Bardha, dhe perjashtojme nga analogjia lumin e Grabove sepse
koficenti i rjedhes del me i madh se 1.
Perenjt ne studim jane dege te Tomorices dhe derdhen rreth 20 km me poshtë
vendmatjes hidrologjike të Bardhajt. Në këtë kuadër llogaritjet hidrologjike për perenjte
ne .studim 'do të bëhen duke u bazuar në të dhënat që janë matur në lumin e Holtes në
vendmatjen: e Bardhajt.
Paraprakisht është analizuar rrjedhja ujore e Holtës. Për studimin e rrjedhjes ujore të
lumit te Holtës jemi bazuar kryesisht në të dhënat e vrojtuara për periudhën 1980-1989
në vendmatjen Bardhaj që ndodhet në dalje të grykës së kanionit të Holtës. Për zgjatjen
e serisë se te dhënave do te përdorim gjithashtu informacion dhe nga pellgjet
ujëmbledhëse fqinje me pellgun e Holtës. Nga shqyrtimi i te dhënave ekzistuese të
vendmatjes se Bardhajt, vihet re se gjate periudhës 1989-1990 ka vite ujëpakë dhe
ujëshum dhe paraprakisht jemi të mendimit se kjo periudhe do të ishte afër te
ashtuquajturës prurje mesatare shumëvjeçare. Për periudhën 1989-1990 prurja
mesatare rezulton 5.74 m3/s. Për të bërë zgjatjen e kësaj serie kemi marre ne shqyrtim
dhe seritë e prurjeve mesatare vjetore për pellgjet fqinje si atë te Gostimës ne Fushe
Bull dhe të lumit të Radicinës ne vendmatjet e Stravajt dhe Zallit të Torres. Te dhënat
kryesore te këtyre vendmatjeve jepen ne forme te përmbledhur ne tabelën me poshte.
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Parametrat kryesor te rrjedhjes ujore te lumit te Holtes dhe lumenjve fqinje.
F Km2

Hm

R mm

Q m3/s

Radicinaj Stravaj (75-90)

58

1261

1589

2.45

Radicinaj Z Torres (75-90)

89

1147

1589

3.63

Gostima F-Bull (69-92)

134

1199

1756

5.99

Holta Bardhaj (80-89)

122

1113

1727

5.74

Nga analiza e këtyre të dhënave ëslitë vënë re se prurjet e lumit të Holtës kanë një ecuri
të ngjashme me Radicinen ne Zallin e Torres dbe Gostimen Fush Bull. Pikërisht me këto
dy vendmatje të fundit janë bëre korrelacionet përkatëse dhe është bërë më pas zgjatja
e serisë së prurjeve të lumit të Holtes. në Bardhaj për periudhën 1969-1992. Në baze të
kësaj serie të re të krijuar rezulton se prurja mesatare shumëvjeçare për perroin e
Holtës ne Bardhaj te jete 5.23 m3/s.
Në baze të Hogaritjeve përkatëse të kryera janë përcaktuar prurjet mesatare mujore të
vendmatjes se Bardhajt, të eilat paraqiten në tabelën dhe figuren me poshte.
Prurjet mesatare mujore,Holta ne Bardhaj

Shpërndarja brendavjetore e rrjedhjes ujore,Holta në Bardhaj
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Prurjet vjetore me siguri të ndryshme të llogaritura per Holta në Bardhaj paraqiten në
tabelen me poshte.
Vendmatja

Prurja
maksimale Holta
ne Bardhja m3 /s

Sigurite e ndryshme ne %
1

2

5

10

20

25

30

10.
4

9.54

8.38

7.47

6.50

6.16

5.88

Meqenëse ky studim hidrologjik ka për qellim ti shërbejë projektimit te nje
hidrocentrali, rëndësi do te kishte dhe ndërtimi i kurbës se qëndrueshmërisë të
prurjeve ditore, e cila shpreh frekuencëu e shfaqjes se një prurje te caktuar gjate vitit.
Për ndërtimin e kësaj kurbe për Holten në Bardhaj janë përdorur prurjet ditore te
periudhës 1980-1989. Kjo periudhe konsiderohet e kënaqshme për ndërtimin e këtyre
kurbave.
Nr. diteve
365.0
364.2
360.6
346.3
295.3
245.7
213.5
141.3
114.0
100.1
78.9
65.9
34.3
17.6
3.2
0.0

Q mes
0.137
0.183
0.274
0.456
0.913
1.46
2.28
4.56
5.93
6.57
7.76
9.13
13.7
18.3
27.4
91.3

Q 25 %
0.152
0.203
0.304
0.507
1.01
1.62
2.53
5.07
6.59
7.30
8.62
10.1
15.2
20.3
30.4
101

Q 75 %
0.123
0.164
0.246
0.41
0.821
1.31
2.05
4.10
5.33
5.91
6.98
8.21
12.3
16.4
24.6
82.06

Qendrueshmeria e prurjeve ditore lumit i Holtes Bardhaj
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4.3.

Sizmiciteti ne rajon

Bazuar në materialet e publikuara nga Instituti Sizmologjik i Akademisë Shqiptare të
Shkencave, luhatjet sizmike të supozuara do të kenë një madhësi 6.8-6.9(VII) gradë
sipas shkallës MSK-64 ose MM të Modifikuar të Merkalit.
Mjedisi i ndërlikuar strukturor i Shqipërisë i përket Rajonit të Mesdheut qendror. Ku
pllakat kontinentale të Afrikës dhe të Evropës përplasen duke krijuar disa breza aktivë
sizmikë. Në veçanti, Shqipëria ndodhet në vendtakimin midis mikropllakës së Adriatikut
dhe pllakës Euroaziatike dhe karakterizohet nga një veprimtari e fortë e mikrotërmeteve dhe nga tërmete të madhësive të vogla dhe të mesme dhe vetëm rrallë nga
tërmete të forta. Këto janë të përqendruara kryesisht në zonat aktive ku ndërpritet
vazhdimësia e shtresave shkëmbore. Historikisht panorama e sizmicitetit (tërmeteve)
në Shqipëri është si më poshtë:
-Qyteti i Durrësit u godit nga tërmete të fortë në vitet 177 (p.e.s.), 334, 506, 1273,1869
Ai i marsit të 1273 shkatërroi tërësisht qytetin me 25.000 banorë.
-Qyteti antik i Apolonisë u godit nga tërmete të fortë në shekujt II III (p.e.s.),.
-Qyteti antik i Butrintit u godit nga një tërmet i fortë në vitin 1153 që e shkatërroi
qytetin.
-Qyteti i Vlorës u godit nga disa tërmete të fuqishëm me intensitetin e IX gradëve (MSK64) gjatë shekullit të XIX, vitet 1833 1866. Në kronikë jepen disa të dhëna për qytetin,
i cili u godit nga tërmete të fortë në vitin 1601.
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-Qyteti i Kukesit u godit nga tërmete të fortë në mars 1551 dhe dhjetor 1851.
-Qyteti i Tepelenës u godit nga tërmete të fortë në mars 1701 dhe prill 1868.
-Qyteti i Elbasanit u godit nga tërmete të fortë në 1380 dhe shtator 1842.
-Qyteti i Konispolit u godit nga tërmete të fortë në korrik 1823 dhe shkurt 1872.
-Qyteti i Himarës u godit nga tërmete të fortë në tetor 1858, gusht 1869, Korrik 1893.
-Qyteti i Delvinës u godit nga tërmete të fortë në qershor 1854 dhe janar 1897.
-Qyteti i Shkodrës u godit nga një tërmet i fortë në qershor 1855.
-Qyteti i Shkodrës 1 korrik 1905, M = 6,6, lo = IX gradë (MSK -64)
-Liqeni i Ohrit 8 shkurt 1911, M = 6,7, lo = IX gradë (MSK -64)
-Qyteti i Tepelenës 26 nëntor 1920, M = 6,4, lo = IX gradë (MSK -64)
-Qyteti i Durrësit 17 dhjetor 1926, M = 6,2, lo = IX gradë (MSK -64)
-Zona e Llogorasë 21 nëntor 1930, M = 6,0, lo = IX gradë (MSK -64)
-Qyteti i Lushnjës 1 shtator 1959, M = 6,2, lo = VIII IX gradë (MSK -64)
-Qyteti i Korçës 20 maj 1960, M = 6,4, lo = IX gradë (MSK -64)
-Rajoni i Dibrës 30 nëntor 1967, M = 6,6, lo = IX gradë (MSK -64)
-Zona kufitare Mali i Zi Shqipëri 15 prill 1979, Ms = 6,9, lo = IX gradë (MSK -64)
Bazuar në faktet historike dhe instrumentale Harta e Zonimit Sizmik të vendit në shkallë
1:500.000 është përpiluar nga Prof. Dr. Sul Starova (1980). Kjo hartë paraqet
intensitetet e parashikuara për kushtet mesatare të terreneve për 100 vjet me një
probabilitetit prej 70% dhe paraqitet ne hartën nr. 1.

Harta nr. 1 Harta e Zonimit Sizmik të Shqipërisë
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4.4.

Cilësia e ajrit

Cilësia e ajritShkarkimet e gazeve acide në atmosferë kanë një ndikim negativ mbi ekosistemet e
ujërave të ëmbla, të cilat janë të ndjeshme ndaj aciditetit si edhe ndaj cilësisë dhe
përbërjes kimike të tokës. Gjithashtu, kjo dukuri shkakton dëmtime në trashëgiminë
kulturore sepse pakëson gradualisht cilësinë dhe fortësinë e monumenteve kulturore,
ndërtesave prej mermeri etj. Për më tepër, çlirimi i përbërësve të azotit në atmosferë,
shkakton atrofizimin në ekosistemet tokësore dhe detare.
Burimi kryesor i çlirimeve të substancave acide në mjedis janë emetimet e gazta, që
përmbajnë dyoksid sulfuri SO2, okside të azotit NOx dhe amoniak NH3. Këto gaze
krijohen gjatë djegies së substancave organike të djegshme në sektorët e shërbimeve,
transportit, prodhimit të energjisë, industrisë kimike dhe metalurgjike etj. Pas çlirimit
në atmosferë, këto gaze shpërndahen në hapësirë dhe mund të qëndrojnë për disa kohë
në gjendje të shpërhapur.
Gazet SO2, NOx, dhe NH3 bien direkt në sipërfaqen e tokës dhe vendosen në bimësi dhe
elementë të tjerë mjedisorë ose bien në gjendje të lagësht së bashku me borën, shiun,
mjegullën etj. Këto gaze (si rezultat i zhvillimit të disa reaksioneve kimike) shndërrohen
në acide squfuri dhe azoti kur ato qëndrojnë në atmosferë, si edhe kur bien në tokë. Ligji
Nr. 8934, i datës 5 Shtator 2002 mbi Mbrojtjen e Mjedisit siguron për adoptimin e
programeve të kontrollit të ndotjes në Shqipëri, megjithatë për zonën ne vleresim nuk
ka të dhëna te publikuara mbi cilësinë ekzistuese të ajrit të lidhura me çlirimin e SO2 ose
NH3. Te dhena te monitorimit per zonen e zbatimit te projektit nuk disponohen pasi
konsiderohet si nje zone pa aktivitete ndotese. Cilesia e ajrit ne zonat malore te vendit
te cilat ndodhen larg zonave urbane dhe industrise se rende, eshte brenda normave te
cilesise se nje ajri te paster.
Zhurmat
Lidhur me zhurmat, në zonën e studimit nuk ka ndonjë informacion në lidhje me nivelet
e ndotjes së ambientit. Zhurma nuk është shqetësimi kryesor në zonën që rrethon kete
zone rurale drejtpërdrejt. Aty nuk ka burime emetimi të ndjeshëm zhurmash. Nivelet e
zhurmës brenda fshatrave janë tipike për çdo zonë rurale te nivelit te fshatrave dhe janë
të lidhura kryesisht me trafikun e automjeteve qe eshte ne nivel minimal por
infrastruktura e dobet ndikon ne rritjen e ketij niveli. Megjithatë rekomandohet që
nivelet e zhurmës duhet të monitorohen gjatë ndertimit por edhe gjate operimit.
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4.5.

Mjedisi biologjik i rajonit

Zonat e Mbrojtura
Zona të mbrojtura shpallen territore tokësore ujore detare e bregdetare të caktuara
për mbrojtjen e diversitetit biologjik, të pasurive natyrore dhe kulturore,
bashkëshoqëruese, të cilat menaxhohen me rrugë ligjore dhe me metoda shkencore
bashkëkohore.
Në Shqipëri, Zonat e Mbrojtura janë të konsideruara si pjesë/sipërfaqe e tokës dhe/ose
ujit, detare/bregdetare, të destinuara kryesisht për konservimin e biodiversitetit,
burimet natyrore dhe kulturore që shoqërojnë atë/ato dhe që janë të menaxhuara në
mënyrë të ligjshme dhe/ose në mënyra të tjera efektive.
Rrjeti i zonave të mbrojtura është bazuar në kategoritë e menaxhimit të IUCN dhe
sistemi i ndërtuar për këtë qëllim është në përputhje me sistemin ndërkombëtar IUCN.
Të gjashtë kategoritë e sistemit janë ekuivalente, të barabarta dhe të rëndësishme dhe
ato përfshijnë të gjitha nivelet e ndërhyrjes njerëzore, të pranueshme për kategorinë
respektive. Krijimi i Zonave të Mbrojtura ka filluar që në vitin 1940. Në 1981, për herë të
parë, asete të rralla natyrore u vendosën në mbrojtjen shtetërore duke shpallur si
Monumente të Natyrës pyjet me vlerë shkencore, biologjike, historike dhe didaktike.
Zona ne vlerësim nuk vlerësohet si zone me status te veçante nga MM. Sic shihet
edhe ne harten e meposhteme, zona ne vleresim nuk permban siperfaqe te mbrojtura.
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Pervec zonave te mbrojtura sipas hartes se mesiperme te cilat mund te jene te llojit:
a) Rezervë strikte natyrore/rezervat shkencor/ (Kategoria I);
b) Park kombëtar (Kategoria II);
c) Monument natyror (Kategoria III);
ç) Rezervat natyror i menaxhuar/zonë e menaxhimit të habitateve dhe llojeve
(KategoriaIV)
d) Peizazh i mbrojtur (Kategoria V);
dh) Zonë e mbrojtur e burimeve të menaxhuara/zonë e mbrojtur me përdorim të
shumëfishtë (Kategoria VI).
Rreth një zone të mbrojtur mund të shpallet një zonë buferike.

Pervec statusit te mesiperm te zonave te mbrojtura te cilat paraqiten ne harte
mund te jene edhe objekte te vecanta me status Monument Natyror te cilat per
rajonin ne vleresim sipas Ligjit ne fuqi jane si me poshte:
1. Stera e Katofiqit

17. Stera e Bores

2. Stera e Prosekut

18. Morenat e Ujanikut

3. Shpella e Pirogoshit

19. Vrima e Dragoit (Kuçedres)

4. Sterra e Kakrukes

20. Qafa e Kulmakut

5. Bokerimat e Tomorrices

21. Plepat, Konak te Tomorrices -

6. Lisi i Baba Fetahut

22. Rrapi i Verseshtes

7. Arra e Madhe e Zhepes

23. Ahishtja e Leshnjes

8. Kanioni i Osumit

24. Rrobulli i Kulmakes

9. Kanioni i Gradecit

25. Pishat e Gurrit te Prere, Greve

10. Cirqet akullnajore te Tomorrit

26. Rrapi i Verzhezhes

11. Lisi i Osojes

27. Koshnica

12. Trasgesioni i Paleogjenit te siperme ne
qafen e Devries

28. Bredhi i Kuçit

13. Karsti i Qafes se Devries

29.

Ahishtja e Symizes

14. Burimi i Guakut

30.

Ahishtja e Lirzes

15. Lisi i Munushtirit

31.

Arrat ne Novaj

16. Sterra Uvlen (pusi i Ramies)

32.

Dushkaja e Tendes se Qypit
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4.6.

Flora dhe fauna

Megjithëse Shqipëria është një vend i vogël, ajo është e dalluar për faunën e saj të pasur,
tiparet specifike të bimësisë dhe biodiversitetin e lartë. Kjo dukuri shkaktohet nga
kushtet specifike ekologjike të lidhura me pozicionin gjeografik të vendit dhe formimin
gjeologjik dhe tokësor. Pavarësisht nga masat e marra, fauna dhe flora kanë qenë nën një
presion të madh dhe biodiversiteti i tyre në disa zona ka pësuar humbje. Masat e marra
për ruajtjen e specieve të rralla dhe në rrezik zhdukjeje të florës dhe faunës pasqyrohen
në një urdhër special të Ministrit të Bujqësisë dhe Ushqimit të vitit 1997.
Tabela Përmbledhëse e florës dhe faunës se egër (lloji)
Emri
Totali
Flora, total
3.250
Fauna
Gjitarët
84
Zogjtë
325
Amfibët
15
Zvarranikët
37
Iktiofauna
313
Insektet
4.000

Të Mbrojtura
306
80
311
14
37
-

Sipas studimeve të Institutit të Kërkimeve Biologjike të kryera në vitet 1997-1998
speciet bimore që vijojnë janë në rrezik zhdukjeje në nivel kombëtar: dafina, çaji i malit,
sherbela, trumza, lisi , gjineshtra, borziloku i egër dhe orkidat. Një studim i kryer në
1998 nga Instituti i Kërkimeve të Pyjeve dhe Kullotave ka arritur në konkluzionin se
pyjet e plepave të bardhë, të blirit, të dushkut, të mështeknës dhe të verrit konsiderohen
si specie të rrezikuara në nivel kombëtar.

Flora
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Pyll me pishe bregdetare gjate bregut te djathte te lumit te Tomorrices.

70 | P a g e

NDËRT)M) D(E FUNKS)ON)M) ) ()DROCENTRAL)T DOBRENJË-TOMORR)CË
PRANË FSHATIT DOBRENJË, KOMUNA ZHEPË, RRETHI SKRAPAR

Perzierje e larmishme lloje shkurroresh ne vend-ndertimin e Hec-it Dobrenj
Peisazhi
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4.7.

Mjedisi social ekonomik

Ekonomia shqiptare, duke përjetuar periudhën e tranzicionit, vitet e fundit ka
mundur te siguroje stabilitet nga pikëpamja e treguesve makroekonomike. Për vitin
2009, rritja reale vlerësohet ne masën 3,5 % te GDP-se, norma mesatare e inflacionit
është mbajtur ne kufijtë 2.4 %, duke dëshmuar gjithashtu një stabilitet ne nivelin e
çmimeve ne përgjithësi. Ne drejtim te strukturës dhe degëve te zhvillimit te ekonomisë,
pesha specifike e disa sektorëve tradicionale si p.sh; bujqësia rezulton me rënie 21.5%
te GDP-se. Ndërsa vërehet rritje ne disa sektorë te tjerë si: shërbimet 43,1 %, ndërtimi
17,3%, etj.
Te gjitha reformat dhe ndryshimet strukturore te ndërmarra nga qeveria kane
ndikuar ne zhvillimin e ekonomisë se vendit duke e orientuar gjithnjë e me shume drejt
integrimit rajonal dhe global. Ekonomia shqiptare, si një ekonomi e hapur, është gjithnjë
e me shume e ekspozuar dhe e ndikuar, jo vetëm nga faktorë te brendshëm por edhe
nga faktorët e jashtëm ekonomik, te cilët e vendosin ekonominë ne pozitat e përballjes
me një konkurrence te forte nga tregu ndërkombëtar.
Tipari thelbësor i ekonomisë shqiptare është se ajo ndodhet ne stadin e ekonomive
ne zhvillim dhe ristrukturim, gjë qe shtron si një imperativ te ditës dhe te perspektives,
shfrytëzimin e resurseve dhe avantazheve krahasuese, qe ka ne raport me ekonomitë e
rajonit. Tashme ekonomia e vendit tone, është bere pjese perberese e nismave për
liberalizimin dhe lehtësimin e tregtisë ne nivel rajonal. Pjesëmarrja aktive ne këto
nisma, shton mundësitë e ekonomisë sonë për tu profilizuar dhe njëkohësisht kërkon
angazhime ne drejtim te rritjes se konkurrueshmerise se produkteve dhe shërbimeve.
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Mjedisi human

Ekonomia
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KREU V
5.

VLERESIMI I NDIKIMIT NE MJEDIS DHE MASAT PARANDALUESE GJATE
NDERTIMIT DHE SHFRYTEZIMIT TE HEC DOBRENJE-TOMORRICE .

5.1.

Te pergjithshme

Veprimtaria që propozohet të kryhet ka përmasa relativisht të mëdha qoftë të karakterit
të investimeve ashtu edhe të outputeve që do të japë gjatë shfrytëzimit të saj. Kjo është
arsyeja që mbetet e një rëndësie të veçantë të analizohen ndikimet që do të ketë ajo që
nga çasti i nisjes se hartimit te projektit, shqyrtimi dhe miratimi i koncesionit, para
fillimit te punimeve te ndërtimit, dhe më tej edhe pas perfundimit te ndertimit dhe gjatë
shfrytëzimit të saj deri ne transferimin e tij ne rrjetin kombetar. Ky kapitull i vleresimit
te ndikimeve ne mjedis do të paraqesë një analize te hollësishme te ndikimeve te
mundshme negative dhe pozitive duke specifikuar edhe masat zbutëse qe duhet te
aplikohen për te eliminuar apo për te minimizuar sado pak ndikimet ne mjedis.
Kjo analize kryhet duke u bazuar ne projektin e konceptuar te diskutuar si me lart ne
këtë raport, konsultimit me publikun, identifikimi i pasurise natyrore te rajonit dhe
permasave te projektit. Ndikimet ne mjedis mund te ndodhin si gjate ndërtimit(ku
ndikimi ne rastin konkret eshte me potencial gjate punimeve te ndertimit) ashtu dhe
gjate shfrytëzimit te ketij aktiviteti(per reduktimin e sasise se ujit te rrjedhes natyrale te
perroit/lumit) qe vleresohet si energji e rinovueshme.
Ndikimet mund te grupohen si me poshtë:
 Kimike-Fizike te cilat lidhen me ndikimet mbi burimet natyrore si edhe proceset
e degradimit fizik te mjedisit vete.
 Biologjike-Ekologjike përfshirë burimet e energjive te rinovueshme, ruajtjen e
biodiversitetit, ndikimin mbi jetën e gjalle te ndotjes se biosferës
 Sociologjike te lidhura me komunitetin apo edhe individët e veçante, ndikimin
mbi trashëgiminë kulturore dhe progresin e supozuar.
 Ekonomike-Makroekonomike te cilat marrin parasysh ndikimet e përkohshme
apo te përhershme shkaktuar për shkak te realizimit te projektit.
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5.2.

Vleresimi i impakteve kryesore ne mjedis

Vleresimi i ndikimeve ne mjedis kryhet duke u bazuar mbi parimet e mbrojtjes se
mjedisit si me poshte:
Parimi i zhvillimit të qëndrueshëm
Parimi i parandalimit dhe marrja e masave paraprake
Parimi i ruajtjes së burimeve natyrore
Parimi i zëvendësimit dhe/ose kompensimit
Parimi i qasjes së integruar
Parimi i përgjegjësisë së ndërsjellë dhe bashkëpunimit
Parimi Ndotësi paguan
Parimi i së drejtës për informim dhe i pjesëmarrjes së publikut
Parimi i nxitjes së veprimtarive për mbrojtjen e mjedisit
Ky vleresim kryhet ne baze te ligjit Nr
date
Per vleresimin e
Ndikimit ne Mjedis dhe VKM Nr
date
Per vleresimin e ndikimit ne
mjedis dhe ka si synim mbrojtjen e mjedisit Me mbrojtje te mjedisit do te kuptojme
mbrojtjen e mjedisit nga ndotja e dëmtimi. Kjo përbën përparësi kombëtare dhe është e
detyrueshme për çdo banor të Republikës së Shqipërisë, për të gjitha organet
shtetërore, si dhe për personat fizikë dhe juridikë, vendas e të huaj, që ushtrojnë
veprimtarinë e tyre në territorin e Republikës së Shqipërisë.
Objektivat e mbrojtjes së mjedisit janë:
a)parandalimi, kontrolli dhe ulja e ndotjes së ujit, ajrit, tokës dhe ndotjeve të tjera të
çdo lloji;
b)ruajtja, mbrojtja dhe përmirësimi i natyrës dhe i biodiversitetit;
c)ruajtja, mbrojtja dhe përmirësimi i qëndrueshmërisë mjedisore me pjesëmarrje
publike;
d)përdorimi i matur dhe racional i natyrës dhe i burimeve të saj;
e)ruajtja dhe rehabilitimi i vlerave kulturore dhe estetike të peizazhit natyror;
f) mbrojtja dhe përmirësimi i kushteve të mjedisit;
g)mbrojtja dhe përmirësimi i cilësisë së jetës dhe shëndetit të njeriut.:
Sa me siper vleresimi i ndikimeve ne mjedis do te vleresoje:
Ndikimet ne ajer
Ndikimet ne ujera
Ndikimet ne toke
Ndikimet ne biodiversitet (mjedisi biologjik)
Ndikimet ne mjedisin social-ekonomik
Ndikimet qe shkaktojne ndryshimet klimatike
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5.2.1. Ndikimet ne ajer
(Cilesia e ajrit, zhurmat, vibrimet, peizazhi.)
Impakti nga ndertimi:
Per kete projekt nuk jane planifikuar te hapen rruge te reja per ndertimin e
infrastruktures se nevojshme. Gjithashtu ndertimi i linjes se transmetimit te energjise
elektrike do te jete relativisht i vogel pasi eshte menduar te lidhet me rrjetin ekzistues
te Hec-eve te Komunes Gjerbes te cilet jane afer zones ne studim. Linja do te ndertohet
pergjate shtratit te lumit Tomorrice dhe rruges per ne fshatin Gjerbes, duke mos pasur
nevoje per hapje rrugesh per ndertimin e saj. Gjate punimeve ndertimore vleresohet te
kete ndikim ne cilesine e ajrit nga pluhurat e kantierit dhe te hapjes se trasese se kanalit
te derivacionit. Shkarkimet e gazeve te mjeteve motorike do te jene ne norma normale
si te puneve ndertimore ne zona te tjera te vendit. Zhurmat jane normale per nje
aktivitet ndertimor, nga transporti, germimet e tokes shkembore, etj. Keto zhurma nuk
vleresohen shqetesuese per komunitetin e zones, pasi nuk jane ne nivele te tilla ne
zonat e banuara. Vibrimet nuk do te jene prezente pasi nuk do te perdoret lende plasese.
Gjate punimeve ndertimore do te kete demtim te peizazhit te zones, nga germimet dhe
humbja e bimesise. Kantieri ndertimit dhe makinerite gjithashtu do te kene efekt ne
peizazhin e zones.
Impakti gjate funksionimit:
Nuk vleresohet ndikim ne cilesine e ajrit nga funksionimi i HEC-it. Ndikimi
elektromagnetik jonizues i fushes se linjes transmetimit te energjise elektrike do te jete
ne distanca dhe nivele te vogla.
Masa parandaluese:
Aplikimi i lagies se trasese dhe kantierit me uje gjate sezonit me thatesire per te
reduktuar pluhurat. Kufizimi i orarit vetem gjate dites per te reduktuar zhurmat.
Perdorimi i mjeteve bashkekohore. Perdorimi i mjeteve dhe materialeve cilesore e
eficiente. Monitorim i cilesise se ajrit gjate fazes se punimeve. Shfrytezimi maksimal i
rrugeve ekzistuese duke reduktuar qarkullimin jashte rrrugeve te zones.
Ky projekt ndikon ne reduktimin e gazeve serre, te emetuar nga industria e prodhimit te
energjise elektrike. Aktiviteti prodhon energji te paster per mjedisin.
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5.2.2. Ndikimet ne ujera
(Ujerat siperfaqesore, ujerat nentokesore.)
Impakti nga ndertimi:
Nga zbatimi i ketij projekti ndikimet ne ujera do te jene prezente. Ndikimi ne ujerat
siperfaqesore do te vije si rrjedhoje e kryerjes se punimeve te ndertimit te vepres se
marrjes dhe dekantuesit, te cilat do te kryhen ne shtratin e perrenjve. Gjithashtu gjate
hapjes se trasese se kanalitt e derivacionit, mund te kete edhe depertim te materialitt e
germuar ne shtratin e perroit dhe si rrjedhoje rritjen e lendes ngurte ne pezulli. Ndkim
ne ujerat nentokesore nuk vleresohet te kete pasi punimet do te jene ne siperfaqe, rreth
1-3m thellesi nen siperfaqe.
Impakti gjate funksionimit:
Ndikimi ne ujera gjate funksionimit te HEC-it do te jete ne pakesimin e rrjedhes natyrale
te perrenjve per sezonin e funksionimit te HEC-it, pasi gjate muajve me thatesire uji do
te lejohet i gjithe ne rrjedhen natyrale te perroit. Gjate funksionimit, ky aktivitet ka edhe
efekte pozitive persa i perkete cilesise se ujerave siperfaqesore, pasi redukton aktivittin
gerryes te perroit dhe ul turbulliren e ujit te perroit ku derdhet. Nderkohe qe ka kete
efekt ne ruajtjen e tokave, mund te shnderrohet ne nje efekt negativ indirekt ne zonen
bregdetare, duke mos depozituar inerte dhe duke lejuar keshtu ujin e detit te perparoje
ne drejtim te tokes nga erozioni bregdetar.
Masa parandaluese:
Gjate punimeve ndertimore, subjekti te zbatoje kushtet teknike te zhvillimit te
punimeve, te ndertoje prita per inertet e germuara dhe te filloje rehabilitimin
paralelisht. Te punohet gjate sezonit te thate, ku rrjedha e perroit mund te menaxhohet
gjate kryerjes se punimeve. Te respektohet rrjedha ekologjike gjate gjithe periudhes se
funksionimit te Hidrocentralit.
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5.2.3. Ndikimet ne toke
(Relievi, siperfaqja, perberja e struktures se tokes, nentoka.)
Impakti nga ndertimi:
Nga zbatimi i ketij projekti ndikimet mbi toke do te jene jo te vogla, ndertimi i ketij
Hidrocentrali kerkon nje hapesire relativisht te madhe ne toke pasi kerkon nje shtrirje
pergjate rrjedhjes se Perrenjve dhe punimet do te kryhen per ndertimin e veprave sic
jane vepra e marrjes, dekantuesi, kanali i derivacionit, baseni i presionit, tubi i presionit,
godina e HEC dhe linja e transmetimit te energjise elektrike.
Perdorimi i tokes konsiston edhe ne zenien e saje ndonese ne siperfaqe te vogla per
depozitimin e perkohshem te shtreses se humusit, inerteve dhe ndertimin e
perkohshem te kantierit te ndertimit.
Ne lidhje me efektin e erozionit per skarpatat e trasese se kanalit veme ne dukje se
projekti do te ndikoje ndjeshem pasi eshte terren i pjerret. Objektet e vepres do te
montohen ne mjedise te qendrueshme ku ky efekt eshte minimal, ndikimi i ketij procesi
te ndertimit eshte i lokalizuar dhe nuk do te ndikoje ne terrene ku duket qarte efekti i
erozionit. Gjate germimit per te ndertuar veprat perberese do te monitorohet ne
menyre te vazhdueshme efekti i erozionit dhe rreshqitjes se tokes. Per kete efekt eshte
hartuar nga eksperte te fushes, plani i rehabilitimit te siperfaqeve te demtuara.
Impakti gjate funksionimit:
Ndikimi ne toke nga operimi dhe mirembajtja e Hidrocentralit do te jete ne nivele te
uleta. Ndikim te fazes operimit konsiderojme siperfaqet e zena per objekte me periudhe
afatgjate ose te perhereshme, linjat e transmetimit te energjise elektrike te cilat do te
ekzistojne per nje kohe te gjate ose te perhershme, rruge te shkurtra permanente dhe
punime te mirembajtjes se linjes se transmetimit dhe te veprave hidroteknike, etj. Ne
raste te avarive ose demtimeve te renda ne kanalin e derivacionit do te duhen nderhyrje
ne terren, ku mund te kemi nje ndikim lokal dhe te perkohshem te perdorimit te tokes.
Masa parandaluese:
Masat parandaluese do te ishin te nevojshme per reduktimin e impaktit mbi toke te ketij
projekti. Rekomandojme ndertimin e pritave me mure guri, ose gjerdhe prej druri, ose
me rrjete teli e bimesi autoktone. Rehabilitimi i siperfaqeve sa me shpejt te jete e
mundur per te mos humbur siperfaqe toke. Te zbatohen me perpikmeri rekomandimet
dhe sugjerimet e planit te rehabilitimit te hartuar nga ekspertet.
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5.2.4. Ndikimet ne biodiversitet
(Flora dhe fauna tokesore dhe ajo ujore)
Impakti nga ndertimi:
Ndikimi kryesor dhe me i rendesishem ne mjedisin biologjik eshte gjate fazes se
punimeve ndertimore te veprave te HEC-it. Gjate punimeve ndertimore do te kryhen
punimet ne toke, te cilat do te shoqerohen me heqjen e shtreses bimore, ndryshime te
relievit e siperfaqes, shfaqjen ose nxitjen e efektit te erozionit, rritjen e turbullires se ujit
te perroit dhe mjediseve ujore pritese, humbje te tokes si rrjedhoje e erozionit, largim te
perkohshem ose te perhershem te flores dhe faunes, etj. Ngritja e pluhurit dhe
shkaktimi i zhurmave ndikon drejtperdrejte ne largimin e gjallesave dhe te demtimit te
cerdheve te tyre te mbareshtrimit. Gjithsesi keto ndikime jane te perkohshme, dhe te
rikuperueshme. Shtresa bimore e zones eshte jo shume e pasur pasi klima ne kete zone
eshte tipike e zonave malore, ku dimri eshte i ashper dhe vera e fresket. Per shkak te
klimes, bimesia nuk eshte shume e zhvilluar, nuk karakterizohet nga bimesi pyjore e
dendur dhe e larte. Kryesisht dominon bimesia shkurrore, kjo e ndikuar edhe nga
kullotat e bagetive qe ka kjo zone, duke qene nje zone me baze blegtorine, ne vecanti ato
te imeta, dele dhe dhi, ku edhe per shkak te terrenit, dominon dhia si specie.
Impakti gjate funksionimit:
Pas venies ne pune te Hidrocentralit dhe gjate funksionimit te turbinave, nje ndikim
tjeter i rendesishem eshte ai i reduktimit te sasise se ujit ne shtratin e
perroit/perrenjve. Ndonese kjo do te ndodhe gjate sezonit te dimrit dhe me rreshje e uje
te bollshem, ne krahasim me gjendjen natyrale do te kete ndryshime te pakthyeshme, si
largimi i pjesshem i faunes dhe flores ujore. Ne baze te sasise se ujit ne shtratin e lumit,
ndryshon edhe sasia e gjallesave e mikrogjallesave dhe si rrjedhoje edhe e zinxhirit
ushqimore qe ushqehen me to sic jane peshqit. Nje faktor tjeter eshte edhe demtimi i
peshqve te cilet mund te hyjne ne kanalin e derivacionit e me pas ne turbine ku nuk
mund ti mbijetojne ketij terreni ne kushte ekstreme. Gjithsesi ky ndikim vleresohet ne
nivele te uleta per shkak te sasise se paket te ujit qe kane keta perrenj. Nje faktor tjeter
nga reduktimi i sasise se ujit eshte edhe ndryshimi i mikroklimes, lageshtia e ajrit dhe
krijimi i kushteve te tjera te rritjes se bimeve.
Ne rrjedhen e perrenjve do te lejohet prurja ekologjike ne masen 20%, sipas projektit te
hartuar nga kompania projektuese. Kjo sasi duhet te lihet gjate gjithe vitit, duke
detyruar kompanine te nxjerre jashte pune turbinat gjate sezonit te thate dhe te lejoje te
gjithe sasine e ujit ne shtratin natyral te perrenjve. Kjo, pervec te tjerash, do te sherbeje
edhe per blegtorine edhe per bujqesine e kesaj zone.
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Masa parandaluese:
Rehabilitimi sa me pare i skarpatave dhe siperfaqeve pyjore te demtuara dhe investimi
ne ndertimin e pritave per reduktimin e erozionit. Zbatimi i projektit te rehabilitimit
sipas preventivit te detajuar te punimeve rehabilituese dhe monitorimi i ecurise se ketij
procesi ne vazhdimesi. Mirembjatje dhe monitorim te vazhdueshem te terrenit
problematik edhe nga erozioni natyror ne segmente te caktuara. Mbjellja e bimesise
autoktone dhe sipas skemes se projektuar per te ndikuar ndjeshem ne uljen e erozionit
dhe ne ruajtjen e identitetit te bimesise se zones. Si rrjedhoje edhe rikthimin e faunes
autoktone te larguar perkohesisht.
Te respektohet sasia e rrjedhes ekologjike dhe te lejohet sasia e bollshme e ujit gjate
sezoneve me thatesire. Ruajtja e burimit ujor nga gjuetia e paligjshme e flores dhe
faunes ujore e asaj tokesore per pellgun ujembledhes.
Pamje satelitore e relievit ne te cilin do te kaloje kanali i derivacionit
Gjurma e kanalit te derivacionit
Gjurma e tubacionit nen presion
Veprat e marrjes se ujit
Baseni i presionit
Godina e HEC
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5.2.5. Ndikimet ne mjedisin social-ekonomik
(Mjedisi social-kulturor dhe ekonomik, perdorimt tokes, perdorimi i burimeve
ujore.)
Impakti nga ndertimi:
Ndikimi ne mjedisin social-kulturor e ekonomik nga faza e zbatimit te punimeve te
ndertimit, vleresohet te jete pozitive. Kjo per shkak te nivelit te ulet ekonomik te zones
dhe rritjes se punesimit nga aktiviteti ndertimor. Investitori do te kryeje edhe disa
punime te kerkuara nga komuniteti si mirembajtje rruge per komunitetitn, etj. Gjetja e
objekteve arkeologjike gjate punimeve do te ndryshoje rrjedhen e punimeve dhe nuk do
te demtoje keto objekte, megjithese nga instituti perkates nuk identifikohen te tilla.
Investim i tille, ndikon ne zhvillimin ekonomik e social-kulturor te zones.
Impakti gjate funksionimit:
Gjate fazes se venies ne pune te HEC-it gjithashtu do te kete punesime nga banoret e
zones, do te mirembahen rruget dhe ndonje investim tjeter qe mund te kerkohet nga
komuniteti. Persa i perkete konfliktit te interesave te banoreve, nuk jane prezente. Uji
qe do te merret nuk perdoret per bujqesi, sasia e rrjedhes eklogjike eshte e
mjaftueshme, gjate veres do te lejohet sasi e bollshme per nevojat e blegtorise dhe si
rrjedhoje do te punohet me pelqimin e komunietetit. Gjate funksionimit te HEC-it,
investitoret mund te kryejne investime ne derjtime te ndryshme, duke nxitur dhe
vetepunesuar banoret e zones, nepermjet rikonstruksionit te banesave te tyre dhe
krimin e kushteve per zhvillimin e nje turizmi malor me vlera rekreative, kurative,
kulturore, e tradicionale. Ndertimi i mundshem i ndonje infrastrukture te mire per
menyre komunikimi do te rriste ndjeshem interesin e pushuesve dhe vizitoreve vendas
e te huaj per kete zone.
Masa parandaluese:
Plotesimi i kerkesave te komunitetit, respektimi i rrjedhes ekologjike dhe per
blegtorine, mirembajtje e rrugeve dhe ripyllezime e pyllezime te reja, hapja e vendeve te
punes per komunitetin, zhvillimi i turizimit malor, etj.
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5.2.6. Ndikimet qe shkaktojne ndryshimet klimatike
(Ndryshimi i klimes, emetimi i substancave ozon-holluese.)
Impakti nga ndertimi:
Aktiviteti ndertimor nuk do te perfshije substanca te tilla qe mund te ndikojne ne rritjen
e perqendrimit te lendeve ozon-holluese ne atmosfere. Vleresohet vetem lenda djegese
e mjeteve te renda te punimeve te germimit. Ne nivele te uleta.
Impakti gjate funksionimit:
Nga funksionimi i ketij HEC-i ndikimi ne substancat ozon-holluese eshte me efekt
pozitiv, pasi redukton emetimin e ketyre substancave nepermjet shtimit te energjise se
paster dhe reduktimin e prodhimit te saj nga termocentralet, te cilet jane nga ndotesit
me te medhenj ne te gjithe planetin dhe industrine prodhuese te energjise se avullit dhe
energjise elektrike. Ndryshimi i rrjedhes ujore do te ndikonte ne ndryshime te
mikroklimes se zones, lageshtise se ajrit, etj. Por per kete projekt ne permasa relativisht
te vogla, nuk vleresohet ndikim domethenes.
Masa parandaluese:
Nuk rekomandojme masa parandaluese, nuk ka ndikime te tilla nga perdorimi i lendeve
ozonholluese. Rekomandojme respektimin e sasise se ujit te rrjedhes ekologjike.
5.3.

Ndikimet nderkufitare

Projekti ne vleresim nuk prek mjedisin kufitar. nuk ben pjese ne projektet me ndikim
nderkufitar shfrytezim te ujrave ndërkombëtare dhe projekte te Sigurisë së Digave
pasi ky projekt do te jete ndertim HEC i vogel me kanal derivacioni basen presioni dhe
pa perfshire rezervuar uji. Ky variant eshte me pak i kushtueshem dhe me ndikim me te
vogel ne mjedisin e zones, pervec permasave te tij qe nuk funksionon me projekt me
rezervuar. Siperfaqja pyjore e prekur nga ndertimi i kesaj vepre duke qene se eshte
derivacion me kanal nensiperfaqe mund te rehabilitohet dhe te ripyllezohet ne pjesen
me te madhe te saj, pothuajse ne masen 100% te siperfaqes.
5.4.

Menaxhimi i mbetjeve te ngurta

Nga punimet ndertimore, ne preventivin perfundimtar eshte llogaritur nje volum
germimesh. Keto germime perfshijne te gjitha punimet e veprave dhe do te menaxhohen ne
skarpatat e kanalit te derivacionit dhe ne rehabilitimin e siperfaqeve te demtuara. Nuk do te
ndertohet landfill per depozitim inertesh. Persa i perkete mbetjeve te ngurta urbane nga
aktiviteti human, ato do te menaxhohen nga sherbimi i komunes.
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5.5.

Infrastruktura shtese ne funksion te projektit kryesor te ndertimit te
Hidrocentralit Dobrenje-Tomorrice

Per ndertimin dhe funksionimin e kesaj vepre, nuk do te hapen rruge te reja. Sistemi
rrugor i zones eshte ekzistues por ne gjendje teper te amortizuar. Rruga automobilistike
ekzistuese kalon prane basenit te presionit dhe godines se HEC-it. Tek veprat e marrjes
subjekti do te shfrytezoje kanalin e derivacionit per te qarkulluar automjetet e transportit
dhe te germimeve te trasese. Persa i perkete sistemit te transmetimit te energjise elektrike,
ne afersi te godines se centralit ka linje egzistese te tensionit te mesem dhe te ulet. Nuk do
te ndertohet linje e re transmetimi ne distanca te medha. Gjatesia e linjes se transmetimit te
energjise elektrike do te jete rreth 1 km dhe mund te perfshije 7-8 shtylla, ku do te lidhet
me linjen e HEC-eve te Ujanikut, te Komunes Gjerbes..
Ne funksion te punimeve te ndertimit te HEC-it do te ngrihet nje kantier i perkohshem per
magazinimin dhe ruajtjen e makinerive, si dhe per pergatitjen e betonit te gatshem.

5.6.

Rrjedha ekologjike e perllogaritur

Prurja ekologjike(Q355) e cila eshte vleresuar te lejohet ne shtratin natyral te
lumit/perroit gjate gjithe kohes se funksionimit te HEC-it eshte 20%(Afersisht 20
Lit/sek). Kjo prurje do te jete e perhershme dhe ne sezone te thata, do te lejohet
edhe e gjithe rrjedha e ujit natyral ne shtratin e perroit(2-3Muaj). Prurja ose
rrjedha ekologjike, vleresohet siper menyres se perllogaritjes e percaktuar ne
ligjin Nr. 111-2012, date 15.11.2012 Per menaxhimin e integruar te burimeve
ujore

83 | P a g e

NDËRT)M) D(E FUNKS)ON)M) ) ()DROCENTRAL)T DOBRENJË-TOMORR)CË
PRANË FSHATIT DOBRENJË, KOMUNA ZHEPË, RRETHI SKRAPAR

KREU VI
6.

PLANI I MENAXHIMIT TE MJEDISIT DHE KONSULTIMI ME PUBLIKUN DHE
PALET E INTERESIT

6.1.

Te pergjithshme

Ky seksion perfshin pershkrimin e Planit te Menaxhimit Mjedisor (PMM) te projektit.
Qellimi kryesor i PMM, eshte te siguroje nje proces sa me pak te demshem per mjedisin
nepermjet masave rehabilituese te cilat do te minimizonin demtimin e mjedisit dhe
rekuperimin e tij.
PMM dhe Programi i Monitorimit Mjedsor do te jete ne formen e nje drafti ne menyre qe
te siguroje implementimin e rekomandimeve parandaluese dhe te parandaloje ndikimet
e mundshme mjedisore te anashkaluar ne raportin e VNM-se
Pavaresisht nga kjo, PMM stimulon procedurat dhe rregullat qe duhet te ndiqen gjate
ndertimit dhe per me shume gjate operimit te ketyre hidrocentraleve.

6.2.

Plani i menaxhimit te mjedisit te demtuar nga zbatimi i ketij projekti

Ky plan synon inimizimin e ndikimeve ne mjedis duke marre masa specifike per secilin
ndikim të përshkruara në këtë seksion do të vleresohet si pjesë e procesit të zbatimit të
projektit për të zbutur ndikimet e mundshme nga aktivitetet e ndërtimit. Ne
pararelizem per te permbushur komponentet e nenprojekteve kryesore te kerkuara nga
legjislacioni shqiptar te aspekteve mjedisore dhe sociale do te strukturohen sipas
kuadrit perkates ligjor. Masat lehtesuese kryesore do te perfshihen por nuk do te
limitohen ne kete pike pasi gjate punimeve mund te kete ndryshime dhe probleme qe
mund te shoqerohen me ndikim ne mjedis.
Nder te tjera eshte projektuar qe te kihet parasysh nga investitori:
-

Perzgjedhja optimale e kapaciteteve dhe e shesh ndertimit per kete Hidrocentral.
Projekti dhe ndertimi i infrastruktures se re te kerkuar nga ky proces duke
marre ne konsiderate dhe respektuar kushtet e mjedisit lokal;
Parandalimi i krijimit te trafikut ne zone;
Demtimi i mjedisit pyjor ne minimumin e lejueshem
Masat per reduktimin e pluhurave nga punimet ndertimore
Masat per reduktimin e zhurmës;
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-

-

6.3.

Masa per rehabilitimin e siperfaqeve te demtuara duke minimizuar erozionin.
Kjo duke zbatuar me perpiktmeri projektin e rehabilitimit te mjedisit te hartuar
qe ne fazen para fillimit te punimeve.
Respektimin e kushteve te Vendimit/Deklarates mjedisore e leshuar nga
Ministria.
Mbikëqyrjes dhe monitorimit te kushteve teknike per aktivitetet ndërtimore
duke zbatuar kushtet perkatese qe do te percaktohen nga agjenci përkatëse ne
nivel kombëtar dhe autoriteteveve lokale;
Monitorim te treguesve mjedisore gjate punimeve ndertimore dhe gjate procesit
te rehabilitimit.
Respektimi i sasise se prurjes ekologjike te percaktuar ne masen 20 %.
Aspektet sociale, konsultimi dhe informimi i publikut

Analiza sociale. Projekti ka kaluar vlerësim të gjere institucional dhe social gjatë fazës
së projektimit dhe përgatitjes, popullatës lokale ky zhvillim i eshte prezantuar ne fazen
e hartimit te raportit te Vleresimit te Ndikimit ne Mjedis. Prezantimi ka qene i
përgjithshëm per projektin dhe me karakter informues ne lidhje me ndikimet negative
dhe pozitive ne mjedisin biologjik dhe ate social.
Vetëm pas konstatimit te shqetësimeve dhe kerkesave të publikut lokal projekti i
propozuar mund të miratohet pasi mund te jete e nevojshme per rritjen e investimit per
te realizuar nje investim ne sherbim te komunitetit te zones.
Gjatë përgatitjes së projektit konsultimi me institucionet perkatese eshte mbajtur me
një gamë të gjerë të palëve të interesuara. Ne fazen e miratimit te koncesionit jane
marre te gjitha miratimet e institucioneve te linjes, si ministria e mjedisit, bujqesise, e
kultures, e transporteve, avokati shtetit, etj dhe nje sere drejtorish ne varesi te tyre.
Per realizimin e procedures se konsultimit me publikun eshte zbatuar procedura ligjore
ne fuqi sipas percaktimeve ne VKM Nr. 247, date 30.04.2014 Për tërheqjen e mendimit
te publikut në vendimmarrje për mjedisin dhe nje permbledhje joteknike e raportit te
VNM eshte vene në dispozicion të publikut përmes faqes se web-it te Agjencise
Kombetare te Mjedsit dhe Komunes e subjektit kerkues. Ajo është gjithashtu në
dispozicion në zyrën e Drejtorise se Vleresimit te Ndikimit ne Mjedis prane Ministrise
se Mjedisit, si dhe ne Drejtorine Rajonale te Mjedisit te Qarkut Berat.
Procesi i konsultimit dhe informimit te publikut gjatë përgatitjes së raportit paraprak te
VNM-se u realizua duke përfshirë takime me përfaqësuesit e komunitetit, perfaqesues
te Njesise se Qeverisjes Vendore, Drejtoria Rajonale e Mjedisit e autorizuar nga AKM-ja,
subjekti investitor dhe ekspertet e studios se hartimit te raportit te Vleresimit te
Ndikimit ne Mjedis dhe projektit te rehabilitimit te mjedisit.
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Këto konsultime jane te domosdoshme dhe relaizohen ne kuader te ruajtjes se cilesise
se mjedisit dhe jetes se komuniteteve por edhe ne kuader te zbatimit te kuadrit ligjor
vendas dhe atij nderkombetar te ratifikuar me konvente nga vendi yne (Konventa
Aarhus). Ky konsultim me publikun eshte vleresuar te kryhet qe ne fazen e VNM
paraprake, duke qene se komuniteti i zones nuk ka infrastrukturen e nevojshme per
komunikimin nepermjet internetit, si dhe duke mos qene nje zone e mbrojtur, mund te
mos i nenshtrohet procedures se thelluar te VNM-se.
Takimi me komunitetin u realizuar ne ambjentet e nje lokali ne qender te fshatit Konak,
ku u mbajt edhe nje proces-verbal per pjesemarrjen ne takim. Takimi u shoqerua me
foto dhe keto informacione paraqiten edhe ne dokument te vecante ne aplikimin qe
kryhet prane Qendres Kombetare te Licencimit dhe nepermjet saj Agjencise Kombetare
te Mjedisit e Drejtorise Rajonale te Mjedisit te Qarkut Berat.
Nga takimi i realizuar, nga komuniteti u parashtruan disa kerkesa dhe me pas disa
rekomandime per menyren e zhvillimit te punimeve. Ata kerkuan qe gjate periudhes me
thatesire te lejohet sasi e bollshme ne shtratin e perrenjve, per te kryer nevojat e
blegtorise me uje te pijshem, gjithashtu edhe per te ruajtur vlerat e perroit. Rruga e
fshatit te kishte nje rikonstruksion siperfaqesor me cakull dhe te punesohen punonjes
nga fshatrat e zones, si gjate fazes se ndertimit dhe gjate funksionimit e mirembajtjes se
veprave te ndertuara.
Sa u parashtruan me siper, investitori i perfaqesuar nga Z. Hergys Rreli, ne cilesine e
administratorit te subjektit, u premtoi banoreve kontribute te tilla, per keto punime dhe
per zbatimin e lenies se rrjedhes ujore te bollshme per nevojat e blegtorise e bujqesise.

Foto nga takimi me komunitetin
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KREU VII
7.

PROJEKTI I REHABILITIMIT TE MJEDISIT

Rrjeti hidrografik

Tokat

Vegjetacioni pyjor
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Peizazhi
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Impakti mbi bimesine

Masat e rehabilitimit te rekomanduara
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Preventivi dhe kostot e rehabilitimit

Monitorimi
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KREU VIII
8.

MONITORIMI I MJEDISIT GJATE ZBATIMIT TE PUNIMEVE TE NDERTIMIT
DHE TE REHABILITIMIT TE MJEDISIT.

Monitorimi i burimeve natyrore, ajrit, ujit, tokes dhe mjedisit biologjik, kryhet sipas disa
kritereve shkencore persa i perket vrojtimeve, mbledhjes dhe analizave te mostrave. Ai
synon ne mbledhjen e te dhenave per te vrojtuar dhe parashikuar rolin e faktorit njeri
dhe natyror ne ndryshimet e mjedisit, ku ai eshte aktiv.
Objektivat kryesore te monitorimit jane:

Per te zbuluar ndryshimet dhe per te karakterizuar saktesisht nga ana sasiore
tendencat (prirjet) e zhvillimit te burimeve.

Per te siguruar informacione mbi lidhjen midis kushteve (gjendjeve) te burimeve
dhe shkaqeve te tyre.

Per te evidentuar cilesine e mjediseve ku njeriu ushtron aktivitetin e tij jetesor,
me synim per te marre masat e nevojshme per permiresimin e tyre.

Per te vleresuar efektivitetin e politikave dhe veprimeve per menaxhimin e
burimeve natyrore.
Monitorimi eshte detyre e shoqerise investitore ne nivel individual per pikat Ç1,
Ç2, Ç5, Ç6, Ç7, Ç8 te Vendimit Nr.1189. date 18.11.2009 Per monitorimet ne
Republiken e Shqiperise
Investitori do te monitoroje keto treguese te trysnise ne mjedis vetem gjate fazes
se punimeve ndertimore dhe konkretisht elementet e meposhtem:
 Per ajrin duhet te monitoroje Lenden e Ngurte Pezull(LNP) dhe zhurmat (dB).
 Per ujin, duhet te monitoroje Lenden e Ngurte Pezull(LNP), konduktivitetitn.
 Per token, nuk alikohen detyrime
Frekuenca e monitorimeve do te percaktohet ne aktin e miratimit te lejes se mjedisit
dhe ne rast te kundert, sipas kuadrit ligjor cdo 6 muaj te kryhen matjet dhe cdo tre muaj
te dorezohet nje relacion periodik i shkurter ku te pasqyrohen punimet e kryera te
shoqeruara me foto.
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KREU IX
9.

KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME PËR PROJEKTIN

Në përfundim të këtij studimi arrijmë të nxjerrim disa përfundime të rëndësishme dhe
disa rekomandime te nevojshme për të bërë të mundur zbatimin e projektit me ndikime
sa më të pakta në mjedis nga shoqëria DAAB ENERGY GROUP Sh.p.k
9.1.















Përfundime
Projekti që është paraqitur, gjatë hartimit të tij, ka marrë parasysh respektimin e
kushteve mjedisore, kjo ne saj te kushteve te relievit te zones dhe zhvillimit te
saj, te procesit te konsultimit me publikun dhe institucionet qendrore e lokale,
projektin e rehabilitimit te hartuar per kete qellim dhe rekomandimet e kespertit
te mjedisit.
Momentet më kritikë të ndikimit në mjedis janë: gërmimi per punimet e
ndertimit dhe sistemimi i dheut të punimeve te ndertimit te veprave dhe te
kanalit te derivacionit, erozioni i mundshëm i sipërfaqeve të zbuluara në mënyrë
të përkohshme, mbetjet e ngurta të gjeneruara, zhurma e motorëve dhe mjeteve
të ndërtimit si dhe rritja e trafikut nga mjetet e transportit.
Mbetjet e ngurta të gjeneruara janë parashikuar të menaxhohen sipas kritereve
të kohës dhe sipas një plani në përshtatje me kushtet konkrete të vendit.
Konkretisht eshte menduar te menaxhohen ne skarpatat e kanalit te derivacionit.
Punimet e ndërtimit te veprave, do te bëhen me pajisje te nje teknologjie te
avancuar te fushës dhe kësisoj do te garantojnë siguri ne pune dhe ndikim
minimal ne mjedisin e zones.
Projektimi i vepres ne total është bere ne përputhje te plote me standardet me te
mira dhe kjo rrit ne nivele maksimale sigurinë ne procesin e shfrytëzimit.
Ndërtimi i trasesë, kanalit te derivacionit, etj. do te behet me material natyral çka
do te garantoje gërshetimin e natyrshëm te saj me mjedisin përreth.
Punimet e ketij hidrocentrali shtrihen pergjate grykes se perroit dhe ne nje
terren relativisht te pjerret, qe do te thote se nuk eshte e dukshme ne distanca te
largeta nga zona perreth.
Rehabilitimi i plote i inerteve te skarpatave dhe te kanalit e veprave ne
pergjithesi do te reduktoje ndjeshem ndikimin ne mjedis.
Rrjedha ekologjike eshte llogaritur ne masen 20%.
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9.2.

Rekomandime

Si eksperte mjedisore dhe si autore te ketij raporti, me qëllim që të kemi nje ndikim
minimal ne mjedisin e zones ne teresi nga zbatimi i projektit, rekomandojmë:


Të përcaktohet, në bashkëpunim me autoritetet vendore, sa më shpejt të jetë e
mundur, vendi i mundshëm i ndertimit te perkohshem te kantierit te ndertimit.



Te perdoret sasia e dheut te gjeneruar nga germimet per te rehabilituar
siperfaqet e demtuara, si dhe tepricat te depozitohen ne vende te caktuara nga
komuna dhe te miratuar nga ministria pergjegjese per mjedisin, ose te
menaxhohen ne menyre te integruar.



Te regjistrohen pemet e prera dhe te mbillen bimesi autoktone ne siperfaqet e
demtuara pas sistemimit te tyre me dheun e germuar nga siperfaqja. (Sipas
projektit te rehabilitimit ne raport 1 me 3)



Perreth veprave te hidrocentralit te mbillet me kurore pemesh te larta ne
menyre qe te reduktohet impakti negativ ne pamjen e zones.



Te aplikohet lagia e rrugeve te trasese se kanalit dhe te kantierit me qellim
reduktimin e pluhurit. Ujerat e kantierit te orientohen.



Boja e përdorur për lyerje (me qellim mbrojtjen nga ndryshku) te ketë ngjyre te
përshtatshme, qe te gërshetohet natyrshëm me mjedisin, por edhe përbërje
kimike te parrezikshme për te.



Te respektohet prurja ekologjike e perllogaritur dhe te lejohet uje i mjaftueshem
per blegtorine e per bujqesine. Gjate stines me thatesire te lejohet e gjithe
rrjedha e perroit ne shtratin natyral te tij.



Te kryhen investimet e premtuara per komunitetin si rikonstruksion rruge dhe
lejimi i ujit te bollshem per blegtorine.



Te respektohen kushtet dhe rregullat e mbrojtjes ndaj zjarrit gjate aktivitetit
ndertimor dhe funksionimit te Hidrocentralit.



Te respektohen detyrimet dhe kushtet e vena ne Vendimin/Deklaraten
mjedisore nga Ministria e Mjedisit.
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Te kryhet monitorimi periodik i aktivitetit si gjate fazes se ndertimit dhe gjate
fazes se funksionimit te aktivitetit. Keto te dhena te monitorimit te dorezohen
rregullisht prane Agjencise Kombetare te Mjedisit, si dhe te vihen ne dispozicion
te publikut te gjere dhe organizmave te tjera te identifikuara si pale te prekura
ose pale interesi, nese do te jene te kerkuara.



Te kryhet sa here te jete i kerkuar nga pushteti lokal apo banoret konsultimi me
komunitetin e gjere dhe sqarime te paqartesive te tyre ne lidhje me zbatimin me
rigorozitet te projektit cilesine e mjedisit dhe lejimin e ujit te bollshem per
nevojat e tyre.



Projekti zbatimit te zbatohet me perpiktmeri dhe brenda siperfaqeve te
paracaktuara, duke u realizuar njesoj si ne projektin e miratuar.



Te mos anashkalohen detyrimet e sipermarresit per rehabilitimin e zones se
demtuar dhe respektimin e rrjedhes ekologjike te perrenjve.



Te zbatohet me perpiktmeri Plani i Rehabilitimit dhe te kryhet monitorimi i
mbjelljeve bimore deri ne mbarevajtjen e gjelberimit total te zones.



Ne rast se hasen objekte apo shenja te vlerave arkeologjike te ndalohen
perkohesisht punimet dhe te njoftohen institucionet perkatese.



Te respektohet me rigorozitet i gjithe kuadri ligjor ne lidhje me mbrojtjen e
mjedisit dhe ndryshimet e tij.

Adresa dhe kontakti i subjektit:
Subjekti:
Adrese:

DAAB ENERGY GROUP Sh p k
Tirane, Rruga George W. Bush , Kulla 1, Kati 7, ap. 20.

Administrator:

Hergys RRELI

Tel:

04 2 220 541
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