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PARATHËNIE 

 
Ky libër është botuar në kuadër të konferencës së parë shkencore kombëtare “Aplikimi i 
Teknologjive të Pastra për një Mjedis të Qëndrueshëm” (ATPMQ), organizuar në datat 10-11 
Nëntor 2022, nga Departamenti i Inxhinierisë së Mjedisit. Kjo konference kombëtare u zhvillua 
falë mbështetjes së Universitetit Politeknik të Tiranës. 
 
Kjo është konferenca e parë kombëtare e organizuar nga Departamenti i Inxhinierisë së Mjedisit 
të Fakultetit të Inxhinierisë së Ndërtimit, Universiteti Politeknik i Tiranës. Konferenca u organizua 
me qëllim identifikimin e problematikave mjedisore, ndërgjegjësimin lidhur me çështjet 
mjedisore me të cilat përballet sot vendi ynë dhe rajoni, aplikimin e teknologjive të pastra për një 
mjedis të qëndrueshëm, etj. Seancat e konferencës janë të fokusuara në tema interesante me një 
ndikim të madh si: 

− Aplikimi i metodave inovative në zgjidhjen e problematikave në fushën e Inxhinierisë së 
Mjedisit 

− Burimet e Rinovueshme dhe Efiçenca e Energjisë 
− Cilësia dhe vlerësimi i rriskut në Mjedis dhe Shëndet 
− Menaxhimi i Qëndrueshëm dhe Mbrotja e Burimeve Ujore 
− Ndryshimet Klimatike, adaptimi ndaj tyre dhe zbutja e ndikimit të tyre 

 
Konferenca kishte qëllimin të bashkonte kërkues nga fusha të ndryshme të shkencës në një 
forum kombëtar për diskutimin e përparimeve të fundit teknologjike me fokus mjedisin e 
qëndrueshëm.  
 
Përgjigja ndaj konferencës ATPMQ ka qenë shumë inkurajuese ku janë pranuar 22 punime nga 
autorë të ndryshëm. Këto punime janë përzgjedhur pas një proçesi rigoroz të kryer nga anëtarët 
e Komitetit Shkencor Kombëtar. 

 

 

 

Prof. Asoc. Oltion Marko  

Kryetar i konferencës 
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UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS 

FAKULTETI I INXHINIERISË SË NDËRTIMIT 

            DEPARTAMENTI I INXHINIERISË SË MJEDISIT 

 

 

APLIKIMI I MODELIT HIDROLOGJIK SWAT NË PELLGUN UJËMBLEDHËS TË LUMIT 

ISHËM ME QËLLIM VLERËSIMIN E RRJEDHËS UJORE 

Santino SPAHIU1, Enkelejda GJINALI 2  
1 Departamenti i Hidraulikës dhe Hidroteknikës, Rruga Muhamet Gjollesha, Nr. 54, Tiranë, Shqipëri,  

2  Departamenti i Inxhinierisë së Mjedisit, Rruga Muhamet Gjollesha, Nr. 54, Tiranë, Shqipëri, 

E-maili i autorit përgjegjës: santino.spahiu@fin.edu.al 

 

ABSTRAKT 

Pellgu ujëmbledhës i lumit Ishëm megjithëse nuk klasifikohet ndër pellgjet më të mëdhenj të 

Shqipërisë, ka rëndësi të lartë. Përgjatë tij janë vendosur disa nga qendrat kryesore të banuara 

në Shqipëri. Vlerësimi i rrjedhjes ujore të lumin Ishëm ka rëndësi të madhe në menaxhimin e 

burimeve ujore dhe në vendimmarrjet e ndryshme, duke përfshirë caktimin e përdoruesve 

prioritar të ujit. Dendësia e lartë e popullsisë në disa zona të këtij pellgu, kombinuar me 

ndryshimet klimatike, si dhe karakteristikat e klimës mesdhetare me ujëshmëri të ulët në stinën e 

verës mund të japin ndikime masive dhe katastrofike në përshtatjen e ekosistemeve ujore, 

burimeve ujore dhe bujqësinë përgjatë basenit ujor të lumit Ishëm. Këto sfida vështirësohen 

akoma më shumë për shkak të monitorimit të ulët hidrologjik dhe meteorologjik përgjatë gjithë 

pellgut ujëmbledhës. Duke pasur parasysh këtë kontekst, me pak apo aspak të dhëna është 

vendosur përdorimi i të dhënave të reshjeve satelitore në modelin e ndërtuar SWAT me qëllim 

vlerësimin e regjimit hidrologjik të lumit. Duke u bazuar në hartën e përdorimit të tokave, hartën 

e llojit të dherave dhe modelin DEM të terrenit është ndërtuar modeli hidrologjik. Në fund të 

simulimit është bërë ballafaqimi i hidrografit të simuluar me hidrografët e vrojtuar historik dhe 

është përcaktuar treguesi i performancës së modelit. Modeli performon në mënyrë të 

kënaqshme me vlerën e koeficientit Nash-Sutcliffe 0.71. Si përfundim, është përcaktuar bilanci 

ujor shumëvjeçar në stacionin hidrometrik të rrjedhës më të poshtme të basenit (Sukth Vendas). 

Është ndërtuar harta e koeficienteve të rrjedhjes vjetore dhe harta e prurjeve mesatare 

shumëvjeçare për secilin prej degëve të lumit Ishëm. Është përcaktuar shpërndarja brenda 

vjetore e prurjeve mesatare mujore. Janë përcaktuar kuantilet për serinë e prurjeve mesatare 

vjetore, prurjeve maksimale, si dhe është përcaktuar kurba e qëndrueshmërisë së prurjeve 

ditore, duke përfshirë edhe hidrografët vjetor përmbledhës.  

mailto:santino.spahiu@fin.edu.al
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1. HYRJE 

Përcaktimi i regjimit hidrologjik të lumenjve ka rëndësi të madhe në zhvillimin dhe menaxhimin e 

burimeve ujore. Menaxhimi në nivel baseni në lidhje me furnizimin me ujë, ujitjen, kontrollin e 

përmbytjeve, prodhimin e energjisë elektrike, kontrollin e ndotjeve dhe përcaktimin e 

konsumatorëve prioritar të ujit nuk mund të realizohet pa pasur të dhëna të sakta në lidhje me 

karakteristikat e rrjedhjes sipërfaqësore. Në të njëjtën kohë, hartimi dhe përmirësimi i 

legjislacionit të ujit si dhe gjithë vendimmarrjet e tjera lidhen drejtpërdrejtë me njohjen e 

regjimit hidrologjik të lumenjve. 

Në ditët e sotme sfida e ndryshimeve klimatike na detyron t’i japin rëndësi shtesë monitorimit 

dhe vlerësimit të rrjedhjes ujore. Përcaktimi i trendeve të ndryshme në shpërndarjen brenda 

vjetore dhe atë shumëvjeçare të rrjedhjes lumore nën ndikimin e ndryshimeve klimatike është 

thelbësor në menaxhimin e qëndrueshëm të burimeve ujore. Gjithashtu, studime në lidhje me 

transportin e sedimenteve dhe ndotjeve lumore nuk mund të realizohen pa njohjen e 

informacionit mbi rrjedhjen lumore. 

Aktualisht në Shqipëri monitorimi i prurjeve të lumenjve është me cilësi të ulët dhe i shpërndarë 

vetëm në disa prej degëve kryesore të lumenjve. Kontrolli i cilësisë dhe sigurimi i cilësisë (anglisht 

QA/QC) së matjeve mungon. Gjithashtu, në kundërshtim me direktivën INSPIRE të Bashkimit 

Europian [1] mungon publikimi dhe aksesi i të dhënave meteorologjike dhe hidrologjike. 

Rrjedhimisht, profesionistët e ujit e kanë të vështirë të realizojnë studime dhe vlerësime të 

rrjedhjes lumore bazuar mbi të dhëna të matura. 

Në këtë kontest,është e nevojshme përdorimi i metodave jo të drejtpërdrejta për përcaktimin e 

regjimit hidrologjik të lumenjve. Ky artikull propozon përdorimin e modelit hidrologjik SWAT me 

qëllim vlerësimin e rrjedhjes ujore shumëvjeçare në lumin Ishëm. Në funksion të përdorimit të 

tokës, llojit të dherave në pellgun ujëmbledhës si dhe reshjeve atmosferike të vlerësuara 

nëpërmjet matjeve satelitore, modeli SWAT zbaton ekuacionin e bilancit ujor duke dhënë si 

rezultat prurjet për intervale të ndryshme kohore. Më pas këto rezultate analizohen statistikisht 

për të nxjerrë të gjitha karakteristikat e rrjedhjes ujore të lumit Ishëm.  

2. MATERIALI DHE METODA 

2.1 ZONA NË STUDIM 

Ishmi është një nga lumenjtë më të vegjël në rrjetin hidrografik të Shqipërisë, si nga sipërfaqja e 

pellgut të tij ujëmbledhës ashtu edhe nga shkalla e ujëshmërisë. Ndodhet në Shqipërinë e 

mesme. Sipërfaqja e pellgut ujëmbledhës të lumit Ishëm është 673 km2, lartësia mesatare 357 m 

mbi nivelin e detit, ndërsa gjatësia e shtratit është 79.2 km. Forma e pellgut është ajo e një 

gjetheje shumë të zgjeruar në qendër dhe me shtrat të lumit të vendosur në të majtë, në 4/5 e 
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gjerësisë. Kjo formë është rrjedhim i shtrirjes së afluentëve kryesorë të këtij lumi në të djathtë të 

rrjedhjes së tij [2].  

 

FIG. 1: Pellgu ujëmbledhës i lumit Ishëm deri në vendmatjen hidrometrike Sukth Vendas 

Në pjesën e sipërme pellgu ujëmbledhës kalon në Krahinën Malore Qendrore, ndërsa në pjesën e 

poshtme shtrihet në Ultësirën Perëndimore, pranë Adriatikut [3]. Lumi Ishëm formohet nga 

bashkimi i ujrave të lumit të Tiranës, lumit të Tërkuzës dhe lumit të Zezë. Si degë kryesore e 

Ishmit konsiderohet lumit i Tiranës, i cili përbën edhe degën më të gjatë.  

Pellgu ujëmbledhës i lumit Ishëm bënë pjesë në nënzonën mesdhetare fushore qendrore dhe në 

nënzonën mesdhetare kodrinore qendrore. Vlerat e intervalevetë elementëve meteorologjik në 

pellgun ujëmbledhës ndjekin veçoritë tipike të klimës mesdhetare. 

Në rastin e këtij studimi pika e poshtme e pellgut ujëmbledhës të lumit Ishëm është marr në 

vendmatjen hidrometrike Sukth Vendas (FIG. 1). Kjo është bërë për të krahasuar rezultatet e 

modelit SWAT me të dhënat historike të matjeve sistematike. Kjo vendmatje ndodhet rreth 8 km 

përpara derdhjes së lumit në detin Adriatik. Sipërfaqja e pellgut ujëmbledhës deri në Sukth 

Vendas është 630 km2. 
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2.2 MODELI HIDROLOGJIK SWAT 

Modeli SWAT është një model hidrologjik i cili përdoret gjerësisht në pellgje të vegjël 

ujëmbledhës, si dhe në pellgje në nivel baseni. Ky model është ndërtuar nga Departamenti i 

Bujqësisë së Shteteve të Bashkuara (USDA – ARS). Modeli SWAT është krijuar për të parashikuar 

ndikimin që ka përdorimi i tokës mbi rrjedhjen ujore, sedimentet dhe ndotësit bujqësor në 

pellgje pa të dhëna hidrologjike. SWAT simulon ciklin hidrologjik duke përcaktuar të gjitha 

përbërëset në ekuacionin e bilancit ujor: 

𝑆𝑊𝑡 = 𝑆𝑊𝑜 + ∑ (𝑃𝑖 − 𝑄𝑠𝑖𝑝 − 𝐸𝑇 − 𝑄𝑖𝑛𝑓 − 𝑄𝑛ë𝑛)
𝑡

𝑖=1
 

ku SWt është sasia përfundimtare e lagështisë në tokë (mm), SWo është sasia fillestare e 

lagështisë në tokë, t është koha në ditë, Pi është sasia e reshjeve në ditën i (mm), Qsip është sasia 

e rrjedhjes sipërfaqësore në ditëni (mm), ET është sasia e evapotranspirimit në ditën i (mm), Qinf 

është sasia e ujit të infiltruar në zonën e përajëruar dhe Qnën është sasia e ujit që kthehet në lum 

në formën e rrjedhjes nëntokësore. 

Modeli SWAT ofron dy metoda përpërcaktimin e rrjedhjes sipërfaqësore: metodën NRCS dhe 

metodën e infiltrimeve sipas Green Ampt. Në rastin e studimit tonë është përzgjedhur metoda 

NRCS. Ekuacioni i rrjedhjes sipërfaqësore sipas metodës NRCS është [4]: 

𝑄𝑠𝑖𝑝 =
(𝑃𝑖 − 𝐼𝑎)2

(𝑃𝑖 − 𝐼𝑎 + 𝑆)
 

ku Qsip është sasia e akumuluar e rrjedhjes sipërfaqësore ose reshjet efektive (mm), Pi është 

lartësia e reshjeve në një ditë (mm), Ia është sasia fillestare e infiltrimeve e cila përfshin rezervat 

sipërfaqësore, kapjen e ujit nga bimët dhe infiltrimet përpara fillimit të rrjedhjes sipërfaqësore 

(mm),ndërsa S është parametri i ujëgrumbullimit (mm). Parametri i ujëgrumbullimit ndryshon në 

hapësirë për shkak të ndryshimeve në llojin e dherave, ndryshimeve në përdorimin dhe 

menaxhimin të tokës dhe ndryshimeve në pjerrësi. Gjithashtu, parametri S ndryshon edhe në 

kohë për shkak të ndryshimeve në përmbajtjen e lagështisë. Ky parametër përkufizohet: 

𝑆 = 25.4 (
1000

𝐶𝑁
− 10) 

ku CN është numri i kurbës për ditën i. Infiltrimet fillestare Ia zakonisht përafrohen në vlerën 0.2S 

dhe ekuacioni i rrjedhjes sipërfaqësore shndërrohet: 

𝑄𝑠𝑖𝑝 =
(𝑃𝑖 − 0.2𝑆)2

(𝑃𝑖 + 0.8𝑆)
 

rrjedhja sipërfaqësore ndodh vetëm kur Pi> Ia.   
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Në modelin SWAT pellgu ujëmbledhës ndahet në nënpellgje, dhe në funksion të kombinimit të 

llojit të dherave, përdorimit të tokës dhe pjerrësive që ekzistojnë në pellgun ujëmbledhës pellgu 

ndahet në njësi hidrologjike të quajtura HRU (anglisht Hydrological Response Units), duke 

formuar kështu një rrjet llogaritës mbi të cilin do të aplikohen ekuacionet e mësipërme. Reshjet, 

avullimi dhe përbërëset e tjera të ekuacionit të bilancit ujor llogariten për secilin prej njësive 

HRU. Në rastin e studimit tonë formohen 5456 njësi hidrologjike HRU. 

2.3 INPUTET E MODELIT 

Të dhëna të nevojshme të cilat kërkohen nga softueri janë: Harta e Përdorimit të Tokës (anglisht 

Land Use), Harta e Llojit të Dherave (anglisht Soil Type), të dhëna mbi elementët meteorologjik 

në pellgun ujëmbledhës si reshjet, temperatura, rrezatimi diellor, lagështia relative, shpejtësia e 

erës. Gjithashtu, në rastin kur ekzistojnë struktura hidraulike të cilat ndryshojnë shpërndarjen e 

rrjedhjes natyrore duhet të specifikohen të dhënat përkatëse për këto struktura.  

 
FIG. 2: Harta e Përdorimit të Tokës në pellgun ujëmbledhës të lumit Ishëm 

Harta e Përdorimit të Tokës e përdorur është versioni i vitit 2020 i ofruar nga ESRI. Rezolucioni 

hapësinor i kësaj harte është 10 x 10 metra (FIG. 2). Harta e Llojit të Dherave e përdorur ka një 

rezolucion hapësinor prej 225 x 225 metra dhe përdor sistemin standard të klasifikimit 

ndërkombëtar të dherave (FIG. 3).  
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FIG. 3: Harta e Llojit të Dherave në pellgun ujëmbledhës të lumit Ishëm 

Elementët meteorologjik të nevojshëm të cilët do të përdoren në këtë studim merren nga 

databaza e NOAA-së (Agjencia Kombëtare Oqeanike dhe Atmosferike) për vitet 1979 – 2014. Kjo 

databazë prej 35 vjetësh përbëhet nga reshjet, temperatura, rrezatimi diellor, lagështia relative, 

shpejtësia e erës në intervale një-ditore dhe është një databazë globale. Modeli SWAT lidhet 

online me këtë databazë duke e shkarkuar atë në format të lexueshëm për softuerin dhe duke 

populluar të gjithë njësitë llogaritëse HRU të pellgut ujëmbledhës. Modeli SWAT lejon paraqitjen 

grafike të reshjeve mesatare me intervale nga 1 ditë, 1 muaj, 1 vit, apo edhe në intervalin 

shumëvjeçar. 

 
FIG. 4: Reshjet mesatare vjetore shumëvjeçare në pellgun ujëmbledhës të lumit Ishëm 
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Vlerat e këtyre reshjeve janë të krahasueshme me vlerat historike faktike të matura. Për 

shembull, për qytetin e Tiranës vlerat e matura të reshjeve mesatare vjetore janë 1247 mm, 

ndërsa vlerat e reshjeve sipas databazës së NOAA-së për qytetin e Tiranës lëvizin nga 1228 deri 

më 1266 mm (FIG. 4). Zakonisht, liqenet/rezervuarët e basenit të Ishmit janë të vegjël (< 1 km²), 

me lartësi të vogël dhe origjinë silicore. Përjashtim bënë rezervuari i Bovillës (me sipërfaqe 4.07 

km², vëllim ujëmbledhësi 78 Mm³), i krijuar në vitin 1998 përmes ndërtimit të digës në lumin 

Tërkuzë. Pellgu ujëmbledhës deri në aksin e digës është 95 km2, ky pellg përbën rreth 14% të 

basenit të lumit Ishëm. Rrjedhimisht efekti i tij në rrjedhjen ujore duhet marr parasysh. 

Karakteristikat e rezervuarit të Bovillës që përdoren si inpute janë: sipërfaqja e rezervuarit në 

nivelin e shkarkuesit 3 750 000 m2; Vëllimi i rezervuarit deri në nivelin e shkarkuesit 84 000 000 

m3; Prurja e ujëlëshuesit 2.4 m3/s; Koeficienti i avullimit të liqenit 0.6. Rezervuari pranohet i 

mbushur plotësisht në fillim të simulimit. 

3. REZULTATET DHE DISKUTIMI 

3.1 VLERËSIMI I PERFORMANCËS SË MODELIT 

Për vlerësimin e performancës së një modeli ekzistojnë teknika grafike dhe statistikore me qëllim 

krahasimin midis të dhënave faktike dhe të dhënave të simuluara. Prurja mesatare vjetore 

shumëvjeçare mbas simulimit rezulton 16.4 m3/s. Ndërsa, prurja mesatare shumëvjeçare faktike 

për periudhën 1960 – 1990 rezulton 18.60 m3/s, kurse për periudhën 1960 – 2008 është 14.95 

m3/s [5]. 

Duke pranuar vlerën 14.95 m3/s si vlerën përfaqësuese të prurjes mesatare shumëvjeçare në 

vendmatjen Sukth Vendas, diferenca midis prurjes mesatare shumëvjeçare të simuluar dhe asaj 

faktike është 1.45 m3/s. Paraqitja grafike e hidrografit të vrojtuar dhe atij të simuluar është bërë 

për vitin 1987, i cili përkon me vitin me prurje mesatare. Nga një krahasim vizual shohim 

përgjithësisht një përputhje të mirë midis këtyre dy hidrografëve, sidomos në pjesën e dytë të 

vitit. Megjithatë ekzistojnë mospërputhje të konsiderueshme midis dy hidrografëve sidomos në 

kulmet e plotave. Ekzistojnë disa arsye për këtë mospërputhje. Së pari, modeli hidrologjik mund 

të jap rezultate të mbivlerësuara krahasuar me realitetin. Së dyti, teknika e matjes së prurjeve 

me hidrometër lejon matjen e dy vlerave ditore të niveleve, duke përcaktuar një vlerë mesatare 

ditore përfaqësuese të ditës përkatëse. Kjo sjell shpesh herë që vlerat e prurjeve maksimale të 

jenë më të ulta krahasuar me rastin kur nivelet maten në formë automatike. Së treti, nuk 

përjashtohen gabime në matje apo plotësim fiktiv të të dhënave të prurjeve të matura.  
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FIG. 5: Reshjet mesatare vjetore shumëvjeçare në pellgun ujëmbledhës të lumit Ishëm 

Koeficienti i eficiencës Nash-Sutcliffe (NSE) është parametër statistikor i përngjashmërisë i cili 

përcakton madhësinë relative të mbetjeve të variancës krahasuar me variancën e të dhënave [6]. 

Ky koeficient lëviz nga -∞ deri në 1. Vlerat e pranueshme NSE-së janë midis 0 dhe 1, ku vlera 1 

tregon përputhje perfekte midis të dhënave të krahasuara. NSE vlerësohet sipas ekuacionit:  

𝑁𝑆𝐸 = 1 − [
∑ (𝑌𝑖

𝑚𝑎𝑡𝑛
𝑖=1 − 𝑌𝑖

𝑠𝑖𝑚)2

∑ (𝑌𝑖
𝑚𝑎𝑡𝑛

𝑖=1 − 𝑌𝑚𝑒𝑠
𝑚𝑎𝑡)2

] 

ku 𝑌𝑖
𝑚𝑎𝑡 tregon kufizën e matur në pozicionin i, 𝑌𝑖

𝑠𝑖𝑚 tregon kufizën e vargut të simuluar në 

pozicionin i, ndërsa 𝑌𝑚𝑒𝑠
𝑚𝑎𝑡 tregon mesataren e vargut të vrojtuar.  

Në rastin tonë koeficienti NSE për vendmatjen Ishëm Vendas merr vlerën 0.71. Kjo tregon një 

përputhje të mirë midis të dhënave të matura dhe atyre të simuluara. Si rezultat, pavarësisht 

pasigurisë së pranishme mund të themi se rezultatet e modelit janë të besueshme.  Rrjedhimisht, 

këto rezultate mund të përdoren për vlerësimin e regjimit hidrologjik të lumit Ishëm. 

3.2 REZULTATET DHE ANALIZA STATISTIKORE 

3.2.1 Harta e prurjeve mesatare vjetore dhe Harta e koeficientëve të rrjedhjes vjetore 

Modeli SWAT jep rezultatet e prurjeve ditore për periudhën 1979 – 2014 për të gjithë rrjetin 

lumor të pellgut ujëmbledhës. Megjithatë, në këtë artikull vlerësimi i regjimit lumor kufizohet për 

Ishmin në aksin Sukth Vendas. Në FIG. 6 jepet një pamje e përgjithshme e vlerave të prurjeve 

mesatare vjetore shumëvjeçare për degët kryesore të lumit Ishëm.  

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1

1
1

2
1

3
1

4
1

5
1

6
1

7
1

8
1

9
1

1
0

1

1
1

1

1
2

1

1
3

1

1
4

1

1
5

1

1
6

1

1
7

1

1
8

1

1
9

1

2
0

1

2
1

1

2
2

1

2
3

1

2
4

1

2
5

1

2
6

1

2
7

1

2
8

1

2
9

1

3
0

1

3
1

1

3
2

1

3
3

1

3
4

1

3
5

1

3
6

1

Observed Simulated



[ 19 ] 

 

 
FIG. 6: Reshjet mesatare vjetore shumëvjeçare në pellgun ujëmbledhës të lumit Ishëm 

Modeli SWAT jep rezultate gjithashtu në lidhje me vlerat e koeficientit të rrjedhjes vjetore (FIG. 7). 

Ky koeficient merr vlera nga 0.61 deri 0.80 në bazë të rezultateve të modelit, pa përfshirë 

rrjedhjet mbi trupat ujor. Ndërsa, bazuar mbi të dhënat faktike për vendmatjen Sukth Vendas 

koeficienti vjetor i rrjedhjes ka vlerën 0.68. Shpërndarja e vlerave të koeficientit të rrjedhjes 

vjetore është kryesisht në funksion shpërndarjes hapësinore të reshjeve vjetore në pellg (FIG. 4). 

 
FIG. 7: Koeficienti i rrjedhjes vjetore shumëvjeçare në pellgun ujëmbledhës të lumit Ishëm 
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3.2.2 Analiza statistikore e prurjeve mesatare mujore 

Nga seria e prurjeve ditore, përzgjedhim serinë e prurjeve mesatare mujore për secilin vit. Më 

pas mesatarizojmë për periudhën 35 vjeçare dhe marrin si rezultat prurjet mesatare mujore 

shumëvjeçare (FIG. 8). Për vendmatjen Sukth Vendas ekzistojnë dy maksimume në muajt Shkurt 

dhe Mars dhe dy minimume në muajt Korrik dhe Gusht. 

FIG.8: Shpërndarja brendavjetore e prurjeve mesatare mujore në vendmatjen Sukth Vendas 

TAB. 1: Shpërndarja brendavjetore e prurjeve mesatare mujore në vendmatjen Sukth Vendas 

Muaji I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Prurja (m3/s) 26.3 28.6 30.4 26.6 20.1 13.8 6.9 4.3 10.9 15.3 21.1 25.3 

3.2.3 Ndërtimi i hidrografëve vjetor përmbledhës 

Shpesh në praktikën hidrologjike, me qëllim vlerësimin e plotë të regjimit hidrologjik në bazë të 

serisë së prurjeve ditore ndërtohen të ashtuquajturit “hidrografët vjetor përmbledhës”. Duke 

ndërtuar lakoret shumore të rastisjeve për secilin ditë të vitit, mund të përcaktojmë kuantilet me 

probabilitetet përkatëse të mostejkalimit. Në rastin tonë, shihet qartë ndarja e periudhës 

ujëshumtë nga Tetori në Maj nga periudha ujëpakët nga Korriku në Shtator (FIG. 9).Ndërsa në FIG. 

10 tregohen vlerat ekstremale të prurjeve ditore shumëvjeçare për secilin ditë të vitit, duke 

përshirë edhe vlerën mesatare të tyre.  
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FIG. 9: Hidrografët vjetor përmbledhës në vendmatjen hidrometrike Sukth Vendas 

FIG. 10: Hidrografët vjetor përmbledhës maksimal, minimal dhe mesatar në vendmatjen Sukth Vendas 

3.2.4 Analiza statistikore e prurjeve ditore 

Në mënyrë që të vlerësojmë sesa shpesh vihet re një prurje e caktuar ndërtojmë kurbën e 

qëndrueshmërisë së prurjeve ditore (FIG. 11). Në bazë të vlerave të Tab. 2 presim që në 50% të 

kohës të kemi prurjeve më të mëdha se 11.8 m3/s. Ndërsa në 99% të rasteve prurjet ditore janë 

më të mëdha se 4 m3/s.  

TAB. 2: Ordinatat e kurbës së qëndrueshmërisë së prurjeve ditore në vendmatjen Sukth Vendas 

Probabiliteti i tejkalimit (%) 99 95 90 80 50 25 15 10 5 2 1 0.1 

Prurja (m3/s) 4 4.1 5 6.3 11.8 22.4 32 42.7 66.4 104.6 131.8 232.1 
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FIG. 11: Kurba e qëndrueshmërisë së prurjeve ditore në vendmatjen Sukth Vendas të lumit Ishëm 

3.2.5 Analiza statistikore e prurjeve mesatare vjetore 

Me qëllim përcaktimin e kuantileve të serisë së prurjeve mesatare vjetore duhet të përcaktojmë 

cila shpërndarje teorike probabilitetesh i përshtatet më mirë vargut të prurjeve vjetore. Nga 

analiza e 16 shpërndarjeve probabilitetesh më të përdorura nga hidrologji rezulton se 

shpërndarja më e mirë është shpërndarja Generalized-Logistic me vlerë të testit statistikor 

Kollomogorov-Smirnov 0.061. Mbi bazë të kësaj shpërndarje ndërtojmë lakoren e sigurisë, së 

bashku me intervalet e besimit 5% dhe 95% (FIG. 12).  

TAB. 3: Vlerat e testit statistikor Kollmogorov-Smirnov për shpërndarje të ndryshmeprobabilitetesh 

Shpërndarja e probabiliteteve Testi Kollmogorov-Smirnov 

Generalized-Logistic 0.061 

Log10-Normal 0.061 

Gamma 0.075 

Log-Pearson 0.076 

Generalized Extreme Value 0.078 

Log-Logistic 0.078 

Logistic  0.079 

Pearson III 0.080 

Shifted Gamma 0.088 

Gumbel 0.097 
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Normal 0.107 

Generalized Pareto 0.108 

Shifted Exponential 0.108 

Ln-Normal 0.109 

4 Parameter Beta 0.171 

Exponential 0.362 

 

 

FIG. 12: Lakorja e sigurisë së prurjeve mesatare vjetore në vendmatjen hidrometrike Sukth Vendas 

 

TAB. 4: Ordinatat e lakores së sigurisë së prurjeve mesatare vjetore në vendmatjen hidrometrike Sukth Vendas 

Probabiliteti i tejkalimit (%) Prurja (m3/s) 
Intervali i besimit 

5% 95% 

0.2 44.1 64.6 32.4 

0.5 38.9 52.2 30.3 

1 35.3 44.8 28.8 

2 32.1 38.7 27.2 

5 28.3 32 25.1 

10 25.5 28 23.3 

20 22.9 24.6 21.3 

50 19 20.2 17.9 

80 15.8 17 14.8 

90 14.2 15.5 13 

95 12.9 14.4 11.3 

99 10.4 12.8 7.4 
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3.2.6 Analiza statistikore e prurjeve maksimale vjetore 

Për analizën e prurjeve maksimale vjetore është ndjekur rekomandimi që jep Bulletini 17 për 

analizën e prurjeve maksimale, i cili thotë se shpërndarja më e përshtatshme për analizën e 

rastisjeve të prurjeve maksimale është shpërndarja Log-Pearson tip III. [7]. Në FIG. 13 jepet lakorja 

e sigurisë së bashku me intervalet e besimit 5% dhe 95%, ndërsa në TAB. 5 jepen ordinatat e kësaj 

lakore. 

 

FIG. 13: Lakorja e sigurisë së prurjeve maksimale vjetore në vendmatjen hidrometrike Sukth Vendas 

 

TAB. 5: Ordinatat e lakores së sigurisë së prurjeve maksimale vjetore në vendmatjen hidrometrike Sukth Vendas 

Probabiliteti i tejkalimit (%) Prurja (m3/s) Intervali i besimit 

5% 95% 

0.2 1499.4 2514.4 1199.6 

0.5 1359.1 2074.4 1124 

1 1253.5 1786.6 1061.4 

2 1147.7 1531.5 993 

5 1005.8 1237.4 891.2 

10 894.9 1044.6 803.5 

20 777.2 874.3 703.7 

50 594.2 654.7 539.4 

80 455.1 502.2 405.5 

90 396.2 440.6 340.8 

95 353.5 398 289.3 

99 285.6 336.2 204.1 
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4. KONKLUZIONE 

Në këtë artikull aplikohet modeli hidrologjik SWAT në pellgun ujëmbledhës të lumit Ishëm në 

kontekstin e mungesës së të dhënave hidrologjike. Modeli SWAT rezulton me një performancë të 

kënaqshme me koeficientin e eficiencës Nash-Sutcliffe 0.71. Diferenca midis prurjeve mesatare 

shumëvjeçare të simulura dhe faktike rezulton 1.45 m3/s.  

Me përfundimet e këtij simulimi është realizuar analiza statistikore në vendmatjen Sukth Ishëm, 

ku janë përcaktuar kuantilet e serisë së prurjeve mesatare dhe prurjeve maksimale. Janë 

përcaktuar hidrografët vjetor përmbledhës, kurba e qëndrueshmërisë së prurjeve ditore dhe 

shpërndarja brendavjetore e prurjeve mesatare duke përcaktuar në këtë mënyrë regjimin 

hidrologjik të lumit Ishëm.  

Megjithëse modeli jep rezultate të mira, është shumë e nevojshme ndërtimi i një rrjeti 

hidrologjik modern nëtë gjithë rrjetin lumor të pellgut ujëmbledhës të lumit Ishëm. Kjo zonë 

përbën zonën me dendësi më të lartë të popullsisë në Shqipëri dhe zonën më të zhvilluar 

ekonomike të vendit. Si rrjedhim, rrjeti hidrologjik me të dhëna sistematike dhe të aksesueshme 

ndihmon në uljen e pasigurive që lidhen me vlerësimin e prurjeve. 

Rezultatet e nxjerra nga ky artikull mund t’i shërbejnë profesionistëve të ujit që merren me 

studimin e lumit Ishëm, si dhe ligjvënësve që kanë lidhje me menaxhimin e burimeve ujore në 

basenin e Ishmit. 
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ABSTRAKT  

Zhvillimi i ekonomik në 20 vitet e fundit, është i dukshëm veçanërisht në ndërtimin e rrjetit 

rrugor si atij primar ashtu edhe atij dytësor e lokal, duke qenë se si në fushën e projektimit ashtu 

edhe atë të ndërtimit e mirëmbajtjes së rrugëve, vihen re mungesa lidhur me trajtimin e 

aspekteve mjedisore. Pikërisht ky punim trajton disa nga aspektet mjedisore, që duhet të merren 

në konsideratë veçanërisht gjatë hartimit të projektit të rrugës si edhe punimeve të 

mirëmbajtjes. Elementet kryesore në projektet e rrugëve duhet të jenë, marrja parasysh e 

kullotave, duke lënë mundësi për shfrytëzimin e tyre, minimizimi i zonave me skarpatet të mëdha 

si në gërmim ashtu edhe në mbushje, identifikimi i çdo specie ose zona të veçanta në projekt 

përpara se të fillojë puna e ndërtimit ose rehabilitimit dhe së fundi, mbrojtja e këtyre specieve 

dhe zonave gjatë procesit të ndërtimit. Rrugët kanë ndikime si pozitive ashtu dhe negative mbi 

njerëzit dhe mjedisin. Në anën pozitive rrugët ofrojnë mundësinë e lëvizshmërisë dhe transportit 

për njerëzit dhe mallrat. Në anën negative të rrugëve janë zënia e burimeve tokësore dhe krijimi i 

barrierave për lëvizjen e kafshëve. Ato gjithashtu mund të shkaktojnë ndikime negative edhe në 

burimet natyrore ujore dhe zonat e shkarkimit të ujërave, ndër efektet më të dëmshme të 

ndërtimit dhe menaxhimit të rrugëve janë: zhurma, pluhuri dhe dridhjet. Një element tjetër i 

dëmshëm për mjedisin lidhur me punimet rrugore janë edhe mbetjet, si dherat që nuk mund të 

përdoren, mbetjet e paketimit, etj. të cilat si inxhinieri projektues ashtu edhe ai i zbatimit të 

punimeve duhet ti minimizojë.  

1. HYRJE 

Projektimi dhe ndërtimi i rrugëve me kërkesat e kohës mbetet një sfidë e inxhinierëve, por po 

kaq e rëndësishme është kjo sfidë në ruajtjen e respektimin e natyrës, peizazhit. Në këtë punim 

trajtohen, nëpërmjet gjetjeve në rrugët e ndërtuara rishtaz, elementet thmelore të cilat 

inxhinierët dhe autoritetet investuese duhet të marrin në konsideratë në fushën e projektimit e 

ndërtimit të rrugëve 

mailto:arian.lako@fin.edu.al
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2. ÇËSHTJET MJEDISORE LIDHUR ME PROJEKTIMIN E RRUGËVE 

Aspektet mjedisore gjatë ndërtimit të rrugëve zakonisht trajtohen gjatë fazës së projektimit ku 

edhe duhen bërë përpjekje të mëdha për të mbrojtur mjedisin natyror nga çdo ndikim. Kjo 

përfshin gjithçka: kafshët dhe bimët, gjeologjinë dhe peizazhin, dhe proceset natyrore që i prekin 

të gjitha. Nëse këto probleme trajtohen siç duhet, duke i dokumentuar dhe informuar siç duhet, 

atëherë më pak kundërshtime do të ngrihen kundër këtij projekti. Pronari i rrugës dhe 

kontraktori kanë përgjegjësi ligjore për çdo dëm që mund t'i ndodhë mjedisit plus përkatëse, gjë 

e cila ndodh rrallë në projektet tona. 

 

Fig. 1: Një Rrugë e projektuar mirë plotëson nevojat inxhinierike, publike të rrugës me mjedisin përrreth. Pamje 

Rruga Kardhiq – Delvinë[1] 

Qëllimet kryesore në këto projekte duhet të jenë: 

− Marrja parasysh e kullotave, duke lënë mundësi për shfrytëzimin e tyre. 

− Minimizimi i zonave me skarpatet të mëdha si në gërmim ashtu edhe në mbushje 

− Identifikimi i çdo specie ose zona të veçanta në projekt përpara se të fillojë puna e 

ndërtimit ose rehabilitimit. 

− Mbrojtja e këtyre specieve dhe zonave gjatë procesit të ndërtimit. 

Një faktor shumë i rëndësishëm në projektimin e rrugëve krejtësisht të reja është marrja 

parasysh çdo rrugë e kafshëve të egra që kalojnë vijën e rrugës së re dhe çfarë masash do të 

nevojiteshin për t'i lejuar kafshët të kalojnë rrugën e re të sigurt.  

Zgjidhja mund të jetë planifikimi i urave ose tuneleve të veçanta të përshtatshme për kafshët. Kjo 

do të rrisë sigurinë në trafik dhe do të zvogëlojë numrin e vdekjeve të kafshëve të egra në rrugë. 
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Fig. 2: Rasti i mos marrjes parasysh të kullotave dhe skarpatet të mëdha në gërmim Rruga Kardhiq – Delvinë[1] 
 

Në fazën e projektimit është e rëndësishme të kryhet një analizë e mjaftueshme mjedisore për 

secilën prej opsioneve alternative inxhinierike për të përshkruar ndikimet e alternativave të 

ndryshme në mjedisin natyror. Analizat janë shumë të dobishme për të ilustruar ndikimet gjatë 

procesit të projektimit.  

Kujdes i veçantë duhet treguar për zonat e njohura të ndjeshme nga punimet e planifikuara. Aty 

ku është e nevojshme mund të merren masa për mbrojtjen fizike të objekteve. Ndërtimi i një 

gardhi të thjeshtë ndonjëherë mund të jetë i mjaftueshëm, ndërsa mbrojtje më thelbësore mund 

të nevojitet për vende të tjera. Koha e vitit mund të jetë gjithashtu e rëndësishme për disa lloje 

kafshësh, psh stina e pranverës që korrespondon me shtimin e zogjve ose koha e prerjes së barit 

mund të jetë e shumë e ndjeshme për disa gjallesa të tjera e me radhë. 

Projektet e rrugëve mund të kalojnë herë pas here nëpër zona që, për një sërë arsyesh, janë 

plotësisht të mbrojtura me vendime qeverie. Në këtë rast, është veçanërisht e rëndësishme që e 

gjithë puna të përmbahet brenda zonës së miratuar të rrugës dhe të tregohet kujdes që të gjithë 

aktorët e përfshirë në këtë projekt të jenë të vetëdijshëm. Vendet për ndërtimin e kantiereve të 

ndërtimit, pikave për shfrytëzimin e materialeve mundësisht të përcaktohen në konsultim me 

autoritetet e ruajtjes së natyrës, ose specialistët përkatës. 
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Fig. 3: Prerja e barit në bankina dhe buzë kanale duhet të shmange në fillim të verës kur zogjtë janë duke bërë fole, 

Tiranë –Baldushk[1] 

3. ÇËSHTJET MJEDISORE LIDHUR ME MENAXHIMIN E RRUGËVE 

Rrugët kanë ndikime pozitive dhe negative mbi njerëzit dhe mjedisin. Në anën pozitive rrugët 

ofrojnë mundësinë e lëvizshmërisë dhe transportit për njerëzit dhe mallrat. Në anën negative të 

rrugëve janë zënia e burimeve tokësore dhe krijimi i barriera për lëvizjen e kafshëve. Ato 

gjithashtu mund të shkaktojnë ndikime negative në burimet natyrore ujore dhe zonat e 

shkarkimit të ujrave. Efektet më të dëmshme të ndërtimit dhe menaxhimit të rrugëve janë : 

− zhurma,  

− pluhuri dhe  

− dridhjet.  

Zhurma ndodh kryesisht gjatë fazave të ndërtimit të rrugëve, por ajo ndodhë në një shkallë më të 

vogël edhe gjatë punimeve të mirëmbajtjes e shfrytëzimit. Pluhuri krijohet gjatë ndërtimit të 

rrugëve nga ndërtimi i shtresave me materiale zhavorore. Zvogëlimi i pluhurit mund të trajtohet 

me një sërë mjetesh lagien e vazhdueshme, përdorimin e materialeve alternative dhe duke 

përdorur lidhës pluhuri veçanërisht në zonat pranë shtëpive. Dridhjet shkaktohen veçanërisht 

edhe këto gjatë fazës së ndërtimit të rrugës ose kur sipërfaqia e rrugës ka ndërprerje të 

vazhdueshmërisë. Dridhjet mund të shkaktojnë probleme të rëndësishme për shtëpitë afër tyre. 

3.1 ZHURMA 

Zhurma është një tingull i padëshirueshëm për dëgjuesin. Zhurma nuk është zakonisht problem i 

madh për rastin e rrugëve në periferinë e zonave të populluara, në vendin tonë shumica e 

rrugëve të rrjetit rrugore në tërësi kalojnë nëpër zona të banuara ose pak të populluara.  
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Ndaj gjatë ngritjes së kantierit të ndërtimit duhet të respektohen masat standarde të punës 

brenda kantierit që reduktojnë zhurmat. 

 

Fig. 4: Ndërtimi i kantiereve pranë zonave të banuara e publike 
 

Gjendja e rrugëve ndikon në nivelin e zhurmës. Për shembull, nëse një rrugë është në gjendje të 

keqe dhe makinat udhëtojnë shpejt, kjo mund të shkaktojë më shumë zhurmë sesa rruga është 

në gjendje të mirë. Ndaj, duhet t'i kushtohet vëmendje e madhe nëse punimet në rrugë krijojnë 

zhurmë. Çrregullimet e zhurmës mund të shkaktojnë acarim dhe stres te bagëtia. Një masë e 

thjeshtë por mjaft efektive për të menaxhuar efektet e zhurmës është njoftimi se kur do të fillojë 

puna. Kjo mund të bëhet duke shpërndarë fletëpalosje duke postuar njoftime në tabelat e 

njoftimeve. Për punë madhore, mund të jetë e arsyeshme të thirret një takim informues. Nëse 

njerëzit njoftohen, pranimi i shqetësimit është zakonisht më i lartë. Është e rekomandueshme, sa 

më shumë që të jetë e mundur, të punohet brenda orarit të punës. Kur kjo është e pamundur, 

personave të prekur duhet t'u jepet një njoftim i veçantë. Zhurma pa dyshim mund të reduktohet 

nga barrierat e zhurmës ose struktura të ngjashme, por këto ndodh shpesh që të jenë të 

pamundur atë vendosen në vendet e punimeve në rrugë, veçanërisht për punë të vogla me 

kohëzgjatje të shkurtër. Një këshillë e përgjithshme që vlen për zhurmën është përdorimi i 

pajisjeve moderne kudo që të jetë e mundur. Pajisjet e tilla zakonisht kanë zbutje më të mire të 

zhurmës dhe dridhjeve se sa makinat e vjetra. Makineritë moderne ofrojnë edhe përfitime të 

tjera, si zvogëlim i emetimeve, etj. 
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3.2 DRIDHJET 

Dridhjet shqetësojnë njerëzit afër rrugëve, por ato gjithashtu mund të shkaktojnë edhe dëme në 

ndërtesa dhe pajisje të ndjeshme. Dridhjet, dhe gjithashtu zhurma, mund të ndikojnë në faunën 

lokale. Për më tepër, dridhjet mund të shkaktojnë dëme në objektet gjeologjike dhe arkeologjike. 

Një burim kryesor i dridhjeve për familjet përreth janë rrugët e dëmtuara me gropa. Nivelet e 

dridhjeve mund të jenë të ndryshme në dimër kur toka është e ngrirë në krahasim me verën. 

Dridhjet e shkaktuara nga kushtet e këqija të rrugës mund të jenë gjithashtu një rrezik për 

shëndetin e drejtuesve të mjeteve. 

 

Fig. 5: Rrugët me volum të ulët ndonjëherë mund të jenë në gjendje aq të keqe sa që problemet me dridhjet nuk 

mund të shmangen 
 

Ashtu si me problemet e zhurmës, një masë e thjeshtë dhe efektive është njoftimi i autoriteteve 

përkatëse përpunimet e planifikuara për mirëmbajtjen e rrugës. Burimet e panevojshme të 

dridhjeve të larta, të tilla si ngjeshja me rula me dridhje të rënda ose shpërthime me dinamit, 

duhet të shmangen ose minimizohen në zonat e ndërtuara. Dridhjet e forta mund të shkaktojnë 

dëme në ndërtesa dhe instalime, të cilat mund të shkaktojnë pretendime për dëme. Prandaj 

duhet të përdoren metoda dhe pajisje që minimizojnë dridhjet. Megjithatë, kjo është shpesh e 

vështirë në praktikë, pasi punimet rrugore kërkojnë pajisje të specializuara mekanike si gërmues, 

kamionë të rëndë, etj. Po kështu ngarkesa më të lehta dinamiti duhet të përdoren kur është e 

mundur në punimet me shpërthim. Siç është përmendur tashmë, gjendja e rrugës gjithashtu 

mund të ndikojë në dridhje. Për shembull kamionët e rëndë që kalojnë mbi një seksion rrugor me 

një sasi të madhe dëmtimesh nga ngricat do të krijojnë dridhje të mëdha. Mbajtja e rrugës në 

gjendje të mire dhe të niveluar do të minimizojë sasinë dhe madhësinë e dridhjeve. 
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Fig. 6: Punimet në rrugë mund të shkaktojnë edhe dridhje, të cilat mund të transmetohen te shtëpitë dhe banorët 

në rrethinat. 

3.3 PLUHURI 

Pluhuri është një pasojë pothuajse e pashmangshme në punimet rrugore. Zhavorri dhe 

materialet e fraksionuara (stabilizanti) përmbajnë pluhur, dhe nëse materiali është i thatë, mund 

të ngrihet një re pluhuri kur të lëvizin mjetet. Pluhuri që rezulton mund të shqetësojë si 

popullsinë, punëtorët ashtu edhe mjedisin përreth. 

 

Fig. 7: Rrugët me zhavorr janë të ndjeshme ndaj krijimit të pluhurit veçanërisht gjatë stinëve të thata [1](ARrSh, 

Kardhiq - Delvinë). 

Pluhuri është përgjithësisht një problem i madh për të gjitha rrugët që ne ndërtojmë. Zvogëlimi i 

pluhurave përgjatë ndërtimit të rrugëve mund të realizohet me anën e spërkatjes së 

vazhdueshme të rrugës. 
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4. MBETJET 

Siç e dime mbetjet mund të përkufizohen si “çdo substance ose object që zotëruesi e hedh, 

synon ta hedhë ose i kërkohet ta hedhë”. Vini re se kjo mund të përfshijë materiale të papritura, 

të tilla si dheu i gërmuar që nuk mund të ripërdoret. 

 

Fig. 8: Në disa raste dheu i gërmuar mund të klasifikohet gjithashtu si “mbeturinë” (Foto Bashkia Patos). 
 

Mbetjet mund të lindin në mënyra të ndryshme: 

− Material paketimi 

− Materiali i mbetur i structures së rrugës 

− Mbetje të rrezikshme, vaj nga makineritë etj. 

Mbetjet klasifikohen gjithashtu se si mund të ndikojnë në mjedis: 

− Mbetje jo aktive, pra material që nuk do të modifikohet nga asnjë reaksion fizik, kimik ose 

biologjik në një vendgrumbullim normal. 

− Mbetjet aktive, pra e kundërta e një mbetjeje joaktive. Kjo mund të jetë, për shembull, 

mbetje vaji dhe bateri. Një rast i veçantë janë mbetjet që janë të rrezikshme për jetën, p.sh. 

mbetje shpërthyese ose të ndezshme. 

Gjithmonë ia vlen të reduktosh mbeturinat. Sot në vendin tone është vendosur një tarifë ose 

taksë e veçantë për mbetjet që shkojnë në landfill. Përveç kësaj “pagese të landfillit”, kostot 

mund të përfshijnë edhe në transportin e materialeve nga vendi i punës.  
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Trajtimi i materialeve mund të mundësojë që shumica e materialeve të mbetura të përdoren në 

një mënyrë ose në një tjetër. Nëse cilësia e materialit është shumë e dobët për t'u përdorur në 

strukturën e rrugës, ai zakonisht mund të përdoret si material peizazhi, p.sh. për të niveluar 

shpatet e pjerrëta. Disa mbeturina sigurisht që do të ndodhin gjithmonë, p.sh. material 

ambalazhimi, mbetje vaji e të ngjashme, por këto duhet të minimizohen. Është veçanërisht e 

rëndësishme që mbetjet e dëmshme për mjedisin të transportohen në landfill ose impiante 

djegieje të destinuara për këtë qëllim, në traditën e ndërtimit tek ne këto mbetje kompanitë e 

ndërtimit i hedhin në teren, për këto nuk ka ndonjë rregullore strikte që të mund të kontrollohet 

menaxhimi i tyre, ndonëse sot ato ekzistojnë në Bashkimin Evropian. Mbetjet e rrezikshme 

klasifikohen si materiale me vetitë e mëposhtme: 

− I/e ndezshëm/e 

− Kaustike 

− I/E oksidueshme 

− Shpërthyese (eksploziv) 

− Helmuese 

− E dëmshme dhe irrituese 

− E rrezikshme për mjedisin 

Shembuj të mbetjeve të rrezikshme në funksionimin e rrugëve janë karburantet, akumulatorët 

dhe acidet e akumulatorit, lëngjet e frenave, vajrat e transmisionit, amortizuesit, acidet e 

ndryshme, etj. Burimet kryesore të këtyre mallrave të rrezikshme janë automjetet (si përdoruesit 

e rrugës ashtu edhe mirëmbajtja). Gjatë ndërtimit dhe mirëmbajtjes së rrugës, të gjitha 

automjetet në kantier duhet të kryejnë shërbime për të siguruar që të mos ketë rrjedhje. 

Kostoja ekonomike e mbetjeve është një arsye e rëndësishme pse duhen shmangur mbetjet. 

Menaxhimi i dobët i mbetjeve kushton kohë dhe para. Shembuj janë: 

− Menaxhimi i dobët i mbetjeve në fillim të projektit. Kjo mund të shkaktojë kosto të larta në 

një faze të mëvonshme. Kostot e tilla mund të shmangen nëse mbetjet menaxhohen në 

mënyrë korrekte që në fillim. 

− Kostot e ruajtjes, transportit dhe depozitimit të mbetjeve. 

− Koha (kostot) për trajtimin e mbeturinave. 

− Rritje të kostove për shkak të skrapimit të materialit të përdorshëm. 

Këto kosto, kur merren së bashku, tregojnë qartë se është e dobishme të ketë një strategji të 

menduar mire për menaxhimin e mbetjeve. 
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5. KONKLUZIONE 

Nisur nga analiza e mësipërme arrij në konkluzionet e mëposhtme: 

− Për minimizimin e problemeve negative të ndikimit në mjedis duhet që në Termat e 

Referencës, për hartimin e projekteve të shprehen qartë pikërisht këto elemente që u 

trajtuan më sipër. 

− Kontrolli i zbatimit të punimeve në respektimin e masave të mbrojtjes mjedisore. 

− Informimi i vazhdueshëm dhe edukimi i vazhduar i inxhinierëve  
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ABSTRAKT  

Lumi Sitnica është lumi kryesor që shtrihet në rrafshin e Kosovës, ku gjenden zonat kryesore 

urbane duke përfshirë kryeqytetin Prishtinën dhe industritë kryesore. Për të studiuar dhe 

vlerësuar cilësinë e lumit Sitnica janë marrë mostra uji në pesë pika karakteristike të lumit për të 

cilat janë bërë analiza fiziko-kimike, rezultatet e të cilave janë krahasuar me vlerat referente për 

lloje të ndryshme të cilësisë së ujërave sipërfaqësore sipas legjislacionit vendor (Udhëzimi 

Administrativ 16/2017) e cila transpozon kërkesat e Direktivës Kuadër të Ujit. Marrja e mostrave 

dhe analiza u bënë në dy seri: periudha e thatë dhe pas reshjeve. Rezultatet tregojnë se lumi 

Sitnica në rrjedhën e sipërme ka një cilësi të mirë por, sapo fillon të kalojë në zonat urbane kemi 

një degradim të parametrave të tij, rënie të nivelit të oksigjenit, vlera të larta të kërkesës 

biologjike për oksigjen dhe kërkesës kimike për oksigjen që do të thotë se lumi humbet aftësitë e 

tij të pastrimit pasi pranon shkarkime të shumta nga ujërat e ndotura urbane dhe industriale të 

cilat përmbajnë ndotës të ndryshëm. Sipas këtij studimi, cilësia e lumit Sitnica nuk i plotëson as 

kriteret për cilësinë e ujërave sipërfaqësore të “tipit të moderuar”. Ky ujë nuk mund të përdoret 

në mënyrë të sigurt për asnjë qëllim pa trajtim adekuat paraprak. Kosova qëndron mbrapa me 

arritjen dhe zbatimin e objektivave të Direktivave Evropiane të Mjedisit në sektorin e ujit, 

përkatësisht Direktivës Kornizë të Ujërave dhe Direktivës për Trajtimin e Ujërave të Zeza Urbane. 

Si një vend me perspektivë evropiane, ne duhet të ndërmarrim veprimet e nevojshme për 

mbrojtjen e lumenjve duke zhvilluar planet menaxhuese për të ngadalësuar degradimin e 

mëtejshëm të tyre dhe për të përmirësuar në mënyrë progresive cilësinë dhe përdorimin e 

qëndrueshëm. 

1. HYRJE 

Lumi Sitnica shtrihet në pjesën verilindore të Kosovës, është lum fushor me kuota nga fillimi në 

560m.l.m. deri në 499m.l.m. tek bashkimi me lumin Ibër. Ka gjatësi 90km dhe përfshin një pellg 

prej 2,873km2 ose 25% të vendit me një prurje mesatare Qmes=9,5-16.6m3/s, i takon 

ujëmbledhësit të Ibrit i cili derdhet në Detin e Zi [9] [10].  
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Në lumin Sitnica derdhet një pjesë e lumit Nerodima pastaj derdhen lumenjtë e Shtimës, 

Graҫankës, Prishtevkës, Drenicës, Llapit, Trepҫës dhe disa ujërrjedha më të vogla deri tek Ibri ku 

Sitnica i bashkohet atij deri në derdhje në Detin e Zi. Të gjithë këta lumenj përmbajnë ujërat 

urbane të vendbanimeve të shkarkuara përgjatë rrjedhjës së tyre dhe ujërat industriale poashtu 

të shkarkuara në to pa ndonjë pastrim paraprak apo me një pastrim minimal. Marr parasysh këto 

arsye, me të drejtë lumi Sitnica konsiderohet si lumi më i ndotur në Kosovë. Prurjet në lumin 

Sitnica karakterizohen me luhatje të theksuara gjatë vitit. Gjatë verës prurja është shumë e vogël 

e cila para shkarkimit në lumin Ibër arrin në 2,35 m3/s. Kurse, në dimër dhe pranverë 

karakterizohet me prurje më të theksuar të cilat janë pasojë e shirave dhe shkrirjës së borës [11]. 

Po ashtu, lumi Sitnica karakterizohet më një shtrat jo stabil. Në raste të shirave të mëdha del nga 

brigjet e veta duke shkaktuar vërshime me dëme të mëdha dhe kjo ndodh sidomos në segmentin 

nga Lipjani deri në Mitrovicë.  

Lumi Sitnica kalon nëpër një numër të konsiderueshëm vendbanimeve të cilat kanë pas një 

zhvillim të hovshëm urbanistik dhe industrial pas luftës siq është Prishtina, Fushë Kosova, Ferizaji 

e të tjerat. Pastaj, përgjatë rrjedhës së tij kemi njërin nga ndotësit kryesor mjedisor në Kosovë 

termocentralet e Kosovës: Kosova A dhe Kosova B. Gjenden pranë qytetit të Obiliqit pak 

kilometra nga kryeqyteti i Kosovës Prishtina, dhe gjithë uji i përdorur në proceset teknologjike të 

prodhimit të rrymës derdhet në lumin e Sitnicës pothuajse pa asnjë trajtim paraprak. Kosova A 

është ndërtuar në vitet e 60’ta dhe ka një teknologji të stërvjetëruar e cila më nuk lejohet të 

përdoret në vendet e zhvilluara, Kosova B është ndërtuar në vitet 80’ta dhe posedon një 

teknologji më të re. Pas luftës janë bërë investime të shumta në përmirësimin e teknologjisë dhe 

rrjedhimisht zvogëlimin e ndotjeve nga ky termocentral mirëpo, prapë mbetet njëri prej 

ndotësve kryesor mjedisor në Kosovë. Ndotja është shumë e madhe dhe kjo ka ndikuar që 

komplet bota bimore dhe shtazore në atë pjesë të lumit të degradon. Meqë shtrihet në pjesën e 

quajtur rrafshi i Kosovës, përgjatë rrjedhës kemi mjaft toka bujqësore që janë potencial i 

ndotjeve agrare.  

2. MATERIALI DHE METODA 

Për qëllim të studimit dhe vlerësimit të përgjithshëm të cilësisë së lumit Sitnica është bërë marrja 

e mostrave të ujit në pesë pika karakteristike të lumit për të cilat janë bërë analizat fiziko – 

kimike, rezultatet e të cilave pastaj janë krahasuar me vlera referente për tipe të ndryshme të 

cilësisë të definuara sipas kuadrit ligjor vendor - Udhëzimit Administrativ 16/2017[21]. Mostrimet 

dhe analizat janë bërë në dy seri: Dhjetor 2020 (periudhë e thatë) dhe Prill 2021 (periudha pas 

reshjeve). Mostrimi dhe analizat janë bërë nga laboratori i licencuar për këtë veprimtari 

(Agrovet) kurse, analizat janë bërë sipas metodave evropiane dhe amerikane: ISO, DIN, EPA[13] 

[14] [15]. Seria e parë e mostrimit është bërë më 24.12.2020, me periudhë testimi 24.12.2020 – 

06.01.2021. 
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Vendmarrjet-pikat e mostrave janë përzgjedhur në mënyrë që lumi është ndarë në 

distancë/pjesë të barabartë në mënyrë që të kemi një prezentim të gjendjës së cilësisë për gjithë 

gjatësinë e lumit.  

 

Fig. 1: Pikat e mostrimit dhe analizimit të ujit në lumin Sitnica, Dhjetor 2020 
 

Seria e dytë e mostrimit është bërë më datë 09.04.2021, me periudhë testimi 09.04.2021 – 

19.04.2021. Në këtë seri kemi një lëvizje të vogël të pikave të mostrimit nga seria 1. Pikat janë 

përcaktuar në vendet ku kemi bashkimin e degëve kryesore: Zotaj pas bashkimit të lumit të 

Shtimës, Vragoli pas bashkimit të lumit Drenica, Kuzmin pas bashkimit të lumit Prishtevka, 

Lumadh pas bashkimit të lumit Llap, dhe Mitrovicë para shkarkimit në lumit Sitnica në lumin Ibër. 

Kjo është bërë për të analizuar parametrat pas shkarkimeve të degëve kryesore. Po ashtu, në 

këtë seri kemi bërë zgjerim të parametrave të analizuar pikërisht ashtu siq kërkohen në 

Udhëzimin Administrativë 16/2017.  
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Fig. 2: Pikat e mostrimit dhe analizimit të ujit në lumin Sitnica, Prill 2021 

3. REZULTATET DHE DISKUTIMI 

Rezultate dhe diskutimet nga dy seritë e matjeve janë të prezentuara në vijim. Nga analizimi i 

rezultateve nga Seria 1 e matjeve shohim që:  

− Parametrat e nevojës biologjike për oksigjen 5 ditor(BOD5) dhe nevojës kimike për oksigjen 

(COD) janë mbi vlerat e lejuara përgjatë gjithë shtrirjës së lumit;   

− Azoti total në pikën/mostrën 2 ka një ngritje shumë të lartë nga pika e parë, dhe pastaj 

vazhdon me një rënie graduale duke qëndruar në vlerat e lejuara për “tipin e moderuar” të 

kualtetit të ujit;  

− Fosfori total është mbi limitet e lejuara përgjatë gjithë rrjedhës së lumit, duke patur një 

kërcim nga pika 1 në pikën 2 e pastaj një rënie graduale por, duke qëndruar ende mbi vlerat 

e lejuara.  

Këto rezultate tregojnë që lumi Sitnica në pjesën e sipërme të rrjedhës ka një cilësi të mirë por, 

sapo fillon të kaloj në zona të banuara urbane kemi një degradim të parametrave të tij, rënie të 

nivelit të oksigjenit, vlera të larta të nevojës biologjike për oksigjen dhe nevojës kimike për 
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oksigjen që do të thotë që lumi i humb aftësitë e vet pastrimit pasi që në të shkarkohen ujëra të 

shumta urbane, komunale, industriale etj. të cilat në vehte përmbajnë ndotje të shumta. 

TAB. 1: Rezultatet e analizave fiziko-kimike, Seria 1 - Dhjetor 2020 

Parametri Mostra 1 
Shtime 

Mostra 2 
Lipjan 

Mostra 3 
Kuzmin 

Mostra 4 
Pestovë 

Mostra 5 
Mitrovicë 

Limitet sipas 
U.A. 16/2017 

Temperatura 7.8 7.5 7.7 7.6 7.7  

pH 7.74 7.66 7.7 7.27 7.22 7 – 9 

Përcjellshmëria 
elektrike 

420 1025 920 770 790  

TSS 8 32 26 14 18 35 – 60 

TDS 215 540 470 380 395  

BOD5 30.7 129.2 138.6 112.1 141.6 6 – 8 

COD 21.2 80.5 85.3 77.6 89.1 7 – 12 

Ntotal 1.1 15.3 9.3 8.8 2.5 3 – 10 

Ptotal 2.82 5.47 4.18 4.69 4.79 0.20 – 0.40 
 

Nga analizimi i rezultateve nga Seria 2 shohim që:  

− Parametrat: nevoja biologjike për oksigjen 5ditor (BOD5), nevoja kimike për oksigjen (COD), 

janë mbi vlerat e lejuara përgjatë gjithë shtrirjës së lumit;   

− Oksigjeni i tretur ka rënie graduale në drejtim të rrjedhjes deri afër derdhjes në lumin Ibër ku 

edhe është nën vlerën e lejuar; 

− Amoniumi (NH4
+) tejkalohet për dy pika të mostrimit/analizimit (3 dhe 5);  

− Ortofosfatet dhe fosfori total pothuajse është mbi limitet e lejuara përgjatë gjithë rrjedhës 

së lumit;  

− Metale e analizuar (Arseni, Bakri, Kromi dhe Zinku) janë nën vlerat e lejuara pra, nuk ka 

tejkalime; 

− Nevoja biologjike për oksigjen 5ditor (BOD5), nevoja kimike për oksigjen (COD), Fosfori (P), 

azoti (N), pësojnë një rënie nga mostra 2 në 3. Kjo ndodh për shkak se në këtë pikë kemi 

bashkimin e dy degëve (Drenica dhe Prishtevka) me lumin Sitnica dhe kemi zbutje të 

koncentrimit të ndotjes.  

Këto rezultate tregojnë që lumi Sitnica në pjesën e sipërme të rrjedhës ka një cilësi të mirë por, 

sapo fillon të kaloj në zona të banuara urbane kemi një rritje të vlerës së parametrave të ndotjes, 

rënie të nivelit të oksigjenit dhe vlera të larta të nevojës biologjike për oksigjen dhe nevojës 

kimike për oksigjen duke prezentuar gjendjen jo të mirë të cilësisë së ujit. 
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Prania në vlera të larta e jonit ammonium dhe fosfateve gjithashtu tregojnë për një ndotje të 

vazhdueshme dhe të freskët nga ujëra të ndotura urbane që përmbajnë fekale.  

TAB. 2: Rezultatet e analizave fiziko-kimike, Seria 2 - Prill 2021 

 

Me këto vlera të parametrave që janë tregues i ndotjes, lumi Sitnica klasifikohet në klasën IV 

(sipas praktikave të mëherëshme [6] ), që në fakt tregon që lumi nuk mund të përdoret për asnjë 

qëllim pa trajtim paraprak adekuat. Nga krahasimi/analizimi i rezultateve të dy serive shohim që:  

− Vlerat e parametrave të analizuara në serinë e parë për të cilën mostrat janë marrë në 

muajin dhjetor janë më të larta kurse të njejtat parametra në muajin prill kanë vlera më të 

ulëta. Kjo ndodh për shkak se në serinë e dytë të matjeve në lum kemi sasi më të madhe të 

ujit si pasojë e reshjeve dhe shkrirjës së borës e cila ndikon në uljen e koncentrimit të 

ndotjës për shkak të hollimit. Megjithatë, për të dy seritë këto vlera janë mbi limitet e 

lejuara për “tipin e moderuar” të cilësisë të lumit (U.A. 16/2017). 

 

Parametri Mostra 1 
Zotaj 

Mostra 2 
Vragoli 

Mostra 3 
Kuzmin 

Mostra 4 
Lumadh 

Mostra 5 
Mitrovicë 

Limitet sipas U.A. 
16/2017 

Temperatura 7.6 10.2 9.5 10 9.2  

pH 7.77 7.4 7.17 7.1 7.08 7 – 9 

EC 430 530 540 470 520  

TSS 11 19 18 28 27  

TDS 220 280 280 250 270  

O2 6.93 6.59 5.59 5.5 4.9 6 – 5 

BOD5 61 68 27 79 74 6 – 8 

COD 95 99 46 118 107 7 – 12 

NH4
+ 0.08 0.64 1.7 0.59 0.96 0.25 – 0.70 

NO3
- 2.39 3.15 2.3 2.02 2.34 2 – 5 

Ntotal 7.18 7.24 4.17 8.58 7.67 3 – 10 

PO4
3- 0.17 0.53 0.5 0.54 0.38 0.10 – 0.20 

Ptotal 3.95 3.98 2.15 4.72 4.22 0.20 – 0.40 

As <2 <2 <2 <2 <2 20 

Cu <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 1.1 – 8.8 

Cr <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 10 

Zn 0.077 0.094 0.097 0.065 0.083 7.8 – 80 
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Po ashtu, këto rezultate tregojnë që lumi Sitnica në pjesën e sipërme të rrjedhës ka një cilësi të 

mirë por, me rrjedhjën e tij përgjatë zonave të urbanizuara dhe biznesore kemi keqësim të 

parametrave të tij, rënie të nivelit të oksigjenit, vlera të larta të nevojës biologjike për oksigjen 

dhe nevojës kimike për oksigjen që do të thotë që lumi i humb aftësitë e vetpastrimit sepse në të 

shkarkohen ujëra të shumta urbane dhe ujëra të ndotura nga veprimtaritë ekonomike dhe 

industriale të cilat përmbajnë ndotës të shumtë organikë dhe inorganikë. Kjo cilësi e ujit në lumin 

Sitnica e bën atë të papërdorshëm për ҫfarëdo veprimtarie pa trajtim paraprak. Prandaj, është e 

domosdoshëme të planifikohen dhe implementohen masa mbrojtëse sa më parë. Si masa 

mbrojtëse kryesore në këtë studimi propozohen dy:  

− Ndërtimi i impianteve për trajtimin e ujërave të ndotura nëpër vendbanime. 

Siq u konkludua nga hulumtimi më lartë, pjesa e sipërme e rrjedhës së lumit Sitnica është e 

cilësisë më të mirë por, me kalimin nëpër vendbanime kjo gjendje keqësohet, sidomos kjo ndodh 

në pjesën e mesme të rrjedhës e cila është më shumë e ngarkuar nga shkarkimet urbane prej 

vendbanimeve përreth. Këto shkarkime po rriten në mënyrë progresive dhe të vazhdueshme si 

pasojë e urbanizimit përreth brigjeve të lumit. Prandaj, për përmirësim të gjendjes propozohet 

ndërtimi i impianteve për trajtim të kanalizimeve sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi[20], për 

ҫdo vendbanim mbi 2,000 banorë me trajtim primar dhe për ҫdo vendbanim mbi 10,000 banorë 

me trajtim primar dhe sekondarë[17].  

Për kryeqendrën Prishtinën dhe dy vendbanimet e afërta Fushë Kosovën dhe Obiliqin që gjenden 

në këtë pjesë të mesme të rrjedhës, nga dy opcione të studiuara propozohet ndërtimi i dy 

impianteve: një impiant që do të drenazhon dhe trajton kanalizimet e pjesës më të madhe të 

Prishtinës dhe Fushë Kosovës dhe impianti i dytë shumë më i vogël për nga kapacitetit i cili do të 

trajtojë kanalizimet e pjesës veri-perëndimore të Prishtinës dhe qytetit të Obiliqit. Nga analizat e 

bërë del se deri në fund të vitit 2040, Prishtina, Fushë Kosova dhe Obiliqi do të prodhojnë 

kanalizim nga 470,847banorë. Kur kësaj i shtohet infiltrimi dhe ujërat e jo amvisërive atëherë 

sasia e ujit arrin 70,627m3/ditë ose 817l/s. 

Propozohet që impianti të ndërtohet në dy faza, në fazën e parë të bëhet trajtimi primar (fiziko-

kimik) dhe sekondar (biologjik) si dhe trajtimi i llumit. Ndërsa në fazën e dytë kur mendohet që 

lumi Sitnica do të deklarohet “ujë i ndjeshëm” (sipas Direktivës Kuadër të Ujit[16]), duhet të 

bëhet edhe trajtimi terciar (largimi i azotit dhe fosforit).  

Sa i përket llumit të prodhuar propozohet mundësia e prodhimit të bio-gazit i cili në Kosovë është 

pothuajse jo ekzistent dhe i njejti do të përdorej për punën e vet impiantit dhe në këtë mënyrë 

do të zvogëloheshin shpenzimet e operimit. Shkarkimet në kanalizimet urbane nga veprimtaritë e 

ndryshme industriale duhet të rregullohen me akte ligjore në mënyrë që të mbrohet cilësisa e 

ujit të kanalizimit, ruhet procesi biologjik i trajtimit dhe të evitohen lëndimet e mundëshme të 

punëtorëve që merren me operimin e paisjeve dhe impiantit[22].  
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− Ndërtimi i impianteve për trajtimin e ujërave industriale para derdhjes në mjedisin 

natyror pritës  

Në basenin e lumit Sitnica kemi një industri mjaft aktive e sidomos termocentralet elektrike që 

prodhojnë mbi 90% të energjisë elektrike të vendit, të cilat shkarkojnë ujërat e ndotura nga 

proceset teknologjike në lumin Sitnica me një trajtim minimal (sedimentim të pjesërishëm). Këto 

shkarkime dëmtojnë cilësinë e ujit të pranuesit dhe për këtë arsye në kuadër të studimit të 

ndotjës së shkaktuar nga këto termocentrale elektrike propozohet ndërtimi i impianteve të 

veҫanta trajtuese të ujërave të ndotura që janë rezultati i punës së TEC-ve varësisht sipas natyrës 

së ndotjës: ujërave të zgurës, ujërave të ndotura më mazut dhe vajëra, ujërave nga përgatitja 

kimike e ujit, ujërave atmosferike dhe ujërave sanitare[18][19][23]. 

4. KONKLUZIONE 

Sipas studimeve të bëra, hulumtimeve në teren, analizave në laborator dhe kritereve të 

legjislacionit lokal për klasifikim të ujërave sipërfaqësore (Udhëzimi Administrativë 16/2017), 

lumi Sitnica:  

− sipas lartësisë mbidetare është lum “fushor – malor” (L2 200 – 800m.l.m.) 

− sipas tipologjisë së zonës ujëmbledhëse, është “lum i madh” (M3 >1000 – 10,000km2) 

− sipas elementeve fiziko – kimike të cilësisë së lumenjëve, cilësia e ujit nuk i përmbush 

kriteret as për nivelin e “moderuar”, do të thotë statusi vlerësohet si “i keq”. 

Lumi Sitnica si lum kryesor në rrafshin e Kosovës baseni i të cilit afërsisht mbulon ҫerekun e 

territorit të vendit, duhet të mbrohet nga ndikimet negative prej të gjitha palëve/subjekteve. Për 

këtë qëllim duhet të punohet plani menaxhues ashtu siҫ edhe kërkohet me legjislacionin lokal 

dhe europian sipas të cilit parashihet ngadalësimi i degradimit të mëtejshëm të statusit të tij me 

masa të nevojshme dhe të synohet përmirësimi progresiv i cilësisë së tij dhe shfrytëzimit të 

qëndrueshëm.  

Nga hulumtimi i bërë del se ky degradim i cilësisë së lumit Sitnica ndodh për shkak të 

shkarkimeve të vazhdueshme dhe në rritje të ujërave të ndotura urbane dhe ky nivel i ndotjës 

rritet edhe më shumë nga shkarkimet e ujërave të veprimtarive ekonomike dhe industriale që 

gjenden në këtë basen. Këto ujëra të shkarkuara shkaktojnë ndotje të lartë fizike, kimike dhe 

bilogjike në vet lumin Sitnica e cila gjë degradon në nivel të madh cilësinë e lumit, jetën bimore 

dhe shtazore në të dhe shëndetin e njeriut.  

Masat konkrete të propozuara dhe të analizuara nga ky studim të cilat mund të jenë masa të 

planit menaxhues të basenit Sitnica janë:   

− Ndërtimi i impianteve për trajtimin e ujërave të ndotura npër vendbanime, dhe  

− Ndërtimi i impianteve për trajtimin e ujërave industriale para derdhjes në mjedisin natyror 

pritës.  
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Me realizimin e këtyre dy masave kryesore, cilësia e ujit të lumit Sitnica sigurisht që do të 

përmirësohet dhe në të do të kthehet jeta bimore dhe shtazore e cila aktualisht vlerësohet të jet 

e ulët për shkak të cilësisë aktuale të ujit.  

Përveq këtyre dy masave kryesore që derivojnë nga ky hulumtimi, rekomandojmë edhe një seri 

masa të tjera të cilat do të ndihmojnë të arrihen objektivat e mbrojtjës dhe shfrytëzimit të 

qëndrueshëm të burimeve ujore në lumin Sitnica. Këto masa të propozuara janë: 

− Ndërtimi i landfillave sanitare për mbetje të ngurta dhe operimi adekuat i tyre, 

− Ngritja dhe zhvillimi i stacioneve monitoruese të resurseve ujore në basenin e Sitnicës 

(ujërat sipërfaqësore dhe nëntokësore), 

− Monitorim i vazhdueshëm i cilësisë së ujit sidomos në zonat ku uji nëntokësor është burim 

kryesor i ujit të pijshëm, 

− Të caktohen zonat mbrojtëse për resurset ujore që shfrytëzohen për ujë të pijshëm sipas 

legjislacionit në fuqi për këtë qëllim, 

− Rregullimi i shtratit të lumit Sitnica dhe degëve të saj me qëllim mbrojtjen nga ujërat e plota 

(vërshimet), 

− Identifikimi i zonave të veҫanta dhe mbrojtja e tyre, 

− Përdorim i kontrrolluar i pesticideve në tokat bujqësore, 

− Ngritja e kapaciteve njerëzore për sektorin e ujit në nivel lokal dhe qendrore, 

− Përpilimi dhe implementim i fushatave të vetdijësimit e ndërgjegjësimit të qytetarëve për 

mbrojtjen e ujit dhe mjedisit në përgjithësi.  

Të gjitha këto rekomandime dhe jo vetëm, janë bazë për shfrytëzim racional dhe të 

qëndrueshëm të  burimeve ujore në basenin e Sitnicës, plotësim të kërkesave të të gjitha 

grupeve konsumuese në kosto efektive, mbrojtje të jetës bimore dhe shtazore që gjallon në të 

dhe mbrojtje të mjedisit në përgjithësi.  
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ABSTRAKT  

Një nga sektorët me të rëndësishëm që po përballen sot shtetet dhe qytetet në vecanti është 
energjia. Arritja e sigurisë energjitike duke mbajtur në ekuilibër faktorin klimaterik është prioritet 
kryesor sot i vendeve në botë. Shqipëria si nënshkruese e marrëveshjes së Parisit dhe vend 
kandidat i Bashkimit Europian ka për detyrim arritjen objektivave për reduktimin e gazeve serrë, 
uljen e konsumit të energjisë dhe arritjen e sigurise energjitike. Me qëllim arritjen e objektivave 
të klimës dhe energjisë, në dhjetor të vitit 2021 qeveria Shqiptare ka miratuar Planin Kombëtar 
për Energjinë dhe Klimën 2020-2030 [1]. Ky plan derivon nga Strategjia Kombëtare e Energjise 
2018-2030, dokumenti i Kontributit Kombëtar  të Përcaktuar (NDC) dhe ligjit mbi ndryshimet 
klimaterike. Në këtë kuadër Shqipëria është në përfundim të komunikimit të katërt mbi 
ndryshimet klimaterike duke raportuar nivelin e gazeve serre për cdo sektor në nivel kombëtar. 
Por sot, Shqipërisë i mungon një raport ose dokument i cili tregon qartazi nivelin e emetimeve të 
karbonit në nivel lokal. Qëllim i këtij studimi është për të identifikuar deri në cmasë rritja e 
eficencës së energjisë ndikon në uljen e gazeve serrë në institucionet publike brënda territorit të 
Bashkisë Roskovec. Metodologjia e vlerësimit të gazeve serrë bazohet kryesisht në inventarizimin 
e ndërtesave publike, grumbullimin e të dhënave të konsumit të energjsë elektrike, lëndëve 
djegëse si naftë, drru, gaz natyror dhe më pas nëpërmjet një sistemi te vleresimit të gazesve 
serre bazuar në faktorët e emisionit realizohet niveli i emetimeve. 

1. HYRJE  

Në dhjetor të vitit 2021 Shqipëria ka miratuar Planin Kombëtar të Klimës dhe Energjisë 2018-
2030 i cili e orjenton vendin në arritjen e një numri objektivash. Në kuadër të këtij plani Shqipëria 
ka detyrim të reduktojë nivelin e gazeve serrë në 18.7% dhe 8.4% të realizohet arritja e eficencës 
së energjisë (reduktimi final i konsumit të energjisë) deri në vitin 2030 krahasuar me skenarin 
bazë.  Në vitin 2020 Bashkimi Europian miratoi Agjendën e Gjelbër të Ballkanit Perëndimor ku 
nëpërmjet të cilit i orjenton vendet e ballkanit perëndimor të bëjnë të mundur dekarbonizimin e 
sektorëve duke ju dhënë prioritet klimës, energjise dhe mobilitetit. [2] Me qëllim arritjen e 
neutralitetit të klimës deri ne vitin 2050 qytetet duhet të angazhohen në mënyrën sesi qeverisën 
sot, për këtë arsye komisioni europian ka propozyar reduktimin e emisioneve të gazeve serrë me 
55% deri në vitin 2030.  
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Sipas agjendës së gjelbër, sektori i ndërtesave është një nga sektorët kryesorë i cili ka potencialin 
më të lartë për kursimin e energjisë. Instrumenta të ndryshëm financiarë (kontrate e 
perfomancës së energjisë, kreditë e buta, etc) mund të përdoren për të arritur një nivel më të 
lartë të shkallës së rinovimit të ndërtesave private dhe atyre publike.   

Kërkesa për energji në sektorin e ndertesave publike përfaqeson një sfidë për Shqipërinë. Në 
vitin 2015, konsumi final për energji ishte rreth 37% e kërkeses kombëtare për energjie. [3] 
Gjithashtu, sektori i ndërtesave përfaqëon 77% të energjise së disponueshme për konsumin final 
të energjisë. Cilësia e shërbimit të shpërndarjes së energjisë në ndërtesa është shumë më e ulët 
sesa është në Bashkimin Europian. Sipas Atlasit Global të Karbonit niveli i emetimeteve në 
Shqipëri përgjatë vitit 2020 ka qenë 4.5 Mt CO2. Kryesisht, ndërtesat publikë në Shqipëri janë të 
ngrohura pjesërisht dhe kohëzgjatja e ngrohjes është jo tepër e gjatë në zonat më klimë të butë. 
Bashkitë sot janë nën një presion të zhvillimit ekonomik ku niveli i emisioneve të karbonit buron 
nga shumë sëktorë të cilat zhvillohen brënda territorit të bashkisë.  

Zhvillimi ekonomik në shumë sektorë dukë mos marrë në konsideratë aspektet mjedisore ka një 
efekt direkt në ndikimin në mjedis por edhe në atë ekonomik dhe social. Rritja e cmimit të 
energjisë është një cështje teper prezente ku bashkitë po përballen më nje emergjencë 
energjitike por kryesisht ekonomike. Përball këtij fakti, bashkitë janë të detyruara të marrin 
masat emergjente për rritur eficencën e energjisë duke u shndërruar në qytete me karbon të 
ulët. Bashkia e Roskovecit është një bashki e cila ndodhet në jug të Shqipërise dhe ka një 
sipërfaqe territoriale rreth 118 km2. Aktiviteti kryesor që zhvillohet brënda territorit të bashkisë 
është bujqësia dhe industria. Bazuar në Censusin e vitit 2011, popllsia e bashkisë Roskovec 
numërohet të jetë 21.742 banorë ndërsa sipas Rregjistrit Civil popullsia e regjistruar figuron të 
jetë 31.548 banorë. Densiteti i popullsisë së numëruar është 184 banorë për kilometër katror. [4] 
Sipas raportit të përfomancës për vitin 2019 për Bashkinë Roskovec, shpenzimet nga ndricimi 
publik përbëjnë rreth 1.7% të shpenzimeve të bashkisë Roskovec dhe nga ujësjellësi rreth 8.4 %. 
[5] 

Qëllimi i këtij publikimi është për të dhënë një kontribut në zhvillimin e planeve kombëtare dhe 
lokale të energjisë dhe klimës në Shqipëri dhe kryesisht bashkisë Roskovec duke e mbështetur 
për tranzicionin drejt ekonomisë me karbon të ulët. Ky studim ka për objektiv ti përgjigjëet 
pyetjeve të mëposhtme: 

1. Cili është konsumi i energjisë elektrike (dhe lëndeve djegese) për cdo kategori të 
ndërtesave publike të identifikuara? 

2. Cili është niveli i emetimeve të gazeve serrë prodhuar nga ndërtesat publike, ndricimi 
publik dhe transporti publik? 

3. Cili është sektori që emeton më tepër gaze serre në Bashkinë Roskovec? 
Ky kërkim është bazuar në tre sesione. Pjesa e hyrjes e cila tregon qartazi qëllimin e studimin, 
kontekstin aktual dhe pyetjet kërkimore që kane për qëllim ti japë përgjigje studimi, 
metodologjia ku shpjegohen hapat dhe qasja që është ndjekur për zhvillimin e studimit. Sesioni 
tjeter përshkruan dhe disktuon rezultatet e vlerësimit dhe jep mesazhe të qarta për vendim-
marrësit për të ndjekur politika më të qëndrueshme. Në fund, konkluzionet përmbledhin pikat 
kryesore të studimit. 
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2. MATERIALI DHE METODA  

2.1. RISHIKIMI I LITERATURES 

Vlerësimi sasior i nivelit të emisionit të gazeve serrë në nivel lokal është një praktike dhe metodë 
e cila është aplikuar edhe në vende të tjera të Europës. Per realizimin e studimit fillimisht është 
krijuar nje databazë më studime dhe dokumenta shkencorë që janë realizuar më parë mbi 
vleresimin e emetimeve të gazeve serrë. Një nga dokumentat baze reference i cili është përdorur 
për vlerësimin e emisioneve të karbonit është Protokolli Global për inventaret e gazeve serrë për 
qytetet [6]. Ky prokoll bazohet në vlerësimin e emetimeve të karbonit të cilat gjenerohen brënda 
territorit të bashkisë dhe janë të ndara në 3 kategori: Burimi 1 (scope 1) janë emetimet direkte 
nga lëndet djegëse, Burimi 2 (scope 2) janë emetimet indirekte që vijne kryesisht nga energjia 
elektrike dhe Burimi 3 (Scope) janë burime të cilat vijne nga sektore të tjera nga 1 dhe 2 që jane 
mbetjet, bujqësia, ujrat e ndotur etc. Bazuar në ketë protokoll autori ka bërë të mundur 
grumbullimin e informacionit dhe përpunimin e të dhenave. 

2.2. GRUMBULLIMI I INFORMACIONIT 

Fillimisht autori ka bërë të mundur ndërtimin e pyetësorëve për grumbullimin e informacionit. 
Pyetësorët janë ndërtuar për cdo kategori dhe shërbime publike si: Institucionet publike ku 
përfshihen ndërtesat e bashkisë, ndërtesat arsimore (kopshte, cerdhe, shkolla të mesme dhe 9-
vjecare), ndërtesa kulturore, ujësjellesi, ndricimi publik dhe lëndët djegëse nga transporti (që 
përdoret vetëm nga punonjësit e bashkisë). Pyetësorët janë drejtuar zyrtarëve të Bashkisë 
Roskovec të cilët janë angazhuar në grumbullimin e të dhënavë. Informacioni që është siguruar 
është konsumi i energjisë elektrike dhe lëndëve djegëse për vitet 2019-2020 dhe 2021. Të gjitha 
informacionet e grumbulluara janë përmbledhur dhe përpunuar në dokumenta excel ku janë 
kategorizuar objektet në tre kategori: Ndërtesat publike (kopshte, cerdhe, teater, kinema, 
ndertesa e bashkise), ndricim publik dhe tranport publik. Për grumbullimin e informacionit në 
formë më të detajuar janë realizuar intervisa të detajuara me përfaqësues të departamenteve të 
ndryshëm në Bashkinë Roskovec. Janë bërë takime me zyrtarë nga ujësjellësi, departamenti i 
mjedisit, energjisë dhe infrastrukturës duke përfshirë menaxhimin e mbetjeve. 

2.3. ANALIZA E TË DHËNAVE 

Për përpunimin e të dhënave autori ka ndertuar një model ne excel ku janë hedhur të gjitha 
informacionet e grumbulluara për institucionet publike. Analiza e të dhënave është bazuar 
kryesisht në të dhëna sasiore. Nderkohë, autori ka marrë nga raporti i kontrollit dhe ndalimit të 
ndotjes të integruar (IPPC) [9] faktorët e emisionit për Shqiperine për energjinë elektrike dhe 
lëndet djegese si nafte, dru, gaz natyror.  

Formula e mëposhtme tregon variablat që janë përdorur për vlerësimin e nivelit të gazeve serre. 

 

ku:  

NEK: Niveli i emetimeve të karbonit 
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Ak: Aktiviteti 

FE: Faktori i emisionit 

3. REZULTATET DHE DISKUTIMI 
 

3.1. KONSUMI I ENERGJISE ELEKRIKE DHE LENDEVE DJEGESE 

Në grafikun e mëposhtëm janë paraqitur të dhëna mbi konsumin e energjisë në institucionet 
arsimore, kulturore dhe ndërtesat e administratës së qytetit. Konsumi i energjisë për 
institucionet arsimore përgjatë vitit 2019 është 119,863 kwh/vit, për vitin 2020 është në vlerën 
129,652 kwh/vit dhe në vitin 2021 është 118,378 kwh/vit. Konsumi për institucionet kulturore 
përgjatë vitit 2019 është 24,341 kwh/vit, për vitin 2020 është 19,322 kwh/vit dhë për vitin 2021 
është 22,775 kwh/vit. Konsumi i administratës së qytetit (institucionet e bashkisë) përbëjnë 
konsumit më të lartë të energjisë. Konsumi i energjisë përgjatë vitit 2019 ka qenë 635,235 
kwh/vit, përgjatë vitit 2020 ka qenë 525,635 kwh/vit dhe gjatë vitit 2021 ka patur sërish një rritje 
duke shkuar në vlerat 592,125 kwh/vit. 

 

FIG. 1: Konsumi i energjise per administraten publike  2019-2021 
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FIG. 2: Konsumi i energjise per ndertesat arsimore  2019-2021 
 

Konsumi i energjisë në ndërtesat arsimore është i ndryshëm për objektë të ndryshme. Konsumi i 
energjise për kopshtet përgjatë vitit 2019 ka qenë 3,369 kwh duke patur një rritjë në vitin 2020 
me 3,311 kwh dhe në vitin 2021 konsumi ka qenë 5,002 kwh. Për 96,580 konsumi është tepër më 
i lartë, ku përgjatë vitit 2019 konsumi i energjisë ka qenë 96,580 kwh, në vitin 2020 konsumi ka 
qenë 98,849 kwh/vit dhe në vitin 2021 ka patur një rritje në 85,292 kwh. Konsumi i lartë i 
energjisë është në shkollat e mesme të qytetit në vitin 2019 konsumi i energjisë ka qenë 19,915 
kwh, ka patur një rritje të konsumit përgjatë vitit 2020 në 27,493 kwh dhe përgjatë vitit 2021 
konsumi ka qenë në 28,085 kwh. 

 

FIG. 3: Konsumi i energjise per ndertesat kulturore  2019-2021 
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Në grafikun e mësipërm tregohet qartë niveli i konsumit të energjise për ndërtesat kulturore. 
Niveli më i lartë i konsumit të energjisë elektrike përgjatë vitit 2019 vjen nga kinema ndjekur nga 
qendra rinore, ku në vitin 2020 ka një rënie të konsumit, duke patur nje rritje përgjatë vitit 2021 
ku niveli i konsumit të energjisë elektrike ka qenë më i lartë në qëndrat rinore.   

 

FIG. 4: Konsumi i lendes djegese per institucionet publike  2019-2021 
 

Në grafikun e mësipërm tregohet qartë niveli i konsumit të lëndëve djegësë në ndërtesat publike. 
Nga intervistat e kryera dhe informacioni i marrë në ndërtesat publike lëndët djegësë që 
përdoren janë naftë dhe gaz natyror. Përgjatë viteve 2019, 2020 dhe 2021 konsumi i naftës ka 
qenë përkatësisht 3147 liter, 5,418 liter dhe 10,362 liter. Konsumi i gazit natyror ka qenë më i 
ulët ku përgjatë vitit 2019 konsumi ka qenë 2,100 liter, në vitin 2020 ka qenë 2,300 liter dhe 
përgjatë vitit 2021 ka patur një rritje të konsumit me 10,362 litër. 

 

FIG. 5: Konsumi i lendes djegese per institucionet publike  2019-2021 
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Në bashkinë Roskovec, automjetet të cilat numërohen nën administrimin e bashkisë janë 14 
makina. Në administratën e bashkisë numërohen 3 automjete, ku konsumi i energjisë së lëndës 
djegëse (naftë) gjatë vitit 2019 është 22584 liter, në vitin 2020 është 21297 litër dhe në vitin 
2021 ka patur një zvogëlim të konsumit ne 13023 litër. Numrin më të madh të automjeteve e 
mban ndërrmarja e pastrimit, gjelbërimit dhe mirembajtjes së varrezave. Konsumi i naftës gjatë 
vitit 2019 ka qenë 18355 litër, duke patur numrin maksimal në vitin 2021 me 25900 litër. 

Sic tregohet nga grafiku më lartë konsumi i naftës në ndërrmarjet e mirmbajtjes ka pësuar një 
rënie nga përgjate viteve ndërsa niveli i konsumit për ndërrmarjet e pastrimit, gjelbërimit dhe 
mirmbajtjes së varrezave ka pësuar një zvogëlim përgjatë vitit 2020 dhe më pas një rritje përgjatë 
vitit 2021. Për zjarrfikëset konsumi i naftës ka ardhur në rritje përgjate viteve duke patur 
konsumin më të lartë përgjatë vitit 2021. 

Një nga institucionet që ka konsum të lëndës djegëse të lartë krahasuar me nen-sektorët e tjerë 
janë objektet e administratës (bashkia). Sic përmendet edhe më lartë numri i automjeteve në 
menaxhimin e bashkisë është 14 makina, përgjatë viteve ka patur një zvogëlim të konsumit të 
lëndëve djegëse (nafte) 

3.1.1 Analiza e emisioneve të gazeve serre 
 

Nga konsumi i energjie elektrike dhe lëndëve të tjera djegësë është bërë e mundur vleresimi dhe 
kalkulimi i emetimeve ta karbonit. Përgjate viteve 2019,2020,2021 niveli i emetimeve të karbonit 
për institucioent arsimorë është vlerëuar 36 t CO2, 39 t CO2 dhe 36 tCO2. Niveli i emetimëve të 
karbonit për vitet 2019,2020 dhe 2021 numërohet të jetë më i ulët për institucionet kulturore 
me një mesatare vjetore 7 tCO2. Ndërsa niveli i emisioneve për ndërtesat e administratës për 
vitin 2019 është 191 tCO2, për vitin 2020 është 202 tCO2 dhe për përgjatë vitit 2021 niveli i 
emisioneve të karbonit është 220 tCO2. 

 

FIG. 6: Niveli i emetimeve te gazeve serre nga ndërtesat publike 
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FIG. 7: Niveli i emetimeve te gazeve serre nga institucionet arsimore 
 

Në lidhje me emetimet e karbonit nga institucionet arsimore ka rezultuar që emetimet më të 
larta të gazeve serrë vijne nga shkollat 9 vjecare ku përgjate viteve 2019,2020, 2021 niveli i 
emisioneve ka qenë 29 tCO2, 30 tCO2 dhe 26 tCO2. Niveli i emetimeve për shkollat dhe shkollat e 
mesme ka rezultuar ne nivele më të ulëta. Gjate vitit 2019 nivelet e emisioneve të karbonit nga 
kopshtet ka rezultuar të jetë 1 tCO2 ndërsa për shkollat e mesme niveli i emetimeve të karbonit 
rezulton të jetë 6 tCO2 ndërsa për vitin 2020 ky nivel ka pësuar rritje në 8 tCO2. I njëjti nivel i 
emetimeve të karbonit janë vleresuar edhe për vitin 2019 për shkollat e mesme në nivelin rreth 8 
tCO2.  

 

FIG. 8: Niveli i emetimeve te gazeve serre nga konsumi i lendes djegese 
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Nveli i emetimeve të karboni ndërlidhet me konsumin e lëndëve djegëse (naftë) në sëktorin 
publik. Nga vlerësimi i emetimeve ta karbonit ka rezultuar që përgjatë vitit 2019 niveli i 
emetimeve ka qenë 82 tCO2 , në vitin 2020 ka rezultuar të jetë 141 tCO2 dhe në vitin 2021 është 
269 tCO2. 

 

FIG. 9: Niveli i emetimeve te gazeve serre nga ndricimi publik 
 

Ne lidhje me emetimet e karbonit nga ndricimi publik ka rezultuar që emetimet më të larta të 
gazeve serrë janë përgjatëe vitit 2020. Gjatë vitit 2019 niveli i emetimeve të karbonit është rreth 
141 tCO2, në vitin 2020 ky nivel është rreth 158 tCO2 përgjatë vitit 2021 niveli i emetimeve të 
karbonit është 134 tCO2. Nga grafiku tregohet që niveli i emetimeve është i ndryshëm përgjate 
tre viteve. Bazuar në përfomancën e buxhetit për vitin 2019, ndricim publik përbën rreth 1.7% të 
shpenzimeve të bashkisë Roskovec. 

 

FIG. 10: Niveli i emetimeve te gazeve serre nga transporti 
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Transporti publik (vetem makinat në administrimin e bashkisë) ka një ndikim në emetimet e 
karbonit. Në grafikun e mësipërm tregohet që përgjatë vitit 2019, 2020 dhe 2021 niveli i karbonit 
nga makinat e administratës publikë rezulton të jetë 587 tCO2, 554 tCO2 dhe 339 tCO2. Niveli 
emetimeve të karbonit nga makinat e zjarrfikësës rezulton të jetë 43 ton tCO2, 93 tCO2 dhe 120 
tCO2 përgjatë tre viteve. Emetimet më të larta rezultojnë të vijnë nga makinat e ndërmarjes së 
investimeve ku përgjate vitit 2019 niveli i tCO2 është 871 tCO2, në vitin 2020 niveli ka rezultuar në 
681 dhe në vitin 2021 ka patur një rënie ne 392 tCO2. Afërsisht në të njëjta nivele është jane 
emetimet nga ndërmarrja e pastrimit, gjelbërimit dhe mirmbajtjes së varrezave. Këto emetimet 
numërohen të jenë rreth 477 tCO2 përgjatë vitit 2019, 434 tCO2 në vitin 2020 dhe 673 tCO2 
përgjatë vitit 2021. Në tabelën e mëposhtme tregohet qarta niveli i emetimeve të karbonit nga 
sektorë të ndryshëm si ndërtesa, transport dhe ndricim publik. Niveli i emetimeve të karboni në 
vitin 2019 nga ndërtesat është vlerësuar në nivelin 359 t CO2, në vitin 2020 ky nivel ka pësuar një 
rritje në 388 t CO2 dhe në vitin 2021 vlera ka shkuar në 532 t CO2. Nivelet më të larta të karbonit 
vijnë nga transporti ku viti 2019 numëron edhe vitin më nivelin më të lartë të emetimeve më 
1978 t CO2. Përgjatë vitit 2020 niveli i emetimeve të karbonit është 1762 t CO2 dhe përgjatë vitit 
2021 ky nivel rritet në 1523 t CO2. Emetimet nga ndricimi publik kanë nivelet më të ulëta ku 
specifikisht janë 141 t CO2 për vitin 2019, 158 t CO2 për vitin 2020 dhe 134 t CO2 për vitin 2021. 

TAB. 1:  Niveli i emetimeve të karbonit nga sektorët 

        2019 2020 2021 

Ndertesa       359 388  532  

Transport       1,978  1,762  1,523  

Ndricim publik       141 158 134 

Total       2,478  2,308  2,189  

 

 

FIG. 11: Krahasimi i niveleve te emetimeve nga sektore te ndryshem 
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FIG. 12: Niveli total i emetimeve të karbonit përgjatë tre vitete  

Grafiku i mësipërm tregon që niveli i emetimeve të karbonit përgjatë tre viteve është në rënie. 
Përgjatë vitit 2019 niveli total i emetimeve të karboni ka rezultuar të jetë 2478 t CO2, gjatë vitit 
2020 ky nivel ka shkuar në 2308 t CO2 dhe përgjatë vitit 2021 ka pësuar një rënie në 2189 t CO2. 
Vlen për tu theksuar që sipas planit kombëtar të klimës dhe energjisë targeti për të reduktuar 
emetimet e karbonit është 18.3 % krahasuar me vitin 2020. Pavarësisht reduktimit të nivelit të 
karbonit Bashkia Roskovec duhet të iniciojë plane veprimi konkrete për reduktimin e emisioneve 
të karbonit në linjë më objektivat kombëtarë të klimës dhe energjisë. 

4. KONKLUZIONE  

Ky studim zbatoi një metodologji bazuar në referenca shkencore në vlerësimin e emetimeve të 
karbonit për ndërtesat publike. Fillimisht, u grumbullua një informacion mbi tipologjitë e 
ndërtesave publike në bashkinë Roskovec. Së dyti, u përcaktua konnsumi i energjisë elektrike për 
cdo objekt duke u bazuar në pyetësore dhe intervista më përfaqëses të bashkisë Roskovec. Së 
treti nëpërmjet metodologjisë u vlerësuan emsionet e karbonit për ndërtesat publike, ndricimin 
publik dhe transportin publik.  

Qëllimi i studimit është për të mbështetur vendim-marrësit bashkiakë për të iniciuar nisma më 
konkrete në uljen e emetimeve të karboniT në territorin e bashkisë. Nga informaconi i prodhuar 
rezultoi që sektori i transportit rënditet i parë për nivelet e emetimeve të karbonit të cilat 
numërojnë një vlerë rreth 1978 t CO2 vetëm përgjatë vitit 2019. Ndërsa sektori i ndërtesave 
numërohet i dyti për nga vlera ku niveli i emetimeve të karboni është rreth 532 t CO2 për vitin 
2021. Ndërsa emetimet nga ndricimi publik janë më të ulëta me nivele rreth 158 t CO2 përgjatë 
vitit 2020. 

Niveli i emetimeve të karbonit në Bashkine Roskovec përgjatë tre viteve është në rënie. Përgjatë 
vitit 2019 niveli total i emetimeve të karboni ka rezultuar të jetë 2478 t CO2, gjatë vitit 2020 ky 
nivel ka shkuar në 2308 t CO2 dhe përgjatë vitit 2021 ka pësuar një rënie në 2189 t CO2. 
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Vlen për tu theksuar që sipas planit kombëtar të klimës dhe energjisë targeti për të reduktuar 
emetimet e karbonit është 18.3 % krahasuar me vitin 2020.  

Këto nivele tregojnë që bashkia duhet të investojë më tepër në rritjen e eficencës së energjisë në 
objektet bashkiake si kopshte, cerdhe të cilat janë edhe një rendesë ekonomikë për bashkinë. Ky 
studim do shërbeje si baze për zhvillimin e studimeve më të thelluara në rritjen e eficences se 
energjisë dhe mbrojtjes se mjedisit në Bashkinë Roskovec. 
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ABSTRAKT  
 

Historia e kodeve shqiptare të projektimit sizmik fillon në vitin 1952. Harta e parë Sizmike 

Shqiptare u lëshua në vitin 1952, e cila ishte pjesë e kodeve të projektimit për strukturat 

sizmikisht rezistente në Shqipëri. Një rishikim i saj u bë në 1963 për të përmirësuar kërkesat e 

projektimit sizmik. Në vitin 1972 u botua Harta Sizmike e Republikës së Shqipërisë dhe në vitin 

1978 një tjetër kusht teknik me emrin KTP 2-78. Pas një dekade, kushti teknik i projektimit KTP-

N.2-89 u publikua në vitin 1989 si kodi i ri i projektimit antisizmik dhe aktualisht është ai kushti 

teknik zyrtar në vendin tone (Tabela 1). Tërmetet e fundit shkatërruese në Shqipëri kanë treguar 

performancën joadekuate sizmike të stokut ekzistues të ndërtesave. Në Shqipëri, modelet e 

ndertesave te zhvilluara nga Institutet e Projektimit u përdoren për shumë prej ndërtesave të 

destinuara për shërbime rezidenciale dhe qeveritare (qendra administrative, klinika 

shëndetësore, spitale, shkolla etj.) si praktikë e zakonshme për të siguruar kontrollin e cilësisë. 

Këto ndërtesa kryesisht me struktura mbajtese me murature tulle janë ndërtuar para vitit 1990 

dhe përfaqësojnë një përqindje të lartë të stokut të ndërtesave. Vlerësimi i rrezikut sizmik të 

stokut ekzistues të ndërtesave ne vendin tone ku zona te medha shfaqin aktivitet të larte sizmik, 

paraqet një rëndësi të madhe. Megjithatë ky vlerësim shpesh kërkon shumë kohë, pune, 

ekspertizë dhe kosto. Prandaj, përdorimi i metodave që janë relativisht më të lehta për t'u 

zbatuar dhe më pak të kushtueshme, e përshpejtojnë procesin e analizës së rriskut sizmik të 

stokut të ndërtesave ne Shqiperi. Ky artikull synon të kontriboje sadopak duke prezantuar disa 

nga metodat e shpejta te vleresimit vizual te rriskut sizmik te stokut te ndertesave në Shqipëri, 

bazuar kryesisht në parimet e një vlerësimi të shpejtë vizual strukturor dhe zbulimit të 

ndërtesave me rrezikshmëri të lartë. Për këtë qëllim, efektiviteti dhe performanca e këtyre 

metodave do të verifikohet duke përdorur informacionin e mbledhur per ndërtesat e dëmtuara 

nga tërmeti i 26 nëntorit 2019. Metodat e vlerësimit të shpejtë vizual do të krahasohen me 

metodën e vlerësimit të shpejtë të publikuar nga FEMA P-154 (Rapid Visual Screening of 

Buildings for Potential Sismic Hazards: A Handbook)[2]. 

mailto:altinbidaj@yahoo.com
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Fjalë kyçe: struktura me murature tulle, kodet e  projektimit sizmik, metoda të vlerësimit të 

shpejtë vizual, përforcim, tërmeti. 

1. HYRJE 

Vlerësimi i rriskut sizmik përmban informacion të vlefshëm në lidhje me masat kundër tërmeteve 

të mundshme. Përpara përballjes me rrezikun sizmik, kryerja e vlerësimit të rriskut sizmik mund 

të ndihmojë në zbutjen e numrit të humbjeve njerëzore dhe monetare. FEMA-154, Metodologjia 

HAZUS dhe GABHR-2019 janë ndër metodat e vlefshme, të besueshme dhe të fuqishme në këtë 

fushë [1], [4], [6]. Megjithatë, këto metoda të vlerësimit të rrezikut janë të disponueshme në 

literaturë për një kohë të gjatë, versioni i parë i GABHR-2019 u botua në vitin 2013 në Turqi dhe 

Shqipëria nuk ka ndonjë metodë të vlerësimit të shpejtë vizual të rrezikut sizmik në vend. 

Versioni i parë i udhëzimeve për vlerësimin e ndërtesave me rrezik të lartë sizmik u botua në vitin 

2013 dhe u rishikua në vitin 2019 në Turqi, i cili i klasifikon strukturat sipas vlerësimit vizual,[5]. 

Kjo metodë e shpejtë dhe e aplikuar ne Turqi ka kosto relativisht të ulët, mund të zbatohet 

lehtësisht pa ekzaminim të detajuar me akses minimal në ndërtesa dhe nuk kërkon ekspertizë. 

Në këtë metodë, çdo strukturë ka një shkallë rreziku përfundimtar. Rreziku sizmik i strukturave 

dhe niveli përkatës i rrezikut te tyre do të përcaktohen në bazë të zbatimit të metodës në 

strukturat shqiptare. Zbatimi i metodës do t'i lejojë inxhinierët të përcaktojnë nivelet e rrezikut 

të strukturave dhe pragjet e saj. Kjo metodologji do të japë rezultate si për strukturat me 

strukture mbajtese betoni të armuar, ashtu edhe për ndërtesat me murature tulle, si dy llojet më 

të zakonshme në Shqipëri. 

2. METODA E VLERESIMIT TE STRUKTURAVE ME MURATURE MBAJTESE 

Metodologjia konsiston në zbatimin e metodës së vlerësimit të shpejtë vizual të rrezikut GABHR-

2019 në Shqipëri duke vleresuar të dhënat reale të vëzhguara në tërmetin e Durrësit në vitin 

2019. Metoda e shpjeguar më sipër  është e përshtatshme si për strukturat betonarme edhe per 

ato me murature mbajtese te dëmtuara nga tërmeti i Durrësit. Në këtë metodë, të dhënat që do 

të mblidhen si rezultat i inspektimit të jashtëm të ndërtesave do të regjistrohen duke përdorur 

formularin e dhënë në Aneksin-3. Metoda e vlerësimit strukturor përbëhet nga një sistem 

pikëzimi i formuar si rezultat i ekzaminimit vëzhgues të strukturës. Para së gjithash, informacioni 

i identifikimit të ndërtesës si lloji i përdorimit të ndërtesës, vendndodhja e ndërtesës dhe adresa 

e saj regjistrohen në një formular në këtë sistem pikëzimi.  

Më pas, lloji i sistemit strukturor rezistent ndaj ngarkesës sizmike, numri i kateve, cilësia vizuale e 

ndërtesës, parregullsia e kateve të buta/të dobëta,  ndërprerja e sistemit strukturor vertikal, 

sasia e mureve, klasifikimi i truallit, statusi i ndërtesës ngjitur dhe rreziku ekzistues i tërmetit 

përpunohet në të njëjtën formë. Të gjitha këto karakteristika kanë një rezultat final për 

strukturën. Të dhënat që do të mblidhen si rezultat i inspektimit të jashtëm të ndërtesave do të 

regjistrohen duke përdorur formularin e dhënë në Aneksin-2,[7]. Metodat që do të përdoren në 
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përcaktimin e situatës së rrezikut sizmik rajonal mund të zbatohen në zona që përmbajnë një 

numër statistikisht të madh ndërtesash dhe nuk mund të përdoren për qëllime të vlerësimit të 

rrezikut në një ndërtesë të vetme. Rezultati i performancës për ndërtesën do të llogaritet duke 

aplikuar ekuacionin Nr.1: 

𝑃𝑃 = 𝐵𝑃 +  ∑(𝑂𝑖

𝑛

𝑖=1

∗  𝑂𝑃𝑖) + 𝑆𝑆𝑃 

PB është pika bazë e strukturës dhe përcaktohet sipas zonës së rrezikut sizmik e cila përcaktohet 

duke përdorur klasën e tokës dhe koeficientin e nxitimit spektral me periudhë të shkurtër (SDS) 

në hartën e rrezikut sizmik të vendit,[3]. SSP është pika e sistemit strukturor të ndërtesës dhe 

SSP=0 për ndërtesat me muraturë të papërforcuar, SSP=30 për ndërtesat me strukture mikse dhe 

SSP=60 për ndërtesat me muraturë të perforcuar me kolona antisizmike. Vlera e pikës bazë (BP) 

është llogaritur duke marrë parasysh zonat e rrezikut sizmik dhe numrin e kateve në ndërtesë 

dhe janë paraqitur në tabelën 2. Simbolet Oi dhe OPi përfaqësojnë koeficientin e rriskut dhe 

pikën e rrezikut të ndërtesës të cilat llogariten duke marrë parasysh parregullsitë , ndërprerjet 

dhe të gjitha efektet negative të projektimit strukturor. Koeficienti i rriskut është dhënë në 

tabelën 3. 

TAB. 1: Klasifikimi i koeficentit sizmik ne lidhje me kategorine e truallit sipas KTP-N.2-89 

Kategoria e 
truallit 

Intesiteti Sizmik (MSK-64) 

VII VIII IX 

I 0.08 0.16 0.27 

II 0.11 0.22 0.36 

III 0.14 0.26 0.42 
 

TAB. 2: Pika baze (BP) dhe pika e sistemit strukturor (SSP) per strukturat ba 

Numri i kateve 

Pika Baze (BP) Pika e Sistemit Strukturor (SSP) 

Zonat e rriskut sizmik 

Sistemi strukturor 

FS SWFS 

I II III IV 

1 dhe 2 90 120 160 195 0 100 

3 80 100 140 170 0 85 

4 70 90 130 160 0 75 

5 60 80 110 135 0 65 

6 dhe 7 50 65 90 110 0 55 
 

TAB. 3: Koeficenti i Rriskut (Oi) per strukturat betonarme 

Nr. Lloji i vleresimit 
Rasti 1 Rasti 2 

Vleresimi Vlera e Oi Vleresimi Vlera e Oi 

1 Qualiteti pamor Mire 0 Keq 1/2 

2 Kat i bute Jo 0 Po 1 

3 Parregullsi vertikale Jo 0 Po 1 

4 Plasaritje Jo 0 Po 1 
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5 Parregullsi ne plan Jo 0 Po 1 

6 Kolona te shkurtra Jo 0 Po 1 

7 Anim i objektit Jo 0 Po 1 

8 Rreshqitje dheu Jo 0 Po 1 
 

TAB. 4: Pika e rrezikut te nderteses per strukturat betonarme (OPi) 

Numri i kateve 

Lloji i rriskut 

1 2 3 4 5 6 

7 

8 Te njejta Te ndryshme 

M C M C 

1 dhe 2 -10 -10 -5 -10 -5 -5 0 -10 -5 -15 3 

3 -10 -20 -10 -20 -10 -5 0 -10 -5 -15 3 

4 -15 -30 -15 -30 -10 -5 0 -10 -5 -15 3 

5 -25 -30 -15 -30 -10 -5 0 -10 -5 -15 3 

6 dhe 7 -30 -30 -15 -30 -10 -5 0 -10 -5 -15 3 
 

TAB. 5: Pika baze (BP) per strukturat me mure mbajtese 

Numri i kateve Zona e rriskut 

Zona I 
SDS ≥ 1.0 

Zona II dhe III 
0.5 ≤ SDS <1.0 

Zona IV 
SDS <0.5 

1 110 120 130 

2 100 110 120 

3 90 100 110 

4 80 90 100 

5 70 80 90 

TAB. 6: Vlera e koeficentit (Oi) per strukturat me mure mbajtese 

Nr. Lloji i Vleresimit 
Rasti 1 Rasti  2 

Lloji 
Vlera e 

koeficentit 
Lloji 

Vlera e 
koeficentit 

1 Building Layout Diskrete 0 E parregullt 1 

2 Cilesia e materialeve Mire 0 Cka,(Keq) 1, (2) 

3 Punimi I mureve Mire 0 Cka,(Keq) 1, (2) 

4 Shkalla e demtimit Nuk ka 0 Ka 1 

5 Parregullsi ne plan E rregullt 0 E parregullt 1, (2) 

6 Mungesa e brezave antisizmike Mbi dritare 0 Nuk ka 1 

7 Mungesa e mureve mbajtese Shume 0 Pak (Aspak) 1, (2) 

8 Parregullsia ne lartesi I rregullt 0 Jo i rregullt 1 

9 Diference katesh Jo 0 Po 1 

10 Kat i bute Jo 0 Po 1 

11 Lloji i soletes Betonarme 0 Lloj tjeter 1 

12 Lloji i llacit Cement 0 Gelqere, Balte 1 

13 Lidhja midis mureve E mire 0 E keqe 1 

14 Lidhja e murit  me soleten E mire 0 E keqe 1 
 

Vleresimi tabelar ne lidhje me tiparet e ndertesave me murature mbajtese jepet ne tabelat 7, 8, 

9 dhe 10. 
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TAB. 7: Vlerat e koeficentit OPi  ne lidhje me cilesine vizuale te strukturat me mure mbajtese 

Cilesia e materialit 
(0/1/2) 

Punetoria 
(0/1/2) 

Demtime aktuale 
(0/1/2) 

-10 -5 -5 
 

TAB. 8:  Vlerat e koeficentit OPi  per strukturat me parregullsi ne plan 

Numri i kateve Gjeometria Sasia e mureve Brezat antisizmike 

1 -5 -5 -5 

2 -10 -5 -5 

3 -10 -10 -5 

4 -15 -10 -5 

5 -20 -15 -5 
 

TAB. 9: Vlerat e koeficentit OPi  per struktura me parregullsi ne vertikalitet 

Numri i kateve Diference katesh Kat i bute 

1 -5 0 

2 -5 -5 

3 -5 -5 

4 -5 -10 

5 -5 -10 
 

TAB. 10: Vlerat e koeficentit OPi  per pozicionet e kateve ne strukturat  me mure mbajtese 

E rregullt Afer mesit Afer qoshes Ne mes Ne qoshe 

0 0 -5 -5 -10 

 

3. REZULTATET DHE DISKUTIMI 

1. Lloji i sistemit strukturor: Me përcaktimin e sistemit mbajtës të ndërtesës, si sistem ndërtimi 

do të zgjidhet një nga sistemet e muraturës së pa armuar, muraturës së mbyllur, muraturës së 

armuar dhe të përzier (mur murature + kolona betoni te armuar). 

2. Numri i kateve: Numri i kateve (𝑛if) do të përcaktohet duke marrë parasysh Aneksin-2. 

3. Vleresimi vizual i ndërtesës: Lloji dhe cilësia e materialit dhe i muraturës do të kontrollohen 

veçmas dhe të dyja këto përcaktime do të klasifikohen si të mira, mesatare dhe të dobëta.  

4. Kat i dobet: Do të përcaktohet në mënyrë analoge duke marrë parasysh ndryshimin e 

rëndësishëm të ngurtësisë midis kateve si dhe ndryshimin e lartësisë së tyre.  

5. Parregullsi vertikale: Vleresimi vertikal sipas vendosjes vertikale të dyerve dhe dritareve në 

ndërtesë. Do të klasifikohet si i rregullt, më pak i rregullt dhe i parregullt.  

6. Parregullsia ne plan: Parregullsia ne plan do te percaktohet ne tre menyra: si e rregullt, e 

parregullt dhe jashtezakonisht e parregullt, sipas gjeometrise se planit.  
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8. Materiali i çatisë: Ky parametër do të përcaktohet vetëm për ndërtesat me murature me cati 

me tjegulla qeramike.  

 

FIG. 1: Vendodhja e epiqëndrës dhe paslëkundjeve kryesore të tërmetit të 26 Nëntorit te vitit 2019. 
 

9. Pjerrësia natyrore e tokës. Ky efekt do të merret parasysh në ndërtesat e ndërtuara në terrene 

me pjerrësi mbi 30º. Përndryshe, nuk do të merret parasysh. 

10. Llaç me cilësi shumë të ulët ose murature pa llaç (duke bërë që muri të ndahet në një drejtim 

jashtë planit). 

11. Zonat e rrezikut sizmik: Në përputhje me nivelet e lëvizjes së tokës nga tërmeti, koeficientin e 

nxitimit spektral dhe klasat e truallit të specifikuara , ato do të merren parasysh siç përshkruhet 

në metoden GABHR-2019, [6]. 

Vendodhja e epiqendres se termetit dhe të dhënat e mbledhura per zonat e dëmtuara në 

tërmetin e Durrësit në 26.11.2019 janë paraqitur në Figurën 1. 
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4. KONKLUZIONE 

Zbatimi i metodës së vleresimit te shpejtë në Shqipëri do të sigurojë njohuri në fushën e 

vleresimeve sizmologjike. Metoda është e thjeshtë dhe mund të plotësojë boshllëkun në 

literaturën e vendeve që nuk kanë asnjë metodë të disponueshme të vlerësimit të shpejtë vizual 

të rrezikut sizmik,  si dhe kode të ngjashme ndërtimi. Metoda do të ndihmojë politikëbërësit dhe 

vendimmarrësit në Shqiperi të krijojnë politika për menaxhimin e fatkeqësive.  

Përveç kësaj, strukturat e cenueshme ne kete menyre mund të jenë zbuluar përpara se tërmeti 

tjetër të ndodhë në vend. Ndarja e njohurive dhe përvojës ndërmjet partnerëve nga vende të 

ndryshme do të rrisë ndikimin e metodës së propozuar. Grupet kryesore të synuara do të jenë 

komuniteti shkencor, organet publike, praktikuesit e inxhinierisë, politikëbërësit, vendimmarrësit 

në Shqipëri. Metoda përshkruan nivelin e rrezikut të strukturave dhe gjetjet do të lehtesojne 

dallimin midis nivelit teorik të rriskut sizmik dhe dëmtimit strukturor real gjatë termetit. 
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ANEKSI 2: TE DHENA PER STRUKTURAT ME MURATURE MBAJTESE (ILUSTRIM) 

FORMULAR TE DHENASH PER STRUKTURA ME MURE MBAJTESE 

IDENTIFIKIMI I NDERTESES 
Data: 18/08/2020 

Numri: 123 

Ndertesa Nr. 11  
FOTO NGA NDERTESA 
 
 

 
 
PAMJE NGA FASADA BALLORE E SAJ 

Qyteti/Fshati Bubq 

Bashkia Kruje 

Njesia Administative Bubq 

Rruga Bubq-Ishem 

Nr. 11 

Loji i nderteses 
Me mure 
mbajtese 

Zona kadastrale 2622 

Qarku Durres 

Numri i pasurise 74/2 

Kodi Nderteses 1503 

Mosha e nderteses (Viti I 
ndertimit) 

 
 
1995 
 

Kordinatat Gjeografike Gjatesi:                41.474642 Gjeresi:             19.6449242 

PERDORIMI 
BANIM ☐ BIZNES ☐ 

INDUSTRIALE 
☐ PUBLIKE ☐ 

BRAKTISUR 

TE DHENA TEKNIKE PER NDERTESEN 

Lloji i sistemit strukturor ☐ RAMA BETONARME SISTEM ME MURE MBAJTESE  

Numri i kateve Dy (2) 

Cilesia e ndertese nga ana vizuale ☐ E MIRE  ☐ MESATARE ☐ E DOBET 

Kat i bute ☐ PO ☐ JO 

Parregullsi ne vetiksalitet PO ☐ JO 

Konsola te medhenj ☐ PO JO 

Parregullsi ne plan PO ☐ JO 

Kolona te shkurtra ☐ PO JO 

Lloji i nderteses per nga vjetersia ☐ E RE  MOSHE E MESME ☐ E VJETER 

Niveli i kateve te nderteses ☐I NJEJTE DIFERENT 

Klasifikimi i truallit ☐ ZA  ZB ☐ ZC ☐ ZD ☐ ZE 

SHENIME: Ndertesa ka pesuar demtime te renda ne muret mbajtese perimetrale . Ndertesa eshte klasifikuar me 
shkalle demtimi DS4 dhe perben rrezik per jeten e banoreve qe jetojne ne te. Per pasoje eshte klasifikuar si e 
Pabanueshme deri ne riforcimin strukturor te saj. 
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ABSTRAKT  

Vitet e fundit janë mundësuar një sërë ndryshimesh në legjislacionin shqiptar përsa i përket 

Efiçencës së Energjisë dhe Auditimit Energjitik. Ka pasur edhe tentativa për përcaktimin e 

Ndërtesave Referente, tentativa të cilat shpesh kanë qenë të ndara nga realiteti shqiptar dhe që 

nuk kanë patur lidhje llogjike me të dhënat e mbledhura nga censuset në vite, duke mos gjetur 

kështu zbatim në realitetin shqiptar. Ky artikull propozon një klasifikim të Ndërtesave Referente, 

bazuar në ndarjes sipas Faktorit të Formës - Ff, ndarje e cila mund të gjejë një lidhje logjike me të 

dhënat e grumbulluara nga censuset në Shqipëri. Një ndarje e tillë jep mundësinë e përcaktimit 

të sipërfaqes së dyshemesë, tarracës, mureve të jashtme dhe dritareve, duke mundësuar kështu 

përllogaritje të mëtejshme termike apo financiare në rast rikonstruksioni të ndërtesave 

ekzistuese. Objektet reale janë subjekt interpolimi të parametrave të formës apo të sipërfaqeve 

përllogaritëse, ndërmjet vlerave kufi të Faktorit të Formës -Ff.  

1. HYRJE 

Zanafilla e legjislacionit shqiptar në lidhje me kursimin e energjisë daton në vitin 2000, kur 

qeveria e atëhershme miraton VKM nr.584  “Për kursimin e energjisë dhe ruajtjen e ngrohtësisë 

në banesa”[1]. Sipas këtij vendimi, të gjitha objektet, që do të ndërtoheshin për banim, si dhe 

ndërtimet publike a private detyrohen të vendosin në ndërtesa instalimet e ngrohjes qendrore 

vendore ose individuale me burime energjetike lëndë djegëse organike, të ngurta, të lëngëta dhe 

të gazta. Në asnjë rast sistemet e ngrohjes nuk duhet të parashikoheshin me përdorim të 

energjisë elektrike [1]. 

Për të krijuar bazën ligjore të nevojshme për vendosjen e rregullave dhe bërjen të detyrueshme 

të marrjes së masave për ruajtjen e nxehtësisë në ndërtesa, u aprovua Ligji Nr. 8937, datë 

12.9.2002 “Për ruajtjen e nxehtësisë në ndërtesa”[2]. Sipas këtij ligji, projektimi dhe ndërtimi i 

ndërtesave duhet të realizohej sipas parametrave teknik të nevojshëm për ruajtjen, kursimin dhe 

përdorimin me efiçencë të energjisë.  

mailto:dritan.profka@fin.edu.al
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Të gjitha ndërtesat që do të ndërtoheshin pas hyrjes në fuqi të këtij ligji, duhet të respektonin 

koeficientin volumor normativ të humbjeve termike me transmetim (Gvtn), si dhe të parashikonin 

vendosjen e instalimit termik të ngrohjes qendrore  [2]. 

Ky ligj krijoi bazën ligjore të nevojshme për miratimin e normave dhe rregullave sipas VKM Nr.38, 

datë 16.01.2003; “Për miratimin e normave, rregullave  dhe kushteve e projektimit dhe të 

ndërtimit, të prodhimit dhe ruajtjes së nxehtësisë në ndërtesa” [3]. Në bazë të këtij vendimi u 

aprovuan koeficientët volumor normativ të humbjeve termike me transmetim (Gvtn) në funksion 

të faktorit të formës së ndërtesës (Ff) dhe Gradë-Ditëve të Ngrohjes (GDN). Ky vendim përcakton 

gjithashtu kërkesat për termoizolim si dhe masat që duhet të merren për të siguruar izolimin 

termik të ndërtesave. Gjithashtu shërben për llogaritjen e kërkesës për nxehtësi që nevojitet për 

ngrohjen dhe freskimin e ndërtesave, publike dhe private. Edhe pse është tentuar shpesh 

përditësimi i këtij vendimi, asnjë version tjetër nuk gjeti miratim përveç versionit të vitit 2003. 

VKM-ja Nr.38, datë 16.01.2003 përcaktonte koefiçentët Gvtn në funksion të GDN dhe Faktorit të 

Formës - Ff, ku secili projektues do duhej të përcaktonte për objektin e konsideruar këtë Faktor  

Forme, mëpas të llogariste koefiçentin e humbjeve volumore Gvtr i cili duhet të ishte më i ulët 

sesa koefiçenti i humbjeve volumore i lejuar – Gvtn. Për shkak të kompleksitetit në përdorim dhe 

mosvullnetit për zbatimin e legjislacionit në fuqi, kjo VKM nuk arriti të gjente përdorim në 

Shqipëri [3]. Ndryshimi i vetëm thelbësor i VKM-së së vitit 2003 erdhi vetëm në vitin 2020, me 

miratimin e Kërkesave Minimale të Performancës së Energjisë së Ndërtesave dhe të Elementeve 

të Ndërtesave, sipas  VKM Nr.537, datë 8.7.2020 [4].  

Ndryshimi konsiston në përdorimin e “U-values” për paretet e jashtme në gjithë territorin 

shqiptar, pavarësisht kushteve të ndryshme klimatike, në vend të koeficientëve volumor 

normativ të humbjeve termike me transmetim (Gvtn) që jepeshin në funksion të faktorit të 

formës së ndërtesës (Ff) dhe GDN. Duke u larguar nga Faktori i Formës së ndërtesës, të gjitha 

ndërtesat, pavarësisht vendndodhjes së tyre në zona të ndryshme klimatike apo formës 

kompakte të ndërtesës, jemi drejtuar drejt një vlerësimi të barabartë, pra me VKM-në e vitit 

2020, për  të njëjtin objekt të vendosur në Sarandë apo Vermosh, kërkohet e njëjta “U-value” për 

konstruksionet kryesore të ndërtimit (mure, dritare, dyer, dysheme dhe tarracë/çati). Gjithashtu 

pavarësisht nëse një objekt ka një formë më kompakte energjitike, ai duhet të përmbushë të 

njëjtat kritere si një objekt me formë jo-kompakte.  

Qëllimi i këtij artikulli është të përcaktojë Ndërtesat Referente sipas Faktorit të Formës dhe të 

krijojë një lishje logjike me të dhënat e censuseve të kryera në Shqipëri, për të bërë të mundur 

përdorimin e të dhënave të marrë nga Censuset dhe për të kryer llogaritje sa më afër realitetit të 

objekteve ekzistuese në Shqipëri, duke hequr dorë nga hamëndësimi apo kopjimi i rregulloreve 

të huaja, të cilat nuk marrin parasysh kushtet e një vendi tjetër, si dhe të ndihmojë në 

përmirësimin e softit përllogaritës të Auditimit Energjitik në Ndërtesa. 
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2. MATERIALI DHE METODA 

Sipas Censusit të vitit 2011 [5] ndërtesat në Shqipëri klasifikohen sipas këtyre katër kategorive: i) 

Shtëpi individuale; ii) Shtëpi pjesërisht e veçuar; iii) Shtëpi në rend ose tarracore; iv) Pallate. 

Ndërsa numri i banesave për ndërtesë, për të cilat janë mbledhur të dhëna, varion duke filluar 

nga 1, 2, 3-4, 5-8, 9-15, dhe më shumë se 16. Në vitin 2011 rezulton sipas censusit se në Shqipëri 

ka 598.267 ndërtesa në total, rreth 84% të të cilave janë ndërtesa individuale. Ndarë sipas vitit të 

ndërtimit, si ndërtesat dhe banesat rezidenciale janë rritur në mënyrë ekponeciale. Deri në vitin 

1960 numri i ndërtesave rezidenciale ishte 74.225 (ose 12.4%), ndërsa në vitin 2011 sipas 

censusit janë 598.267 ndërtesa [5].  

  

FIG. 1: Ndarja e ndërtesave sipas kategorive, prefekturave dhe në total në rang vendi, Census 2011 [6] 
 

Gjithashtu deri në vitin 1960 në Shqipëri ka patur 279.805 banesa (ose 27.6%), ndërkohë që sipas 

censusit 2011, deri në këtë vit kishte 1.012.062 banesa. Pra përgjatë 50-vjeçarit, 1961-2011, 

numri i ndërtesave është rritur me 8 herë,  ndërkohë që numri i banesave është rritur me 

pothuaj 4 herë [6]. Një ndarje e tillë nga pikëpamja energjitike nuk të jep shumë informacion, aq 

më pak inxhinierëve që merren me planifikimin energjitik. Por ajo që është më problematike, 

ndarja aktuale nuk jep informacion në lidhje me sipërfaqen e jashtme që termoizolohet, 

sipërfaqet transparente, sipërfaqen e dyshemesë së banueshme, volumin, etj.  

Gjithashtu një ndarje e tillë nuk krijon lidhje logjike me parametrat referent në kodin e energjisë, 

ku vlerat e koeficentëve të humbjeve volumore me transmetim jepen në funksion të raportit të 

formës Ff dhe GDN. 
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FIG. 2: Ndërtesa dhe banesa akumulative sipas vitit të ndërtimit në rang vendi [6] 
 

Sipas VKM Nr. 537, datë 8.7.2020, “Për miratimin e kërkesave minimale të performancës së 

energjisë së ndërtesave dhe të elementeve të ndërtesave” ndërtesat sipas tipologjisë së 

përdorimit të stokut të tyre ndahen në [7]:  

− R1 - Ndërtesa të veçuara të banimit me një familje, përfshirë vilat, ndërtesa të lidhura dhe/ose shtëpi 

të veçuara me tarracë, të shënuara me kodin;  

− R2 - Blloqet e apartamenteve, përfshirë ndërtesa banimi me tre ose më shumë apartamente dhe 

blloqet e ndërtuara nga institucionet e mirëqenies sociale; 

− JR1Z - Zyrat, përfshirë bibliotekat, ndërtesat kërkimore dhe muzeumet; 

− JR2A - Ndërtesat e edukimit/arsimimit, përfshirë shkollat, universitetet, kopshtet, institucionet e 

edukimit, konviktet, gjykatat, burgjet dhe qendrat akomoduese; 

− JR3SP - Spitalet, përfshirë ndërtesat e kujdesit shëndetësor, ndërtesat e rehabilitimit dhe të 

institucioneve të kujdesit shëndetësor; 

− JR4HR - Hotelet dhe restorantet, përfshirë ndërtesa biznesi dhe ndërtesa akomodimi dhe shërbimi, 

përveç ndërtesave të zyrave dhe ndërtesave tregtare; 

− JR5SH - Ndërtesa ku zhvillohen aktivitete të tregtisë me shumicë ose pakicë që klasifikohen si 

ndërtesa shërbimi, përfshirë ndërtesa argëtuese, tregtare dhe ndërtesa stacioni/terminale; 

− JR6S - Objektet Sportive, përfshirë objektet e mbyllura, përveç shesheve me akull të brendshëm. 
 

Një ndarje e tillë ndan më së mirë sektorin rezidencial nga sektorët e tjerë, ndan më së mirë 

gjithashtu ndërtesat publike dhe private sipas funksionit të tyre: arsimor, shëndetësor, sportiv, 

shërbime, etj. Sigurisht që brenda secilës ndarje mund të ketë godina me Faktor Forme që varion 

nga 0.2 – 0.9, por duhet theksuar që nuk rezulton asnjë lidhje logjike ndërmjet të dhënave të 

mbledhura nga Censuset në vite, të cilat janë të vetmet të dhëna, dhe ndarjes mësipër.  

Nisur nga kjo mangësi në mbledhjen e të dhënave, në detyrën e këtij punimi u cilësua e 

rëndësishme përcaktimi i “ndërtesave referente imagjinare” në funksion të Ff duke konsideruar 

të njëjtin variacion të Ff si në kodin energjitik, 0.2-0.9. Pra, është përcaktuar se cilës banese i 
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përket një Ff = 0.9 apo një Ff = 0.2. Rezultatet e gjetjeve janë përmbledhur në tabelën e 

mëposhtme, duke u bazuar në tipologjitë e ndërtesave ekzistuese.  

Duke qenë se për Ff ≥ 1.0, përfshijnë të gjitha ndërtesat 1-katëshe, nuk paraqet ndonjë interes 

studimi apo rregullimi i ndërtesave të tilla, prandaj nuk është konsideruar në studim por mbartin 

të njëjta vlera studimore të gjetura për ndërtesën referente me Ff = 0.9. Sigurisht që ndërtesat 

referente janë ndërtesa imagjinare, po na mundësojnë interpolim për ndërtesat reale në bazë të 

faktorit të tyre Ff. 

3. REZULTATET DHE DISKUTIMI 

Nisur nga analiza e të dhënave të paraqitura mëposhtë, përshkrimi duke cilësuar numrin e 

apartamenteve për çdo ndërtesë na lejon të ndajmë të dhënat e marra nga Censusi sipas Ff.  

TAB. 1: Parametrat e “ndërtesave referente imagjinare” dhe  krahasimi me ndarjen aktuale të censusit [8] 

 

Gjerësia Gjatësia Lartësia Lart. Kati Nr. Katesh

[m] [m] [m] [m] [-]

0.2 20.0 80.0 27.45 3.05 9 Pallat 9-katësh, 4-hyrje, 16-Ap.(2+1)/kat 16 144

0.3 10.0 80.0 27.45 3.05 9 Pallat 9-katësh, 4-hyrje,  8-Ap.(2+1)/kat 8 72

9-15 0.4 9.0 40.0 15.25 3.05 5 Pallat 5-katësh, 2-hyrje,  4-Ap.(2+1)/kat 4 20

0.5 9.0 18.0 12.20 3.05 4 Pallat 4-katësh, 1-hyrje,  2-Ap.(2+1)/kat 2 8

0.6 10.0 11.0 9.15 3.05 3 Pallat 3-katesh, 1-hyrje, 2-Ap.(1+1)/kat 2 6

3-4 0.7 10.5 11.0 6.10 3.05 2 Pallat 2-katesh, 1-hyrje, 2-Ap.(1+1)/kat 2 4

2 0.8 8.0 9.0 6.10 3.05 2 Vilë 2-katëshe, 1-Ap.(2+1)/kat 1 2

0.9 7.0 7.0 6.10 3.05 2 Vilë 2-katëshe, 1-familjare 1 1

1.0 11.5 12.0 3.05 3.05 1 Vilë 1-katëshe, 1-familjare 1 1

5-8

1

Ndarja 

sipas 

Censusit 

2011

Përmbledhje e parametrave të ndërtesave referente

Ff Përshkrimi
Apart. 

për kat

Apart. 

total

16+

0.2 8,690.0 43,920.0 13,952.3 3,839.4 972.0 20.2% 1600.0 5790.0

0.3 6,541.0 21,960.0 6,797.3 3,655.6 709.2 16.2% 800.0 5211.0

0.4 2,214.5 5,490.0 1,678.8 1,118.7 197.0 15.0% 360.0 1641.5

0.5 982.8 1,976.4 595.0 492.6 78.8 13.8% 162.0 739.8

0.6 604.3 1,006.5 299.3 284.6 39.5 12.2% 110.0 447.3

0.7 493.3 704.6 210.0 199.2 22.2 10.0% 115.5 326.8

0.8 351.4 439.2 127.5 151.0 21.8 12.6% 72.0 258.4

0.9 268.8 298.9 84.5 116.2 24.2 17.2% 49.0 212.8

1.0 419.4 420.9 119.1 104.9 16.6 13.7% 138.0 213.9
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FIG. 3: Parametrat e Ndërtesave sipas Faktorit të Formës Ff[8] 

 

 



[ 72 ] 

 

Ajo që kuptohet duke bashkuar të dhënat e Fig.1 & Tab.1, është se: 

− 84% e ndërtesave në Shqipëri kanë një faktor forme Ff  ≥ 0.9 (referuar censusit-2011) 

− Të dhënat e censusit për pallate me +16 apartamente i përkasin Ff = 0.2 & 0.3 

− Të dhënat e censusit për pallate me 5-8 apartamente i përkasin Ff = 0.5& 0.6 

− Të dhënat e tjera të marra nga censusi kanë një lidhje të drejtpërdrejtë me Ff.  

− Parametrizimi i “Ndërtesave Referente Imagjinare” na lejon që të përcaktojmë sipërfaqen e 

jashtme për termoizolim, sipërfaqen e dyshemesë, sipërfaqen e mureve të jashtme, 

sipërfaqen e tarracës, sipërfaqen e dritareve, si dhe përqindjen që zënë dritaret në 

sipërfaqen e mureve të jashtme.  

− Përqindja që zënë dritaret në sipërfaqen e mureve të jashtme varion nga 10-20%. 

4. KONKLUZIONE 

Përcaktimi i parametrave gjeometrik të Ndërtesave Referente, për raportin e formës Ff i cili 

varion nga 0.2 në 0.9 (një Ff i lartë do të thotë që objekti është shtëpi me një ose dy kate, 

ndërkohë që duke u rritur Ff, rritet kalojmë nga shtëpitë private drejt pallateve. Sa më i ulët Ff, aq 

më i madh pallati), na mundëson përcaktimin e sipërfaqes së dyshemesë, tarracës, mureve të 

jashtme dhe dritareve. Sigurisht që përqindja e sipërfaqes së dritareve përkundrejt mureve të 

jashtme mund të jetë e ndryshme në objekte të ndryshme, ndaj ky parametër duhet të merret në 

konsideratë gjatë anazimit të objektit real. 

Referuar censusit-2011, 84% e ndërtesave në Shqipëri kanë një faktor forme Ff  ≥ 0.9, të cilat i 

përkasin shtëpive dhe vilave të shpërndara nëpër gjithë zonat urbane dhe rurale të Shqipërisë. Të 

dhënat e censusit përfshijnë edhe një ndarje sipas dymbëdhjetë Qarqeve, të dhëna që cilat 

mundësojnë ndarje të objekteve sipas Qarqeve dhe sipas Ff.  

Pallatet me 9-15 apartamente përfshihen në kategorinë e objekteve me Ff = 0.4. Pallatet me 5-8 

apartamente përfshihen në kategorinë e objekteve me Ff = 0.5 – 0.6; të dhënat e censusit në këtë 

rast mund të ndahen sipas një raporti 50-50 për këto dy kategori Ff. Pallatet me 3-4 apartamente 

përfshhen në kategorinë me Ff = 0.7. Pallatet dykatëshe, me nga një apartament në kat 

përshihen në kategorinë me Ff = 0.8. Ndërkohë gjithë pjesa e vilave dykatëshe dhe njëkatëshe 

përfshihen në kategorinë Ff  ≥ 0.9.  

Përcaktimi i parametrave të objekteve sipas Ff, të sipërfaqeve të konstruksioneve të ndryshme, 

është  një vlerë e shtuar që mundëson përllogaritje reale kur analizohet një objekt konkret, si 

llogaritje termike ashtu edhe llogaritje financiare buxhetore.   
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ABSTRAKT  

Studimi gjeologo-inxhinierik është një nga kriteret kryesore, që përdoret për të zgjedhur 

alternativën më të mirë midis zonave të ndryshme të marra në konsiderate për të zhvilluar 

infrastrukturën mjedisore në sektorin e mbetjeve për ruajtjen, mbrojtjen dhe përmirësimin e 

cilësisë së mjedisit në Zonën Funksionale të Mbetjeve Elbasan. Modeli gjeoteknik bazuar në të 

dhënat e investigimeve në terren ështëpërpiluar për5 zona tëBashkisë Elbasan (Gose, Peqin, 

Shkëmbi i Zekthit, Vidhas dhe Gramsh). Në çdo provë CPTU vlerësohen parametra të tillë si Pesha 

Volumore, Këndi Efektiv i Fërkimit të brendshëm φ (Rërë), Rezistenca në Prerje me Drenimsu 

(Argjila), Moduli i ngjeshjes (oedometrik) M, vlera N60 e SPT dhe koefiçienti i përshkueshmërisë 

Ksbt. Të gjitha rekomandimet, informacionet dhe interpretimet janë kryer duke respektuar 

legjislacionin në fuqi, kryesisht atë që lidhet me përdorimin e rezervave ujore, dhe konkretisht 

me ligjin nr. 10 463, datë 22.9.2011 “Për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve”. Për të vlerësuar 

nëse një zonë është e përshtatshme për TS (Stacioni Transferimi) ose IWL (Landfill i Mbetjeve 

Inerte), parametra të tillë si: koefiçienti i përshkueshmërisë (ksbt) dhe trashësia e shtresave të 

tokës janë shumë të rëndësishme. Informacioni i detajuar për parametrat e mësipërm 

ështëmarrë nga testet e CPTU të realizuara në çdo zonë. Rezultatet tregojnë se zonat e marra në 

studim, bazuar në kriteret për trashësine e shtresave dhe koefiçientit të përshkueshmërisë, 

konsiderohen si të pranueshme për IWL ose TS ose kanë nevojë për marrjen e masave efektive. 

Fjalë kyçe:Mbetje, koefiçient filtrimi, testi i penetrimit të konit, stacion transferimi, landfill i 

mbetjeve inerte. 

1. HYRJE 

Objektivi i përgjithshëm ikëtij studimi(Zona Funksionale e Mbetjeve Elbasan) është zhvillimi i 

infrastrukturës mjedisore në sektorin e mbetjeve për ruajtjen, mbrojtjen dhe përmirësimin e 

cilësisë së mjedisit. Studimi është realizuar në 5 zona (site)të mbetjeve që i përkasin Bashkisë 

Elbasan,në Shqipëri. Ky punim paraqet studimin gjeoteknik të “Zonave të propozuara për 

stacionet e transferimit (TS) dhe landfillet e mbetjeve inerte (IWL) në zonat funksionale të 

mbetjeve, Elbasan”. Zonat e investiguara përfshijnë: Vidhas, Gramsh, Shkëmbi i Zekthit, Former 

mailto:neritans@yahoo.com
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Poligon dhe Gosë. Investigimi i vendit nëpërmjet testimit in-situ konsiston në realizimin e 1 (një) 

Testi të Penetrimit të Konit Statik (CPTU) në çdo venddepozitim të përmendur. Të dhënat e testit 

in-situ përdoren për të përcaktuar profilet e dherave (trashësia e çdo shtrese), koefiçienti i 

përshkueshmërisë (ksbt) dhe parametrat gjeoteknikë të shtresave të ndryshme të dheut. 

Punimet gjeologjike përfshijnë 5teste CPTU, dhe vendndodhjet e tyre janë paraqitur në Fig 1. 

 

FIG. 1: Vendodhjet e kryerjes së investigimeve me anë të testit CPTU 
 

Qëllimi i këtij punimi, siçështëpërmendur edhe më sipër, është të vlerësojë përçueshmërinë 

hidraulike të tokës ose koefiçientin e filtrimit, k, dhe trashësinë e shtresave për profilin gjeologjik, 

në mënyrë që zonat e marra në shqyrtim të konsiderohentë pranueshme në përputhje me “Ligji 

nr. 10 463”, si IWL (Inert Waste Landfill) dhe TS (Transfer Station). 

− për kategorinë e landfillit të mbetjeve inerte, trashësia 1.0 m ose më e madhe dhe 

koefiçienti i përshkueshmërisë 1.0*10-7 ose më i ulët. 

− për kategorinë e stacioneve të transferimit, trashësia 1.0 m ose më e madhe dhe koefiçienti 

i përshkueshmërisë 1.0*10-9 ose më i ulët. 

Vlerat e raportuara mund të ndihmojnë projektuesin të vendosë nëse një vend mund të 

konsiderohet i pranueshëm për kategorinë e landfillit të mbetjeve inerte ose kategorinë e 

stacioneve të transferimit. 

2. MBESHTETJE TEORIKE 

Metodat analitike të përdorura për të marrë parametrat e përmendur më sipër janë përshkruar 

më poshtë. Vlerat e koefiçientit të përshkueshmërisë dhe trashësisë së shtresave bazohen në të 
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dhënat e testeve CPTU, saktësia e të cilave është provuar mirë në praktikën inxhinierike. 

 

FIG. 2: Foto të  konit S10-CFIIP.1373 

2.1 TESTI I PENETRIMIT TE KONIT CPTU 

Të gjitha punët u kryen me një sondë me zinxhirë (CPT AL002), pajisur me një set ramash 

hidraulike, dhe të dhënat e plota për këtë makinë paraqiten me poshtë.Për të realizuar matjet e 

parametrave të dheut u përdor një kon elektrik S10-CFIIP.1373 konform kërkesave të Klasës së I-

rë të Aplikimit të Eurocode 7 (2007). Koni ka një sipërfaqe të seksionit tërthor prej 10 cm2. 

2.2 PROFILIZIMI DHE KLASIFIKIMI I DHERAVE 

Një nga përdorimet më të mëdha të testit CPTU është ndertimi i profilit të dherave dhe 

përcaktimi i llojit te shtresave. Në përgjithësi rezistenca e konit (qt), është e lartë për rërat dhe e 

ulët për argjilat. Raporti i ferkimit (Rf=fs⁄qt) është i ulët për rërat dhe i lartë për argjilat. Prova 

CPTU nuk e përcakton tipin e dheut bazuar në karakteristikat fizike, si: shpërndarja 

granulometrike, por shërben si një udhëzues për karakteristikat mekanike të dheut (fortësia, 

ngurtësia, ngjeshmëria) ose për sjelljen e dheut (SBT). Të dhënat e CPT-se japin një indeks të 

përsëritshëm të sjelljes së përgjithshme të dherave në zonën e afërt me konin. 

Prandaj,parashikimi i tipit të dheut bazuar në testin CPTU referohet si Tipi i Sjelljes së dheut 

(SBT).[1] 

2.1.1 Vlerësimi i koeficientit të përshkueshmërisë ksbt 

Një vlerësim i përafërt i koefiçientit të filtrimit (k) të dherave mund të bëhet nga një vlerësim i 

tipit të sjelljes sëdherave duke përdorur grafikët CPT dhe SBT. Tabela 1 jep vlerat e koefiçientëve 

bazuar te keta grafikë. Këto vlersëime janë te përaferta, dhe mund tëshërbejnëpër vlerësimin sa 

më sakte të koefiçientit tëfiltrimit.[1] 
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TAB. 1: Vlerat e koefiçientit të filtrimit (k) bazuar në grafikët CPT dhe SBT sipas Robertson (2010) 

ZONA TIPI I SJELLJES SE DHERAVE (SBT) 

VLERAT E 
KOEFICINETIT TE 

FILTRIMIT 
KSBT (m/s) 

SBTnIc 

1 Sensitive fine grained (Dherakokerrimet) 3x10-9 to 3x10-8 NA 

2 Organic soils – Clay (Dheraorganike-Argjila) 1x10-8 to 1x10-6 Ic> 3.60 

3 Clay(Argjilë) 1x10-10 to 1x10-9 2.95 <Ic< 3.60 

4 Silt mixtures (PërzierjePluhurash) 3x10-9 to 1x10-7 2.60 <Ic< 2.95 

5 Sand mixtures (Përzierjererash) 1x10-7 to 1x10-5 2.05 <Ic< 2.60 

6 Sand (Rera) 1x10-5 to 1x10-3 1.31 <Ic< 2.05 

7 
Dense sand to gravelly sand (Reratengjeshura ne 

rerazhavorrore) 
1x10-3 to 1 Ic< 1.31 

8 *Very dense/ stiff soil (Dherashumetengjeshur - tengurte) 1x10-8 to 1x10-6 Na 

9 *Very stiff fine-grained soil (Dherakokerrimettengjeshur) 1x10-8 to 1x10-6 NA 
 

Lidhja midis koefiçientit të filtrimit (k) dhe SBTn Ic, që tregohet më sipër, mund te shprehet:  

Kur 1.0 < Ic ≤ 3.27                    k = 10(0.952 – 3.04 Ic) m/s 
Kur 3.27 < Ic < 4.0                     k = 10(-4.52 – 1.37 Ic) m/s 

Këto korrelime mund të përdoren për të dhënë një vlerësim të përafërt të koefiçientit të filtrimit 

(kh), si dhe për të treguar ndryshimin e tij në varësi të thellësisë. Meqë parametrat e normalizuar 

të testit CPT reagojnë ndaj sjelljes mekanike të dherave dhe varen nga shumë parametra të 

dheut, korrelimet e sugjeruara ndërmjet koeficientit të filtrimit, k dhe Indeksit të Tipit të Sjelljes 

së Dheut, Ic  janë tëpëraferta dhe rekomandohen tëpërdoren si orientuese. Robertson (1992) 

prezantoi një përmbledhje të të dhënave të vlefshme për të vlerësuar koefiçientin e 

përshkueshmërisë nga provat e monitorimit të renies së presionit në ujin e poreve. Ndërsa, 

Jamiolkowski (1985) sugjeroi një rend vlerash të mundshme të raportit kh/kv përargjilat e 

buta,sikurse tregohet nëTabelën 2. 

TAB. 2: Rendi i mundshëm i  vlerave raportit kh/kv për argjilat e buta sipas Jamiolkowski (1985) 

Lloji i argjilave kh/kv 

Jo makrostruktura, ose makrostruktura pak të zhvilluara me depozitime 
homogjene. 

1 derinë1.5 

Nga makrostruktura të mira në të zhvilluara, p.sh.argjla sedimentareme 
ndërshtresa dherash me material me filtrueshmeri të lartë. 

2 derinë 4 

Argjila të ndryshme dhe depozitime të tjera me përmbajtje dherash të 
lidhur mirë dhe pak a shumë të filtrueshme. 

3 derinë 10 

3 INVESTIGIMI NE TERREN 

Investigimi në terren konsistoi në realizimin e testeve të penetrimit të konit CPTU, përkatësisht 

në 5 zona,Gosë, Peqin, Shkëmbi i Zekthit, Vidhas dhe Gramsh tëBashkisë Elbasan.Thellësia e 
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shpimeve për secilin test dhe vendndodhja e tyre jepen në tabelën e mëposhtme.Në Figurën 2 

paraqiten fotot e realizuara gjatëinvestigimit në terren me anë të testeve CPTU.  

TAB. 3: Te dhenat për secilin test te kryer 

 

 

 

 

PIKA VENDNDODHJA TESTI THELLËSIA N.U.N 

1 Gose Site CPTU 9.96 m 2.65 m 

2 Former Poligon (Peqin) Site CPTU 10.75 m 1.90 m 

3 ShkëmbiiZekthit Site CPTU 10.42 m - 

4 Vidhas Site CPTU 10.20 m - 

5 Gramsh Site CPTU 10.20 m 1.10 m 

1 2 

3 4 
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FIG. 2: Foto në pozicionin e çdo testi CPTU (1.Gose Site. 2.Former Poligon (Peqin) Site, 3.Shkëmbi i Zekthit Site, 

4.Vidhas Site, 5.Gramsh Site) 

4 REZULTATET E LLOGARITJEVE  

Në këtë kapitull janë paraqitur rezultatet e llogaritjeve për çdo test CPTU në të gjitha vendet e 
investiguara. Të dhënat e testeve in-situ përdoren për të përcaktuar profilet e dheut, llojet e 
tokës dhe parametrat gjeoteknikë të shtresave të ndryshme të dheut. Vlerat e rekomanduara për 
trashësinë dhe koefiçientin e përshkueshmërise/filtrimit, që profili gjeologjik të konsiderohet i 
pranueshëm në përputhje me “Ligjin nr. 10 463” janë: 
− për kategorinë e Landfillit të mbetjeve inerte, trashësi 1.0 m ose më e madhe dhe koefiçienti 

i përshkueshmërisë 1.0*10-7 ose më i ulët. 
− për kategorinë e Stacionit të Transferimit, trashësia 1.0 m ose më e madhe dhe koefiçienti i 

përshkueshmërisë 1.0*10-9 ose më i ulët. 
Në tabelat e mëposhtme jepen rezultatet e investigimeve në cdo vendndodhje tëBashkisë 
Elbasan. Tabelat dhe Grafikët e nxjerënga programi llogarritës jepen në Aneksin e këtij punimi. 

TAB. 4: Trashësia dhe vlerat ksbt të çdo shtrese nga CPTU në Gose 

Numri i shtresës Shtresa Trashësia Vlera Ksbt  

1 Argjilë&Argjilë Pluhurore 0.69 m 2.52*10-7 m/s 

2 Rërë pluhurore & Pluhura ranorë 0.80 m 1.14*10-6 m/s 

3 Argjilë&Argjilë Pluhurore 4.90 m 7.04*10-8 m/s 

4 Rërë pluhurore & Pluhura ranorë 0.95 m 3.30*10-7 m/s 

5 Argjilë&Argjilë Pluhurore 1.05 m 1.09*10-7 m/s 

6 Argjilë 1.56 m 9.26*10-9 m/s 
 

TAB. 5: Trashësia dhe vlerat ksbt të çdo shtrese nga testi  CPTU në Former Poligon (Peqin) 

Numri i shtresës Shtresa Trashësia Vlera Ksbt  

1 Rërë pluhurore & Pluhura ranorë 1.79 m 1.17*10-6 m/s 

2 Argjilë 0.80 m 1.01*10-7 m/s 

3 Argjilë&Argjilë Pluhurore 5.00 m 1.06*10-7 m/s 

4 Argjilë&Argjilë Pluhurore 1.60 m 1.94*10-7 m/s 

5 Argjilë 1.55 m 5.30*10-8 m/s 
 

5 
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TAB. 6: Trashësia dhe vlerat ksbt të çdo shtrese nga testi  CPTU në Shkëmbi i Zekthit 

Numri i shtresës Shtresa Trashësia Vlera ksbt  

1 Argjilë&Argjilë Pluhurore 1.00 m 1.87*10-7 m/s 

2 Argjilë 0.80 m 3.87*10-8 m/s 

3 Argjilë&Argjilë Pluhurore 3.60 m 9.31*10-8 m/s 

4 Argjilë 1.60 m 1.73*10-8 m/s 

5 Argjilë&Argjilë Pluhurore 1.20 m 9.09*10-8 m/s 

6 Rërë pluhurore & Pluhura ranorë 0.50 m 1.43*10-6 m/s 

7 Argjilë&Argjilë Pluhurore 0.50 m 2.47*10-7 m/s 

8 Rërë pluhurore & Pluhura ranorë 0.85 m 4.75*10-7 m/s 

9 Argjilë&Argjilë Pluhurore 0.30 m 1.73*10-7 m/s 

10 Argjilë 0.07 m 4.41*10-7 m/s 
 

TAB. 7: Trashësia dhe vlerat ksbt të çdo shtrese nga testi  CPTU në Vidhas 

Numri i shtresës Shtresa Trashësia Vlera ksbt  

1 Rërë pluhurore & Pluhura ranorë 0.22 m 2.03*10-7 m/s 

2 Argjilë 0.30 m 3.26*10-8 m/s 

3 Rërë pluhurore & Pluhura ranorë 0.30 m 4.44*10-7 m/s 

4 Argjilë&Argjilë Pluhurore 0.70 m 9.18*10-8 m/s 

5 Rërë pluhurore & Pluhura ranorë 1.50 m 1.11*10-6 m/s 

6 Argjilë&Argjilë Pluhurore 0.40 m 1.75*10-7 m/s 

7 Rera & Rera Pluhurore 6.72 m 5.76*10-5 m/s 
 

TAB. 8: Trashësia dhe vlerat ksbt të çdo shtrese nga testi CPTU në Gramsh 

Numri i shtresës Shtresa Trashësia Vlera ksbt  

1 Rera & Rera Pluhurore 0.45 m 1.46*10-5 m/s 

2 Rërë pluhurore & Pluhura ranorë 1.00 m 4.01*10-7 m/s 

3 Zhavorre 0.40 m 3.22*10-4 m/s 

4 Zhavorre 8.25 m 6.43*10-4 m/s 

5 PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME 

Në kushtet kur dherat nuk plotësojnë kërkesat, rekomandohet të merren masa për forcimin e 

shtresave,për ndërtimin e nje barriere, në mënyrë që çdo vendndodhje të klasifikohet si e 

pranueshme për Landfillin e Mbetjeve Inerte ose Stacionin e Transferimit. Barriera gjeologjike 

përcaktohet nga kushtet gjeologjike dhe hidrogjeologjike në afërsi të vendgrumbullimit dhe 

siguron kapacitet të mjaftueshëm zbutës për të parandaluar një rrezik të mundshëm për tokën 

dhe ujërat nëntokësore.Barrierat gjeologjike, kur nuk plotësojnë natyrshëm kushtet e trashësisë 

dhe koefiçientit të përshkueshmërisë, plotësohen dhe përforcohen artificialisht në mënyra të 

tjera që ofrojnë të njëjtën mbrojtje. Mbrojtja e tokës dhe e ujërave nëntokësore arrihet duke 

kombinuar barrierën gjeologjike (0.5 m ose më të trashë) me një shtresë artificiale të poshtme. 

Barriera gjeologjike artificiale duhet të ketë një trashësi të barabartë me 0.5 metra për Landfillin 

e Mbetjeve Inerte dhe një trashësi prej 1.0 m për Stacionin e Transferimit. 
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Nga sa më sipër, gjykohet se zgjidhja më e mundshme për çdo zonëtë marrë në konsideratë do të 

ishte si më poshtë: 

 Duke marrë parasysh të gjithë Profilin Gjeologjik dhe në bazë të vlerave të raportuara, "Gose 

Site" konsiderohet të jetë i pranueshëm për Landfillin e Mbetjeve Inerte (IWL), por duhet të 

ndërmerren masat e përmendura më poshtë.  

Meqenëse kemi një shtresë izoluese që nuk plotëson kërkesat e trashësisë dhe poshtë saj një 

shtresë që nuk plotëson asnjë nga kushtet e kerkuara, rekomandohet të bëhet një barrierë 

gjeologjike artificiale me trashësi 0,5 m osetë gërmohet deri në një thellësi 1.5 m, pasi shtresa e 

tretë i plotëson të dy kriteret (trashësia 4.90 m dhe koefiçienti i përshkueshmërisë 7.04*10-8). 

 Duke marrë parasysh të gjithë Profilin Gjeologjik dhe bazuar në vlerat e raportuara, "Former 

Poligon" konsiderohet i pranueshëm për Landfillin e Mbeturinave Inerte (IWL), por duhet të 

merren masat e mëposhtme. 

Meqenëse shtresa e parë (Rërë pluhurore dhe pluhura ranorë) nuk i plotëson kërkesat e 

trashësisë dhe koefiçientit të përshkueshmërisë, rekomandohettë gërmohet deri në një thellësi 

prej 1.8 m (shtresa e parë duhet hequr) ose të bëhet një barrierë gjeologjike artificiale me 

trashësi 0,5 m. 

"Former Poligon" konsiderohet i pranueshëm për Stacionin e Transferimit (TS), por duhet të 

merren masat si në vijim: të gërmohet deri në një thellësi prej 1.8 m (shtresa e parë duhet hequr) 

osetë bëhet një barrierë gjeologjike artificiale me trashësi 1.0 m. 

 Duke marrë në konsideratë të gjithë Profilin Gjeologjik dhe bazuar në vlerat e raportuara, 

"Shkëmbit të Zekthit konsiderohet i pranueshëm për Landfillin e Mbetjeve Inerte (IWL) dhe 

nuk ka nevojë të merren masa për rehabilitimin e zonës. 

 Duke marrë parasysh të gjithë Profilin Gjeologjik dhe bazuar në vlerat e raportuara, "Vidhas” 

konsiderohet të jetë i pranueshëm për Landfillin e Mbetjeve Inerte (IWL) dhe nuk ka nevojë 

të merren masa për rehabilitimin e zonës. 

 Duke marrë parasysh të gjithë Profilin Gjeologjik dhe në bazë të vlerave të raportuara, 

“Gramshi” konsiderohet i pranueshëm për Landfillin e Mbetjeve Inerte (IWL), nese 

merrenmasat e përmendura më poshtë. 

Duke qenë se shtresa e parë (rërë dhe rërë pluhurore) nuk i plotëson kërkesat e trashësisë dhe 

koefiçientit të përshkueshmërisë, kjo shtresë duhet të gërmohet në një thellësi prej 0.50 m, për 

të arritur në shtresën e dytë që plotëson të dy kriteret. 
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"Gramshi" konsiderohet i papranueshëm për Stacionin e Transferimit (TS). Zona ndodhet 

shumëpranë lumit Devoll dhe me kalimin e kohës kjo zonë mund të ndikohet nga fenomene 

negative, e veçanërisht në rastin e përmbytjeve. 
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FIG. 1: Rezultatet e testit CPTU në Gose 
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FIG. 2: Rezultatet e testit CPTU në Former Polygon 

 

FIG. 3: Rezultatet e testit CPTU nëShkëmbi i Zekthit 
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FIG. 4: Rezultatet e testit CPTU në Gramsh 

 

 

FIG. 5: Rezultatet e testit CPTU në Vidhas 
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ABSTRAKT  

Gjatë zhvillimit të studimit të fizibilitetit për zonën e mbetjeve Fier, një aspekt shumë i 

rëndësishëm për trajtimin e mbetjeve ishte identifikimi i kritereve dhe përzgjedhja e 

vendndodhjeve për Stacionet e Transferimit të Mbetjeve (STM) dhe lendfillet e mbetjeve inerte 

për 6 bashkitë e zonës. Në këtë kuadër u shfrytëzua literatura e huaj dhe kuadri ligjor përkatës 

për përcaktimin e kritereve që do të përdoreshin për të vlerësuar, se cilat do të ishin 

vendndodhjet e mundshme për ndërtimin e STM-ve dhe ato të mbetjeve inerte në 6 bashkitë e 

zonës sëmbetjeve të Fierit. Përzgjedhja e vendndodhjeve të përshtatshme përSTM-të dhe 

lendfillet e mbetjeve inerte u bazua në një proces sistematik tëidentifikimit dhe përzgjedhjes së 

vendndodhjeve, në bashkëpunim të ngushtë me bashkitë, ku u identifikuan, shqyrtuan dhe 

vlerësuan vendndodhjetpotenciale, me qëllim që të përdoret sa më shumë të jetë e mundur 

prona publike nëdispozicion, duke shmangur krijimin e zonave të reja të mbetjeve dhe konfliktet 

me zhvillimet e tjera tëplanifikuara në territorin e zonës së mbetjeve Fier. Të gjitha vend 

depozitimet ekzistuese u morën nëkonsideratë për përdorim të mundshëm pas rehabilitimit 

dhe/ose largimit të mbetjeve.Procesi i përzgjedhjes së vendndodhjeve përfshiu vlerësimin 

krahasues të vendeve të mundshme bazuar nëparametrat natyrore, fizike,mjedisore, gjeologjike, 

gjeo-teknike, hidrogjeologjike/meteorologjike dhe disponueshmërinë e tyre. Procesi përfundoi 

me propozimin e vendndodhjes më të përshtatshme për çdo objekt të nevojshëm në përputhje 

me shumën më të lartë të pikëve të grumbulluara nga kriteret e përzgjedhjes, duke konkluduar 

në përcaktimin e ndërtimit të 2 STM-ve dhe 6 lendfilleve për mbetjet inerte për secilën bashki. 

mailto:konalsi.gjoka@fin.edu.al
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1. HYRJE 

Në këtë punim do të paraqitetet puna e ndjekur në identifikimin e kritereve për vlerësimin e 

vendndodhjeve për përcaktimin e STM-ve dhe lendfilleve për mbetjet inerte, si dhe procesi i 

vlerësimit dhe përzgjedhjes të vendndodhjeve për ndërtimin e STM-ve dhe lendfilleve për 

mbetjet inerte. Nga rishikimi i literaturës së huaj dhe kuadrit ligjor në fuqi për kërkesat për 

menaxhimin e mbetjeve inerte dhe lendfillet e mbetjeve [1] u identifikuan 14 kritere vlerësimi 

për përzgjedhjen e vendndodhjeve për STM-te dhe 13 kritere vlerësimi për përzgjedhjen e 

vendndodhjeve të lendfilleve të mbetjeve inerte. Me qëllim për të përdorur sa më shumë të jetë 

e mundur pronën publike në dispozicion, duke shmangur krijimin e zonave të reja tëmbetjeve që 

mund të bien ndesh me zhvillimet e tjera të planifikuara në territor, të gjitha vend depozitimet 

ekzistuese në 6 bashkitë e zonës, u morën në konsideratëpër përdorim të mundshëm pas 

rehabilitimit dhe/ose mbylljes/ largimit të mbetjeve dhe u vlerësuan sipas kriterve të 

përgjedhura më lart. Procesi i përzgjedhjes së vendndodhjes mori në konsideratëvlerësimin 

krahasues të vendndodhjeve të mundshme për njëobjekt të caktuar mbetjesh bazuar në 

parametrat natyrore, fizike, mjedisore, gjeologjike, gjeo-teknike,hidrogjeologjike/meteorologjike 

dhe aspektet e disponueshmërisë së secilit prej tyre. Në fund të procesit të analizimit u 

përzgjodhën vendndodhjet përkatëse për STM-të dhe lendfillet për mbetjet inerte.  

2. OBJEKTIVAT E PËRZGJEDHJES SË VENDNDODHJEVE TË STM-VE 

Përzgjedhja e vendndodhjeve tëSTM-ve dhe lendfilleve të mbetjeve inerte u zhvillua në vazhdën 

e 3 skenarëve të propozuar për organizimin e shërbimit të grumbullimit, transportin dhe trajtimit 

final të mbetjeve nëzonën e mbetjeve në Fier, duke përmbushur detyrimet e legjislacionit 

kombëtar dhe atij evropian për mbetjet [2]. Ky proces mori në konsideratë gjendjen aktuale të 

objekteve të trajtimit të mbetjeve, që aktualisht janë të ngritura, si dhe impianti me trajtim 

energjie në Fierdhe lendfillin sanitar rajonal Fier. Objektivat e procesit të identifikimit të kritereve 

për përzgjedhjen e objekteve të mbetjeve dhe përzgjedhja e tyre kishte si objektiva kryesorë: 

− Përcaktimi i një qasje metodologjike për identifikimin dhe përzgjedhjen e STM-ve dhe 

lendfilleve për mbetjet inerte që do të ndërtohen në zonën e mbetjeve Fier për të plotësuar 

sistemin e menaxhimit të integruar të mbetjeve 

− Përcaktimi i kritereve për identifikimin e vendndodhjeve opsionale 

− Përcaktimi i kritereve për vlerësimin e vendndodhjeve të mundshme 

− Zgjedhja dhe propozimi i opsioneve më të favorshme për STM-të dhe lendfillin për mbetjet 

inerte në secilën bashki të caktuar. 
 

Medologjia e ndjekur për identifikimin dhe përzgjedhjen e vendndodhjeve të stacioneve të 

trasnferimit dhe lendfilleve të mbetjeve u bazua në hapat më poshtë: 

− Përcaktimi i kritereve për identifikimin dhe përzgjedhjen e vendndodhjeve të mbetjeve  
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− Procesi ihulumtimit sistematik i vendndodhjeve ekzistuese të mbetjeve  

− Identifikimi i zonave paraprake të përshtatshme për objektet e mbetjeve 

− Vlerësimi i aspekteve logjistike për këto vendndodhje 

− Vlerësim krahasues i vendndodhjeve alternative, pikëzimi &renditja e vendndodhjeve 

− Propozim i vendndodhjeve më të përshtatshme 

2.1. KRITERET E IDENTIFIKIMIT DHE PËRZGJEDHJES SË VENDNDODHJES TËSTM-VE DHE LENDFILLEVE PËR MBETJET 

INERTE  

Identifikimi i vendndodhjeve të vend depozitimeve ekzistuese, të cilat u konsideruan si zona të 

mundshme të ardhshme pas rehabilitimit të tyre,konsistoi nëshqyrtimin e dokumenteve 

përkatëse, si Studimi Sektorial [3], PlanetVendore të Menaxhimit të Mbetjeve dhe takimet me 

përfaqësuesit e bashkive. Ky proces u shoqërua me hartëzimin e këtyre vendndodhjeve 

ekzistuese, të cilat me qëllimshmangien e krijimit të vendeve të reja të mbetjeve dhe 

shfrytëzimin sa më shumë tëpronës publike u shqyrtuan dhe u vlerësuan aq saishte e mundur 

për të përcaktuar vendndodhjet e mundshme të stacioneve të transferimit dhe lendfillet e 

mbetjeve inerte.  

2.1.1. Kriteret e identifikimit të vendndodhjes  

Kriteret e identifikimit të vendndodhjes janë zhvilluar në bazë të Studimit Sektorial [3], dhe 

akteve ligjore për menaxhimin e mbetjeve inerte [4].Studimi Sektorial tashmë i ka përcaktuar 

kriteret e mëposhtme, të cilat përcaktojnë hartëzimin negativ përQendrat e Menaxhimit të 

Mbetjeve. Kriteret e identifikimi qëjanë përdorur për të identifikuar vendndodhjete reja tëSTM-

ve u bazuan në faktin nëse vendndodhjet e stacioneve tëtransferimit do të ndodhen afër zonave 

si më poshtë: 

− Zonave të banimit (distanca 250 m) 

− Zonave afër aeroporteve (distanca 3 km) 

− Zonave ku mund të ndikohet infrastruktura (rrugë, autostrada, hekurudha) 

− Zonave të mbrojtura dhe zonat e tyre tampon 

− Vendeve dhe monumenteve të trashëgimisë kulturore 

− Zonaveminerare 

− Rrugëve ujore (lumenjtë) (distanca 300 m) 

− Tokave me pjerrësi më shumë se 10%. 

Kriteret e identifikimit për vendndodhjeve për lendfillet për mbetjeve inerte janë vendosur nga 

VKM Nr. 575, datë 24.6.2015 "Përmiratimin e kërkesave për menaxhimin e mbetjeve inerte". 

NëkëtëVKM-ë përcaktohet se ndërtimi i lendfilleve të përkohshëm për mbetjetinerte nga 

bashkitë është i ndaluar në këto zona: 

− Në zonat e mbrojtura, arkeologjike, turistike dhe çdo zonë tjetër e mbrojtur me ligj deri në 

300 m prej tyre  
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− Në zonat 300 m larg nga një pus furnizimi me ujë dhe çdo burim tjetër i ngjashëm uji 

− Në zonat 100 m larg nga një përrua, breg lumi, liqen, lumë apo ligatinë. 

2.1.2. Kriteret e përzgjedhjes së vendndodhjes  

Ndërtimi i STM-veka si qëllim uljen e kostove të transportit, për ato bashki që kanë njëdistancë të 

caktuar largimpiantit me trajtim energjie. Nisur nga ky fakt stacionet e transferimit do të 

ndërtohen në një pikë ndërmjet bashkiveqë kanë një distancë më të largët nga impianti fundor, 

në një vend të përshtatshëm që është përzgjedhur bazuar në kriteret e përzgjedhjes. Ato 

shërbejnë si një pikë e përkohshme grumbullimi për bashki të caktuara deri satë arrihet masa 

kritike e mbetjeve për të siguruar ulje të kostove të transportit të mbetjeve për në impiantin 

fundor. Ky grumbullim/ magazinim i përkohshëm mund të zgjasë disa ditë deri në një javë para se 

mbetjetnga stacioni i transferimit të transferohen në impiantin fundor.  

Lendfillet për mbetjet inerte (ose lendfillet për mbetjet nga ndërtimi dhe prishjet) kanë për 

qëllim që tëgrumbullojnë dherat nga gërmimet, copërat nga prishja e ndërtesave, përfshirë 

betonin, blloqet e betonit,xhamat, etj.Direktiva për Lendfillet tregon se objektet ku shkarkohen 

mbetjet me qëllim që mundësohet përgatitja e tyrepër transport të mëtejshëm për rikuperim, 

trajtim ose asgjësim diku tjetër (d.m.th. STM) nukmbulohen nga përkufizimi për lendfillet (Neni 2 

i Direktivës) [5]. Kjo do të thotë se stacioni i transferimit nuk duhett'i nënshtrohet kërkesave të 

Direktivës për Lendfillin, pra nuk i nënshtrohet as kritereve të përzgjedhjes sëvendndodhjes. 

Megjithatë, përcaktimi "lendfill" i parashikuar nga Ligji "Për menaxhimin e integruar tëmbetjeve" 

(neni 3.16) i përfshin ato në përkufizimin e lendfillit. Në anën tjetër mbetjet inerte përjashtohen 

ngafushëveprimi i Direktivës së Lendfillit (neni 3) dhe VKM nr. 452, datë 11.7.2012 "Për lendfillet 

e mbetjeve"(kapitulli III, b, c) [6]. Kjo do të thotë gjithashtu se lendfillet për mbetjet inerte nuk u 

nënshtrohen të gjithakërkesave të përcaktuara për lendfillet, dhe as të gjitha kritereve të 

përzgjedhjes së vendndodhjevve të tyre. 

Duke marrë parasysh sa më sipër dhe qasjen e studimit të materialeve të disponueshme, u 

përdorën kriteret e caktuara të përzgjedhjes për lendfillet, për vendndodhjet eSTM-ve dhe 

lendfilleve të mbetjeve inerte. U zhvillua një sistemrenditje për secilën kategori të kritereve, të 

cilat u përdorën gjatë fazës së identifikimit dhe vlerësimit.Pas hulumtimit të literaturës së huaj 

dhe kuadrit ligjor shqiptar u përcaktuan kriteret e për vlerësuar dhe propozuar vendndodhjen më 

të mirë opsionale për STM dhe lendfillet e mbetjeve nëzonën e mbetjeve Fier, si në tabelat më 

poshtë. Secili kriter është kategorizuar dhe përcaktuar vlerësimi me pikë me tre nivele (0 – niveli i 

papranueshëm; 5 niveli mesatar i pranueshëm; 10 – niveli i pranueshëm). Pikët totale maksimale 

për vlerësimin e vendndodhjeve për STM-të janë 140 pikë dhe për lendfillet e mbetjeve inerte 

janë 130 pikë. [7] 
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TAB. 1: Kriteret e përzgjedhjes të stacioneve të transferimit të mbetjeve  

Kriterte e përzgjedhjes të 
Vendndodhjes për Stacionet e 
Transferimit 

Kategoritë për çdo kriter  Pikëzimi 

1 
  
  
  

Qëndrueshmëria e zonës 
(tipologjia e terrenit) 
  
  

Sipërfaqe fushore me përbërje dherash të ngurtë  10 

Sipërfaqe fushore me përbërje dherash të butë  5 

Zona kodrinore 0 

Zona malore 0 

2 
  
  

Disponueshmëria e zonës 
(sipërfaqe për zhvillimin e 
aktiviteteve primare) 

> 5 ha të zonës në dispozicion për zhvillim aktiviteti  10 

1.1 ha- 4.9 ha të zonës në dispozicion për zhvillim aktiviteti  5 

<= 1 ha të zonës në dispozicion për zhvillim aktiviteti 0 

3 
  
  

Disponueshmëria e zonës 
(sipërfaqe në dispozicion si 
zonë tampon) 

< 50 m distancë nga zona tampon  10 

50- 100 m distancë nga zona tampon 5 

> 100 m distancë nga zona tampon 0 

4 
  
  

Disponueshmëria e zonës 
(hapësirë për zgjerim të 
ardhshëm) 
  

Hapësirë në dispozicion për zgjerim të dyfishtë të zonës së 
vendndodhjes 

10 

Hapësirë në dispozicion për gjysëm zgjerim të zonës së 
vendndodhjes  

5 

Hapësirë në dispozicion për çerek zgjerim të zonës së 
vendndodhjes 

0 

5 Faktorët gjeologjik dhe 
hidraulik, të kullimit, 
gjeoteknik4 

Gjeologjia  

Hidrogjeologjia  

Hidrologjia / Gjeo-morfologjia  

Gjeofizika   

6 
  
  

Shfrytëzimi dhe peijzazhi i 
tokës 
  
  

Një vend depozitim i mbyllur apo i rehabilituar i mbetjeve 
urbane që nuk përdorur më / pronë shtetërore 10 

10 

Një vendndodhje që dikur ishte gurore dhe nuk përdoret më si 
të tillë 

5 

Asete zone të punueshme/natyrore/turistike për t’u 
konvertuar 

0 

7 
  
  

Largësia nga vendbanimet 
dhe aktivitetet komerciale 
më të afërta 

> 3 km nga zonat e banimit  10 

250 m - 3 km nga zonat e banimit  5 

<= 250 m nga zonat e banimit 0 

8 
  
  

Konsiderata ekonomike 
(Nga Burimi tek ST) 
  

<5 km nga burimi tek ST  10 

5 km- 15 km nga burimi tek ST 5 

> 15 km nga burimi tek ST 0 

9 
  
  

Konsiderata ekonomike (nga 
ST tek ËtEP) 
  

< 30 km nga burimi tek ST  10 

30 km- 50 km nga burimi tek ST  5 

> 50 km nga burimi tek ST 0 

10 
  
  

Lidhja me infrastrukturat e 
shërbimeve publike (rrjetin 
elektrik, ujësjellës 
kanalizimet) 

Tashmë e lidhur me rrjetin elektrik, sistemin e ujësjellës 
kanalizimeve 

10 

Pjesërisht i lidhur me rrjetin elektrik, sistemin e ujësjellës 
kanalizimeve 

5 

Nuk është i lidhur me infrastrukturën e shërbimeve 0 

11 
  
  

Aksesimi i rrugëve kryesore 
  
  

Akses në infrastrukturën kryesore rrugore (akses i 
drejtpërdrejtë)  

10 

 Akses në rrugën kryesore përmes një infrastrukture rrugore 
rurale  

5 
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Nuk ka akses në infrastrukturën kryesore rrugore 0 

12 
  
  

Largësitë nga zonat 
/habitatet/ biodiversiteti e 
mbrojtura ose të ndjeshme 
  
  

> 3 km nga zonat e mbrojtura (Ligatina dhe fusha afër trupave 
ujore, flora dhe fauna e rrezikuar dhe e mbrojtur, parqet dhe 
rezervatet)  

10 

250 m- 3 km nga zonat e mbrojtura (Ligatina dhe fusha afër 
trupave ujore, flora dhe fauna e rrezikuar dhe e mbrojtur, 
parqet dhe rezervatet)  

5 

<= 250 m nga zonat e mbrojtura (Ligatina dhe fusha afër 
trupave ujore, flora dhe fauna e rrezikuar dhe e mbrojtur, 
parqet dhe rezervatet) 

0 

13 
  
  

Largësitë nga rrugët ujore 
  
  

> 3 km nga rrugët ujore  10 

300 m- 3 km nga rrugët ujore  5 

<= 300 m nga rrugët ujore 0 

14 
  
  

Largësitë nga vendet dhe 
monumentet e trashëgimisë 
kulturore 

> 3 km nga sitet dhe monumentet e trashëgimisë kulturore  10 

250 m- 3 km nga sitet dhe monumentet e trashëgimisë 
kulturore  

5 

<= 250 m nga sitet dhe monumentet e trashëgimisë kulturore 0 
 

TAB. 2: Kriteret e përzgjedhjes të lendfilleve të mbetjeve inerte  

Kriterte e përzgjedhjes të 
Vendndodhjes për Lendfillet e 
mbetjeve inerte 

Kategoritë për çdo kriter  Pikëzimi 

1 
  
  
  

Qëndrueshmëria e zonës 
(tipologjia e terrenit) 
  
  

Sipërfaqe fushore me përbërje dherash të ngurtë  10 

Sipërfaqe fushore me përbërje dherash të butë  5 

Zona kodrinore 0 

Zona malore 0 

2 
  
  

Disponueshmëria e zonës 
(sipërfaqe për zhvillimin e 
aktiviteteve primare) 

> 5 ha të zonës në dispozicion për zhvillim aktiviteti  10 

1.1 ha- 4.9 ha të zonës në dispozicion për zhvillim aktiviteti  5 

<= 1 ha të zonës në dispozicion për zhvillim aktiviteti 0 

3 
  
  

Disponueshmëria e zonës 
(sipërfaqe në dispozicion si 
zonë tampon) 

< 50 m distancë nga zona tampon  10 

50- 100 m distancë nga zona tampon 5 

> 100 m distancë nga zona tampon 0 

4 
  
  

Disponueshmëria e zonës 
(hapësirë për zgjerim të 
ardhshëm) 
  

Hapësirë në dispozicion për zgjerim të dyfishtë të zonës së 
vendndodhjes 

10 

Hapësirë në dispozicion për gjysëm zgjerim të zonës së 
vendndodhjes  

5 

Hapësirë në dispozicion për çerek zgjerim të zonës së 
vendndodhjes 

0 

5 Faktorët gjeologjik dhe 
hidraulik, të kullimit, 
gjeoteknik4 

Gjeologjia  

Hidrogjeologjia  

Hidrologjia / Gjeo-morfologjia  

Gjeofizika   

6 
  
  

Shfrytëzimi dhe peijzazhi i 
tokës 
  
  

Një vend depozitim i mbyllur apo i rehabilituar i mbetjeve 
urbane që nuk përdorur më / pronë shtetërore 10 

10 

Një vendndodhje që dikur ishte gurore dhe nuk përdoret më si 
të tillë 

5 

Asete zone të punueshme/natyrore/turistike për t’u 
konvertuar 

0 

7 
  

Largësia nga vendbanimet 
dhe aktivitetet komerciale 

> 3 km nga zonat e banimit  10 

250 m - 3 km nga zonat e banimit  5 
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  më të afërta <= 250 m nga zonat e banimit 0 

8 
  
  

Konsiderata ekonomike 
(Nga Burimi tek lendfilli i 
mbetjeve inerte) 

<5 km nga burimi tek ST  10 

5 km- 15 km nga burimi tek ST 5 

> 15 km nga burimi tek ST 0 

10 
  
  

Lidhja me infrastrukturat e 
shërbimeve publike (rrjetin 
elektrik, ujësjellës 
kanalizimet) 

Tashmë e lidhur me rrjetin elektrik, sistemin e ujësjellës 
kanalizimeve 

10 

Pjesërisht i lidhur me rrjetin elektrik, sistemin e ujësjellës 
kanalizimeve 

5 

Nuk është i lidhur me infrastrukturën e shërbimeve 0 

11 
  
  

Aksesimi i rrugëve kryesore 
  
  

Akses në infrastrukturën kryesore rrugore (akses i 
drejtpërdrejtë)  

10 

Akses në rrugën kryesore përmes një infrastrukture rrugore 
rurale  

5 

Nuk ka akses në infrastrukturën kryesore rrugore 0 

12 
  
  

Largësitë nga zonat 
/habitatet/ biodiversiteti e 
mbrojtura ose të ndjeshme 
  
  

> 3 km nga zonat e mbrojtura (Ligatina dhe fusha afër trupave 
ujore, flora dhe fauna e rrezikuar dhe e mbrojtur, parqet dhe 
rezervatet)  

10 

250 m- 3 km nga zonat e mbrojtura (Ligatina dhe fusha afër 
trupave ujore, flora dhe fauna e rrezikuar dhe e mbrojtur, 
parqet dhe rezervatet)  

5 

<= 250 m nga zonat e mbrojtura (Ligatina dhe fusha afër 
trupave ujore, flora dhe fauna e rrezikuar dhe e mbrojtur, 
parqet dhe rezervatet) 

0 

13 
  
  

Largësitë nga rrugët ujore 
  
  

> 3 km nga rrugët ujore  10 

300 m- 3 km nga rrugët ujore  5 

<= 300 m nga rrugët ujore 0 

14 
  
  

Largësitë nga vendet dhe 
monumentet e trashëgimisë 
kulturore 

> 3 km nga sitet dhe monumentet e trashëgimisë kulturore  10 

250 m- 3 km nga sitet dhe monumentet e trashëgimisë 
kulturore  

5 

<= 250 m nga sitet dhe monumentet e trashëgimisë kulturore 0 

2.1.3. Identifikimi dhe vlerësimi krahasues i vendndodhjeve të mudshme 

Kriteret negative të hartëzimit/kriteret e identifikimit dhe kriteret e përzgjedhjes u përdorën për 

të zgjedhurmes vend depozitimeve ekzistuese të bashkive të zonës së mbetjeve Fier që do të 

konsiderohen për STM dhe lendfille për mbetjet urbane. Nisur nga ky fakt, vlerësimi për ish vend 

depozitimet e vjetra, që të mund të përdoren si STM dhe për lendfille për mbetjet inerte u 

zhvillua duke sugjeruar rehabilitimin, mbylljen apo largimin e tyre sa më shpejt të jetë e mundur. 

Për secilën bashki, u analizuan dhe vlerësuan të gjitha venddepozitimet ekzistuese, si më poshtë: 

Bashkia Divjakë- STM dhelendfilli për mbetjet inerte mund të ndërtohet në vendndodhjen e 

ndonjërit prej vend depozitimeve tërehabilituara, mbyllura, apo që janë larguar mbetjet, si në: 

Gur Remas, Gradisht, Tërbuf, Grabian dhe venddepozitimi MUD 1. Secili prej këtyre 

venddepoztimeve u vlerësua sipas kritereve të të dyja objekteve, u pikëzuan dhe u bë renditja e 

tyre sipas pikëzimeve përkatëse. 
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Bashkia Fier – Në këtë bashki nuk është propozuar ndërtimi i stacionit transferimi, pasi ndodhet 

shumë afër impiantit me trajtim energjie në Fier. Ndërkohë për lendfillin për mbetjet inerte janë 

vlerësuar të gjitha venddepozitimet ekzistuese dhe janë renditur sipas pikëzimit përkatës. 

Bashkia Lushnje- STM dhelendfilli për mbetjet inerte mund të ndërtohen në vendndodhjen e 

ndonjërit prej vend depozitimeve tërehabilituara, mbyllura, apo nga të cilat janë larguar mbetjet, 

si në: Qyteti i Lushnjës,Dushk, Krutje, Bubullime-Gjonas. Secili prej këtyre venddepoztimeve u 

vlerësua sipas kritereve të të dyja objekteve, u pikëzuan dhe u bë renditja e tyre sipas pikëzimeve 

përkatëse. 

Bashkia Patos – Në këtë bashki nuk është propozuar ndërtimi i STM, pasi ndodhet nën 30km larg 

ngaimpianti me trajtim energjie në Fier. Ndërkohë për lendfillin për mbetjet inerte janë vlerësuar 

dy venddepozitimet ekzistuese Mazrent dhe Zharrëz dhe janë renditur sipas pikëzimit përkatës. 

Bashkia Roskovec – Në këtë bashki nuk është propozuar ndërtimi i STM, pasi ndodhet nën 30km 

larg nga impianti me trajtim energjie në Fier. Ndërkohë për lendfillin për mbetjet inerte janë 

vlerësuar dy venddepozitimet ekzistuese Marinza dhe MUD1 dhe janë renditur sipas pikëzimit 

përkatës. 

Bashkia Mallakastër – Bazuar në skenarin e përzgjedhur për organizimin e shërbimit të 

grumbullimit dhe transportit të mbetjeve nëzonën e mbetjeve Fier, nuk përcaktohet ndërtimi i 

njëSTM në Bashkinë Mallakstër. I vetmi venddepozitim i mbetjeve, klasifikuar për t’u rehabilituar, 

është ai në Kash. Ky venddepozitim është alternativa e vetme e konsideruar për ndërtimin e nje 

lendfillin për mbetjet inerte. 

Në hartën më poshtë paraqiten të gjitha vend depozitimet e identifikuara në Zonën e Mbetjeve 

Fier dhe propozimet e mundshme në lidhje me vendndodhjet për stacionet e transferimit apo 

lendfillet e mbetjeve inerte: 
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FIG. 1: Vendndodhjet e identifikuara dhe vlerësuara për ndërtimin e stacioneve të transferimit dhe lendfillet e 

mbetjeve inerte në Zonën e Mbetjeve Fier 
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3. REZULTATET  

Në përfundim të vlerësimit të gjitha vend depozitimeve në 6 bashkitë e zonës sëmbetjeve Fier, 

në tabelën më poshtë jepet një përmbledhje e vlerësimit me pikë dhe renditjes të 

vendndodhjeve potenciale për t’u kthyer nëstacione transferimi dhe lendfille të mbetjeve inerte: 

TAB. 3: Vlerësimi i vendndodhjeve për objektet e mbetjeve në Zonën e Mbetjeve Fier 

Nr. Vendndodhje 
alternative për 

STM 

Pikët nga 
1-140 

Klasifikimi Vendndodhje 
alternative për 

lendfillet e 
mbetjeve inerte 

Pikët nga 
1-130 

Klasifikimi 

Bashkia Divjakë 

1. Gradishtë 70 1ri Gradishtë 65 1ri 

2. Grabian 60 2ti Grabian 60 2ti 

Bashkia Fier 

3  Sheq i Madh 
(Theodor II Muzaka) 

95 1ri 

4. MUD 2 në Grykë 55 2ti 

5. MUD 3 në fshatin 
Radostinë 

75 3ti 

Bashkia Lushnje 

6. Qyteti 105 1ri Qyteti 95 1ri 

7. Dushk 80 3ti Dushk 75 2ti 

8. Krutje 75 4rt Krutje 70 3ti 

9. Bubullimë Gjonas 85 2ti Bubullimë Gjonas 65 4rt 

Bashkia Patos 

10.  Mazarent 75 1ri 

11. Zharrëz 65 2ti 

Bashkia Roskovec 

12.  Marinëz 85 1ri 

13. MUD I 80 2ti 

Bashkia Mallakastër 

14.  Kash 80 Vendndodhja 
e vetme 

 

Ndërkohë harta më poshtë paraqet propozimet për të gjitha objektet e mbetjeve nëzonën e 

mbetjeve Fier të propozuara nëstudimin e fizibilitetit, ku përfshihen edhe vendndodhjet e 

renditura si të parat për stacionet e transferimit dhe lendfillet e mbetjeve inerte: 
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FIG. 2: Vendndodhjet e propozuar për ndërtimin e stacioneve të transferimit dhe lendfillet e mbetjeve inerte në 

zonën e mbetjeve Fier 
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4. KONKLUZIONE 

Në përfundim të identifikimit të kritereve dhe më pas vlerësimit të vendndodhjeve të 

identifikuara, nëse ato janë të përshtatshme apo jo për ndërtimin e stacioneve të transferimit 

dhe lendfilleve për mbetjete inert, u arritën këto konkluzione për zonën e mbetjeve Fier: 

Stacione Transferimi 

Stacionet e Transferimit janë propozuar të ndërtohen në këto vendndodhje: 

− Bashkia Divjakë – vendndodhja Gradishtë 
− Bashkia Lushnja – vendndodhja Qytet 

Të gjitha bashkitë e tjera të zonës së mbetjeve Fier do t’i dërgojnë mbetjet e tyre direkt në 
impiantin me trajtim energjie në Fier. 

Lendfille për mbetjet inerte 

Lendfillet për mbetjet inerte janë propozuar të ndërtohen në këto vendndodhje, për secilën 
bashki:  

− Bashkia Divjakë – vendndodhja Gradishtë 
− Bashkia Fier – vendndodhja në Sheq i Madh në Rrugën Theodhori Muzaka 
− Bashkia Lushnja – vendndodhja qyteti 
− Bashkia Mallakastër – vendndodhja Kash 
− Bashkia Patos – vendndodhja Mazarent 
− Bashkia Roskovec –vendndodhja Marinëz 
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ABSTRAKT  

Ndotja akustike është sot një nga problemet më të mëdha në qendrat urbane, ku tingujt e 

panumërt të shkaktuar nga aktivitete të ndryshme gjenerojnë zhurma që ndërhyjnë në cilësinë e 

jetës dhe që ndikojnë në gjendjen fizike, mendore dhe sociale të çdo individi. Burimet akustike 

inkurajohen nga progresi teknologjik i qendrave urbane dhe nga infrastruktura e tyre për shkak 

të rritjes së popullsisë. Analiza e kontrollit të niveleve të zhurmës gjen zbatim në këtë rast 

studimi, duke trajtuar nga afër problemin e ndotjes akustike si pasojë e trafikut rrugor në disa 

rrugë kryesore të qytetit të Durresit. Nivelet e zhurmës së trafikut janë matur në katër pika, (akse 

rrugore dhe kryqëzime). Monitorimi i zhurmës për secilën pikë është bërë sipas rregullave të BE, 

dhe ligjit për mbrojtjen nga zhurma të Republikës së Shqipërisë. Rezultatet e monitorimit, janë 

paraqitur në formë grafike, duke evidentuar vlerën e nivelit mesatar të emetimit të zhurmës, 

Leqmes. Krahasimi i vlerave të përftuara nga monitorimi me normat në fuqi, evidenton zonat 

problematike, duke i hapur rrugën rekomandimeve optimale për përmirësimin e situatës 

akustike. 

Fjalët kyçe: trafiku rrugor, monitorimi i zhurmës, komfort akustik, Durrës. 

1. HYRJE 

Bërja e një qyteti të jetueshëm nga pikëpamja mjedisore është sot një nga sfidat kryesore të cdo 

qeverisje vendore. Nëse deri pak kohë më parë veprimet përfshinin kryesisht tematika të tilla si 

ulja e ndotjes atmosferike apo menaxhimi i duhur i mbetjeve, vitet e fundit po dëshmojnë një 

vëmendje në rritje edhe ndaj diskomfortit akustik, si përsa i përket formulimit të normativave 

dhe ligjeve lidhur me këtë problem, të cilat i japin qeverisjes vendore mjetet e nevojshme të 

menaxhimit operacional, ashtu edhe në një ndjeshmëri më të madhe të opinionit publik për këtë 

çështje. Ndotja akustike është një realitet i pranishëm në të gjitha zonat urbane, për vetë faktin e 

shumllojshmërisë së burimeve të zhurmës si trafiku, industritë dhe kantieret e ndërtimit, të cilat 

kontribuojnë në krijimin e situatave shqetësuese të mundshme për banorët [1].  

mailto:ledia.aleksi@fin.edu.al


[ 99 ] 

 

Situata me të cilën përballet një administratë vendore është pra mjaft sfiduese, pasi përfshin 

menaxhimin e këtij problemi duke balancuar nevojat e ndryshme në lojë [2] [3]. Në zonat urbane, 

prodhimi, lëvizja dhe tregtimi mund të shkaktojnë shqetësime akustike, por ndërhyrjet në këtë 

drejtim nuk mund të jenë në dëm të cilësisë së jetës së atyre që punojnë dhe jetojnë në një 

qytet[2]. 

ʺPejsazhi zanor nuk është një nënprodukt aksidental i shoqërisë, por është një krijim i qëllimshëm, 

një kompozim që mund të dallohet për nga bukuria apo nga shëmtia e tij. Dizenjimi akustik mund 

ta bindë shoqërinë të ndjekë përsëri ato modele mrekullisht të përcaktuara dhe në ekuilibër 

perfekt të pejsazhit zanor, që gjejmë në veprat e mëdha muzikore. Ato mund të na ndihmojnë të 

konceptojmë në cfarë mënyre mund të ndryshohet, të përshpjetohet, të ngadalësohet apo të 

pastrohet pejsazhi zanor, dhe të përcaktojmë cfarë efektesh duhet të inkurajohen dhe kundër kujt 

duhet të luftohetʺ, (Schafer, 1977). 

Një fenomen i tillë kompleks mund të trajtohet vetëm duke përshkruar njëkohësisht shumë rrugë 

dhe duke përdorur të gjitha mjetet në dispozicion. Ndërhyrjet për reduktimin e zhurmës 

ambjentale në zona urbane duhet të ndërlidhin veprime të natyrës teknike, normative dhe 

planifikuese. Vetëm veprimi i njëkohshëm i disa ndërhyrjeve mund të na sjellë rezultate të 

pëlqyeshme[2]. 

2. MATERIALI DHE METODA 

Zonat e marra në studim janë në qytetin e Durrësit. Ato momentalisht rezultojnë pa projekte 

ndyshimesh, prandaj është përdorur kryerja e matjeve fonometrike. Të gjitha janë akse kryesore 

të qytetit, me një fluks të konsiderueshëm të trafikut rrugor si dhe janë të pozicionuar në zona 

me dendësi të lartë banimi, të ndërthurura me një dendësi të lartë të aktiviteteve tregtare.  

Përzgjedhja e pikave të vrojtimit është kushtëzuar nga disa kritere, përkatësisht: prezenca e 

ndërtesave (marrësit e zhurmës) në afërsi të rrugës, influencë e vogël e burimeve të tjera të 

ndyshme nga trafiku (psh kantiere ndërtimi); mungesë e pengesave midis sonometrit dhe linjës 

së fluksit të trafikut;  pjerrësi gjatësore më e vogel se 2%; gjendje e pranueshme e tapetit të 

rrugës (pa parregullsi të mëdha, gropa, etj);  distancë e mjaftueshme nga stacioni i autobusit 

(rreth 70m) [3][4]. Nga sa më sipër, pikat e vrojtimit të përzgjedhura janë përkatësisht: tek 

Muzeu Arkeologjik (a), tek Prefektura (b), tek Porti (c), tek Flagship Center (d), sic tregohet ne 

Fig.1. Matjet janë kryer në burimin e zhurmës, pra në infrastrukturën e trafikut rrugor, për një 

periudhë 15 min, në tre ditë të ndryshme, kohë mjaft e pranueshme për të karakterizuar 

zhurmën rrugore. Treguesi akustik i përdorur në këto matje është niveli ekuivalent i ponderuar i 

zërit A, (Laeq A ), me një kohë integrimi prej 1 sek.  
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Ky parametër përdoret më së shpeshti për të matur 

zhurmën nga trafiku rrugor[5]. Mikrofoni mbahet në një 

distancë 0.5-1 m nga aksi rrugor dhe kuota nga niveli i 

tokës duhet të jetë jo me pak se 1 m. Matjet u bënë në 

mungesë të reshjeve, mjegullës dhe borës; shpejtësia e 

erës më e vogël se 5 m/s. 

Instrumenti i përdorur për vrojtim është sonometri model 

“Nova 45”, i markës Pulsar (IEC 61672-1:2002 Class 1). Të 

dhënat nga matjet u krahasuan me nivelet e lejuara për 

mjedise të caktuara [6]. 

                FIG. 1: Pikat e vrojtimit 

3. REZULTATET DHE DISKUTIMI 

Rezultatet e monitorimeve pas përpunimit, të prezantuara në formë grafike, ku evidentohet 

vlera e nivelit mesatar të emetimit të zhurmës, Leq mes, paraqiten si më poshtë: 

 

FIG. 2: Rezultati ne pikematjen prane Muzeut Arkeologjik 

 

FIG. 3: Rezultati ne pikematjen prane Prefektures 
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FIG. 4: Rezultati ne pikematjen prane Portit 

 
FIG. 5: Rezultati ne pikematjen prane Flagship Centre  

Në tabelën 1 janë përmbledhur vlerat e marra nga monitorimet e kryera në pikat e përzgjedhura, 

vlerat limite të emetimit në afërsi të marrësit, si dhe devijimi i gjendjes akustike egzistuese nga 

normativat. 

TAB. 1: Krahasimi i rezultateve të monitorimit në pikëmatjet e përzgjedhura me normativat  

Pikat e 
monitorimit 

Vlera e 
matur Leq 

[dB(A)] 
4.05.22 

Vlera e 
matur Leq 

[dB(A)] 
6.06.22 

Vlera e 
matur Leq 

[dB(A)] 
12.09.22 

Vlera e 
matur Leq 

[dB(A)] 
mesatare 

Vlera limit e 
emetimit 
[dB(A)] 

Devijimi nga 
norma 
[dB(A)] 

Muzeu 64.8 67.5 65.5 65.9 55 +10.9 

Prefektura 65.4 66.8 66.3 66.1 55 +11.1 

Porti 68.0 67.6 67.5 67.6 55 +12.6 

Flagship 
Center 

70.5 69.5 69.8 69.9 55 +14.9 

 

4. KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME 

Sic vihet re, nivelet mesatare të zhurmave në të gjitha pikëmatjet e marra në shqyrtim janë mbi 

standartin e lejuar të zhurmave për mjediset e hapura [1], [6]. 
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Pra rezulton e domosdoshme marrja e masave për reduktim të këtyre niveleve me qëllim 

përmirësimin e gjendjes akustike në zonat e marra në studim. Rekomandimet do të konsistojnë 

në ndërhyrjet më optimale, bazuar kryesisht në mundësite reale për t'u zbatuar në ato zona.   

Zonat pranë pikëmatjes së Prefekturës dhe Portit nuk kanë ndonjë densitet të lartë banimi, por 

kryesisht godina me përdorim administrativ dhe tregtar. Mendojmë se në këto raste, por edhe 

në rastet e tjera,  do të duhej të kishin përparësi ndërhyrjet mbi burimin e zhurmës, përkatësisht 

si më poshtë: 

 Përdorimi i tapeteve rrugore me aftësi të mira akustike 

Rekomandojmë zëvendësimin e tapeteve rrugore të zakonshme, me tapete rrugore me aftësi të 

optimizuara akustike. Teknologjitë e reja kanë arritur në realizimin e tapeteve rrugore me 

konglomeratë bituminozë të modifikuar, që reduktojnë nivelin e zhurmës [7]. Efektet pozitive te 

aplikimit disa prej këtyre teknologjive, si psh: Asfalt poroz (reduktim të zhurmës së emetuar me 4 

dB), Asfalt poroz dy shtresor (reduktim me 5÷6 dB), Asfalt me shtresë shumë të hollë betoni 

(Ultra Thin Layer Asphalt Concrete (UTLAC)] (reduktim me 8 dB), Stone Mastic Asphalt (SMA) 

(reduktim me 23 dB), paraqiten ne Tabelën 2. 

TAB. 2: Reduktimi i niveleve të zhurmës nga përdorimi i asfalteve të modifikuar 

Pikat e 
monitorimit 

Vlera e matur 
Leq [dB(A)] 

Vlera limit 
e emetimit 

[dB(A)] 

Devijimi nga 
norma 
[dB(A)] 

Reduktimi 
Ngapërdorimi 

iAR,[dB(A)] 

Vlera 
Rezultantee devijimit 

dB 

Muzeu 65.9 55 +10.9 -(4÷8) +(6.9÷2.9) 

Porti 67.6 55 +12.6 -(4÷8) +(8.6÷4.6) 

Flagship Center 69.9 55 +14.9 -(4÷8) +(10.9÷6.9) 

Prefektura 66.1 55 +11.1 -(4÷8) +(7.1÷3.1) 

 

 Nxitja e përdorimit të mjeteve alternative të transportit 

Duhet të ndërmerren masat e nevojshme për të nxitur e orientuar banorët drejt përdorimit të 

mjeteve alternative të transportit, në vend të automjeteve personale. Duhet mbështetur 

transporti urban (duke përmirësuar kushtet e automjeteve të transportit urban, duke shtuar 

numrin e autobuzëve, duke siguruar kushte komode të autobuzëve) dhe forma të tjera 

alternative miqësore me mjedisin (tramvaj, biçikleta, metro, ecja, etj) [3],[4],[5]. Gjithashtu duhet 

siguruar infrastruktura e nevojshme duke krijuar korsitë e bicikletave. Nje reduktim i volumit të 

trafikut do të sillte një reduktim prej rreth 2dB të zhurmës shumatore. Reduktimi i volumit të 

trafikut është përgjithësisht i leverdisshëm në zonat urbane ku ndërtesat me funksion social janë 

shumë ngjitur me infrastrukturën rrugore, sic është rasti i zonave në shqyrtim [4],[5]. 
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 Të plotësohen boshllëqet ligjore të nevojshme 

Duhet të plotësohen boshllëqet ligjore që lidhen me proçedurat e kontrollit teknik të zhurmave 

nga mjetet e transportit, si dhe të mjeteve të reja të cilat para se të futen në treg duhet të jenë të 

pajisuara me çertifikatën përkatëse të nivelit të emetimit të zhurmave në mjedis. Gjithashtu 

mund të bëhet edhe ndalimi gradual i automjeteve të amortizuara të cilat emetojnë zhurmë mbi 

normat e lejuara. Në disa raste, aplikimi i masave të mësipërme nuk arrin të reduktojë emetimet 

në nivele të kënaqshme, prandaj në zonat me intensitet të lartë banimi, sic janë rruga Taulantia 

(pikmatje pranë Muzeut), dhe rruga Egnatia (pikmatje pranë Flagship), do të rekomandojmë 

edhe ndërhyrje në rrugët e shpërhapjes së zhurmës, përkatësisht: 

 Arredimi urban 

Kjo ndërhyrje presupozon sistemimin e 

hapësirave publike sipas një hierarkie 

të studjuar nga pikëpamja akustike, 

duke favorizuar një lëvizje të 

pranueshme: fillimisht këmbësorët, 

pastaj biçikletat dhe më pas automjetet 

publike dhe private, me qëllim 

“largimin” e burimit nga marrësat [3], 

siç paraqitet në figurën 6.  

FIG. 6: Hierarkia e propozuar e përdorimit të hapësirave urbane në akse rrugore 

Kjo mënyrë do të ishte shumë e përshtatshme dhe e realizueshme në rrugën Taulantia dhe në 

rrugën Egnatia, pasi në të dyja këto raste, dimensionet egzistuese të rrugës (rreth 20 m në 

dispozicion) e lejojnë një organizim të tillë.  

 Rëndësia e barrierave të gjelbra 

Pemët ose shkurret me gjethe të dendura dhe me gjelbërim të përhershëm,të cilat janë në 

gjendje të largojnë dhe reflektojnë një pjesë të zhurmës së rrugës, veçanërisht frekuencat më të 

larta, janë më të mirat nga pikpamja akustike [2],[8]. Edhe pse pemët nuk e bllokojnë plotësisht 

zhurmën e rrugës, ato mund ta reduktojnë atë deri në 6 dB [8]. 

Një tjetër gjë për t'u marrë parasysh është se pemët bëjnë zhurmën e tyre. Shumë njerëz 

mendojnë se zhurma e erës që shushurin nëpër gjethe është mjaft e këndshme dhe relaksuese, 

kështu që ky është me të vërtetë një shpërblim i dyfishtë. Fëshfërima e gjetheve do të ndihmojë 

në maskimin e zhurmës së trafikut rrugor, ndërkohë qëdevijojnë edhe një pjesë të ndotjes 

akustike. Kombinimi i këtyre dy komponentëve do ta bëjë reduktimin e zërit edhe më efektiv. 
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Në këtë aspekt, ne propozojmë që te shqyrtohet me vemendje mundesia e shtimit dhe sistemimit te 

hapesirave te gjelbra, llojit te bimeve me te pershtatshme si nga ana estetike ashtu edhe akustike 

per zonat urbane [2][8]. 

Le ti ofrojmë qytetit bregdetar një mushkëri të pastër dhe jetesë më të qetë! 
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ABSTRAKT  

Edhe pse vitet e fundit janë mundësuar një sërë ndryshimesh në legjislacionin shqiptar përsa i 

përket Efiçencës së Energjisë dhe Auditimit Energjitik, jo gjithmonë këto ndryshime mund të jenë 

gjithëpërfshirëse. Sot vlerat e transmetimit të nxehtësisë së pareteve të jashtme janë të mirë-

përcaktuara me VKM si për objektet e reja ashtu edhe për ato që kalojnë përmes një 

rikonstruksioni, dhe varion nga 0.38-0.40 [W/m2.K] për opake dhe 2.0-2.2 [W/m2.K] për 

sipërfaqet transparente. Në këtë artikull parashtrohet një mundësi për përmbushjen e vlerave të 

transmetimit të nxehtësisë së mureverrethuese të ndërtesës kur sipërfaqja transparente rritet 

përtej përqindjes normale që gjendet në ndërtesat ekzistuese, pra në rastet kur sipërfaqet 

transparente zënë pjesën më të madhe të fasadës. Kuptohet që me rritjen e sipërfaqes 

transparente, është e pamundur që të arrihen vlerat e një konsumi të tillë që në fund të 

klasifikohet sipas klasës “B” kur vlerësohet Performanca e Energjisë së një ndërtese, prandaj 

është e domosdoshme vendosja e kritereve për sipërfaqe transparente më cilësore dhe koefiçent 

më të ulët transmetimi nxehtësie. Ky artikuj paraqet një mundësi një propozim real të “U-values” 

për sipërfaqet opake dhe ato transparente në funksion të përqindjes së mbulimit të tyre në 

fasadë.  

1. HYRJE 

Zanafilla e legjislacionit shqiptar në lidhje me kursimin e energjisë daton në vitin 2000, kur 

qeveria e atëhershme miraton VKM nr.584  “Për kursimin e energjisë dhe ruajtjen e ngrohtësisë 

në banesa”[1]. Sipas këtij vendimi, të gjitha objektet, që do të ndërtoheshin për banim, si dhe 

ndërtimet publike a private detyrohen të vendosin në ndërtesa instalimet e ngrohjes qendrore 

vendore ose individuale me burime energjetike lëndë djegëse organike, të ngurta, të lëngëta dhe 

të gazta. Në asnjë rast sistemet e ngrohjes nuk duhet të parashikoheshin me përdorim të 

energjisë elektrike [1].  
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Për të krijuar bazën ligjore të nevojshme për vendosjen e rregullave dhe bërjen të detyrueshme 

të marrjes së masave për ruajtjen e nxehtësisë në ndërtesa, u aprovua Ligji Nr. 8937, datë 

12.9.2002 “Për ruajtjen e nxehtësisë në ndërtesa”[2]. Sipas këtij ligji, projektimi dhe ndërtimi i 

ndërtesave duhet të realizohej sipas parametrave teknik të nevojshëm për ruajtjen, kursimin dhe 

përdorimin me efiçencë të energjisë. Të gjitha ndërtesat që do të ndërtoheshin pas hyrjes në fuqi 

të këtij ligji, duhet të respektonin koeficientin volumor normativ të humbjeve termike me 

transmetim (Gvtn), si dhe të parashikonin vendosjen e instalimit termik të ngrohjes qendrore  [2]. 

Ky ligj krijoi bazën ligjore të nevojshme për miratimin e normave dhe rregullave sipas VKM Nr.38, 

datë 16.01.2003; “Për miratimin e normave, rregullave  dhe kushteve e projektimit dhe të 

ndërtimit, të prodhimit dhe ruajtjes së nxehtësisë në ndërtesa” [3]. Në bazë të këtij vendimi u 

aprovuan koeficientët volumor normativ të humbjeve termike me transmetim (Gvtn) në funksion 

të faktorit të formës së ndërtesës (Ff) dhe Gradë-Ditëve të Ngrohjes (GDN). Ky vendim përcakton 

gjithashtu kërkesat për termoizolim si dhe masat që duhet të merren për të siguruar izolimin 

termik të ndërtesave. Gjithashtu shërben për llogaritjen e kërkesës për nxehtësi që nevojitet për 

ngrohjen dhe freskimin e ndërtesave, publike dhe private. Edhe pse është tentuar shpesh 

përditësimi i këtij vendimi, asnjë version tjetër nuk gjeti miratim përveç versionit të vitit 2003. 

VKM-ja Nr.38, datë 16.01.2003 përcaktonte koefiçentët Gvtn në funksion të GDN dhe Faktorit të 

Formës - Ff, ku secili projektues do duhej të përcaktonte për objektin e konsideruar këtë Faktor  

Forme, mëpas të llogariste koefiçentin e humbjeve volumore Gvtr i cili duhet të ishte më i ulët 

sesa koefiçenti i humbjeve volumore i lejuar – Gvtn. Për shkak të kompleksitetit në përdorim dhe 

mosvullnetit për zbatimin e legjislacionit në fuqi, kjo VKM nuk arriti të gjente përdorim në 

Shqipëri [3]. Ndryshimi i vetëm thelbësor i VKM-së së vitit 2003 erdhi vetëm në vitin 2020, me 

miratimin e Kërkesave Minimale të Performancës së Energjisë së Ndërtesave dhe të Elementeve 

të Ndërtesave, sipas  VKM Nr.537, datë 8.7.2020 [4]. Ndryshimi konsiston në përdorimin e “U-

values” për paretet e jashtme në gjithë territorin shqiptar, pavarësisht kushteve të ndryshme 

klimatike, në vend të koeficientëve volumor normativ të humbjeve termike me transmetim (Gvtn) 

që jepeshin në funksion të faktorit të formës së ndërtesës (Ff) dhe GDN. Duke u larguar nga 

Faktori i Formës së ndërtesës, të gjitha ndërtesat, pavarësisht vendndodhjes së tyre në zona të 

ndryshme klimatike apo formës kompakte të ndërtesës, jemi drejtuar drejt një vlerësimi të 

barabartë, pra me VKM-në e vitit 2020, për  të njëjtin objekt të vendosur në Sarandë apo 

Vermosh, kërkohet e njëjta “U-value” për konstruksionet kryesore të ndërtimit (mure, dritare, 

dyer, dysheme dhe tarracë/çati). Gjithashtu pavarësisht nëse një objekt ka një formë më 

kompakte energjitike, ai duhet të përmbushë të njëjtat kritere si një objekt me formë jo-

kompakte.  

Qëllimi i këtij artikulli është të evidentojë dhe adresojë ndryshimet e mundshme në vlerat “U-

value” të pareteve opake kur sipërfaqja transparente rritet më shumë nga normalja e hasur në 

ndërtimet ekzistuese, për të përmbushur kriteret e përcaktuar në softin përllogaritës të Auditimit 

Energjitik në Ndërtesa. 
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2. MATERIALI DHE METODA 

Sipas Censusit të vitit 2011 [5] ndërtesat në Shqipëri klasifikohen sipas këtyre katër kategorive: i) 

Shtëpi individuale; ii) Shtëpi pjesërisht e veçuar; iii) Shtëpi në rend ose tarracore; iv) Pallate. 

Ndërsa numri i banesave për ndërtesë, për të cilat janë mbledhur të dhëna, varion duke filluar 

nga 1, 2, 3-4, 5-8, 9-15, dhe më shumë se 16. Në vitin 2011 rezulton sipas censusit se në Shqipëri 

ka 598.267 ndërtesa në total, rreth 84% të të cilave janë ndërtesa individuale. Ndarë sipas vitit të 

ndërtimit, si ndërtesat dhe banesat rezidenciale janë rritur në mënyrë ekponeciale. Deri në vitin 

1960 numri i ndërtesave rezidenciale ishte 74.225 (ose 12.4%), ndërsa në vitin 2011 sipas 

censusit janë 598.267 ndërtesa [5].  

  

FIG. 1: Ndarja e ndërtesave sipas kategorive, prefekturave dhe në total në rang vendi, Census 2011 [6] 

Gjithashtu deri në vitin 1960 në Shqipëri ka patur 279.805 banesa (ose 27.6%), ndërkohë që sipas 

censusit 2011, deri në këtë vit kishte 1.012.062 banesa. Pra përgjatë 50-vjeçarit, 1961-2011, 

numri i ndërtesave është rritur me 8 herë,  ndërkohë që numri i banesave është rritur me 

pothuaj 4 herë [6].  

Një ndarje e tillë nga pikëpamja energjitike nuk të jep shumë informacion, aq më pak 

inxhinierëve që merren me planifikimin energjitik. Por ajo që është më problematike, ndarja 

aktuale nuk jep informacion në lidhje me sipërfaqen e jashtme që termoizolohet, sipërfaqet 

transparente, sipërfaqen e dyshemesë së banueshme, volumin, etj. Gjithashtu një ndarje e tillë 

nuk krijon lidhje logjike me parametrat referent në kodin e energjisë, ku vlerat e koeficentëve të 

humbjeve volumore me transmetim jepen në funksion të raportit të formës Ff dhe GDN. 
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FIG. 2: Ndërtesa dhe banesa akumulative sipas vitit të ndërtimit në rang vendi [6] 

Sipas VKM Nr. 537, datë 8.7.2020, “Për miratimin e kërkesave minimale të performancës së 

energjisë së ndërtesave dhe të elementeve të ndërtesave” ndërtesat sipas tipologjisë së 

përdorimit të stokut të tyre ndahen në [7]:  

− R1 - Ndërtesa të veçuara të banimit me një familje, përfshirë vilat, ndërtesa të lidhura dhe/ose shtëpi 

të veçuara me tarracë, të shënuara me kodin;  

− R2 - Blloqet e apartamenteve, përfshirë ndërtesa banimi me tre ose më shumë apartamente dhe 

blloqet e ndërtuara nga institucionet e mirëqenies sociale; 

− JR1Z - Zyrat, përfshirë bibliotekat, ndërtesat kërkimore dhe muzeumet; 

− JR2A - Ndërtesat e edukimit/arsimimit, përfshirë shkollat, universitetet, kopshtet, institucionet e 

edukimit, konviktet, gjykatat, burgjet dhe qendrat akomoduese; 

− JR3SP - Spitalet, përfshirë ndërtesat e kujdesit shëndetësor, ndërtesat e rehabilitimit dhe të 

institucioneve të kujdesit shëndetësor; 

− JR4HR - Hotelet dhe restorantet, përfshirë ndërtesa biznesi dhe ndërtesa akomodimi dhe shërbimi, 

përveç ndërtesave të zyrave dhe ndërtesave tregtare; 

− JR5SH - Ndërtesa ku zhvillohen aktivitete të tregtisë me shumicë ose pakicë që klasifikohen si 

ndërtesa shërbimi, përfshirë ndërtesa argëtuese, tregtare dhe ndërtesa stacioni/terminale; 

− JR6S - Objektet Sportive, përfshirë objektet e mbyllura, përveç shesheve me akull të brendshëm. 
 

Një ndarje e tillë ndan më së mirë sektorin rezidencial nga sektorët e tjerë, ndan më së mirë 

gjithashtu ndërtesat publike dhe private sipas funksionit të tyre: arsimor, shëndetësor, sportiv, 

shërbime, etj. Sigurisht që brenda secilës ndarje mund të ketë godina me Faktor Forme që varion 

nga 0.2 – 0.9, por duhet theksuar që nuk rezulton asnjë lidhje logjike ndërmjet të dhënave të 

mbledhura nga Censuset në vite, të cilat janë të vetmet të dhëna, dhe ndarjes mësipër.  

 

 

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

[ndërtesa] Ndërtesë e pabanuar që 
nuk i dihet viti i ndërtimit

Ndërtesë e banuar që 
nuk i dihet viti i ndërtimit

Pallat                                                                                   

Shtëpi në rend ose 
tarracore                                                                         

Shtëpi pjesërisht e 
veçuar                                                                                                                       

Shtëpi individuale                                                                         0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

[banesa]

2001 - 2011

1989 - 2001

1979 - 1989

1969 - 1979

1960 - 1969

1955 - 1960

1950 - 1955

1945 - 1950

1930 - 1945

1923 - 1930

Para 1923



[ 109 ] 

 

TAB. 1: Parametrat e “ndërtesave referente imagjinare” dhe  krahasimi me ndarjen aktuale të censusit [8] 

 

 

Nisur nga kjo mangësi në mbledhjen e të dhënave, në detyrën e këtij punimi u cilësua e 

rëndësishme përcaktimi i “ndërtesave referente imagjinare” në funksion të Ff duke konsideruar 

të njëjtin variacion të Ff si në kodin energjitik, 0.2-0.9. Pra, është përcaktuar se cilës banese i 

përket një Ff = 0.9 apo një Ff = 0.2. Rezultatet e gjetjeve janë përmbledhur në tabelën e 

mëposhtme, duke u bazuar në tipologjitë e ndërtesave ekzistuese. Duke qenë se për Ff ≥ 1.0, 

përfshijnë të gjitha ndërtesat 1-katëshe, nuk paraqet ndonjë interes studimi apo rregullimi i 

ndërtesave të tilla, prandaj nuk është konsideruar në studim por mbartin të njëjta vlera 

studimore të gjetura për ndërtesën referente me Ff = 0.9. Sigurisht që ndërtesat referente janë 

ndërtesa imagjinare, po na mundësojnë interpolim për ndërtesat reale në bazë të faktorit të tyre 

Ff. Nisur nga analiza e të dhënave të paraqitura mësipër, përshkrimi duke cilësuar numrin e 

apartamenteve për çdo ndërtesë na lejon të ndajmë të dhënat e marra nga Censusi sipas Ff. Nisur 

nga të dhënat e Tab.1 dhe censusit të vitit 2011, kuptojmë se: 

− 84% e ndërtesave në Shqipëri kanë një faktor forme Ff  ≥ 0.9 (referuar censusit-2011) 

Gjerësia Gjatësia Lartësia Lart. Kati Nr. Katesh

[m] [m] [m] [m] [-]

0.2 20.0 80.0 27.45 3.05 9 Pallat 9-katësh, 4-hyrje, 16-Ap.(2+1)/kat 16 144

0.3 10.0 80.0 27.45 3.05 9 Pallat 9-katësh, 4-hyrje,  8-Ap.(2+1)/kat 8 72

9-15 0.4 9.0 40.0 15.25 3.05 5 Pallat 5-katësh, 2-hyrje,  4-Ap.(2+1)/kat 4 20

0.5 9.0 18.0 12.20 3.05 4 Pallat 4-katësh, 1-hyrje,  2-Ap.(2+1)/kat 2 8

0.6 10.0 11.0 9.15 3.05 3 Pallat 3-katesh, 1-hyrje, 2-Ap.(1+1)/kat 2 6

3-4 0.7 10.5 11.0 6.10 3.05 2 Pallat 2-katesh, 1-hyrje, 2-Ap.(1+1)/kat 2 4

2 0.8 8.0 9.0 6.10 3.05 2 Vilë 2-katëshe, 1-Ap.(2+1)/kat 1 2

0.9 7.0 7.0 6.10 3.05 2 Vilë 2-katëshe, 1-familjare 1 1

1.0 11.5 12.0 3.05 3.05 1 Vilë 1-katëshe, 1-familjare 1 1

5-8

1

Ndarja 

sipas 

Censusit 

2011

Përmbledhje e parametrave të ndërtesave referente

Ff Përshkrimi
Apart. 

për kat

Apart. 

total

16+

0.2 8,690.0 43,920.0 13,952.3 3,839.4 972.0 20.2% 1600.0 5790.0

0.3 6,541.0 21,960.0 6,797.3 3,655.6 709.2 16.2% 800.0 5211.0

0.4 2,214.5 5,490.0 1,678.8 1,118.7 197.0 15.0% 360.0 1641.5

0.5 982.8 1,976.4 595.0 492.6 78.8 13.8% 162.0 739.8

0.6 604.3 1,006.5 299.3 284.6 39.5 12.2% 110.0 447.3

0.7 493.3 704.6 210.0 199.2 22.2 10.0% 115.5 326.8

0.8 351.4 439.2 127.5 151.0 21.8 12.6% 72.0 258.4

0.9 268.8 298.9 84.5 116.2 24.2 17.2% 49.0 212.8

1.0 419.4 420.9 119.1 104.9 16.6 13.7% 138.0 213.9

Përmbledhje e parametrave specifikë të ndërtesave referente

Raporti 

Ftransp./Fmur         

[--]

Sipërfaqja 

TARRACE 

[m2]

Volumi

Sipërfaqja 

dysheme e 

brendshme

Sipërfaqja 

MJ [m2]

Sipërfaqja 

DRITARE 

[m2]

Ff

Sipërfaqja e 

jashtme

Sipërfaqe 

Term. MJ 

[m2]
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− Të dhënat e censusit për pallate me +16 apartamente i përkasin Ff = 0.2 & 0.3 

− Të dhënat e censusit për pallate me 5-8 apartamente i përkasin Ff = 0.5& 0.6 

− Të dhënat e tjera të marra nga censusi kanë një lidhje të drejtpërdrejtë me Ff.  

− Parametrizimi i “Ndërtesave Referente Imagjinare” na lejon që të përcaktojmë sipërfaqen e 

jashtme për termoizolim, sipërfaqen e dyshemesë, sipërfaqen e mureve të jashtme, 

sipërfaqen e tarracës, sipërfaqen e dritareve, si dhe përqindjen që zënë dritaret në 

sipërfaqen e mureve të jashtme.  

− Përqindja që zënë dritaret në sipërfaqen e mureve të jashtme varion nga 10-20%. 

TAB. 2: Koeficienti i përgjithshëm të TR. NX.“U”, sipas VKM Nr. 537, datë 8.7.2020 [ W/m2.K], [4] 

Koeficienti i përgjithshëmtëtransmetimittënxehtësisë U 

Përshkrimi 
Për ndërtesat në 
rikonstruksion[W/m2.K] 

Përndërtesat e 
reja  [W/m2.K] 

Muret e jashtme në kontakt me mjedisin e jashtëm 0.40 0.38 

Çatia (e pjerrët ose tarracë) 0.35 0.35 

Soleta e papafingos 0.45 0.38 

Dysheme e mbështetur në tokë 0.50 0.50 

Komponentët me xham (dritaret me kornizë alumin i 
izoluar, plastike, druri, etj.), përfshirë xhamin dhe kornizën 

2.20 2.00 

 

Ajo çfarë vihet re nga vlerat e koeficientëve të përgjithshëm të transmetimit të nxehtësisë “U”, 

këto vlera i korrespondojnë një shtrese izolimi prej të paktën 8 cm në muret e jashtme, çati dhe 

soleta papafingo. Një normativë e tillë nuk bën dallim ndërmjet një ndërtese të ndërtuar në 

Sarandë apo një ndërtese të ndërtuar në Vermosh, nuk bën dallim gjithashtu edhe për 

madhësinë e një ndërtese. Këto vlera performojnë mirë për pallate me Faktor Forme 0.2 – 0.3, 

por duke shkuar drejt vilave të vendosura në zona klimatike me GDN të larta, kjo shtresë 

termoizolimi është e pamjaftueshme për të arritur targetin e Certifikatës së PEN për një konsum 

më të vogël se 50 kWh/m2. 

TAB. 3: Koe. Tr. Nx. së mureve të jashtme me trashësi të ndryshme termoizolimi [ W/m2.K] 

Koe. Tr. Nx. së mureve të jashtme me trashësi të ndryshme termoizolimi [ W/m2.K] 

Trashësia e TERMOIZOLIMIT [cm] 0 cm 5 cm 8 cm 10 cm 15 cm 

Mur me tulla me vrima 1.632 0.537 0.383 0.321 0.229 

Mur me tulla t ëplota 1.831 0.557 0.393 0.328 0.233 

Mur me tulla silikate 2.184 0.586 0.407 0.338 0.238 

Mur me blloka 2.320 0.595 0.411 0.341 0.239 

Mur betoniparafabrikat 2.422 0.601 0.414 0.343 0.240 

 



[ 111 ] 

 

Nga tabela mësipër, ku jepen koefiçentët e transmetimit termik të konstuksioneve më të 

përdorura në Shqipëri dhe si dhe koe.Tr.Nx. për rastet kur këto konstruksione termoizolohen me 

5, 8 10, 15 cm termoizolim në anën e jashtme, duket qartë që në rastet kur aplikohet 8 cm 

termoizolim arrihet apo pothuaj arrihet vlera limit e kërkuar e “U-value” për rastet e 

rikonstruksionit (U-valuelimit = 0.4 [W/m2.K]). 

3. REZULTATET DHE DISKUTIMI 

Reflektimet në ndërtesat ekzistuese na shërbejnë për të përmirësuar legjislacionin në lidhje me 

ndërtesat e reja. Në rikonstruksionet e ndërtesave ekzistuese është pothuaj e pamundur që të 

ndryshosh në mënyrë domethënëse përqindjen e sipërfaqes transparente. Por në ndërtimet e 

reja, ne shohim që jo pak herë kemi ndërtesa të cilat rezultojnë me përqindje të lartë të 

sipërfaqes transparente. Le të supozojmë një ndërtesë të re ku sipërfaqja transparente 20% dhe 

sipërfaqja opake është 80% (@20% / 80%). Në këtë rast një konstruksion me “U-value” = 0.40 

[W/m2.K] dhe dritare me “U-value” = 2.00 [W/m2.K] do ishte në rregull për të arritur targetin e 

Certifikatës së PEN për një konsum më të vogël se 50 kWh/m2. “U-value” e ponderuar duke 

konsideruar sipërfaqet përkatëse në këtë rast do ishte: “U-value”ponderuar = 0.704 [W/m2.K]. 

Por nëse supozojmë një ndërtesë të re ku sipërfaqja transparente 80% dhe sipërfaqja opake 

është 20% (@80% / 20%). Në rast se konsiderojmë një konstruksion me “U-value” = 0.40 [W/m2.K] 

dhe dritare me “U-value” = 2.00 [W/m2.K] do përfundonim në një “U-value” të ponderuar prej 

“U-value”ponderuar = 1.676 [W/m2.K]. Praktikisht do kishim një ndërtesë me të njëjtën 

performancë energjitike si një ndërtesë ekzistuese me mur tulle me vrima pa termoizolim.  

TAB. 4: Reduktimi i “U-values” për sipërfaqet transparente dhe sipërfaqen e mureve të jashtme në funksion të 

raportit të sip. Transparente / sip. Muri 

RaportiFtransp./Fmur Ftransparente Fmur Utransparente Umur U-valueponderuar 

[-] [m2] [m2] [W/m2.K] [W/m2.K] [W/m2.K] 

@20% / 80% 20% 80% 2.00 0.38 0.704 

@30% / 70% 30% 70% 1.60 0.32 0.704 

@40% / 60% 40% 60% 1.40 0.24 0.704 

@50% / 50% 50% 50% 1.17 0.24 0.704 

@60% / 40% 60% 40% 1.02 0.24 0.704 

@70% / 30% 70% 30% 0.91 0.24 0.704 

@80% / 20% 80% 20% 0.82 0.24 0.704 

@90% / 10% 90% 10% 0.76 0.24 0.704 
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Siç edhe shihet nga tabela e mësipërme për të ruajtur të njëjtën “U-value” të ponderuar prej “U-

value”ponderuar = 0.704 [W/m2.K], për një ndërtesë me raportin sipërfaqe transparente / sipërfaqe 

opake (@30% / 70%), duhet që konstruksioni të termoizolohet të paktën me 10cm trashësi 

termoizolimi dhe sipërfaqet transparente të kenë një koe.Tr.Nx. prej “U-value” = 1.60 [W/m2.K]. 

Një rritje përtej 30% të sipërfaqes transparente, do kërkonte një termoizolim prej 15cm dhe 

koe.Tr.Nx. të sipërfaqeve transparente ulet nga 1.4 [W/m2.K] (@30% / 70%) në 0.76 [W/m2.K] 

(@90% / 10%). 

Praktikisht nëse kërkohet të ndërtohet një ndërtesë e gjitha prej xhami, koe.Tr.Nx së sipërfaqeve 

transparente nuk mund të jetë më 2.00 [W/m2.K], vlerë e përcaktuar sipas VKM Nr. 537, datë 

8.7.2020, por 0.70 [W/m2.K], për të përmbushur kriteret e performancës së energjisë në këtë 

ndërtesë. 

4. KONKLUZIONE 

ËShtë e rëndësishme përcaktimi i një vlere limit të sipërfaqeve transparente. Nisur nga analiza 

mësipër, një raport (@80% / 20%) të sipërfaqjes transparente 20% dhe sipërfaqes opake 80%, do 

ishte një vlerë e mirë, nisur nga fakti që ndërtimet ekzistuese nuk e kalojnë zakonishtë këtë prag.  

Përtej këtij raporti do ishte mirë që rregulloret shqiptare në lidhje me energjinë tël ishin më 

specifike duke përcaktuar vlera të “U-value” të ponderuara limit, përtej të cilave nuk mund të 

ndërtohet.  

Praktikisht, me dritaret e disponueshme sot në tregun shqiptar, raporti sipërfaqe transparente 

përkundrejt sipërfaqes opake nuk mund të jetë më i lartë sesa (@50% / 50%). Përtej kësaj vlerë, 

dirateret e disponuara në vend nuk do mund të arrinin vlerat e kërkuara ër të plotësuar kushtin e  

“U-value” të ponderuara limit. 

Mosrespektimi i detajeve të tilla, në rastet kur sipërfaqja transparente do rritet përtej limitit prej 

20%, do çonte në ndërtesa me Performancë Energjitike njësoj si ndërtesat ekzistuese në 

Shqipëri, edhe pse ndërtuesi do respektonte VKM Nr. 537, datë 8.7.2020 – “Për Miratimin e 

kërkesave minimale të Performancës së Energjisë së Ndërtesave dhe të elementeve të 

Ndërtesave. 
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ABSTRAKT  
 

Ky punim ka për qëllim të bëjë një vlerësim lidhur me avantazhet dhe të metat e trajtimit të 

liksiviateve në impiantet e trajtimit të ujërave të ndotura urbane në raport me trajtime in situ. A 

është kjo një praktikë e pranueshme për trajtimin e tyre dhe në cilat kushte? Për të patur një 

vlerësim më të mirë mbi mundësinë e trajtimit të liksiviateve në impiantet e trajtimit të ujërave 

urbane, është bërë krahasimi midis parametrave të liksiviateve dhe ujërave të përdorura urbane. 

Rezulton se për shkak të prurjeve jo të konsiderueshme të liksiviateve, trajtimi i tyre së bashku 

me ujërat e ndotura urbane është plotësisht i mundur duke mbajtur parasysh respektimin e disa 

kushteve që kanë të bëjnë me performancën e impiantit dhe mënyrën e dërgimit të liksiviateve 

drejt impiantit. Trajtimi i ujërave të ndotura urbane me liksiviatet e Qendrave të Stokimit Teknike 

(QST) tanimë është një teknologji e kolauduar dhe me funksionim të mirë në se impianti është 

projektuar dhe menaxhuar me kujdes duke evidentuar një stabilitet më të madh dhe një 

funksionim më të mirë në krahasim me sistemet e trajtimit që trajtojnë vetëm liksiviatet. 

Fjalë kyçe: liksiviat, legjislacion, ujëra urbane, qendër stokimi teknike, normativa 

1. HYRJE 
 

Karakteristikat e liksiviateve 
Liksiviati është lengu mbetës që prodhohet nga infiltrimi i ujit në masën e mbetjeve. Gjatë këtij 

infiltrimi, uji ngarkohet me ndotësa organikë, mineralë dhe metale të rendë si pasojë e 

solubilizimit të komponentëve të tretshëm (degradimi biologjik i mbetjeve) (Tchobanoglous et 

al., 1993; Qasim, 1994; d’Antonio, 1997; Gervasoni, 2000; Henry, 1996). 

Liksiviati paraqitet si një leng me ngjyrë të errët, me një erë karakteristike të fortë shpuese dhe 

është rezultat i një procesi degradimi kryesisht anaerobik të mbetjeve. Mbetjet organike të 

pranishme në QST janë të kolonizuara nga mikroorganizma të ndryshëm (baktere, kërpudha) të 

cilat zhvillohen në sasi rritjeje që varen nga tipologjia e mbetjeve të stokuara dhe nga kushtet 
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ambientale të pranishëm si temperatura, lagështia, pH, etj. Pavarësisht se proceset që ndodhin 

në QST janë kryesisht të tipit anaerobik, mbetjet e pranishme në një qelizë të sapokultivuar nuk 

mund të mos ndikohen nga veprimi i gazeve atmosferikë; në fakt oksigjeni që arrin të depërtojë 

në shtresën e mbetjeve shkakton lindjen e proceve mikrobikë aerobikë (ekzotermikë). Formimi i 

anhidridit karbonik, si pasojë e konsumit të oksigjenit, prodhon një acidifikim progresiv të fazës 

ujore. Për këtë arsye, në fund të fazës aerobike, në brendësi të qelizës krijohet një mjedis me pH 

acid, me mungesë oksigjeni dhe me temperaturë më të lartë se ajo fillestare (Tchobanoglous et 

al., 1993; Qasim, 1994; d’Antonio, 1997; Kyeli, 1998; Kulikowska e Klimiuk, 2008). Procesi i 

biostabilizimit të mbetjeve kalon në pesë fazat në vijim: 

− Faza I: faza e latencës. Në këtë fazë proceset e dekompozimit ndodhin në rrugë aerobike. 

Për shkak të ekzotermisë së reaksioneve, konstatohet një rritje e temperaturës, në vlera deri 

60 – 70 °C. Prodhimi i gazit karbonik në vijim dhe rritja e presionit parcial të tij përcakton 

tretjen progresive në ujë të CO2 me ulje të pH dhe kalimin në tretësirë të lendëve të tjera 

minerale. Liksiviati i formuar në këtë fazë të parë është lehtësisht acid dhe karakterizohet 

nga një përqëndrim i lartë i NKO, edhe për shkak të pranisë së lendëve organike pjesërisht të 

degraduara. Gjatë kësaj faze, sasia e liksiviatit të prodhuar është minimale pasi mbetjet, 

duke mos qenë ende të ngopura, tentojnë të thithin të gjitha lengjet e formuar; 

− Faza II: faza kalimtare. në këtë fazë regjistrohet një rritje e vlerave të pH i cili kalon nga acid i 

lehtë në neutral. Njëkohësisht ndodh rritja e përqëndrimit të lendës organike, metaleve të 

rëndë dhe nutrientëve; 

− Faza III: faza e acidifikimit. Në këtë fazë arrihen përqëndrimet maksimale për disa parametra 

si NKO, Fe, Zn dhe acidet yndyrorë volatilë, ndërsa pH zbret në vlera të ulta; 

− Faza IV: faza e metanogjenezës. Në këtë fazë fillon procesi i degradimit anaerobik në 

kuptimin e vërtetë të tij, gjatë të cilit bakteriet metanigjene transformojnë lendën organike, 

pjesërisht të degraduar, në CH4 dhe CO2; duke qenë se kjo ndodh për shkak të konsumit të 

acideve organike, ka një ulje të përqëndrimit të NKO dhe një rritje të vlerës së pH që shkon 

rreth neutralitetit (6.5 – 7.5). Baziciteti i rritur i lengut përcakton një ulje të agresivitetit të tij 

kimik dhe një ulje të përqëndrimeve të komponimeve organike në të  (për shkak të ndikimit 

të pH mbi tretshmërinë); vërehet edhe një ulje drastike e përqëndrimit të NBO5, TOC, NKO, 

acideve organikë dhe ushqyesve (të cilët shndërrohen pothuajse totalisht në CH4 dhe CO2) si 

dhe metaleve të rendë (të cilët janë më pak të tretshëm në pH neutral); 

− Faza V: faza e maturimit. Kjo fazë karakterizohet nga prania thuajse e vetme e acideve 

humikë dhe fulvikë, të cilët nuk pësojnë më transformime të mëtejshme. 

Ashtu si përbërja e liksiviatit ndryshon në raport me kohën, në mënyrë analoge, edhe 

biodegrabiliteti i tij pëson modifikime të ndryshme: me kalimin e viteve, konstatohet një rënie 

progresive e vlerave të NBO5 dhe NKO e cila tenton të ulet më ngadalë, për shkak të pranisë së 

materialeve organikë jo biodegradabël. Raporti NBO5/NKO zvogëlohet me kalimin e kohës, duke 
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marrë fillimisht vlera midis 0.6 dhe 0.8, treguese të një biodegrabiliteti të shpejtë të 

komponentëve organikë (vlera tipike për QST e reja), deri në 0.05 dhe 0.2, tregues të një 

biodegrabiliteti të ngadaltë të lendës së mbetur (Tchobanoglous et al., 1993; Qasim, 1994; 

d’Antonio, 1997; Kyeli, 1998). Përbërja e liksiviateve varet kryesisht nga faktorët e mëposhtëm: 

− Periudha e stokimit të mbetjeve; 

− Tipologjia dhe përbërja merceologjike e mbetjeve; 

− Mënyra e operimit në QST; 

− Përqindja e lendës organike e pranishme në mbetjet; 

− Përmbajtja e lagështisë në mbetjet përpara stokimit. 

Në tabelën e mëposhtme, jepet përbërja tipike e liksiviateve në varësi të moshës së QST të marrë 

nga literatura. 

TAB. 1: Përbërja e liksiviateve (burimi: Tchobanoglous et al., 1993; Henry, 1996) 

 

Parametri 

Përqëndrimi (mg/l) 

QST të reja (më pak se 2 vjet) QST të vjetra (më shumë 

se 10 vjet) 

Intervali Vlera tipike Intervali 

NBO5 2.000 – 30.000 10.000 100 – 200 

TOC 1.500 – 20.000 6.000 80 - 160 

NKO 3.000 – 60.000 18.000 100 – 500 

Lenda e ngurtë pezull 200 – 2.000 500 100 – 400 

Norganik 10 – 800 200 80 – 120 

Namoniakal 10 – 800 200 20 – 40 

Nitratet 5 – 40 25 5 – 10 

Ptotal 5 – 100 30 5 – 10 

Ortofosfatet 4 – 80 20 4 – 8 

Alkaliniteti (CaCO3) 1.000 – 10.000 3.000 200 – 1.000 

pH 4.5 – 7.5 6.0 6.6 – 7.5 

Fortësia (CaCO3) 300 – 10.000 3.500 200 – 500 

Ca 200 – 3.000 1.000 100 – 400 

Mg 50 – 1.500 250 50 – 200 

K 200 – 1.000 300 50 – 400 

Na 200 – 2.500 500 100 – 200 

Cl 200 – 3.000 500 100 – 400 

Sulfatet 50 – 1.000 300 20 – 50 

Fe 50 – 1.200 60 20 - 200 

2. MATERIALI DHE METODA 

Për të patur një vlerësim më të mirë mbi mundësinë e trajtimit të liksiviateve në impiantet e 

trajtimit të ujërave urbane, është bërë krahasimi midis parametrave të të dy efluentëve. Duke iu 
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referuar Tabelës 1, vihet re që liksiviati karakterizohet veçanërisht nga një NBO e lartë, prani të 

lendës në suspension (LP), azotit amoniakal, metaleve të rendë, substancave fenolike dhe 

lendëve të tjera organike. Liksiviatet e rinj karakterizohen nga një ngarkesë organike e lartë përsa 

i përket NBO5 dhe NKO, por lehtësisht e biodegradueshme. Monitorimi mjedisor i qendrave të 

stokimit, tregon që përqëndrimet e NKO5 dhe NKO përgjatë pesë viteve të para të shfrytëzimit, 

përfshihen midis vlerave 10.000 - 15.000 mg/l dhe 20.000 – 25.000 mg/l. Raporti NBO/NKO është 

rreth 0.5, ndërsa ngarkesa organike e liksiviatit ulet në mënyrë progresive gjatë viteve; fraksioni 

organik bëhet gjithmonë e më tepër refraktar ndaj biodegradimit dhe raporti i mësipërm tenton 

drejt 0.1. 

TAB. 2: Përbërja tipike e ujërave të ndotura urbane (burimi: Passino, 1980) 

 

Parametri 

 

Njësia 

matëse 

Vlera 

Influentë me 

ndotje të lartë 

Influentë me 

ndotje mesatare 

Influentë me 

ndotje të ulët 

Lenda e ngurtë totale mg/l 1.200 700 350 

Lenda e ngurtë e tretur totale mg/l 850 500 250 

Lenda e ngurtë e tretur jo volatile mg/l 525 300 145 

Lenda e ngurtë e tretur volatile mg/l 325 200 105 

Lenda e ngurtë pezull totale mg/l 350 200 100 

Lenda e ngurtë e pezull jo volatile mg/l 75 50 30 

Lenda e ngurtë e tretur volatile mg/l 275 150 70 

Lenda e ngurtë e sedimentueshme mg/l 20 10 5 

NKO5 mg/l 300 200 100 

TOC mg/l 300 200 100 

NKO mg/l 1.000 500 250 

Azoti total mg/l 85 40 20 

Norganik mg/l 35 15 8 

Namoniakal mg/l 50 25 12 

NNO3 mg/l 0 0 0 

NNO2 mg/l 0 0 0 

Ptotal mg/l 20 10 6 

Porganik mg/l 5 3 2 

Pinotganik mg/l 15 7 4 

Kloruret mg/l 100 50 30 

Alkaliniteti (CaCO3) mg/l 200 100 50 

Vajra dhe yndyrna mg/l 150 100 50 

 

Për liksiviatet e vjetër me moshë më të madhe se 10 vjet, përqëndrimet e NKO5 dhe NKO janë më 

të ulta, të rendit 100 – 200 mg/l për NKO5 dhe 100 – 500 mg/l për NKO. Gjithësesi, duke qenë se 

shfrytëzimi i qendrës së stokimit kryhet në qeliza të njëpasnjëshme duke çuar në përzjerjen 

progresive të liksiviateve me karakteristika të ndryshme, variacioni i karakteristikave të liksiviatit 
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që do të trajtohet është i vazhdueshëm por shumë i ngadaltë për aq kohë sa qendra e stokimit 

do të ketë qeliza të reja të cilat vihet në funksionim. 

Lendët në suspension që ndodhen në liksiviatet e reja kanë një përqëndrim rreth 1.000 mg/l. Ky 

përqëndrim zvogëlohet me rritjen e moshës së qendrës së stokimit. 

Përqëndrimi i azotit amoniakal në liksiviatet është rreth 500 mg/l në fillim të periudhës së 

shfrytëzimit dhe zvogëlohet me rritjen e moshës së qendrës së stokimit. 

Po ashtu, ka edhe ndotësa të tjerë toksikë të cilët mund të jenë relativisht me përqëndrime 

konstante (substanca fenolike) ose me përqëndrime që varen nga sasia e eliminuar e lendëve 

mbetëse. 

Lista e ndotësave kryesorë të përcaktuar për t’u mbajtur parasyshidentifikon rreth 70 ndotësa 

toksikë për të cilët një përqëndrim maksimal i mundshëm duhet vendosur. Agjensia Amerikane 

për Mbrojtjen e Mjedisit (USEPA) në Technical SupportDocument, USEPA 2000 identifikon 27 

ndotësa organikë me interes në liksiviatet e QST. Përgjithësisht prodhimi i liksivateve 

karakterizohet nga një prurje relativisht e ulët. Kjo prurje gjenerohet në qendrën e stokimit në 

sasi mujore variabël kryesisht në funksion të sipërfaqes në shfrytëzim e cila ndikon drejtpërdrejt 

në sasinë e ujërave nga reshjet atmosferike. 

3. REZULTATET DHE DISKUTIMI 

Avantazhet dhe të metat 
Kriteret e përzgjedhjes së vendit dhe presioni i palëve të interesuara e detyrojnë shpesh 

propozuesin të zgjedhë një vend larg zonave me status të veçantë (zona të ndjeshme, parqe 

natyrorë, lumenj, etj) dhe zonave të banuara. Shpesh propozuesi është i detyruar të shkarkojë 

efluentin e prodhuar në qendrën e stokimit në një rrjedhë me prurje pak a shumë të vogël. Në 

këto kushte, respektimi i normave mjedisore bëhet teknologjikisht pothuajse i pamundur dhe për 

këtë shkak, nuk sigurohet mbrojtja e mjedisit dhe përdorimi i zonës sipas destinacionit. Për këtë 

arsye, dërgimi i liksiviateve të QST drejt impianteve të trajtimit të ujërave ndotura urbane, është 

një mundësi që duhet konsideruar në se kihet parasysh që: 

− Liksiviatet janë veçanërisht të biodegradueshme dhe me prurje të ulët; 

− Në mjaft raste, liksiviati i trajtuar dhe i shkarkuar më mjedis mund të çojë në humbjen e 

destinacionit të përdorimit të këtij të fundit; 

− Operacionet dhe arritja e një rendimenti të kënaqshëm nga sistemet e trajtimit të 

liksiviateve shpesh rezultojnë kompleksë, edhe për shkak të ndërprerjeve të shumta gjatë 

vitit. Këto ndërprerje bëhen akoma më të nevojshme kur kërkohet respektimi i normativës 

lidhur me azotin amoniakal. 

Ndikimi i ngarkesës toksike në trajtimin e ujërave të ndotura urbane duhet të mbahet parasysh 

sidomos për azotin amoniakal. Substancat e tjera organike të pranishme, përgjithësisht kanë një 

aftësi të mirë biodegradimi ose ndodhen në trajtë gjurmësh dhe janë kryesisht të lidhura me 
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llumin (BPC, dioksina dhe furane, disa lloje pesticidesh). Kjo ngarkesë duket e neglizhueshme në 

raport me ngarkesën ndotëse të efluentëve bashkiakë. Në llumrat, impakti i kësaj ngarkese 

suplementare nuk është domethënës por gjithësesi, ai duhet mbajtur në konsideratë. Në parim, 

trajtimi i efluentëve industrialë të ndarë është më efikas dhe përgjithësisht mbetet zgjidhja më 

privilegjuar. Gjithësesi, në rastin e shkarkimeve të QST në rrjet, ato janë të njohura mirë dhe 

duken kompatibël me efluentët urbanë në se plotësohen disa kushte. Për mjedisin, futja në 

rrjetin e ujërave urbane e liksiviateve të QST, mund të jetë një zgjidhje më e sigurt veçanërisht 

për QST të madhësisë së vogël dhe të mesme. Në rastin kur të dy efluentët mund të trajtohen të 

ndarë me sisteme biologjikë, çdo kombinim i tyre mund të trajtohet me të njëjtat sisteme. Për 

këtë duhet mbajtur parasysh elementët e mëposhtëm: 

− Në se prurja e liksiviatit i shtohet prurjes së influentit që do të trajtohet pa asnjë ndryshim, 

do të ketë një rritje të ngarkesës dhe për pasojë një rritje të sasisë së efluentit dhe llumit. 

Kjo rritje mund të reduktojë në mënyrë drastike përqindjen e nitrifikimit duke rritur riskun e 

toksicitetit nga amoniaku. Për këtë, duhen mbajtur të pandryshuar kushtet e ngarkesës që 

janë përpara shtimit të liksiviatit. 

− Po ashtu, mund të ndodhë një pengim i fazës së denitrifikimit në se përbajtja organike 

shërben si burim karboni: liksiviatet e vjetër kanë një përmbajtje të ulët organike të 

biodegradueshme. 

Normativa ndërkombëtare 
Rregullorja e re amerikane (USEPA, 2000) i klasifikon liksiviatet e prodhuar në QST si shkarkime të 

cilat mund të trajtohen me ujërat e ndotura urbane dhe nuk e quan të nevojshëm praninë e një 

paratrajtimi, vendosjen e normave të shkarkimit dhe monitorimin për to. Gjithësesi, në bazë të 

kësaj rregulloreje, për shkarkimet e liksiviateve me origjinë nga qendrat e stokimit të mbetjeve të 

rrezikshme të cilat do të trajtohen në një impiant trajtimi të ujërave të ndotura urbane, është i 

detyrueshëm aplikimi i normave të paratrajtimit. Rregullorja nuk i pengon bashkitë të fiksojnë 

ato vetë normat e paratrajtimit të liksiviateve të QST përpara derdhjes së tyre në rrjet. 
 

Kushtet e pranueshmërisë 
Këto kushte jepen në vijim: 

− Përpara futjes në rrjetin e kanalizimeve të ngarkesës ndotëse dhe prurjes, duhet patur 

kujdes që të respektohen vlerat hyrëse të stacionit të pastrimit; në se kjo nuk është e 

mundur, justifikimi për mundësinë e trajtimit në impiant do të jepet nga projektuesi; 

− Përqëndrimet e ngarkesës ndotëse në ujin e trajtuar duhet të respektojnë limitet e dhëna në 

VKM nr. 177, datë 31.03.2005 përpara pranimit në impiant të ngarkesës suplementare; 

− Liksiviatet e prodhuar në qendrat e stokimit teknike duhet të dërgohen në impiantin e 

pastrimit në mënyrë prioritare duke mos lejuar kapërderdhjen e tyre jashtë rrjetit; asnjë 

kapërderdhje jo konforme e ardhur nga pjesë të tjera të rrjetit ose rritja e vëllimit dhe 
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frekuencës së kapërderdhjeve në kohë shiu në raport me parashikimet e projektit nuk duhet 

autorizuar. 

4. KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME 

Një mënyrë e mundshme trajtimi për liksiviatet e prodhuar në një QST për mbetjet urbane është 

dërgimi i tyre drejt një impianti të trajtimit të ujërave të ndotura urbane. Këto shkarkime në 

parim mund të konsiderohen të pranueshme në impiant kryesisht pasi ato janë veçanërisht të 

degradueshme dhe prurja e tyre është e vogël, për shkak të kompleksitetit të trajtimit të tyre in 

situ dhe nga ana tjetër, për shkak të humbjes së destinacionit të përdorimit të zonës në rastin kur 

shkarkimi i tyre ndodh në rrjedha ujore të vogla. 

Trajtimi i ujërave të ndotura urbane me liksiviatet e QST tanimë është një teknologji e kolauduar 

dhe me funksionim të mirë në se impianti është projektuar dhe menaxhuar me kujdes. Përveç 

kësaj, evidentohet një stabilitet më i madh dhe një funksionim më i mirë në krahasim me 

sistemet e trajtimit që trajtojnë vetëm liksiviatet. 

Gjithësesi, është e rëndësishme që të garantohet se trajtimi i liksiviatit nuk do të kompromentojë 

efikasitetin e trajtimit të impiantit të ujërave të ndotura urbane dhe ruajtjen e mjedisit receptor. 

Rendimenti i funksionimit të impiantit duhet të mbetet i pandryshuar duke respektuar limitet e 

shkarkimeve sipas normativës në fuqi përfshi këtu edhe ato të azotit amoniakal. 

Dhe së fundmi, për të bërë të mundur dërgimin e liksiviateve drejt një impianti trajtimi të ujërave 

të ndotura dhe trajtimin efikas i cili nuk kompromenton efikasitetin e tij, në rastin e një projekti 

të një QST, mund të kërkohet plotësimi i disa kushteve shtesë për pranimin e tyre në impiant. 
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ABSTRAKT  

Përcaktimi i Sipërfaqes Referente të Lartësive - modeli i gjeoidit ka rëndësi të madhe për 

zhvillimin e detyrave të ndryshme gjeodezike në kuadër të një shteti. Një nga detyrat kryesore të 

gjeodezisë është përcaktimi i gjeoidit, i cili përcaktohet si një sipërfaqe ekuipotenciale e fushës së 

gravitetit të Tokës, e cila përkon mesatarisht me nivelin mesatar të detit. Shumë metoda të 

ndryshme për përcaktimin e modelit të gjeoidit janë propozuar ndër vite, secila metodë përdor 

teknikën dhe ka përmbajtjen e saj. Qëllimi i përbashkët i të gjithave metodave të propozuara 

është përcaktimi i një modeli të gjeoidit. Në ditët e sotme gjithënjë e më shumë modelet globale 

gjeopotenciale kanë gjetur përdorim të gjërë në përcaktimin e sipërfaqes referente të lartësive - 

modeli i gjeoidit, në kuadër të shtetit. Në këtë hulumtim do të trajtohen disa prej vendeve të 

rajonit të cilët tashmë e kanë të përcaktuar sipërfaqen refrente të lartësive - modeli i gjeoidit 

duke përdorur modelet globale gjeopotenciale, me qëllim të analizimit të kritereve të vendosura,  

metodave të përdorura dhe analizave të kryera në raport me rezultatet e arritura në përcaktimin 

e sipërfaqes refrente të lartësive. Qëllimi kryesor i këtij hulumtimi është analiza e llogaritjes së 

sipërfaqes refrente të lartësive – modeli i gjeoidit nga përdorimi i modeleve globale 

gjeopotenciale me qellim shndërrimin e lartësive elipsoide të përcaktuara nga GPS në lartësi 

ortometrike, të cilat i referohen sipërfaqes referente të lartësive (SRL). 

Fjalë kyçe: Sipërfaqja referente e lartësive, modeli i gjeoidit, modelet globale gjeopotenciale, 

teknika remove-restore, koordinatat GPS/nivelim, analiza, rezultate. 

1. HYRJE 

Në gjeodezi, inxhinieri dhe në fusha të ngjashme është i nevojshëm përcaktimi i koordinatave me 

saktësi të lartë, për këtë arsye teknologjia GNSS luan një rol të rëndësishëm. Transformimi i 

lartësive elipsoidale GNSS në lartësi ortometrike ose në lartësi normale kërkon një model gjeoidi 

me saktësi të lartë dhe të saktë.  Kështuqë, një nga qëllimet kryesore të gjeodezisë është të 

zhvillojë një model gjeoidi, i cili më pas mund të përdoret për llogaritjen e lartësive ortometrike 
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(Bajrami F., 2022).  Gjatë dekadës së fundit, nevoja për model të saktë gjeoidi ka fituar vrullin për 

të minimizuar/eliminuar detyrën e mundimshme, që kërkon kohë për realizim të nivelimit. Në 

mënyrë që të bëhet shndërrimi nga lartësitë elipsoide në lartësitë ortometrike, duhet të 

llogaritet një model i gjeoidit. Kohët e fundit jemi dëshmitarë të një progresi të madh që po 

bëhet në cilësinë dhe zgjedhjen e modeleve globale gjeopotenciale me qëllim të vetëm 

përcaktimin e një modeli të gjeoidit. Krijimi dhe zhvillimi i modeleve globale gjeopotenciale me 

cilësi të lartë, si funksione matematikore që përafrojnë fushën e gravitetit të Tokës në hapësirën 

3D, është shumë i rëndësishme në shumë aspekte. Këto modele mund të konsiderohen si një 

referencë për vetë gjeodezinë (Barthelmes, 2014), ndër të tjera edhe sigurojnë mundësinë e 

llogaritjes së lartësive ortometrike dhe ndryshimeve në lartësi në kombinim me pozicionimin 

GNSS (Pavlis et al., 2012). Ekziston gjithashtu një mundësi që në të ardhmen të kemi një model 

unik global gjeoidal i nxjerrë/marrë nga një model global gjeopotencial me saktësi të lartë dhe 

me rezolucion të lartë, që mund të shërbejë si një sipërfaqe referimi për krijimin dhe realizimin e 

një të dhëne globale vertikale (Balasubramania, 1994; Schwarz et al., 1987; Ihde & Sanchez, 

2005). 

2. MODELET GLOBALE GJEOPOTENCIALE 

Modeli global ndryshon nga të tjerët për shkak të karakteristikave të tij siç është shkalla e burimit 

të të dhënave dhe metoda e analizës. Prandaj, është e mundur që modelet e mundshme globale 

të ndahen në klasa të ndryshme. Modelet me bazë satelitore merren duke përcaktuar fushën e 

gravitetit duke ndjekur orbitat e satelitëve artificialë. Modelet e kombinuara merren me 

përzgjedhjen e satelitit, të dhënat altimetrike dhe të dhënat nga  gravitetit tokësor. Si rezultat i 

mungesës së rrjetit gravimetrik absolut dhe relativ të një vendi, shpeshherë përdoren modelet 

globale gjeopotenciale, të cilët përfshijnë të dhëna për të gjitha sipërfaqet e Botës. Duke marrë 

për bazë që modelet globale janë zhvilluar në masë të madhe dhe janë gjithnjë e më të sakta, 

kanë gjetur përdorim të gjerë në zgjidhjen dhe përcaktimin e gjeoidit të një vendi (Bajrami, 

2022). Modelet moderne mund të sigurojnë lartësitë gjeoide të çdo pike në sipërfaqen e Tokës 

me një saktësi që ndryshon nga 30cm deri në disa metra (Rapp, 1997; Yong-qi & Zhan-ji, 2001). 

Përveç përdorimit të gjerë të GPS-ve për qëllime gjeodezike, gjithashtu është rritur intersi i 

përcaktimit të saktë të gjeoidit lokal/rajonal me qëllim të zëvendësimit të matjeve të nivelimit 

nga marrësit GPS.  

Në Botë janë të njohura shumë modele globale gjeopotenciale, prej të cilave i kemi veçuar disa 

prej tyre si: EGM84, EGM96; EGG97; EGM08; EIGEN 0x etj, të cilët kanë karakteristikat e tyre. 

2.1 MODELI I GRAVITETIT TË TOKËS 1984 (EGM84) 

Gjeoidi EGM84 është një datum vertikal dhe i përcaktuar për herë të parë në vitin 1987. EGM84 

bazohet në një zgjerim sferik harmonik të potencialit shqetësues në shkallë dhe rend 180 të 

aplikuar në elipsoidin WGS84. Gjeoidi EGM84 është një bazë e të dhënave vertikale për 
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gjeodezinë. Është përcaktuar me informacione nga Agjencia Kombëtare e Inteligjencës 

Gjeohapësinore e SHBA (NGA). Ky model gravitacioni është i plotë në shkallën harmonike sferike 

dhe rendin 180 (georepository.com/datum_5203/EGM84-geoid.html). 

2.2 MODELI I GRAVITETIT TË TOKËS 1996 (EGM96) 

Modeli i gravitetit të Tokës EGM96 (kodi 5773) është një model gjeopotencial i përbërë nga 

koeficientet harmonikë sferikë të plotë në shkallë të rendit 360. Kjo është një zgjidhje e 

përbërënga një zgjidhje kombinim për shkallën dhe rendit 70, një zgjidhje bllok diagonale prej 71 

deri 359 shkallësh  dhe zgjidhja kuadraturë në shkallën 360. Parqitja grafike e modelit EGM96 

është bërë në figurën 2.1. 

 

FIG. 2.1: Modeli gravimetrik i Tokës EGM96.(http://cddis.nasa.gov/926/egm96/egm96.html) 

Saktësia e gjeoidit në modelin EGM96 është më e mirë se një metër në përjashtim të sipërfaqeve 

të zbrazëta të dendura dhe sipërfaqeve të sakta me të dhëna të gravitetit. Modeli EGM96 është 

llogaritur si një rrjet me ndarje 15’x 15’ dhe një rrjet tjetër me ndarje 30’x30’ (Smith & Milbert, 

1999). 

2.3 KUAZI-GJEOIDI I GRAVITETIT EVROPIAN EGG97 

Nga viti 1990 deri në vitin 2003, Instituti për Gjeodezi (Institut für Erdmessung-IFE) në 

Universitetin e Hanoverit kanë punuar si qendër për llogaritjet gravimetrike (kuazi) gjeoidi për 

Evropën dhe sipërfaqet detare që ka vepruar si qendër e Shoqatës Ndërkombëtare të Gjeodezisë 

(IAG). Zgjidhje të përkohshme janë hartuar përafërsisht çdo vit (Torge & Denker, 1991; Denker & 

Torge, 1993; Denker et al., 1995; Denker & Torge, 1998; Roland & Denker, 2005). Sidoqoftë, 

vetëm modeli i gjeoidit dhe kuazigjeoidit EGG97 (European Gravimetric Geoid, 1997; Denker & 

Torge, 1998) iu kaluan përdoruesve të jashtëm. Për fushën e gravitetit me gjatësi vale të gjatë, u 

përdor modeli gjeopotencial EGM96 i plotë për shkallën dhe rendin 360. Modeli i gjeoidit dhe 

http://cddis.nasa.gov/926/egm96/egm96.html
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kuazi-gjeoidit EGG97 është i bazuar në rezolucionin e lartë të gravitetit dhe të gjitha të dhënat e 

terrenit me rezolucion të lartë të disponueshëm në vitit 1997, si dhe modelin global 

gjeopotencial të Tokës EGM96 nga NASA/NIMA (360) siç edhe mund të shihet në figurën 2.2. 

 
FIG. 2.2: Modeli i evropian gravimetrik i kuazigjeoidit EGG97. (http://www.igik.edu.pl/pl/geodezja-i-

geodynamika-modele-geoidy1). 

Ky model ofron 3 milionë të dhëna të gravitetit dhe 700 milionë të dhëna të terrenit për Evropën 

(Denker & Torge, 1998). Zgjidhja e të dhënave të gravitetit ishte më e mirë se 10km për të gjithë 

zonën e tokës evropiane dhe zgjidhja e modeleve të terrenit ndryshonte nga rreth 30m në disa 

km. Të dhënat altimetrike përfshinë zonat e detit. Modeli EGG97 është llogaritur si një rrjet me 

ndarje: 1.0’x1.5’ si dhe 1.0’x1.5’ dhe mbulon intervalin 250N deri 770N dhe 350W deri 67.40E. 

Modelet e gjeoidit dhe kuazi-gjeoidit janë dhënë në formën e rrjetit të valëzimeve. Llogaritja e 

valëzimit është bërë duke përdorur gravitetin dhe të dhënat e terrenit, si dhe një shkallë të lartë 

globale në modelin harmonik sferik sipas procedurës apo teknikës së heqjes-rivendosjes 

(remove-restore).  

2.4 MODELI I GRAVITETIT TË TOKËS 2008 (EGM08) 

Modeli zyrtar i gravitetit tokësor EGM2008 është lëshuar publikisht nga Ekipi Kombëtarë i 

Zhvillimit të EGM-së Gjeohapësinore të Inteligjencës (NGA) të SHBA-ve. Modeli EGM2008 është 

një model harmonik sferik i potencialit gravitacional të Tokës. Ky model gravitacioni është i plotë 

në shkallën harmonike sferike dhe rendin 2159, dhe përmban koeficientë shtesë që shtrihen në 

shkallën 2190 dhe rendin 2159. Me këtë, misioni satelitor GRACE siguroi një model me rezolucion 

shumë të lartë të gravitetit global. Mbi zonat e mbuluara me të dhëna të gravitetit të një cilësie 

të lartë, mospërputhjet midis valëzimit të gjeoidit EGM2008 dhe vlerave të pavarura të 

GPS/nivelimit janë në rendin prej ± 5cm deri në ±10cm. Devijimet vertikale të EGM2008 mbi 

http://www.igik.edu.pl/pl/geodezja-i-geodynamika-modele-geoidy1
http://www.igik.edu.pl/pl/geodezja-i-geodynamika-modele-geoidy1
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SHBA-të dhe Australinë janë brenda ±1.1deri ±1.3 hark-sekonda të vlerave të pavarura 

astrogjeodetike (earth-info.nga.mil/GandG/wgs84/gravitymod/egm2008), siç edhe mund të 

shihet në figurën 2.3. 

 
FIG. 2.3: EGM2008 me rezolucion 2.5 minuta (EGM2008-NGA https://earth-

info.nga.mil/GandG///ëgs84/gravitymod/egm2008/egm08_ëgs84.html). 

EGM2008 përformon në mënyrë të barabartë me modelet e tjera gravitacionale me bazë të 
GRACE në llogaritjet e orbitës. Ky model gravitacional është i kompletuar në shkallën harmonike 
sferike,  ku siguron një raster prej 2.5'x 2.5' dhe një saktësi që i afrohet 10cm. 

2.5 MODELI I GRAVITETIT EVROPIAN I TOKËS 6C4 (EIGEN 6C4) 

Sipas EIGEN, EIGEN-6c4 është një model statik global i gravitetit të kombinuar global deri në 

shkallën dhe rendin 2190. EIGEN6c4 është përpunuar bashkërisht nga GFZ Potsdam (GFZ Qendra 

Gjermane e Kërkimeve për Gjeoshkencat (Deutsches GeoForschungsZentrum) dhe GRGS 

Toulouse (Groupe de Recherche de Géodésie Spatiale).  

Kombinimi i grupeve të ndryshme të të dhënave satelitore dhe sipërfaqesore është bërë nga një 

kombinim i kufizuar i brezit të ekuacioneve normale (në shkallën maksimale 370), që gjenerohen 

nga ekuacionet e vëzhgimit për koeficientët harmonikë sferikë. Një përshkrim i shkurtër i 

teknikave të aplikuara për gjenerimin e një modeli të tillë të kombinuar të fushës së gravitetit 

është dhënë në (Shako et al. 2014). Zgjidhja e rezultuar për shkallën/rendin 370 është zgjeruar në 

shkallën/rendin 2190 nga një zgjidhje diagonale bllok duke përdorur rrjetin e anomalisë së 

gravitetit global të DTU10. Sipas ICGEM, modeli EIGEN6c4 është llogaritur për tërë territoret e 

Tokës, por si pjesë që na nevojitet në punimin tonë është territori i Evropës, ku për llogaritje janë 

përdorur 1047 pika dhe ka shfaqur një gabim 0.121m (http://icgem.gfz-potsdam.de). 

https://earth-info.nga.mil/GandG/ëgs84/gravitymod/egm2008/egm08_ëgs84.html
https://earth-info.nga.mil/GandG/ëgs84/gravitymod/egm2008/egm08_ëgs84.html
http://icgem.gfz-potsdam.de/
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3. ANALIZA E DISA PREJ SHTETEVE RAJONALE ME QËLLIM TË PËRCAKTIMIT TË 

MODELIT TË GJEOIDIT NGA PËRDORIMI I MODELEVE GLOBALE 

GJEOPOTENCIALE 

Paraprakisht është bërë një analizë e përgjithshme në aspektin e ndërtimit dhe përcaktimit të 

modelit të gjeoidit për vendet të cilat tashmë e kanë të llogaritur së paku një model të gjeoidit 

duke përdorur modelet globale gjeopotenciale (Bajrami F., 2022). Shtete të cilat janë përzgjedh 

të analizohen në kuadër të këtij artikulli me qëllim të përcaktimit të modelit të gjeoidit janë: 

Italia, Greqia, Maqedonia e Veriut, Kosova, Mali i Zi, Kroacia, Latvia, Hungaria, Polonia dhe 

Shqipëria.  

3.1 NDËRTIMI I MODELIT TË GJEOIDIT PËR TERRITORIN E ITALISË 

Në analizën e parë të këtij studimi do të paraqesim territorin e Italisë, ku si rast studimi kanë 

marrë 11 pika të rrjetit vertikal Evropean (EUVN), që është bazuar në modelin e fundit 

gjeopotencial EGM2008 dhe është përdorur teknika e heqjes-rivendosjes me ndarjen e rrjetit 1.5’ 

x 1.5’ që mbulon zonën 37° deri në 48° të gjerësisë gjeografike dhe 6° deri në 19° të gjatësisë 

gjeografike. Për zhvillim topografik kanë përdorur SRTM90m dhe modelin dixhital EGM2008. 

Gjeoidi i ri ITG2009 me rezolucion të lartë dhe gjeoidi global EGM2008 janë krahasuar me 

valëzimet gjeoide të matura për 11 pikat. Gjeoidi ITG2009 ka një devijim standard më të vogël 

(12.5 cm) (Corchete, 2010). Sipas punimit nga (Corchete, 2010) ky model mund të përdoret për 

qëllime gjeofizike, përveç gjeodezisë dhe matjeve të lartësisë, sepse mund të sigurojë një kufizim 

për shpërndarjen e dendësisë dhe gjendjen termike të litosferës dhe viskozitetit në mantel, siç 

mund edhe të shihet në figurën 3.1. 

 

FIG. 3.1: Geoid italian i lëshuar në vitin 2009 (ITG2009) (Corchete, 2010). 

3.2 NDËRTIMI I MODELI I GJEOIDIT PËR TERRITORIN E GREQISË 

Modeli i parë për territorin e Greqisë u bë nga grupi GeoGrav në Departamentin e Gjeodezisë 

dhe Sondazhit, Universiteti Aristoteli i Selanikut, të cilin e quajtën GreekGeoid2010. Si rast 

studimi llogaritjet janë bazuar në teknikën heq-llogarit-rivendos në modelin EGM2008 duke u 

përdorur si fushë referimi, me ndarjen e rrjetit 2’x2’ që mbulon zonën 33° deri në 42° të gjerësisë 
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gjeografike dhe 18.5° deri në 30 ° të gjatësisë gjeografike. Të dhënat e gravitetit hyrës iu 

referohen anomalive të gravitetit tokësor, detar dhe ajror për zonën e gjerë helene. Vlerësimi 

përfundimtar u krye në një hap për të gjithë rajonin duke përdorur 1D FFT dhe bërthamën sferike 

Stokes. Saktësia mesatare e modelit të gjeoidit kur krahasohet me të dhënat e mbledhura 

GPS/nivelimin është në nivelin 3-5cm. Paraqitja vizuele e të cilave mund të vërehet në figurën 

3.2. 

 

FIG. 3.2: GreekGeoid2010. (https://www.isgeoid.polimi.it/Geoid/Europe/Greece/greece_g.html). 

3.3 NDËRTIMI I MODELI I GJEOIDIT PËR TERRITORIN E MAQEDONISË SË VERIUT 

Republika e Maqedonisë së Veriut nuk është e përfshirë në llogaritjen e një modeli të gjeoidit. 

3.4 NDËRTIMI I MODELI I GJEOIDIT PËR TERRITORIN E KOSOVËS 

Republika e Kosovës si rast studimi ka marrë 30 pika të rrjetit të nivelimit dhe GPS për një 

sipërfaqe 11.000 km² me ndarjen e rrjetit 5x5km që mbulon zonën 42° deri në 43.25° të gjerësisë 

gjeografike dhe 20° deri 22° të gjatësisë gjeografike, Kosova është ndarë në 5 grupe. Këtu si 

rezultat përfundimtar është përcaktuar gjeoidi model EGM2008 me vlerat minimale -5cm dhe 

maksimale 7cm dhe devijim standard 3cm. Sipas (Ameti & Jager, 2016) ky model është 

konsideruar mjaft i saktë dhe si i tillë mund të aplikohet si model referimi i lartësisë në sistemin 

internet të pozicionimit të Kosovës (KOPOS). Paraqtja vizuele e të cilit është vendosur në figurën 

3.3. 

https://www.isgeoid.polimi.it/Geoid/Europe/Greece/greece_g.html
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FIG. 3.3: Përcaktimi i modelit përfundimtar gjeoid i Kosovës nga koncepti DFHRS (Ameti & Jager, 2016) 

3.5 NDËRTIMI I MODELI I GJEOIDIT PËR TERRITORIN E MALIT TË ZI 

Republika e Malit të Zi nuk është e përfshirë në llogaritjen e një modeli të gjeoidit. 

3.6 NDËRTIMI I MODELI I GJEOIDIT PËR TERRITORIN E KROACISË 

Si rast studimi ka marrë rreth 500 pika të rrjetit të nivelimit dhe GNSS me ndarjen e rrjetit 30”x 

45” që mbulon zonën 42° deri në 46.6° të gjerësisë gjeografike dhe 13° deri në 19.5° të gjatësisë 

gjeografike. Për territorin e Kroacisë kuazi-gjeoidi rajonal EGM2008 përshtatet shumë mirë në 

GNSS/ pikat e nivelimit në një pjesë të madhe të Kroacisë kontinentale, që ndryshon vetëm 3-5 

cm, përveç disa zonave problematike, kryesisht në kufijtë me Malin e Zi dhe Italinë, ku 

qëndrueshmëria ndryshon nga 10 në 15cm dhe është quajtur HRG2009. Sipas (Bašic & 

Bjelotomic, 2014) dallimet që rezultojnë nga HRG2009 kanë një devijim standard prej 3.5cm mbi 

të gjithë zonën, duke krahasuar devijimin standard prej 11.4 cm të marrë me modelin e 

mëparshëm gjeoid kombëtar HRG2000, siç edhe mund të shihet në figurën 3.4. 

 

FIG. 3.4: Modeli i ri gjeoid me rezolucion të lartë HRG2009(Bašic & Bjelotomic, 2014). 
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3.7 NDËRTIMI I MODELI I GJEOIDIT PËR TERRITORIN E LATVISË 

Ndërtimi i këtij modeli është bërë duke krahasuar modelin e gjeoidit Latvian 98 (LV’98), që ky 

model përdoret nga topografët për shumë vite. Ky model është i bazuar nga hartat e gravitetit 

nga sateliti mbi Detin Baltik dhe matjet e gravitetit, ndërsa këto llogaritje janë kryer me 

programin GRAVSOFT me një saktësi të vlerësuar 6-8cm. (Janpaule et al., 2013). Si një e dhënë 

hyrëse (N, ξ, η) u përdor Modeli Gjeoid Gravimetrik Evropian 1997 (EGG97). Për llogaritjet e 

mëtutjeshme janë përdorur 102 pika GPS/nivelim (B, L, h | H) që kanë shërbyer si më të 

përshtatshme për sipërfaqen e kuazi-gjeoidit. Pikat që merren për llogaritje gjenden më së 

shumti në Latvi, kurse 3 në Estoni dhe 17 në Lituani. Në programin DFHBRS janë bërë llogaritjet 

me rrjetin e projektuar 5x5km, siç edhe mund të shihet në figurën 3.5. 

 

FIG. 3.5: Projektimi i llogaritjes për Letoninë DFHRS-DB(Janpaule et al., 2013). 

Sipas (Janpaule et al., 2013) sipërfaqja referuese e lartësisë gjeoidale me saktësi të lartë mund të 

arrihet me numrin minimal të vëzhgimeve të 102 pikave. Sipërfaqja referuese e lartësisë kuazi-

gjeoidi për Latvinë është me gabim mesatar kuadratik prej 1.6cm, e cila është përfituara duke 

përdorur softuerin DFHBF. Krahasimi me modelet globale tregon se modeli LV’98 dhe zgjidhja 

DFHBF ka marrëveshjen më të mirë me EGG97 dhe EGM2008 - RMS është 4-6cm. Për shkak se 

modeli EGG97 u zbatua në zgjidhjen DFHRS, gabimi mesatar kuadratik ka rezultuar të jetë: 1.7cm 

(Janpaule et al., 2013). 

3.8 NDËRTIMI I MODELI I GJEOIDIT PËR TERRITORIN E HUNGARISË 

Si rast studimi ka marrë 18 pika të rrjetit të nivelimit dhe GPS me ndarjen e rrjetit 1.5’x1.5’ që 

mbulon zonën 45° deri në 49° të gjerësisë gjeografike dhe 16° deri në 23° të gjatësisë gjeografike. 

Për territorin e Hungarisë janë bërë llogaritjet dhe është bërë krahasimi për dy modele EGM2008 

dhe EGG2013, ku gjeoidi EGG2013 ka dëshmuar që ka saktësi më të mirë se gjeoidi i mëparshëm 

global EGM2008. Për më tepër EGG2013 ka devijim standard më të vogël (3.6cm) krahasuar me 
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EGM2008 me devijim standard (4.5cm) (Corchete, 2013). Sipas punimit nga (Corchete, 2013) ky 

është gabimi më i vogël i marrë nga çdo zgjidhje gjeoide për Hungarinë dhe modeli i ri do të jetë i 

dobishëm për përcaktimin e lartësisë ortometrike në male dhe zona të largëta, në të cilat niveli 

ka shumë probleme logjistike. Paraqitja vizuele e këtij modeli mund të shihet në figurat 3.6. dhe 

figurën 3.7. 

 

FIG. 3.6: Llogaritetmodeligjeoid EGM2008 (Corchete, 2013). 

 

FIG. 3.7: GjeoidiGravimetrikHungarezlëshuarnë 2013 (HGG2013), (Corchete, 2013). 

 

3.9 NDËRTIMI I MODELI I GJEOIDIT PËR TERRITORIN E POLONISË 

Modeli i parë rajonal gjeoid astro-gravimetrik për Poloninë u zhvillua në vitin 1961 (Bokun, 1961), 

ndërsa modeli i fundit gjeoid astro-gravimetrik u llogarit në vitin 2005 në bazë të devijimeve të 

korrigjuara astro-gjeodezike dhe astro-gravimetrike të vertikalit (Rogoëski et al., 2005). Si rast 

studimi ka marrë 120 pika të rrjetit të nivelimit dhe GPS me ndarjen e rrjetit 1.5' x 3.0' që mbulon 

zonën 48° deri në 56° të gjerësisë gjeografike dhe 12° deri në 26° të gjatësisë gjeografike. Në 

llogaritjen është përdorur modeli EGM2008 deri në shkallën 360. Janë bërë llogaritjet dhe është 

bërë krahasimi për modelin global EGM2008, ky gjeoid ka devijim standard më të vogël (2cm) 

(Kuczynska-siehien et al., 2015). Kjo saktësi e arritur është e krahasueshme me saktësinë e 

modeleve të fundit kuazi-gjeoidit të llogaritur për Poloninë duke përdorur metodën remove-

compute-restore. Një paraqitje e këtij modeli të gjeoidit mund të shihet në figurën3.8. 
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FIG. 3.8: Modeligjeoid gravimetric ipërcaktuar (në m). 

3.10 NDËRTIMI I MODELI I GJEOIDIT PËR TERRITORIN E REPUBLIKËN E SHQIPËRISË 

Për ndërtimin e modelit të gjoidit për Shqipërinë llogaritje janë bërë në vitin 2013 me programin 

DFHBF dhe janë bazuar në përdorimin e modeleve EGM2008 dhe EGG97, ku sipas William 

Owusu-Banahene (Jnr.) janë përdorur 109 pika dhe modeli i gjeoidit EGM2008 ka treguar saktësi 

më të mirë se EGG97, saktësia mund të arrihet 1-5cm dhe me gjeoidin EGM2008, paraqitja 

grafike e këtij modeli mund të shihet në figurën 3.9. 

Gjithashtu edhe në vitin 2015  nga ASIG (Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor) 

dhe KRGJSH (Korniza Referuese Gjeodezike Shqiptare) është tentuar të bëhet adoptimi lokal i 

modelit të gjeoidit EGM2008, ku si pika të besuara kanë përdorur 125 pika nga 151 pika të rrjetit 

të nivelimit, ku ndryshimet në saktësi janë ±50cm në bazë të llogaritjeve nga një program 

Albageo03, që mbulon zonën 39°01’ deri në 43°29’ të gjerësisë gjeografike dhe 18°01’ deri në 

21°59’ të gjatësisë gjeografike. Për korrigjim ASIG dhe KRGJSH kanë bërë eliminimin e 8 pikave 

për të mos pasur gabime më të mëdha se ±50cm. 
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FIG 3.9: Majtas: Dizajni i Patching dhe Meshing për Shqipërinë. Djathtas, vijat e izohipseve të gjeoidit të 

përputhshëm me RTCM (1-5) cm për Shqipërinë (Oëusu-Banahene, 2013). 

Një tjetër hulumtim i kryer në vitin 2022 në kuadër tezës së disertacionit (Bajrami F. 2022) janë 

paraqitur analizat e kryera me qëllim të përcaktimit të sipërfaqes refrente të lartësive për 

Shqipërinë. 

 

FIG. 3.10: Paraqitja e 151 vëzhgimeve të ndara në rrjeta të rregullta 5kmx5km dhe paraqitja e krijimit të 9 

grupeve/regjioneve 
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Nëpërmjet metodës DFHRS, në të cilën janë të integruara 5 modele globale gjeopotenciale 

(EGM96, EGG97, EGM2008, EIGEN 04 dhe EIGEN6c4) janë realizuar testimet për 151 pika me 

qëllim të synimit të përcaktimit të sipërfaqes referente të lartësive (SLR) për Shqipërinë. E gjithë 

zona e territorit të Shqipërisë është ndarë në rrjeta të rregullta të madhësisë 5kmx5km, në të 

cilën janë krijuar 9 grupe/regjione, paraqitja grafike e të cilave mund të shihet në figurën 3.10. 

 

FIG. 3.11: Harta e ndërtuar nga të dhënat e llogaritura për modelin global gjeopotencial EIGEN6c4 

Nga ky hulumtimi i kryer del se modeli EIGEN6c4 ka treguar saktësi më të mirë se modelet e tjera 

të përdorura për analizë, ku është llogaritur devijimi standard me një saktësi prej 4cm (Bajrami F. 

2022), paraqitja grafike e të cilët mund të shihet në figurën 3.11. 

4. REZULTATET DHE DISKUTIMI 

Duke pasur parasysh që teknologjia kohëve të fundit ka avancuar shumë dhe disa prej metodave 

klasike dalë nga dalë po dalin nga përdorimi për shkak të kohëzgjatjes që marrin në realizimin e 

matjeve si dhe përpunimin e dhënave (Bajrami F., 2022).  

Në ditët e sotme, modelet e gravitetit satelitor përdoren në mënyrë rutinore pë të siguruar 

informacion të fushës së gravitetit me gjatësi vale të gjatë për modelimin rajonal të gjeoidit, 

ndërsa të dhënat e gravitetit tokësor dhe ajëror kontribojnë në gjatësinë e valës së mesme dhe 

të shkurtër të fushës së gravitetit.  



[ 134 ] 

 

Ndërmjet matjeve me GNSS dhe modeleve globale gjeopotenciale është krijuar mundësia e 

përcaktimit të modelit të gjeoidit mjaft të saktë për një territor të caktuar. Por gjithashtu duke 

pasur parasysh trendet dhe zhvillimet që ndodhin si në rajon po ashtu edhe më gjerë, 

vazhdimisht shtrohet kërkesa për të ndjekur hapat e tyre. Duke pasur në konsideratë këtë që u 

tha më lartë dhe duke përcjellë zhvillimet e fundit në rajon dhe Evropë që kanë ecur në zhvillimin 

e modelit të gjeoidit duke përdorur modelet globale gjeopotenciale si një mundësi e mirë e 

përcaktimit të sipërfaqes refrente të lartësive me qëllim shndërrimin e lartësive elipsoide të 

përcaktuara nga GPS në lartësi ortometrike, të cilat i referohen sipërfaqes referente të lartësive 

(SRL) dhe atë me saktësi të pranueshme (Bajrami F., 2022).  

Qëllimi i këtij hulumtim ishte që të bëjmë një krahasim midis vendeve të rajonit të cilat tashmë e 

kanë të përcaktuar një model të gjeoidi duke përdorur modelet globale gjeopotenciale si një 

mënyrë e re, e shpejtë, të cilat gjithashtu po ofrojnë saktësi të lartë me qëllimi definimin e 

sipërfaqes refrente të lartësive për territor të caktuar.  Hapave të këtyre shteteve të cilët janë 

përfshirë në këtë hulumtim i ka ndjekur edhe Shqipëria duke e përcaktuar modelin e gjeoidit-

sipërfaqen refrente të lartësive duke marrë për bazë përdorimin e modeleve globale 

gjeopotenciale, në këtë rast duke përfshirë në analizë 5 modele globale gjeopotenciale më të 

njohurat dhe më të përdoruarat më qëllim të përcaktimit të modelit të gjeoidit për territorin e 

Shqipërisë, në mëyrë që për përdoruesit e sistemit GNSS të ju  lehtësoj punën për arsye se bën të 

mundur shndërrimin e lartësive elipsoide të përcaktuara nga GPS në lartësi ortometrike ose 

lartësi normale, të cilat i referohen sipërfaqes referente të lartësive (SRL). 
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ABSTRAKT  

Erozioni i tokës është një nga fenomenet më të përhapura të gërryerjes apo degradimit të tokës 

në vendin tonë. Referuar studimeve të ndryshme rezulton se ky fenomen shfaqet shumë i 

fuqishëm dhe aktiv edhe në vendin tonë, ku vlerat mesatare të tokës së gërryer luhaten nga 20 -

70 ton/ha/vit. Referuar studimeve të nryshme dhe monitorimit të kryer paraprakisht rezulton që 

në rrethin e Korçës takohen disa zona problematike, përsa i takon pranisë së erozionit, por ndër 

to duhet veçuar pellgu ujëmbledhës i përroit të Gorulit, i cili është furnizuesi kryesor i rezervuarit 

të Çemericës. Kjo përzgjedhje është diktuar nga një sërë faktorësh, ku rilevohen dukshem 

konfiguracioni i zonës, i ndërthurur me agresivitetin e faktorëve klimatike dhe ndërhyrjet, me 

efekte negative, të faktorit human. Qëllimi kryesor i këtij studimi ka qënë vlerësimi 

igjendjesrealetë erozionit të tokës nëkëtë pellg ujëmbledhës, nëpërmjet përdorimit të metodës 

shumëfaktoriale. Nga llogaritjet e kryera rezulton se sipërfaqja totale e pellgut ujëmbledhës të 

përroit të Gorulitështë rreth 805 ha. Nga aplikimi i metodës shumëfaktoriale, rezulton se në këtë 

zonë takohen të katër klasat e erozionit, ku: në  klasën e parë (E1) takohen 357 ha ose (44%), 

klasën e dytë (E2)111 ha ose (14%), klasën e tretë (E3)245  ha ose (30%) dhe në klasën e katërt 

(E4) 92 ha ose (12%). Siç shihet, mund të themi që fenomeni i erozionit në këtë zonë është 

problematik pasi rreth 42% e sipërfaqes të analizuar, bëjnë pjesë në klasën e tretë dhe të katërt 

të rrezikut të erozionit. 

1. HYRJE 

Ekzaminimi lidhur me problemin e erozionit dhe analizimi i fenomeneve natyrore që ndodhen në 

manifestimin e këtij problemi mund të shpien në përcaktimin e faktorëve të rëndësishëm që 

ndikojnë në lindjen dhe zhvillimin e tij [1]. Numri i madh dhe natyra e ndryshme e këtyre 

funksioneve tregojnë që një kompleks variablash duhet të përfshihen në sistemin e 

inventarizimit. Për më tepër, ndërfutja dhe ndërveprimi i faktorëve e bën të vështirë vlerësimin e 

kontributit të sejcilit faktor. Për të kapërcyer këto probleme është i nevojshëm klasifikimi 

sistematik i faktorëve. Me klasifikim nënkuptohet ndërveprimi ndërmjet faktorëve dhe 
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strukturës, me anë të sejcilës faktoret ndikojnë mbi erozionin. Një klasifikim ikëtyre faktorëve 

sipas sistemit teknik tëanalizës ka të bëjë me dy sisteme të quajtura, sistemi i faktorëvë të 

jashtëm dhe sistemi i faktorëvë të brendshëm [2].  

2. MATERIALI DHE METODA 

2.1. SHRTIRJA E STUDIMIT  

Pellgu ujëmbledhës i përroit të Gorulit ndodhet në Jugperëndim të qytetit të Korçës rreth 35 km 

larg saj dhe përfshihet në gjërësinë gjeografike 40º31'00" dhe 40º32'24" dhe me gjatësi 

gjeografike 20º25'44" dhe 20º28'57". Ky pellg është nën administrimin e Bashkisë Korçë. Ndërsa 

zona si njësi territoriale përfshihet në Njësinë Administrative Vithkuq [3]. Nga vlerësimet e bëra 

rezulton se sipërfaqia totale e pellgut është 805 ha. Nga kjo pjesa dërmuese është e veshur me 

bimësi pyjore me rreth 566 ha, dhe 239 ha janë kullotë. Në mënyrë më të detajuar sipërfaqia e 

pellgut sipas përdorimit paraqitet në pasqyrën e më poshtme: 

TAB. 1: Shpërndarja e sipërfaqes së pellgut ujëmbledhës 

Sipërfaqa e përgjithshme Nga e cila 

pyjore kullosore 

(ha) % (ha) % (ha) % 

805 100 566 70 239 30 
 

 

FIG. 1: Pozicionimi i zones së studimit (Burimi: Google earth 2022) 
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FIG. 2: Pamja e pellgutujëmbledhës(Burimi: Google earth 2022) 

Kjo përzgjedhje është diktuar nga një sërë faktorësh, ku rilevohen dukshëm konfiguracioni i 

zonës, i ndërthurur me agresivitetin e faktorëve klimatike dhe ndërhyrjet, me efekte negative, të 

faktorit human.  

2.2. METODOLOGJIA E STUDIMIT 

Shkalla e gërryerjes së tokës, në përgjithësi, varet nga një kompleks faktorësh të brendshëm dhe 

të jashtëm, të cilët ndikojnë direkt ose indirekt në çfaqjen dhe zhvillimin e këtij proçesi, i cili sa 

vjen dhe po bëhet më problematik për vendin tonë [4]. Metodologjia e përdorur për realizimin e 

këtij studimi, është një metodë shkencore e re, marrë nga literatura bashkëkohore, me të cilën 

është operuar gjatë gjithë fazave të tij. Vlerësimi i rrezikut të erozionit në mjediset e pellgut 

ujëmbledhës së Gorulit është bërë bazuar në metodën shumëfaktoriale. Kjo metodë konsiston në 

analizimin e dy grupeve kryesore të faktorëve: i) faktorët e jashtëm dhe ii) faktorët e brendshëm. 

Ndarja e faktorëve në të brendshëm dhe të jashtëm krijon mundësinë e vlerësimit të aspekteve 

të ndryshme të një funksioni. Faktorët e jashtëm përcaktojnë “produktin ose rrezikun 

potencial”(nivelin e përmbushjes së një funksioni) të një stacioni të caktuar, ndërsa faktorët e 

brendshëm përcaktojnë “nivelin e përshtatshmërisë ose aftësinë rezistuese”të një grumbulli 

pyjor, në realizimin e një funksioni të caktuar [2].  
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Studimi dhe analizimi i faktorëve të jashtëm dhe të brendshëm, që ndikojnë në zhvillimin e 

erozionit, është bërë në bazë të ndarjes parcelare për sipërfaqet pyjore dhe kullosore të kësaj 

zone. Tek këta grupe faktorësh përfshihen elementët e mëposhtëm: 

A. Faktorët e jashtëm 

1. Formacionet shkëmbore 

2. Toka 

3. Klima 

4. Pozita gjeografike 

5. Ndikimi human 

6. Faktorët specialë të pellgut ujëmbledhës 

B. Faktorët e brendshëm 

1. Struktura e mbulimit të tokës (veshja me mbulesë pyjore apo kullosore, biomasa e 

vdekur, trashësia e  lëgushës etj). 

2. Struktura e pyllit (tipi, llojet, shtrija vertikale) 

3. Ndikimet e shkaktura nga shfrytëzimi. 

Për analizimin e të dy faktorëve janë marrë në konsideratë elementët përbërës të tyre, duke u 

konsultuar me literaturën dhe me një sërë ekspertësh të cilët kanë dhënë mendime për 

vlerësimin e sejcilit prej këtyre faktorësh. Nisur nga vlerësimi i shkallës së erozionit, numri 1 i 

përket klasës së parë  të erozionit, e kështu me radhë: 

− Klasa e 1 - Deri 25 % të horizontit A, në pjesën më të madhe të sipërfaqes; 

− Klasa e 2 - Nga 25 - 75 % të horizontit A, në pjesën më të madhe të sipërfaqes; 

− Klasa e 3 - Mbi 75 % të horizontit A, dhe në përgjithësi edhe të horizontit B; 

− Klasa e 4 - Tokë thellësisht e eroduar, me rrjet përroskash mesatarisht të thella. 

Përpunimi i gjithë  elementëve dhe nënelementëve, që merren në konsideratë, për të vlerësuar 

rrezikun e erozionit në bazë parcele pyjore dhe kullosore, bëhet nëpërmjet programit Excel. Në 

varësi të vlerës, niveli i përmbushjes apo i përshtatshmërise për realizimin e një funksioni 

renditet në katër klasa. 

TAB. 2: Klasifikimi i rezikut te erozionit për faktorët e jashtëm  
 

Faktorët e jashtëm – klasa e erozionit 

Q N Rreziku i erozionit  

4 351-400 Shumë i lartë 

3 251-350 Lartë 

2 151-250 I vogël 

1 100-150 Shumë i vogël. 
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TAB. 3: Klasifikimi i rezikut te erozionit për faktorët e brendshëm) 

Faktorët e brendshëm – klasa e përshtatshmërisë 

Q N Rreziku i erozionit  

4 351-400 Shumë i lartë 

3 251-350 Lartë 

2 151-250 I vogël 

1 100-150 Shumë i vogël. 
 

Vlerësimi shkallës reale të erozionit për çdo parcelë do të bëhet sipas barazimit të mëposhtëm 
[5]: 

)6.0()4.0(  fbfj CCE  

ku: 

E –  Shkalla reale e rrezikut të erozionit. 

Cfj–  Klasa e rrezikut të erozionit sipas faktorëve të jashtëm. 

Cfb –  Klasa e rrezikut te erozionit sipas faktorëve të brendshëm. 

3. REZULTATET DHE DISKUTIMI 

Siç u theksua dhe më sipër shkalla e erozionit në mjediset pyjore dhe kullosore të këtij pellgu 
ujëmbledhës, është bërë nëpërmjet studimit dhe analizimit të faktorëve të jashtëm dhe të 
brendshëm, duke  percaktuar peshën, që zë secili prej tyre. Për këtë paraprakisht eshtë bërë 
kodifikimi i secilit prej nën-elementëve, nëpërmjet një vlerësimi të gerryerjes apo erodimit të 
tokës, në katër klasa, nga 1-4 (numri 1 i përket shkallës së parë të gerryerjes, apo erodimit, etj) 
[5]. 

 

FIG. 3: Klasifikimi i rezikut të erozionit sipas klasave të gërryerjes së tokës 
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Vlerësimi i rrezikut për çdo parcelë pyjore apo kullosore është bërë në bazë të programit exel. 

Më poshtë po japim llogaritjet e bëra për parcelën pyjore Nr 2,  të pellgut ujëmbledhës. 

 

FIG. 4: Vlerësimi i rrezikut të erozionit, faktorët e jashtëm 
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FIG. 5: Vlerësimi i rrezikut të erozionit, faktorët e brendshëm 

Vlerësimi i shkallës reale të vlerësimit të  rrezikut të erozionit për parcelën nr.2jepet më poshtë: 

342.1822.052.0)6.03.1()4.03.1()6.0()4.0(  fbfj CCE  

Nga përllogaritjet e mësipërme del se parcela nr.2, bën pjesë në shkallën e parë të rrezikut të 

erozionit. Llogaritja e rrezikut real të erozionit, për sejcilën parcelë të këtij pellgu ujëmbledhës, 

kjo e bërë sipas shembullit të mësipërmjepet i përmbledhur në tabelën dhe figurën e 

mëposhtme. 

TAB. 4: Shpërndarja e klasave të rrezikut të erozionit 

Nr Nr. 
parcelës 

Sip (ha) Përdorimi i 
territorit 

Shkalla e erozionit 

E1  E2 E3 E4 

ha % ha % ha % ha % 

1. 1 6 Pyll -  -  6  -  

2. 2 257 Pyll 257  -  -  -  

3. 3 100 Pyll 100  -  -  -  

4. 4 63 Pyll -  -  -  63  

5. 5 107 Kullotë -  107  -  -  

6. 6 111 Pyll -  -  111  -  

7. 7 128 Kullotë -  -  128  -  

8. 8 7 Pyll -  -  -  7  

9. 9 4 Kullotë -  4  -  -  

10. 10 22 Pyll -  -  -  22  

11. TOTALI 805  357 44 111 14 245 30 92 12 
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FIG. 6: Shpërndarja e klasave të rrezikut të erozionit sipas shkallëve të tyre 

Siç shihet nga të dhënat e tabelës dhe grafikut të mësipërm del se në pellgun e marrë në studim 

fenomeni i erozionit është i pranishëm me të gjithë shkallët e tij dhe klasa e tretë dhe e katërt 

zënë rrerh 42%, gjë kjo e cila tregon se fenomeni i erozionit në këtë zonë është problematik. 

4. KONKLUZIONE 

Nga studimi dhe analiza e rezultateve të kërkimit arrijmë në disa konkluzione paraprake: 

− Nga studimi i faktorëve të brendshëm rezulton se vegjetacioni i dëmtuar në disa parcela ka 

ndikuar dukshëm në zhvillimin e fenomenit të erozionit. 

− Problemet kryesore, që hasen në sipërfaqet kullosore janë mbikullotja dhe kullotja e 

paligjshme, të cilat kanë dëmtuar edhe sipërfaqet pyjore; 

− Shkalla aktuale e erozionit rezulton të jetë mjaft kritike.  

− Në këtë pellg ujëmbledhës, takohen të katër klasat e rrezikut, ku klasa e parë përfshin 

(E1)357  ha ose (44 %), klasa e dytë (E2)111  ha  ose (14 %),  klasa e tretë (E3)245  ha ose (30 

%) dhe klasa e katërt (E4) 92  ha ose  (12 %). 
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ABSTRAKT  

Sitnica është lumi kryesor që shtrihet në rrafshin e Kosovës i cili i bashkohet lumit Ibër, njëritprej 

baseneve kryesore në Kosovë, i cili më tej rrjedh drejt veriut të vendit duke iu bashkuar Danubit 

më vonë. Baseni ujëmbledhës i Sitnicës mbulon një sipërfaqe totale prej 2,873 km², ose rreth 

25% të sipërfaqes së përgjithshme të Kosovës. Sitnica është lum fushor me prurje shumë të 

ndryshueshme gjatë stinëve kurse vlerë mesatare 9.5-16.6 m3/s[6]. Buron në ultësirën 

verilindore të maleve të Sharrit në komunën e Ferizajt, në Sazli. Më pas vazhdon rrjedhën drejt 

veriut dhe fushave të rrafshit të Kosovës ku i bashkohen disa degë. Në periferi të kryeqytetit 

(Prishtinë), ajo hyn në basenin minerar të Kosovës ku i bashkohen dy degë shumë të ndotura: 

Graçanka dhe Prishtevka. Pikërisht në këtë seksion cilësia e ujit të saj përkeqësohet ndjeshëm me 

shkarkimet e ujërave të zeza nga Prishtina dhe vendbanimet përreth, ujërat e ndotura nga 

industritë e vendosura përgjatë rrjedhës së saj (miniera e qymyrit dhe termocentralet), nga 

lanfillet dhe depozitimi i mbetjeve të ngurta përgjatë brigjeve të lumit. Industria kryesore e 

prodhimit të energjisë së vendit (termocentralet “Kosova A dhe B”) gjendet afër Sitnicës dhe 

funksionimi i tyre nuk është në përputhje me standardet dhe rregulloret për mbrojtjen e 

mjedisit.Ujërat e ndotura të prodhuara nga operimi i tyre derdhen në lumin Sitnicë me trajtim 

minimal. Me studimin e nivelit të ndotjes së shkarkimeve të ujërave të ndotura që prodhohen 

nga ky impiant, ky artikull parashtron disa rekomandime për trajtimin e ujërave të ndotura në 

mënyrë që termocentrali të plotësojë kërkesat e funksionimit sipas kërkesave nacionale dhe të 

Bashkimit Europian. 

1. HYRJE 

Ujërat e Kosovës janë me sasi të kufizuar dhe të shpërndara në mënyrë jo të njëtrajtëshme në 

hapësirë dhe kohë. Pjesa perëndimore e Kosovës karakterizohet me sasi më të mëdha të ujërave 

sipërfaqësore dhe nëntokësore për dallim nga pjesa lindore ku nevojat janë më të mëdha meqë 

edhe kryeqendra e Kosovës, Prishtina si dhe industritë kryesore gjenden në këtë pjesë të vendit. 
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Kosova qysh tani gjendet në nivel të “stresit ujor” apo në mungesë uji dhe gjithashtu ka nivel të 

ulët të zhvillimit dhe ruajtjes së burimeve ujore. Në veçanti baseni i Ibrit(Sitnica pjesë përbërëse 

e tij) është në prag të “stresit ujor”, por në 20 vitet e ardhshme pritet që të gjitha basenet ujore 

të Kosovës të jenë të “stresuara” nga mungesa e ujit[8]. Rivitalizimi i parashikuar i sektorit të 

ujitjes dhe minierave dhe kërkesat shtesë nga sektori i energjisë do të rrisin presionin mbi 

kërkesat e reja për ujë. Për këto arsye, cilësia e ujit të burimeve ekzistuese do të bëhet një 

problem gjithnjë në rritje nëse nuk trajtohet tani. Industritë kryesore në basenin e Sitnicës janë: 

termocentralet elektrike të Kosovës (Kosova A dhe Kosova B), Feronikeli në Drenas, minierat e 

Kishnicës afër Graҫanicës dhe miniera e Magurës në Lipjan. Kryesisht ujërat e ndotura industriale 

derdhen në ujërat komunale pa u trajtuar dhe përfundojnë në Sitnicë ose shkarkohen 

drejtpërdrejtë në të.  

Termocentralet elektrike të Kosovës janë burimet kryesore të energjisë elektrike për Kosovën. 

Prodhimi i energjisë bëhet me anë te djegjes së qymyrit. Termocentralet elektrike janë të ndara 

në dy njesi kryesore: Kosova A dhe Kosova B. Termocentrali elektrik "Kosova A" përbëhet nga 

pesë nën-njësi punuese të njohura si A1, A2, A3, A4 dhe A5 me kapacitet projektues nga 65MW 

deri 210MW. Ky termocentral është shumë i vjetër (futur në punë në vitin 1962-1975) dhe 

aktualisht nuk punon me kapacitet të plotë, së shpejti pritet dekomisionimi i tyre [9]. 

Termocentrali elektrik "Kosova B" përbëhet nga dy njësi prodhuese të energjisë elektrike njësia 

B1 dhe njësia B2. Njësia e B1 ka filluar punën në vitin 1983 me fuqi 339 MW. Kurse, njësia e dytë 

B2 është lëshuar në punë më 1984 me fuqi 339 MW. Të dyja njësitë janë funksionale dhe 

prodhuese kryesore të energjisë elektrike në vend[9]. Në operimet aktuale të Termocentrali 

elektrik "KosovaB", menaxhimi i ujërave të përdorura, monitorimi dhe shkarkimi i tyre paraqet 

një ҫështje kritike për shkak se është larg kërkesave të Direktivave europiane, dhe ndikimi i tyre 

në ujërat nëntokësore dhe sipërfaqësore është shumë i madh. Për procesin e gjenerimit të 

rrymës elektrike në termocentrale me bazë të qymyrit nevojiten sasi të mëdha të ujit që 

shfrytëzohen për ciklin e kondensimit të avullit, ujë për ftohje, për largimin e hirit, për mbrojtje 

kundër zjarrit, për nevoja të ndryshme të mirëmbajtjes dhe pastrimit, dhe nevoja sanitare. Uji i 

papërpunuar furnizohet nga Liqeni i Ujmanit (Gazivoda), afërsisht 37kilometra në veriperëndim 

të uzinës dhe dërgohet në impiantin e trajtimit të ujit për të prodhuar ujë të demineralizuar i 

nevojshëm për sistemin e ftohjes së impiantit dhe prodhimin e rrymës elektrike. Sasia e ujit të 

papërpunuar që përdoret për termocentralin “Kosova B” matet në vendmarrje e cila sasi varion 

midis 1,200 – 1,400 m3/h. Rreth 83% e ujit të papërpunuar që furnizon termocentralin “Kosova 

B”hyn në impiantin e trajtimit të ujit dhe trajtohet për të mbuluar nevojat e impiantit energjetik. 

Rreth 17% përdoret si ujë i papërpunuar për proceset e tjera industriale të tilla si: ftohja e zgurës 

dhe heqja/largimi i hirit. Në bazë të të dhënave të disponueshme nga raportet mujore të 

Korporatës elektroenergjetike të Kosovës (KEK-ut), mesatarja e përdorimit të ujit të papërpunuar 

në termocentralin “Kosova B”është 2.65m3/MW të prodhuara. Sasitë e ndryshme të konsumuara 
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për përdoruesit e ndryshëm të energjisë elektrike janë të prezantuara në tabelën vijuese më 

poshtë. 

TAB. 1: Bilanci i konsumit të ujit në TEC Kosova B 

Konsumi Njësia  Sasia 

Uji i papërpunuar (sasia totale) m3/h 1200 - 1400 
Uji që futet në impiant trajtimi m3/h 1000 - 1200  
Uji që përdoret për ftohjen e hirit dhe skories së poshtme 
(zgurës) 

m3/h 160 

Uji që përdoret për transportin hidraulik të hirit m3/h 150  
Kthimi në lumin Sitnica  m3/h  
Uji i dekarbonizuar m3/h 1000 – 1200  
Kullat e ftohjes (avullimi) m3/h  700 - 800 
Shkarkimi i sasisë së tepërt tek ftohja e kullës m3/h 100 
Shkarkimi i impiantit të dekarbonizimit  m3/h 50 
Pastrimi i filtrave  m3/h Me ndërprerje/ 

Periodik 
Furnizimi i impiantit të demineralizimit m3/h 60 
Rigjenerimi i reaktorëve Demi m3/h Me ndërprerje/ 

Periodik 
      Burimi: Të dhënat e TEC Kosova B 

Ndërsa sa i përket ujërave të ndotura bazuar në karakteristikat e procesit industrial dhe studimit 

në teren janë identifikuar pesë rrjedha kryesore:  

− Uji për largimin e zgurës  

− Uji i ndotur nga stacioni i mazutit  

− Uji atmosferik, potencialisht i ndotur nga vajrat dhe hidrokarburet (duke përfshirë fushë-

depozitën e qymyrit)  

− Shkarkimet nga reparti i përgatitjes kimike të ujit, duke përfshirë:  

o Llumi i prodhuar nga trajtimi i dekarbonizimit për zbutje  

o Uji nga rigjenerimi i rrëshirave të jono-shkëmbyesve  

o Kapërderdhja e rezervuareve të ujit nga repartet e dekarbonizimit dhe demineralizimit  

− Uji sanitar.  

Të gjitha ujërat e ndotura grumbullohen dhe transportohen në katër rrjete nëntokësore:  

− Tubacioni i llumit (llumi nga reparti i dekarbonizimit)  

− Kanalizimet e ujit të ndotur industrial (uji i zgurës)  

− Kanalizimet e ujit sanitare (shkarkimet sanitare dhe fekale)  

− Kanalizimet e ujit atmosferik (uji i shiut që grumbullohet nga rrugët, kapërderdhja e 

impiantit të trajtimit, kapërderdhja nga kulla e ftohjes etj).  

Ujërat e ndotura të mbledhura nëpërmjet kanalizimeve të lartpërmendura shkarkohen në tri 

lokacione:  

− Pellgu i llumit 

− Rrjedha e ujërave të ndotura industriale  

− Rrjedhat e ujërave të shiut dhe rrjedhjet e ujërave të ndotura kimikisht neutrale.  
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Këto rrjedha shkarkohen në tri pika të ndryshme të objektit por, pastaj mbledhen në një kanal të 

vetëm, që shkarkon ujin në lumin Sitnica rreth 1.5km në rrjedhën e poshtme të termocentralit. 

Ujërat e ndotura që rrjedhin nga transporti hidraulik i hirit drenazhohen dhe grumbullohen me 

gravitacion në pjesën e poshtme të zonës së depozitës së hirit dhe më në fund avullohen.   

2. MATERIALI DHE METODA 

Me qëllim të identifikimit të ndotjeve mjedisore në veҫanti ndotjen në lumin Sitnica nga 

termocentrali elektrik Kosova B, është bërë marrja e mostrave të ujërave të ndotura dhe analizat 

laboratorike të tyre(datat 07 dhe 08 Korrik 2020).  

 

FIG. 1: Vendmostrimet e marrjes së ujërave të ndotura që shkarkohen nga termocentrali elektrik “Kosova B” 

Analizat janë bërë nga një laboratori i akredituar për këtë veprimtari (Agrovet). Mostrimi dhe 

analizat janë bërë sipas standardeve evropiane dhe amerikane: ISO, DIN dhe US EPA[10] [11] 

[12].Në total janë marrë gjashtë mostra në pika të ndryshme të shkarkimeve nga operimet e 

termocentralit elektrik “Kosova B”:  

− Mostra 1 – llumi nga procesi i zbutjes 

− Mostra 2 – zgura nga bojleri për ftohje dhe largim të hirit, para stacionit sedimentues 

− Mostra 3 – uji sanitar i ndotur 

− Mostra 4 – zgura nga bojleri për ftohje dhe largim të hirit në vend derdhjen e ujit në kolektor 
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− Mostra 5 – uji nga drenazha dhe sasia e tepërt e ftohjes 

− Mostra 6 – uji shpërlarës i Dekarbonizimit.  

3. REZULTATET DHE DISKUTIMI 

Rezultatet e parametrave të ndryshëm fizik dhe kimik të analizuar nga gjashtë mostrate marra në 

pika të ndryshme të shkarkimeve nga operimet e termocentralit elektrik “Kosova B”janë të 

prezentuara në tabelën vijuese.  

TAB. 2: Rezultatet e analizave të mostrave nga ujërat e ndotura të termocentralit elektrik Kosova B, viti 2020 

Parametri Njesi Metoda Limitet e 
shkarkimeve 
industriale 
sipas U.A. nr. 
30/2014 

Rezultatet 

1 2 3 4 5 6 

Temperatura oC DIN 38404 C4  9.4 22.1 12.8 18.4 16.8 8.40 
Përcjellshmëria 
elektrik 

µS/cm DIN 38404 C8  130 510 700 470 320 150 

pH  ISO 10523  9.74 9.64 8.37 8.66 8.8 9.43 
Ngjyra Pt/Co ISO 7887:1994  Pa Zezë 

e 
lehtë  

Pa Zezë 
e 
lehtë 

Pa Pa  

TSS g/l ISO 11923:1997 35-60 9.5 30.0 160 115.0 33.0 23.0 
TDS mg/l US EPA 8163  65.0 270 280 230 170.0 190  
TPH mg/l EPA 1664  <20 ˂20 ˂20 <20 <20 <20 
Total F mg/l EPA 365.3  0.08 0.13 0.13 0.13 0.13 0.12 
Total CL mg/l ISO 7393:1985  3.45 19.5 19.5 19.5 19.5 2.8 
Al mg/l EPA 3015A, EPA 

6010C:2007 
3 0.097 0.119 0.081 0.304 0.251 0.109 

As mg/l EPA 3015A, EPA 
6010C:2007 

0.1 <2 ˂2  <2 ˂2  ˂2 <2 

Cr mg/l EPA 3015A, EPA 
6010C:2007 

1 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 ˂0.2 <0.2 

Hg mg/l EPA 3015A, EPA 
6010C:2007 

0.01 <1 ˂ 1 <1 ˂ 1 ˂ 1  < 1 

Mn mg/l EPA 3015A, EPA 
6010C:2007 

 <0.1 <0.1 0.046 0.056 0.063 <0.1 

Ni mg/l EPA 3015A, EPA 
6010C:2007 

0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 

Pb mg/l EPA 3015A, EPA 
6010C:2007 

0.5 < 1 ˂ 1  <1  ˂ 1 ˂ 1 < 1 

S mg/l EPA 3015A, EPA 
6010C:2007 

400 4.099 20.31 4.353 12.10 10.08 2.109 

Zn mg/l EPA 3015A, EPA 
6010C:2007 

1 0.056 0.028 0.050 0.053 0.031 0.031 

Ca mg/l ISO 7980:1986, 
EPA 6010 C:207 

 4.406 42.88 24.89 39.57 23.31 5.220 

Mg mg/l ISO 7980:1986, 
EPA 6010 C:207 

 5.963 2.37 4.93 6.669 6.527 3.286 

BOD mg/l ISO 5815:2003 25 78 47 90 95 62.4 67.1 
COD mg/l ISO 6060:1989 125 102 93 215 134 83 92 
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N (Total) mg/l ISO 5663 20 2.4 2.8 9.6 9.4 2.0 1.5 
P (Total) mg/l EPA 8048  2.7 5 4.9 5.2 4.6 9 
Faecal Coliform Cfu/ml ISO 9308-1  >300 >300 ˃300 >300 >300 20 
Escherichia Coli Cfu/ml ISO 9308-1 1000/100ml >300 >300 ˃300 >300 >300 30 
Anionic 
surfactants 

mg/l ISO 7875-1: 
1996 

 0.09 0.15 0.96 0.94 0.24 0.31 

Non-ionic 
surfactants 

g/l ISO 7875-2: 
1984 

 <0.01 0.09  0.80 0.80 0.13 0.20 

 

Ujërat e ndotura industriale sipas Artikullit 14 të Udhëzimit Administrativ nr. 30/2014, para 

shkarkimit duhet të plotësojnë kriteret sipas Shtojcës II, tabela 1 dhe 4. Kjo shtojcë i referohet 

limiteve të lejuara të shkarkimeve për parametrat e ndryshëm që janë relevant për 

termocentralet elektrike dhe shkarkimet e tyre në ujërat sipërfaqësore[17]. Vlerat e dala nga 

analizimi laboratorik i parametrave nga gjashtë mostrat e marra të ujërrjedhave të ndryshme 

janë krahasuar me vlerat e lejuara sipas Udhëzimit Administrativ nr. 30/2014. Nga analizimi i 

rezultateve shohim që:  

− Parametri i nevojës biologjike për oksigjen (BOD)  është mbi vlerën e lejuar për të gjitha 

mostrat 

− Parametri i nevojës kimike për oksigjen (COD) poashtu tejkalohet për mostrën 3 dhe 4, do të 

thotë për mostrën e ujit të kanalizimit fekal dhe kanalizimit të përzier fekal me ujin shpëlarës 

së zgurës  

− Plumbi, Merkuri dhe Arseniku është mbi vlerat e lejuara për të gjitha mostrat 

− Në mostrën 1 dhe 2 kemi tejkalim të lehtë të vlerës së lejuar të pH  e cila duhet të jet deri 9 

− Ndërsa për mostrën 3 dhe 4 që kanë të bëjnë me ujin e zgurës kemi sasi më të madhe të 

lëndëve të ngurta.   

Nga këto rezultate shihet që shkarkimet e ujërave që përdoren në operimet e termocentraleve 

elektrike “Kosova B” nuk janë në pajtim me limitet e lejuara sipas kërkesave ligjore nacionale – 

Udhëzimit Administrative nr. 30/2014 për shkarkimet industriale  prandaj, është e domosdoshme 

të planifikohet, projektohet dhe implementohet një trajtim fizik, biologjik dhe kimik i ujit të 

përdorur para kthimit në mjedisin pritës – lumin Sitnica.  

4. KONKLUZIONE  

Në basenin e lumit Sitnica kemi një industri mjaft aktive e sidomos termocentralet elektrike që 

prodhojnë mbi 90% të energjisë elektrike të vendit, të cilat shkarkojnë ujërat e ndotura nga 

proceset teknologjike në lumin Sitnica me një trajtim minimal (sedimentim të pjesërishëm).  

Këto shkarkime dëmtojnë ndjeshëmcilësinë e ujit të pranuesit dhe për këtë arsye kemi pasur 

subjekt studimi vlerësimin e kësaj ndotje në këtë punim. Bazuar në hulumtimin e bërë, analizat 

në terren dhe rezultatet e mostrave të ujit mund të bëhen disa rekomandime për grumbullimin 

dhe trajtimin e ujërave të shfrytëzuara nga termocentrali elektrik “Kosova B” si në vijim: 
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− Duhet të bëhet një planifikim i përgjithshëm i rrjetit të grumbullimit dhe operimit të ujërave 

të përdorura 

− Duhet të analizohet mundësia e ndarjes së ujërave të cilat duhet të trajtohen para derdhjës 

së tyre në lum dhe mundësia e rishfrytëzimit të disa prej tyre siҫ është rasti i ujërave ftohëse 

− Duhet të propozohen masa adekuate të trajtimit fizik, kimik dhe biologjik të ujërave të 

ndotura para derdhjes së tyre në lumin Sitnica  

− Të shqyrtohen mundësitë e uljes së konsumit të ujit për largimin dhe transportin e hirit p.sh. 

me anë të rishfrytëzimit të ujit të përdorur.      

Sa i përket emisioneve industriale përveq kërkesave nacionale (Udhëzimit Administrative nr. 

30/2014), legjislacioni obligues evropian (Direktiva për Shkarkimet Industriale IED 2010/75/EU & 

BREF[15][16]) parasheh që rrjedhjet e ndryshme të ujit të përdorur përmbajnë ndotës të 

ndyshëm të cilat nuk duhet të përzihen por, duhet trajtuar secila veҫ e veҫ prandaj, edhe 

propozimet e mëposhtëme janë të bazuara në këto kërkesa. Prandaj, për trajtimin e ujërave të 

ndotura nga termocentrali elektrik “Kosova B”rekomandohet ndërtimi i pesë impianteve të 

veҫanta trajtuese të ujërave të ndotura që janë rezultati i punës së teromcentralit varësisht sipas 

natyrës së ndotjës: 

− Impianti A për trajtimin e ujërave të ndotura nga pastrimi i hirit-zgurës; 

− Impianti B për trajtimine ujërave të ndotura me hidrokarbure/mazut;  

− Impianti C për trajtimin e ujërave të ndotura sipërfaqësore të mbledhura nga hapësirat e 

termocentralit elektrik të cilat potencialisht përmbajnë yndyrna; 

− Impianti D për trajtimin e ujërave të ndotura nga përgatitja kimik e ujit dhe nga procesi i 

desulfuruzimit të gazërave;   

− Impianti E për trajtimin e ujërave të ndotura sanitare. 

Me realizimin e këtyre masave kryesore, industria kryesore e energjisë elektrike (Termocentrali 

elektrik “Kosova B”) do të arrinte kërkesat e legjislacionit vendor dhe europian për emetimet 

industriale në ujëra, ndërsa cilësia e ujit të lumit Sitnica do të përmirësohej dukshëm në këtë 

seksion dhe në të do të kthehej jeta bimore dhe shtazore e cila aktualisht vlerësohet të jet e ulët 

për shkak të cilësisë të ujit.  
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ABSTRAKT  

Ndryshimet ligjore të bëra në vitin 2011 në fushën e mbrojtjes së mjedisit dhe lejet mjedisore, si 

pasojë e mos miratimit të akteve nënligjore, gjetën zbatim në vitin 2014. Si rezultat i verfikimit të 

operatorë që janë mbajtës të një leje mjedisore të tipit A dhe B të lëshuar nëpërmjet Qendrës 

Kombëtare të Biznesit (QKB), me anë të metodës cilësore, rezulton se për periudhën 2014-2020, 

kemi 75 leje mjedisi të tipit A dhe 1437 leje mjedisi të tipit B, ku numrin më të lartë të lejeve A e 

mban qarku Elbasan, pasuar nga qarku Fier dhe Durrës, ndërsa numrin më të ulët të lejeve A e 

mbajnë qarku Dibër, Gjirokastës dhe Kukës. Për sa i përket lejeve B numrin më të lartë e mban 

qarku Tiranë, pasuar nga qarku Durrës dhe Dibër, ndërsa numrin më të ulët e mban qarku 

Gjirokastës. Për periudhën e marrë në studim numri më i lartë i lejeve mjedisore A dhe B të 

miratuara nga ministria përgjegjëse për mjedisin dhe të lëshuara nëpërmjet QKB-së është në 

vitin 2016. Nga rezultatet e arritura me anë metodës cilësore, rezulton se numri më i lartë i 

lejeve të tipit A është dhënë për Industrinë Energjitike dhe Menaxhimin e Mbetjeve, ndërsa për 

sa i përket lejeve të tipit B rezulton se numri më i lartë është për Industrinë Minerare dhe për 

Prodhimin e ushqimeve dhe pijeve dhe veprimtarive të lidhura me to. Për periudhën e analizuar 

2014-2020, qarku Fier mban numrin më të lartë të operatorëve që disponojnë leje të tipit A për 

industrinë energjitike, ndërsa për menaxhimin e mbetjeve operatorët që disponojnë leje të tipit 

A janë të pëqëndruar në qarkun Fier dhe Elbasan. Ndërsa për lejet e tipit B, për vitet 2014-2020, 

qarku Dibër mban numrin më lartë të operatorëve në fushën e industrisë minerare. 

1. HYRJE 

Operatorët ekonomikë të cilët si rezultat i veprimtarisë së tyre prodhuese shkaktojnë ndotje të 

drëjtëpërdrejtë ose jo të drejtëpërdrejtë në mjedis, sipas parashikimeve të legjislacionit mjedisor 

në fuqi kanë detyrimin ligjor të pajisen me leje mjedisore të tipit A ose B, për funksionimin, 

tërësisht ose pjesërisht të instalimit. Referuar të dhënave të Regjistrit Kombëtar tëAutorizimeve, 
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Licencave dhe Lejeve të lëshuara nëpërmjet QKB-së, rezulton se nga viti 2009 deri nëmuajin 

dhjetor të vitit 2013 janë dhënënë total 1614 leje mjedisore me kodin III.1.C (leje mjedisi e tipit 

A) dhe kodin III.1.B (leje mjedisi e tipit B). Gjithashtu nga verifikimi i të dhënave të Regjistrit 

Kombëtar të Licencave dhe Lejeve, rezultonse nga nga muaji janar të vitit 2014 deri në muajin 

dhjetor të vitit 2020, janë lëshuar në total 75 leje mjedisi të tipit A (III.1.C) dhe 1437 leje mjedisi 

të tipit B (III.1.B). Shtojca 1 e ligjit nr. 10448, datë 14.7.2011 “Për Lejet e Mjedisit” të ndryshuar 

klasifikon lejet e mjedisit të tipave A dhe B në varësi të kapacitetit prodhues, në të cilën janë 

listuar të gjitha industritë dhe veprimtaritë përkatës të këtyre industrive, me një rend zbritës të 

ndikimeve në mjedis, sa më poshtë të zbresim aq më e ulët është ndotja e drëjtëpërdrejtë ose jo 

të drejtëpërdrejtë në mjedis e shkaktuar nga veprimtaritë prodhuese. 

Legjislacioni në fuqi për lejet e mjedisit, i krijon mundësinë që leja mjedisore e tipit A dhe B të 

operatorëve ekonomik ndotës, brenda të njëjtës vendndodhje që operohet nga i njëjti operator 

të lejojë funksionimin e më shumë se 1 instalimi (2, 3, 4, 5 e më shumë instalime/veprimtari 

ndotëse), pra mund të operojnë disa industri dhe veprimtari përkatëse të këtyre industrive. Për 

këtë arsye numri i veprimtarive prodhuese ndotëse është më i lartë se numri rendor i lejeve 

mjedisore të miratuara nga viti 2014 deri në vitin 2020, konkretisht për periudhën 2014-2020 

kemi 105 veprimtari ndotëse pjesë e lejeve mjedisore të tipit A dhe 1769 veprimtari ndotëse 

pjesë e lejeve mjedisore të tipit B. 

Qëllimi i këtij studimiështëqë nëpërmjet vlerësimit të ecurisë së ndotjes së shkaktuar në mjedis 

në nivel kombëtar sipas industrisë/veprimtarive ndotëse dhe në nivel qarku për periudhën 2014 

– 2020, të jepet një kontribut në hartimin e stategjive, planeve kombëtare dhe vendore të 

mjedisit që do të miratohen, rishikohen apo modifikohen në të ardhmen në Republikën e 

Shqipërisë, duke vendosur objektiva të qarta për kontrollin e ndotjes që vjen nga industria dhe 

veprimtaritëpërkatëse me ndikim në mjedis. 

Objektivat e këtij studimi janë: 

− Të analizojë industrinë e veprimtarive prodhuese ndotëse në mjedis të tipit A dhe B të 

lëshuara nëpërmjet QKB-së për periudhën 2014 – 2020 në nivel kombëtar; 

− Të analizojë veprimtartë ndotëse në mjedis pjesë e kësaj industrie për periudhën 2014 – 

2020 në nivel kombëtar; 

− Të analizojë industrinë e veprimtarive prodhuese ndotëse në mjedis të tipit A dhe B të 

lëshuara nëpërmjet QKB-së për periudhën 2014 – 2020 në nivel qarku; 

Metodologjia e përdorur dhe rezultatet e arritura nga ky material në fushën e kërkimit cilësia dhe 

vlerësimi i rriskut në mjedis dhe shëndet, janë bazuar në metodën e analizës cilësore dhe sasiore. 

Në funksion të titullit, qëllimit dhe objektivave tëtij, ky studim është fokusuar në 4 (katër) çështje 

kryesore të trajtuara si pyetje kërkimore, si më poshtë: 



[ 155 ] 

 

1. Sa veprimtari prodhuese ndotëse të tipit A dhe B janë lëshuar nëpërmjet QKB-së për 

periudhën 2014 – 2020 në nivel kombëtar? 

2. Sa veprimtari prodhuese ndotëse të tipit A dhe B janë lëshuar nëpërmjet QKB-së për 

periudhën 2014 – 2020 në nivel qarku? 

3. Cilat janë veprimtaritë prodhuese ndotëse të tipit A dhe B të lëshuara nëpërmjet QKB-së për 

periudhën 2014 – 2020 në nivel kombëtar? 

4. Cilat janë veprimtaritë prodhuese ndotëse të tipit A dhe B të lëshuara nëpërmjet QKB-së për 

periudhën 2014 – 2020 në nivel qarku? 

2. MATERIALI DHE METODA 

Metodologjia e përdorur për përgatitjen e këtij studimi dhe rezultatet e arritura, janë bazuar 

nëmetodat bashkëkohore, atë të analizës cilësore dhe sasiore. Metoda cilësore e përdorur të 

krijon mundësinë që informacionet e grumbulluara dhe përpunuara të pasqyrohen në material 

në mënyre sistematike dhe të renditen sipas rëndësisë së aplikimit, duke i mundësuar lexuesit 

një informacion të saktë, të pasur, të arritshëm dhe lehtësisht të kuptueshëm, me referenca të 

mirëpërcaktuara. Ndërsa nëpërmjet metodës sasiore na krijon mundësinë e përpunimit të të 

dhënave dhe prezantimin e tyre në trajtën statistikore. Për arritjen e objektivave të studimit janë 

ndjekur disa hapa, si më poshtë: 

2.1. GRUMBULLIMI I INFORMACIONIT 

Për grumbullimin e informacionit fillimisht ështëbërë përcaktimi i industrive/veprimtarive 

përkatëse sipas legjislacionit në fuqi për lejet e mjedisit, duke i klasifikuar sipas kapacitetit 

prodhues kufi tipi A dhe B. Më pas nëpërmjet të dhënave të administruara nga Agjencia 

Kombëtare e Mjedisit (AKM) dhe Qendra Kombëtare e Biznesit (QKB) është grumbulluar 

informacioni mbi lejet mjedisore të tipit A dhe B të lëshuara nga data1.1.2014 deri më 

31.12.2020, informacion i cili përbën Regjistrin Kombëtar të Licencave dhe Lejeve. Të gjitha 

informacionet e grumbulluara janë përmbledhur dhe përpunuar nëprogramin excel, ku përvec të 

dhënave që përmban ky regjistër janëpërditësuar të dhënat e tjera si: 1 – Fusha kryesore e 

industrisë sipas ligjit për lejet e mjedisit; 2 – Emërtimi i industrisë; 3 – ID (kodi i veprimtarisë); 4 – 

Veprimtaria përkatëse për secilën industri; 5 – Qarku; 6 – Viti i miratimit dhe 7 – Përputhshmëria 

si standartit në fuqi. 

2.2. ANALIZIMI I TË DHËNAVE 

Për përpunimin dhe analizimin e të dhënave është ndërtuar një model nëprogramin excel në të 

cilin janë hedhur të gjitha informacionet e grumbulluara. Përpunimi i të dhënave është realizuar 

duke verifikuar secilin operator ndotës në mjedis qëështë mbajtës i një leje mjedisore të tipit A 

ose B nëpërmjet faqes zyrtare qkb.gov.al, duke kërkuar në regjistrin kombëtar të licencave dhe 

lejeve të lëshuara nëpërmjet QKB-së me anë të numrit serial, dhe më pas për secilin operator 

janë hedhur të dhënat përkatëse ne databasën excelsi: 1 – Fusha kryesore e industrisë sipas ligjit 
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për lejet e mjedisit; 2 – Emërtimi i industrisë; 3 – ID (kodi i veprimtarisë); 4 – Veprimtaria 

përkatëse për secilën industri; 5 – Qarku; 6 – Viti i miratimit dhe 7 – Përputhshmëria si standartit 

në fuqi. Analizimi i të dhënave të përftuara për periudhën 2014 – 2020, është realizuar 

nëpermjet opsioneve filter që mundëson programi excel, në të cilën është përcaktuar tipi i 

industrisë, veprimtaria përkatëse, tipi i lejes mjedisore A ose B, viti i miratimit, qarku dhe 

përputhshmëria sipas standartit. Nga përpunimi i të dhënave për periudhën 2014 – 2020 ështe 

realizuar identifikimi dhe klasifikimi i lejeve mjedisore të tipit A dhe B, sipas fushës dhe tipit të 

industrisë, të paraqitura në tabelën e mëposhtme. 

TAB. 1: Klasifikimi i lejeve mjedisore të tipit A dhe B sipas fushës dhe tipit të industrisë për periudhën 2014 – 2020 

Fusha e Industrisë Tipi i Industrisë 

1 Industria Energjitike 

2 Prodhimi dhe përpunimi i metaleve 

3 Industria Minerare 

4 Industria kimike 

5 Menaxhimi i mbetjeve 

6 Trajtimi i ujërave dhe ujërave të zeza 

7.1 Veprimtaritë e prodhimit të letrës, pulpës dhe dërrasës 

7.3 Veprimtaritë e katranit dhe të bitumit 

7.4 Përpunimi i tekstileve ose fibrave 

7.6 Trajtimet me regjje dhe prodhimi i lëkurës 

7.7 Prodhimi i ushqimeve dhe pijeve dhe veprimtaritë e lidhura me to 

7.8 Blegtoria 

7.9 Veprimtaritë e mbulimit të sipërfaqes dhe të stampimit 

7.10 Veprimtaritë e lëndës ë drurit 

7.11 Veprimtaritë e gomës 

7.12 Veprimtari të tjera që përfshijnë përdorimin e solventëve 

7.13 Prodhimi i produkteve plastike 

8 Akuakulturë intensive 

9 Industritë prodhuese të komponentëve elektrike 

10 Industritë prodhuese të makinerive dhe pajisjeve 

11 Prodhimi i mobiljeve 

12 Veprimtari të tjera 

3. REZULTATET DHE DISKUTIMI 

Në grafikun e mëposhtëm (Fig.1) për periudhën 2014 – 2020 është paraqitur numri i operatorëve 

ndotës që janë pajisur me leje mjedisore të tipit A dhe B, në nivel kombëtar. 

Numri më i lartë është i operatorëve ndotës të pajisur me leje mjedisi të tipit B me 1437 leje, 

ndërsa numri i operatoëve ndotës të pajisur me leje mjedisi tipi A është 75 leje. Rezulton se 

numri më i lartë i lejeve të tipit A dhe B të lëshuara nëpërmjet QKB-së, për periudhën e marrë në 
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studim është në vitin 2016 me 404 leje tipit B dhe 23 leje tipi A, kjo për arsye se kjo periudhë 

përkon edhe me mbarimin e afatit 2 vjecar për rishikimin e kushteve të lejeve mjedisore 

ekzistuese që janë lëshuar nëpërmjet QKB-së nga viti 2009 deri në dhjetor të vitit 2013. 

 

FIG. 1: Numri i operatorëve ndotës mbajtës të lejes tipi A dhe B në nivel kombëtar për periudhën 2014 – 2020 

Nga analizimi i të dhënave të paraqitura në grafikun e mëposhtëm (Fig.2) rezulton se për 

periudhën 2014 – 2020 numrin më të lartë të operatorëve ndotës të tipit B e ka qarku i Tiranës 

me 291, pasuar nga qarku Durrës me 197, ndërsa numrin më të ulët e mban qarku Gjirokastës 

me 37 leje tipit B. Për sa i përket operatorëve ndotës mbajtës të një leje tipit A, qarku Elbasan ka 

numrin më të lartë me 17 leje, pasruar nga qarku Fier me 15 dhe qarku Durrës me 14 leje tipit A, 

ndërsa numrin më të ulët e mbajnë qarku Dibër, Gjirokastër dhe Kukës me nga 1 leje. Operatori 

ekonomik që është mbajtës i një leje mjedisore të tipit A dhe B, mund të ushtrojë disa veprimtari 

ndotëse në të njëjtën vendndodhje, pra kemi operatorë që kanë në funksionim 2, 3, 4 ose 5 

veprimtari ndotëse në të njëjtën vendndodhje. 
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FIG. 2: Numri i operatorëve ndotës mbajtës të lejes tipit A dhe B në nivel qarku për periudhën 2014 – 2020 

Nga analizimi i të dhënave të grafikëve të mëposhtëm (Fig.3 dhe Fig.4) rezulton se për periudhën 

2014 – 2020 në nivel kombëtar, kemi 60 operatorë që operojnë me 1 veprimtari ndotëse të tipit 

A dhe 15 veprimtari ndotëse të integruara në lejet e tipit A (6 operatorë me nga 2 veprimtari 

ndotëse, 4 operatorë me nga 3 veprimtari ndotëse, 4 operatorë me nga 4 veprimtari ndotëse dhe 

1 operator me 5 veprimtari ndotëse), si dhe 1187 operatorë që operojnë me nga 1 veprimtari 

ndotëse tipi B dhe 250 veprimtari ndotëse të integruara në lejet e tipit B (190 operatorë me 1 

nga 2 veprimtari ndotëse, 42 operatorë me nga 3 veprimtari ndotëse, 14 operatorë me nga 4 

veprimtari ndotëse dhe 4 operatorë me nga 5 veprimtari ndotëse).  

 

FIG. 3: Numri i operatorëve me disa veprimtari ndotëse të tipit A në nivel kombëtar për periudhën 2014 – 2020 
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Të dhënat tregojnë se numri më i lartë i operatorëve të licencuar me shumë veprimtari ndotëse 

të tipit A dhe B është në vitin 2016. 

 

FIG. 4: Numri i operatorëve me disa veprimtari ndotëse të tipit B në nivel kombëtar për periudhën 2014 – 2020 

Në grafikët e mëposhtëm (Fig.5 dhe Fig.6) është dhënë numri i operatorëve me disa veprimtari 

ndotëse të tipit A dhe B në nivel qarku për periudhën 2014 – 2020, ku rezulton se numrin më të 

lartë për veprimtaritë ndotëse të tipit A e mban qarku Elbasan me 7 veprimtari dhe për 

veprimtaritë ndotëse të tipit B e mban qarku Tiranë me 69 veprimtari. Në grafikët e mëposhtëm 

janë paraqitur lejet mjedisore të tipit A dhe B të lëshuara nëpërmjet QKB-së për periudhën 2014 

– 2020 në nivel qarku. 

 

FIG. 5: Numriioperatorëve me disaveprimtarindotësetëtipit A nënivelqarkupërperiudhën 2014 – 2020 
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FIG. 6: Numri i operatorëve me disa veprimtari ndotëse të tipit B në nivel qarku për periudhën 2014 – 2020 

Në analizimin e të dhënave të grafikëve (Fig.7 dhe Fig.8) rezulton se numri më i lartë i 

veprimtarive ndotëse të tipit A është për 1 – industrinë energjitike të lëshuar në vitin 2016 që 

përkon me 10 operatorë ndotës, ndërsa numri më i lartë i veprimtarive ndotëse të tipit B është 

për 3 – industrinë minerare të lëshuar në vitin 2016 që përkon me 203 operatorë ndotës. 

 

FIG. 7: Veprimtaritëprodhuesendotëse tipi A sipasindustrisënënivelkombëtarpërperiudhën 2014 – 2020 
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FIG. 8: Veprimtaritëprodhuesendotësetipit B sipasindustrisënënivelkombëtarpërperiudhën 2014 – 2020 

Në grafikun e mëposhtëm (Fig. 9) tregohet qartë se numrin më të lartë të veprimtarive ndotëse 

tipi A e mban qarku Fier me 1 – industrinë energjitike ku janë licencuar 8 operatorë, pasur nga 

qarku Berat po me 1 – industrinë energjitike ku janë licencuar 6 operatorë.  

 

FIG. 9: Veprimtaritë prodhuese ndotëse tipi A sipas industrisë në nivel qarku pë rperiudhën 2014 – 2020 
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Ndërsa në grafikun e mëposhtëm (Fig.10) tregohet qartë se numrin më të lartë të veprimtarive 

ndotëse tipi B e mban qarku Dibër me 3 – industrinë minerare ku janë licencuar 123 

operatorëpasuar nga qarku Kukës me 73 operatorë te licencuar dhe qarku Tiranë me 72 

operatorë të licencuar. Më pas numrin më të lartë veprimtarive ndotëse tipit B e mban qarku 

Tiranë me 7.7 Industrinë e prodhimit të ushqimeve dhe pijeve ku janë licencuar 48 operatorë dhe 

qarku Durrës me 1 – industrinë energjitike ku janë licencuar 33 operatorë. 

 

FIG. 10: Veprimtaritëprodhuesendotëse tipi B sipasindustrisënënivelqarkupërperiudhën 2014 – 2020 

4. KONKLUZIONE 

Nga ky studim mbi “Ecurinë e ndikimeve në mjedis sipas industrisë dhe në nivel qarku për vitët 
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− Në nivel kombëtar për periudhën 2014 – 2020 numrin më të lartë të operatorëve të licencuar 

për industri të ndryshme të tipit A e mban qarku Elbasan me 17 operatorë, pasurar nga qarku 

Fier me 15 operatorë dhe qarku Durrës me 14 operatorë, ndërsa numrinmë të vogël të 

operatorëve të licencuar për industri të ndryshme të tipit A e mban qarku Dibër, Gjirokastër 

dhe Kukës me nga 1 operator të licencuar. 

− Në nivel kombëtar për periudhën 2014 – 2020 numrin më të lartë të operatorëve të licencuar 
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të ndryshme të tipit B e mban qarku Gjirokastër me 37 operatorë. 
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− Në nivel kombëtar për periudhën 2014 – 2020 për të dyja industritë tipi A dhe B, numrin më 

të lartë të operatorëve të licencuar e mban qarku Tiranë me 297 operatorë, pasuar nga qarku 

Durrës me 211 operatorë, ndërsa numrin më të ulët e mban qarku Gjirokastër me 38 

operatorë. 

− Në nivel kombëtar numrin më të lartë të veprimtarive ndotëse tipi A e mban qarku Fier me 1 

– industrinë energjitike ku janë licencuar 8 operatorë, pasur nga qarku Berat po me 1 – 

industrinë energjitike ku janë licencuar 6 operatorë. 

− Në nivel kombëtar numrin më të lartë të veprimtarive ndotëse tipi B e mban qarku Dibër me 

3 – industrinë minerare ku janë licencuar 123 operatorë pasuar nga qarku Kukës me 73 

operatorë te licencuar dhe qarku Tiranë me 72 operatorë të licencuar.  

− Politikat, strategjitë, planet kombëtare dhe vendore të mjedisit që do të miratohen, 

rishikohen apo modifikohen në të ardhmen, me qëllim zhvillimin e qëndrueshëm të vendit, 

përmirësimin e cilësisë se së jetës dhe mbrojtjen e mjedisit në tërësinë e tij, duhet të 

bazohen në ketëstudim për të vlerësuar industritë dhe veprimtaritë specifike ndotëse me risk 

të lartë në mjedis. 

− Institucionet qëndrore dhe vendore duhet të nxisin politikat për mbrojtjen e burimeve 

natyrore kryesisht të mineraleve (shfrytëzimi i karrierave dhe minierave) duke marrë masa 

konkrete për ripërdorimin e mbetjeve nga prishjet/ndërtimet si lëndë e parë per prodhimet 

infrastrukturore (material ndërtimor), ripërdorimin e mbetjeve të metaleve ferrose dhe jo 

ferrose si lëndë e parë për industrinë e prodhimit dhe përpunimit të metaleve, përdorimin 

racional të zonave të kërkimit dhe shfrytëzimit të naftës dhe gazit natyrore, stimulimin dhe 

mbështetjen e industrisë së prodhimit të ushqimeve (kryesisht të produkteve nga lëndët e 

para nga kafshët dhe lëndët vegjetale) si dhe të blegtorisë. 

 

REFERENCA 

[1] Ligji nr. 10448, datë 14.7.2011 “Për Lejet e Mjedisit“, të ndryshuar 

 

 



164 

UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS 

FAKULTETI I INXHINIERISË SË NDËRTIMIT 

            DEPARTAMENTI I INXHINIERISË SË MJEDISIT 

 

 

DIXHITALIZIMI I VEPRIMTARIVE TË OPERATORËVE NDOTËS SIPAS INDUSTRISË 

(SEKTORI JO REZIDENCIAL) NË QARKUN E TIRANËS PËR VITET 2014 – 2020 

Kleant SEMEMA1, Neritan SHKODRANI2 
1 Departamenti i Inxhinierisë së Mjedisit, Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit  

2Departamenti i Konstruksioneve të Ndërtimit,dhe Infrastrukturës së Transportit, Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit,  

Rruga “Muhamet Gjollesha”, Nr. 54, Tiranë, Albania  

E-maili i autorit përgjegjës: kleantsemema@hotmail.com 

 

ABSTRAKT  

Sigurimi i kushteve për zhvillimin e qëndrueshëm të vendit vjen si rezultat i kërkesave kryesore të 

Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, legjislacionit të posaçëm për mbrojtjen e mjedisit dhe 

legjislacionit të posacëm për planifikimin dhe zhvillimin e territorit. Mbrojtja e mjedisit ndër të 

tjera arrihet nëpërmjet procesit të planifikimit, parandalimit dhe kontrollit të ndotjes. Operatorët 

të cilët me anë të veprimtarisë së tyre shkaktojnë ndotje në mjedis, mbështetur në madhësinë 

dhe llojin e veprimtarisë, pajisen me lejen mjedisore përkatëse të mjedisit, e cila jepet sipas një 

sistemi të përbërë prej dy nivelesh (kategoria e veprimtarive A dhe B). Planifikimi i territorit 

zhvillohet në nivel qëndror dhe vendor, ku të gjitha të informacionet dhe të dhënat janë të 

pasqyruara në Regjistrin Kombëtar të Planifikimit të Territorit, sipas një platforme teknike, 

strukture dhe standarteve të përbashkëta gjeodezike e GIS-it, ndërsa për kategoritë e tipit A dhe 

B që shkaktojnë ndotje në mjedis, të gjitha të dhënat dhe informacionet janë të pasqyruara në 

Regjistrin Kombëtar të Licencave, Autorizimeve dhe Lejeve të lëshuara nga QKB-ja, ku jepen të 

dhëna bazike për operatorin dhe akti i miratimit ku në brendësi të tij gjenden të dhënat 

hapsinore të veprimtarisë, të cilat mund të verifikohen duke përdorur sisteme të ndryshme 

gjeohapsionore, duke krijuar vështirësi në identifikimin veprimtarive që lejohen të zhvillohen 

sipas planifikimit të territorit në nivel qendror dhe vendor. Me qëllim që të arrihet mbrojtja e 

mjedisit nëpërmjet procesit të planifikimit, parandalimit dhe kontrollit, duke përdorur metodën 

cilësore, është realizuar ndërthurja e Regjistrit Kombëtar të Planifikimit të Territorit dhe Regjistrit 

Kombëtar të Licencave, Autorizimeve dhe Lejeve të lëshuara nga QKB-ja duke hedhur të dhënat 

gjeohapsinore për kategoritë e veprimtarive A dhe B të operatorëve ndotës të cilët janë licencuar 

nga viti 2014-2020 sipas industrisë (sektori jo rezidencial) të ndodhura në qarkun e Tiranës. 

1. HYRJE 

Mbrojtja e mjedisit në tërësinë e tij dhe sigurimi i kushteve për zhvillimin e qëndrueshëm të 

vendit, është kërkesë ligjore e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë [1], ligjit të posaçëm për 
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mbrojtjen e mjedisit [2] dhe ligjit të posaçëm për planifikimin dhe zhvillimin e territorit [3]. Çdo 

person fizik apo juridik, sipas parashikimeve ligjore në fuqi për zhvillimin dhe planifikimin e 

territorit ka të drejtë të zhvillojë territorin e një mjedisi të caktuar.Zhvillimi i territorit kryhet në 

nivel kombëtar dhe vendor, i cili është procesi i ndryshimit të territorit përmes ndërtimeve të 

reja ose ndryshimit të ndërtimeve ekzistuese, të ndarë në zona dhe në njësi strukturore të 

territorit.Procesi i ndryshimit të territorit lejon që në këto zona dhe/ose njësi strukturore të 

ushtrojnë veprimtarinë e tyre prodhuese operatorë ekonomikë të ndryshëm. Operatorët 

ekonomikë të cilët me anë të veprimtarisë së tyre shkaktojnë ndotje në mjedis, pajisen me lejen 

mjedisore përkatëse të mjedisitpër funksionimin, tërësisht ose pjesërisht të instalimit, e cila jepet 

sipas një sistemi të përbërë prej dy nivelesh (kategoria e veprimtarive A dhe B). 

Autoritetet përgjegjës për planifikimin dhe zhvillimin e territorit [4],[5] kanë përgatitur bazën e të 

dhënave gjeohapësionore të territorit në nivel kombëtar dhe vendor, sipas një platforme teknike, 

strukture dhe standardeve të përbashkëta gjeodezike e GIS-it për të siguruar përputhshmërinë e 

ndërveprimin ndërmjet tyre dhe shkëmbimin e përdorimin e informacionit të regjistruar në to, ku 

publiku [6] lehtësisht mund të ketë qasje në të dhënat nëpërmjet komunikimit elektronik me 

internet. Për sa i përket autoriteteteve përgjegjëse për mbrojtjen e mjedisit [7] ka krijuar 

sistemin e informacionit mjedisor, i cili ndër të tjera përmban të dhëna për lejet e lëshuara për 

kryerjen e veprimtarive ndotëse dhe përmbajtjen e tyre, ku publiku [8], [9] mund të informohet 

në formë audioje, vizuale, elektronike, me shkrim ose në ndonjë mënyrë tjetër, në lidhje me 

çështjet mjedisore. 

Në ndryshim nga autoritetet përgjegjëse për planifikimin dhe zhvillimin e territorit, ku të dhënat 

gjeohapësionore të territorit në nivel kombëtar dhe vendor, ndodhen në një platformë 

gjeodezike GIS, autoriteti përgjegjës për mbrojtjen e mjedisit nuk i ka pasqyruar të dhënat për 

lejet e lëshuara për kryerjen e veprimtarive ndotëse dhe përmbajtjen e tyre, në një platformë 

gjeodezike GIS, por i ka përfshirë ato ndër vite si numër në nivel kombëtar dhe nivel qarku, në 

informacionin mjedisor të raporteve vjetore mbi gjendjen e mjedisit. Qëllimi i këtij publikimi 

është përgatitja e të dhënave gjeohapsinore për lejet e lëshuara për kryerjen e veprimtarive 

ndotëse dhe përmbajtjen e tyre, në një platformë gjeodezike GIS, duke bërë të mundur në këtë 

mënyrë dixhitalizimin e veprimtarive të operatorëve ndotës sipas industrisë (sektori jo 

rezidencial) në nivel qarku, ku si rast studimor është marrë territori i qarkut Tiranë, njësitë e 

qeverisjes vendore dhe njësitë administrative përkatëse të qarkut Tiranë për periudhën 2014 – 

2020 (pra në nivel rajonal, vendor dhe lokal).  

Objektivat e këtij studimi janë: 

− Të analizojë industritë ndotëse të tipit A dhe B në qarkun e Tiranë për periudhën 2014 – 

2020 të lëshuara nëpërmjet QKB-së; 

− Të analizojë industritë ndotëse të tipit A dhe B në nivel bashkie dhe njësie administrative; 
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− Të analizojë sipërfaqen totale dhe sipërfaqen e ndërtesës të shfrytëzuar nga industria 

ndotëse e tipit A dhe B për periudhën 2014 – 2020 në nivel qarku, bashkie dhe njësie 

administrative; 

− Të analizojë sistemin e shfrytëzuar nga industria ndotëse e tipit A dhe B sipas planit të 

përgjithshëm dhe planit të detajuar vendor, për periudhën 2014 – 2020 në nivel qarku, 

bashkie dhe njësie administrative; 

− Të analizojë operatorët ekonomik ndotës të tipit A dhe B sipas industrisë ndotëse në nivel 

qarku, bashkie dhe sipas sistemit të planit të përgjithshëm vendor; 

− Të dixhitalizojë operatorët ekonim ndotës sipas industrive përkatëse të tipit A dhe B të 

lëshuara nëpërmjet QKB-së për periudhën 2014 - 2020 në nivel qarku dhe bashkie, sipas 

sistemeve të përdorimit të tokës dhe sipas hidrografisë dhe infrastrukturës rrugore; 

Metodologjia e përdorur dhe rezultatet e arritura nga ky material në fushën e kërkimit cilësia dhe 

vlerësimi i rriskut në mjedis dhe shëndet, është bazuar në metodën e analizës cilësore dhe 

sasiore. 

Në funksion të titullit, qëllimit dhe objektivave të tij, ky studim është fokusuar në 6 (gjashtë) 

çështje kryesore të trajtuara si pyetje kërkimore, si më poshtë: 

1. Sa industri ndotëse të tipit A dhe B janë lëshuar nëpërmjet QKB-së për periudhën 2014 – 

2020 në qarkun e Tiranës? 

2. Si janë të shpërndara këto industri ndotëse të tipit A dhe B në nivel bashkie dhe njësie 

administrative, në qarkun e Tiranës? 

3. Sa është sipërfaqja totale dhe sipërfaqja e ndërtesës së shfrytëzuar nga kjo industri 

ndotëse në nivel bashkie dhe njësie administrative, për qarkun Tiranë? 

4. Në cilin sistem të përdorimit të tokës operojnë industritë ndotëse të tipit A dhe B në nivel 

bashkie dhe njësie administrative, për qarkun Tiranë? 

5. Si është ecuria e operatorëve ekonomik ndotës tipi A dhe B sipas industrisë ndotëse në 

nivel qarku, bashkie dhe sipas sistemit të planit të përgjithshëm vendor? 

6. Cila është paraqitja e operatorëve ekonimik ndotës dhe industrive përkatëse të tipit A 

dhe B në nivel qarku dhe bashkie, sipas sistemeve të përdorimit të tokës dhe sipas 

hidrografisë dhe infrastrukturës rrugore? 

2. MATERIALI DHE METODA 

Metodologjia e përdorur për përgatitjen e këtij studimi dhe rezultatet e arritura, janë bazuar në 

metodat bashkëkohore, atë të analizës cilësore dhe sasiore. Metoda cilësore e përdorur të krijon 

mundësinë që informacionet e grumbulluara dhe përpunuara të pasqyrohen në material në 

mënyre sistematike dhe të renditen sipas rëndësisë së aplikimit, duke i mundësuar lexuesit një 
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informacion të saktë, të pasur, të arritshëm dhe lehtësisht të kuptueshëm, me referenca të 

mirëpërcaktuara. Ndërsa metoda sasiore e përdorur të krijon mundësinë që informacionet e 

grumbulluara dhe përpunuara të prezantohen në material në trajtën e statistikave. Për arritjen e 

objektivave të studimit janë ndjekur disa hapa, si më poshtë: 

2.1 GRUMBULLIMI I INFORMACIONIT 

Për grumbullimin e informacionit fillimisht është bërë përcaktimii industrive/veprimtarive 

përkatëse sipas legjislacionit në fuqi për lejet e mjedisit, duke i klasifikuar sipas kapacitetit 

prodhues kufi tipi A dhe B. Nëpërmjet të dhënave të administruara nga AKM dhe QKB është 

grumbulluar informacioni mbi lejet mjedisore të tipit A dhe B të lëshuara nga data 1.1.2014 deri 

më 31.12.2020 në qarkun e Tiranës. Më pas të dhënat gjeohapsinore (koordinatat sipas sistemit 

koordinativ Albanian 1986 / Gauss-Kruger Zone 4) të cilat ndodhen në brendësi të aktit të 

miratimit të lejeve mjedisore tipi A dhe B janë verifikuar nëpërmjet Gjeoportalit Kombëtar 

“ASIG” me anë të së cilit është përcaktuar qarku, bashkia dhe njësia administrative për secilën 

veprimtari të operatorëve ndotës. Gjithashtu nga verifikimi i akteve të miratimit të lejeve 

mjedisore të tipit A dhe B të qarkut të Tiranës për secilën veprimtari të operatorëve ndotës janë 

përcaktuar të dhënat teknike si: sipërfaqe totale (m2) dhe sipërfaqe ndërtese (m2). Të dhënat 

gjeohapsinore të përftuara janë verifikuar gjithashtu nëpërmjet platformës gjeodezike e-

planifikimi, nga e cila janë marrë të dhënat e Planeve të Detajuara Vendore në të cilat kanë 

ndërtuar dhe ushtrojnë veprimtarinë e tyre ndotëse këto operatorë, duke gjeneruar 

informacionin: njësia strukturore; sistemi dhe kategoria 1 e përdorimit të tokës. Të gjitha 

informacionet e grumbulluara janë përmbledhur dhe përpunuar në programin excel. 

2.2 ANALIZIMI I TË DHËNAVE 

Për përpunimin dhe analizimin e të dhënave është ndërtuar një model në programin excel në të 

cilin janë hedhur të gjitha informacionet e grumbulluara. Analizimi dhe përpunimi i të dhënave 

është realizuar duke verifikuar secilën veprimtari të operatorëve ndotës që është mbajtës i një 

leje mjedisore të tipit A ose B nëpërmjet faqes zyrtare qkb.gov.al, duke kërkuar në regjistrin 

kombëtar të licencave dhe lejeve të lëshuara nëpërmjet QKB-së me anë të numrit serial, dhe më 

pas për secilin operator janë hedhur të dhënat përkatëse ne databasën excel. Më pas të dhënat 

gjeohapsionore të përftuara janë verifkuar nëpërmjet Gjeoportalit Kombëtar “ASIG” [10] dhe 

platformës gjeodezike “GIS” [11]. Analizimi i të dhënave për qarkun e Tiranës të përftuara për 

periudhën 2014 – 2020, është realizuar nëpermjet opsioneve filter që mundëson programi excel. 

Gjithashtu nëpërmjet programit kompjuterik software GIS (Sistemi i Informacionit Gjeografik) 

janë përpunuar të dhënat nga excel i përftuar, nga i cili janë gjeneruar hartat ku tregohet 

dixhitalizimi i veprimtarive të operatorëve ndotës të qarkut të Tiranës për vitet 2014 – 2020 sipas 

industrisë në nivel qarku dhe bashkie, sipas i hidrografisë dhe infrastrukturës rrugore dhe sipas 

sistemeve të përdorimit të tokës. 
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3. REZULTATET DHE DISKUTIMI 

Në figurën e mëposhtme (Fig.1) janë paraqitur lejet mjedisore të tipit A dhe B të lëshuara 

nëpërmjet QKB-së për periudhën 2014 – 2020 në qarkun e Tiranës. Numri më i lartë i lejeve 

mjedisore tipi A është në vitin 2017 në të cilin janë lëshuar 2 leje, ndërsa numri më i lartë i lejeve 

mjedisore tipi B është në vitin 2016 në të cilin janë lëshuar 81 leje. 

 

FIG. 11: Lejet mjedisore tipi A dhe B të qarkut Tiranë (Viti 2014-2020) 

Nga analizimi i të dhënave të paraqitura në fiqurën e mësipërme (Fig.2) për bashkitë e qarkut të 

Tiranës rezulton se për periudhën 2014 – 2020, bashkia Tiranë mban numrin më të lartë 

tëoperatorëve ekonomik ndotës, me 193 operatorë ekonomik ndotës, pasuar nga bashkia Vorë 

me 47 operatorë ekonomik ndotës, ndërsa numrin më të ulët e mban bashkia Rrogozhinë me 8 

operatorë ekonomik ndotës. Numri më i lartë i operatorëve ekonomik ndotës për bashkinë 

Tiranë dhe Vorëështë lëshuar në vitin 2016. 
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FIG. 12: Lejet mjedisore tipi A dhe B në nivel bashkie (Viti 2014 – 2020) 

Ndërsa në grafikun e mëposhtëm (Fig.3) tegohet shpërndarja e operatorëve ekonomik ndotës 

për secilën njësi administrative të bashkive përkatëse të qarkut të Tiranës. Nga analizimi i të 

dhënave numrin më të lartë tëoperatorëve ekonomik ndotës e mban Nj.A Kashar me 61 

operatorë, e ndjekur nga Nj.A Tiranë me 59 operatorë, Nj.A Vaqarr me 31 operatorë, ndërsa 

numrin më të vogël e mbajnë Nj.A Ndroq, Zall Bastar, Synej dhe Lekaj me nga 1 operator. 

 

FIG. 13: Lejet mjedisore tipi A dhe B në nivel njësie administrative, qarkuTiranë (Viti 2014 – 2020) 
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Secili nga keto operatorë ekonomik ndotës të licencuar nëpërmjet QKB-së për periudhën 2014 – 

2020, zën një sipërfaqe të caktuar toke dhe në disa raste edhe sipërfaqe ndërtese. Në grafikët e 

mëposhtëm (Fig.4 dhe Fig.5) tregohen sipërfaqet (totale dhe ndërtese) të shfrytëzuara nga 

operatorët ekonomik ndotës në nivel bashkie dhe në nivel njësie administrative, për qarkun e 

Tiranës. Të dhënat tregojnë se bashkia Tiranë zën sipërfaqen më te madhe totale të shfrytëzuar 

për operator, me 3.62 km2 sipërfaqe totale, pasuar nga bashkia Kavajë me 0.72km2 sipërfaqe 

totale, ndërsa sërfaqen më të madhe të ndërtesës të shfrytëzuar për operator e zën bashkia 

Tiranë me 0.3 km2, pasur nga bashkia Vorë me 0.07 km2. Ndërsa nga njësitë administrative të 

qarkut të Tiranës sipërfaqen më të madhe totale të shfrytëzuar për operator e zën Nj.A Kashar 

më 1.01 km2, ndjekur nga Nj.A Helemës me 0.62km2, Nj.A Dajt me 0.49 km2. Për sa i përket 

sipërfaqes më të madhe të ndërstës të shfrytëzuar për operator e zën Nj.A Kashar me 0.19 km2, 

ndjekur nga Nj.A Tiranë me 0.083km2. 

 

FIG. 14: Sipërfaqe e shfrytëzuar ng aoperatorët ekonomik ndotës në nivel bashkie, qarkuTiranë (Viti 2014 – 2020) 

Referuar Planeve të Përgjithshme Vendore (PPV) dhe Planeve të Detajuara Vendore (PDV) të 

miratuara të bashkive të qarkut të Tiranës, operatorët ekonomik ndotës të tipit A dhe B për 

periudhën 2014 – 2020 janë zhvilluar në 5 (pesë) sistemet e përdorimit të tokës.  
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FIG. 15: Sipërfaqe e shfrytëzuar nga operatorët ekonomik ndotës në nivel njësie administrative, qarkuTiranë (Viti 

2014 – 2020) 

Në grafikët e mëposhtëm (Fig.6 dhe Fig.7) tregohen sistemi i tokës së përdorur nga operatorët 

ekonomik ndotës për secilën bashki dhe njësi administrative të qarkut të Tiranës. Në bashkinë e 

Tiranës nga 193 operatorë ekonomik ndotës në total, 144 prej tyre zhvillohen në sistemin 

UB_Urban, 25 në sistemin B_Bujqësor, 15 në sistemin N_Natyror, 5 në sistemin U_Ujore dhe 4 në 

sistemin IN_Infrastrukturor. Në bashkinëVorë nga 47 operatorë ekonomik ndotës në total, 38 

prej tyre zhvillohen në sistemin UB_Urban, 6 në sistemin B_Bujqësor, 2 në sistemin N_Natyror 

dhe 1 në sistemin IN_Infrastrukturore. Ndërsa në bashkinë Kamëz nga 22 operatorë ekonomik 

ndotës në total, 20 prej tyre zhvillohen në sistemin UB_Urban dhe 2 në sistemin B_Bujqësor.  

Për sa i përket njësive administrative, sistemi i tokës së perdorur nga operatorët ekonomik 

ndotësështë kryesisht UB_Urban, kryesuar nga Nj.A Kashar, Nj.A Tiranë dhe Nj.A Vorë. 
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FIG. 16: Operatorët ekonomik ndotës sipas sistemit të përdorimit të tokës në nivel bashkie, qarku Tiranë (Viti 2014 

– 2020) 

 

FIG. 17: Operatorët ekonomik ndotës sipas sistemit të përdorimit të tokës në nivel njësie administrative, qarku 

Tiranë (Viti 2014 – 2020) 
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Në figurën e mëposhtëm (Fig.8) për periudhën 2014 – 2020 tregohet ecuria e operatorëve 

ekonomik ndotës të tipit A dhe B sipas industrisë ndotëse në nivel qarku dhe për secilën bashki 

të qarkut të Tiranës. Numri më i lartë i operatorëve ekonomik në nivel qarku të licencuara 

nëpërmjet QKB-së është për lejet e tipit B me 291 leje në total, prej të cilave 237 janë me 1 

industri, 43 janë me 2 industri dhe 11 janë me 3 industri, ndërsa leje të tipit A janë 6 operatorë 

ekonomik në total, prej të cilëve 4 janë me 1 industri, 1 leje me 2 industri dhe 1 leje me 5 

industri. Për sa i përket bashkive numri më i lartë i operatorëve ekonomik ndotës është në 

bashkinë Tiranë me 189 leje tipi B dhe 4 leje tipi A, pasuar nga bashkia Vorë me 46 leje tipi B dhe 

1 leje tipi A, bashkia Kavajë me 26 leje tipi B dhe 1 leje tipi A, bashkia Kamëz me 22 leje tipi B dhe 

bashkia Rrogozhinë me 8 leje tipi B. Në nivel qarku numrin më të lartë të industrisë ndotëse e 

mban industria minerare, me 71 industri ndotëse në total, pasuar nga industria ndotëse e 

përdorimit të solventëve me 55 industri ndotëse në total, industria ndotëse e prodhimit të 

ushqimeve dhe pijeve me 51 industri ndotëse në total dhe nga industria ndotëse e menaxhimit të 

mbetjeve me 44 industri ndotëse në total. 

 

FIG. 18: Ecuria e operatorëve ekonomik tipi A dhe B sipas industrisë ndotëse në nivel qarku dhe bashkie (Viti 2014 
– 2020) 
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Në bashkinë e Tiranës numri më i lartë i industrive ndotëse është industria e përdorimit të 

solventëve me 44 industri ndotëse, industria minerare me 34 industri ndotëse, industria e 

prodhimit të ushqimeve dhe pijeve me 37 industri ndotëse dhe industria e menaxhimit të 

mbetjeve me 26 industri ndotëse. Në bashkine Kamëz numri më i lartë i industrive ndotëse është 

industria minerare me 5 industri ndotëse dhe industria e menaxhimit të mbetjeve me 5 industri 

ndotëse. Në bashkinë Vorë numri më i lartë i industrive ndotëse është industria minerare 

minerare me 14 industri ndotëse dhe industria e menaxhimit të mbetjeve me 10 industri 

ndotëse. Në bashkinë Kavajë numri më i lartë i industrive ndotëse është industria minerare me 

15 industri ndotëse, ndërsa në bashkinë Rrogozhinë numri më i lartë i indsutrive ndotëse është 

industria minerare me 3 industri ndotëse. 

 

FIG. 19: Ecuria e operatorëve ekonomik tipi A dhe B sipas industrisë, referuar sistemit të përdorimit të tokës – PDV 
(Viti 2014 – 2020) 

Nga përpunimi dhe analizimi i të dhënave është mundësuar ndërtimi i grafikut (Fig.9) në të cilin 

është pasqyruar ecuria e operatorëve ekonomik ndotës tipi A dhe B sipas industrisë, referuar 

sistemit të përdorimit të tokës – PDV në për periudhën 2014 – 2020. Të dhënat e analizuara 

tregojnë qënumri më i lartë i operatorëve ekonomik dhe industrive ndotëse është përqëndruar 

në sistemin e përdorimit të tokës UB_Urban dhe B_Bujqësor, si dhe pjesa tjetër në sistemin e 

përdorimit të tokës IN_Infrastrukturor, N_Natyror dhe U_Uroj.  
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Të dhënat tregojnë për një numër të lartë të operatorëve ekonomik dhe industrive ndotëse në 

kategorinë A.Banim, të sistemit të përdorimit të tokës UB_Urban. Referuar Njësive Strukturore të 

PDV-ve përkatëse për secilën bashki të qarkut të Tiranës, vihet re shpërndarja jo uniforme dhe 

destinacioni i përzier i sistemit të përdorimit të tokës UB_Urban, në të cilin gjenden kategoritë 

A.Banim, S.Shërbime, IE.Industri dhe Ekonomi, B.Bujqësi, AR.Aktivitete Sociale dhe Rekreative, 

etj, duke bërë operatorët ekonomik të gjejnë terren për ushtrimin e veprimtarive të tyre 

ndotëse, ku pjesa më e madhe e tyre është e përqëndruar në njësitë strukturore që ndodhen 

pranë akseve kryesore rrugore. 

Objektivi i këtij studimi është dixhitalizimi i operatorëve ekonomik ndotës dhe industrive 

përkatëse të tipit A dhe B të lëshuara nëpërmjet QKB-së për periudhën 2014 - 2020 në nivel 

qarku dhe bashkie, sipas sistemeve të përdorimit të tokës dhe sipas hidrografisë dhe 

infrastrukturës rrugore. Në figurat e mëposhtme (Fig.10, Fig.11 dhe Fig.12) nëpërmjet përdorimit 

të të dhënave gjeohapsinore të siguruara nga Regjistri Kombëtar i Planifikimit të Territorit dhe 

nga Regjistri Kombëtar i Licencave, Autorizimeve dhe Lejeve të lëshuara nëpërmjet QKB-së, është 

bërë i mundur dixhitalizimi i operatorëve ekonomik dhe industrive përkatëse me ndikim në 

mjedis, si më poshtë: 

 

FIG. 20: Dixhitalizimi i industrisë në nivel qarku dhe bashkie (Viti 2014 – 2020) 
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FIG. 21: Dixhitalizimi i industrisë sipas sistemeve të përdorimit të tokës (Viti 2014 – 2020) 

 

FIG. 22: Dixhitalizimi i industrisë sipas hidrografisë dhe infrastrukturës rrugore (viti 2014 – 2020) 
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4. KONKLUZIONE 

Nga ky studim mbi “Dixhitalizimin e veprimtarive të operatorëve ndotës sipas industrisë (sektori 

jo rezidencial) në qarkun e Tiranës për vitet 2014 – 2020” në fushën e kërkimit cilësia dhe 

vlerësimi i rriskut në mjedis dhe shëndet, arrijmë në përfundim se: 

− Në nivel qarku për periudhën 2014 – 2020 numri më i lartë i lejeve mjedisore tipi A eshtë në 

vitin 2017 në të cilin janë lëshuar 2 leje, ndërsa numri më i lartë i lejeve mjedisore tipi B është 

në vitin 2016 në të cilin janë lëshuar 81 leje. 

− Për periudhën 2014 – 2020, bashkia Tiranë mban numrin më të lartë të operatorëve 

ekonomik ndotës, me 193 operatorë ekonomik ndotës, pasuar nga bashkia Vorë me 47 

operatorë ekonomik ndotës, ndërsa numrin më të ulët e mban bashkia Rrogozhinë me 8 

operatorë ekonomik ndotës. 

− Për periudhën 2014 – 2020, numrin më të lartë të operatorëve ekonomik ndotës e mban Nj.A 

Kashar me 61 operatorë, e ndjekur nga Nj.A Tiranë me 59 operatorë, Nj.A Vaqarr me 31 

operatorë, ndërsa numrin më të vogël e mbajnë Nj.A Ndroq, Zall Bastar, Synej dhe Lekaj me 

nga 1 operator. 

− Për periudhën 2014 – 2020, bashkia Tiranë zën sipërfaqen më te madhe totale të shfrytëzuar 

për operator, me 3.62 km2 sipërfaqe totale, pasuar nga bashkia Kavajë me 0.72km2 sipërfaqe 

totale, ndërsa sërfaqen më të madhe të ndërtesës të shfrytëzuar për operator e zën bashkia 

Tiranë me 0.3 km2, pasur nga bashkia Vorë me 0.07 km2. Ndërsa nga njësitë administrative të 

qarkut të Tiranës sipërfaqen më të madhe totale të shfrytëzuar për operator e zën Nj.A 

Kashar më 1.01 km2, ndjekur nga Nj.A Helemës me 0.62km2, Nj.A Dajt me 0.49 km2. Për sa i 

përket sipërfaqes më të madhe të ndërstës të shfrytëzuar për operator e zën Nj.A Kashar me 

0.19 km2, ndjekur nga Nj.A Tiranë me 0.083km2. 

− Në bashkinë e Tiranës nga 193 operatorë ekonomik ndotës në total, 144 prej tyre zhvillohen 

në sistemin UB_Urban, 25 në sistemin B_Bujqësor, 15 në sistemin N_Natyror, 5 në sistemin 

U_Ujore dhe 4 në sistemin IN_Infrastrukturor. Në bashkinë Vorë nga 47 operatorë ekonomik 

ndotës në total, 38 prej tyre zhvillohen në sistemin UB_Urban, 6 në sistemin B_Bujqësor, 2 në 

sistemin N_Natyror dhe 1 në sistemin IN_Infrastrukturore. Ndërsa në bashkinë Kamëz nga 22 

operatorë ekonomik ndotës në total, 20 prej tyre zhvillohen në sistemin UB_Urban dhe 2 në 

sistemin B_Bujqësor. 

− Për sa i përket njësive administrative, sistemi i tokës së perdorur nga operatorët ekonomik 

ndotës është kryesisht UB_Urban, kryesuar nga Nj.A Kashar, Nj.A Tiranë dhe Nj.A Vorë. 

− Në nivel qarku numrin më të lartë të industrisë ndotëse e mban industria minerare, me 71 

industri ndotëse në total, pasuar nga industria ndotëse e përdorimit të solventëve me 55 

industri ndotëse në total, industria ndotëse e prodhimit të ushqimeve dhe pijeve me 51 

industri ndotëse në total dhe nga industria ndotëse e menaxhimit të mbetjeve me 44 industri 

ndotëse në total. 
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− Në bashkinë e Tiranës numri më i lartë i industrive ndotëse është industria e përdorimit të 

solventëve me 44 industri ndotëse, industria minerare me 34 industri ndotëse, industria e 

prodhimit të ushqimeve dhe pijeve me 37 industri ndotëse dhe industria e menaxhimit të 

mbetjeve me 26 industri ndotëse.  

− Në bashkine Kamëz numri më i lartë i industrive ndotëse është industria minerare me 5 

industri ndotëse dhe industria e menaxhimit të mbetjeve me 5 industri ndotëse.  

− Në bashkinë Vorë numri më i lartë i industrive ndotëse është industria minerare minerare me 

14 industri ndotëse dhe industria e menaxhimit të mbetjeve me 10 industri ndotëse.  

− Në bashkinë Kavajë numri më i lartë i industrive ndotëse është industria minerare me 15 

industri ndotëse. 

− Në bashkinë Rrogozhinë numri më i lartë i indsutrive ndotëse është industria minerare me 3 

industri ndotëse. 

− Numri më i lartë i operatorëve ekonomik dhe industrive ndotëse është përqëndruar në 

sistemin e përdorimit të tokës UB_Urban dhe B_Bujqësor, si dhe pjesa tjetër në sistemin e 

përdorimit të tokës IN_Infrastrukturor, N_Natyror dhe U_Uroj. 

− Të dhënat tregojnë për një numër të lartë të operatorëve ekonomik dhe industrive ndotëse 

në kategorinë A.Banim, të sistemit të përdorimit të tokës UB_Urban.  

− Referuar Njësive Strukturore të PDV-ve përkatëse për secilën bashki të qarkut të Tiranës, 

vihet re shpërndarja jo uniforme dhe destinacioni i përzier i sistemit të përdorimit të tokës 

UB_Urban, në të cilin gjenden kategoritë A.Banim, S.Shërbime, IE.Industri dhe Ekonomi, 

B.Bujqësi, AR.Aktivitete Sociale dhe Rekreative, etj, duke bërë operatorët ekonomik të gjejnë 

terren për ushtrimin e veprimtarive të tyre ndotëse. 

− Nga dixhitalizimi i të dhënave nëpërmjet sistemit GIS, rezulton se për secilën bashki të qarkut 

të Tiranës, operatorët ekonomik dhe industritë përkatëse të tipit A dhe B janë të 

përqëndruara në njësitë strukturore që ndodhen pranë akseve kryesore rrugore, si dhe një 

numër i konsiderueshëm prej tyre në distancë të afërt me burimet ujore sipërfaqësore. 

− Autoriteti përgjegjës për mbrojtjen e mjedisit duhet të ndërtojë një platformë gjeodezike GIS, 

ku të pasqyrojë të dhënat për lejet e lëshuara për kryerjen e veprimtarive ndotëse dhe 

përmbajtjen e tyre, si pjesë e sistemit të informacionit mjedisor. 

− Informacioni mjedisor për lejet e lëshuara për kryerjen e veprimtarive ndotëse dhe 

përmbajtjen e tyre, është një indikator shumë i rëndësishëm jo vetëm për informimin e 

publikut mbi çështjet mjedisore, por jep një kontribut të veçantë dhe ndihmon autoritetet 

publike të planifikimit dhe zhvillimit të territorit në parandalimin dhe/ose reduktimin e 

rrezikut të mjedisit, në tërësinë e tij dhe përfshirjen e masave konkrete për mbrojtjen e 

mjedisit në planet kombëtare dhe vendore të miratuara prej tyre. 

− Informacioni mjedisor për lejet e lëshuara për kryerjen e veprimtarive ndotëse dhe 

përmbajtjen e tyre, gjithashtu shërben për të siguruar mbrojtjen e mjedisit gjatë procesit të 



[ 179 ] 

 

planifikimit nga autoritetet përgjegjëse për mjedisin, në përgatitjen e strategjive, planeve 

mjedisore kombëtare dhe vendore.  
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ABSTRAKT  

Të dhënat historike dhe parashikimet për Evropën tregojnë se vëllimi i llumit të ujërave të ndotur 

është rritur në mënyrë të vazhdueshme, tendencë kjo që vlen jo vetëm për vendet në Rajonin e 

Ballkanit, por edhe për Shqipërinë. Në të njëjtën kohë, kuptohet se llumi i ujërave të ndotur nuk 

është domosdoshmërisht një produkt mbeturinash për t'u hedhur, por mund të jetë një lëndë e 

parë e vlefshme që mund të përdoret në bujqësi natyrisht vetëm pas ekzaminimit (të 

detyrueshëm) sidomos aty ku konstatohet nevojë për rritje të përmbajtjes organike të tokës ose 

rimbushje të saj me fosfor dhe lëndë ushqyese të tjera. Sidoqoftë, duhet të jemi të vetëdijshëm 

se ekziston një rezistencë publike ndaj përdorimit të llumit të ujërave të ndotur në bujqësi.  Nga 

ana tjeter vështirë se gjendet ndonjë burim më i gatshëm dhe më i përshtatshëm se llumi i 

ujërave të ndotura që ka lëndë të lartë organike dhe përmbajtje të ushqyesve të konsiderueshme 

në një epokë kur toka e punueshme është zvogëluar, përmbajtja ushqyese të tokave është tepër 

e shfrytëzuar dhe fosfori është në listën e lëndëve të para në një gjendje kritike. Llumi mund të 

gjejë edhe përdorime të tjera përvec bujqësisë, si psh në pyje, për prodhimin e energjisë 

elektrike, etj. Llumi i gjeneruar nga industritë është përtej fushëveprimit të ketij studimi. Qëllimi 

përfundimtar i studimit është një vlerësim aktual i situatës sot dhe të menduarit në mënyrë 

strategjike mbi menaxhimin e llumit të ujërave të ndotura në Shqipëri.  

Fjalët Kyçe: Llum i gjeneruar nga Impiantet e trajtimit të ujit të ndotur; laborator i akredituar; 

leje, rregjistër, ripërdorimi dhe riciklimi i llumit; tarifë. 

1. HYRJE 

Ky artikull kërkimor fokusohet tek llumi qe gjenerohet nga ITUN dhellogaritja e tij sesa ai do te 

gjenerohet nga Impiantet e ujit te ndotur ne Shqiperi, per te hapur nje perspektive te re per ta 

konsideruar ate si lende te pare dhe jo si mbetje.  Sasia mesatare vjetore e totalit të lëndëssë 

ngurta e të thata (tDS) e gjeneruar në Shqipëri do të rritet pothuajse në mënyrë lineare deri në 

35,600 tDS/vit në 2050. Përveç llumit të prodhuar nga ITUN, ne nje moment tjeter duhet të 

merret parasysh edhellumi nga gropat septike qe studimi te jape nje qasje edhe me reale. 

mailto:enkelejda.gjinali@fin.edu.al
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Direktiva e BEse  86/278/EEC mbi mbrojtjen e tokës kur llumrat qe gjenerojne nga ITUN do 

tëpërdoren në bujqësi përcakton edhe bazat dhe vendos kriteret për të mbjellat, kohen e 

përhapjes së llumit , kufirin e vlerave ne lidhje me përmbajtjen e metaleve të rënde, etj. Ne 

Shqiperi kjo direktive eshte transpozuar 100% qysh ne vitin 2010, por ne lidhje me zbatimin e saj 

nuk ka pothuaj asnje iniciative.  

2. METODOLOGJIA OSE QASJA E PËRDORUR 

Metodologjia e perdorur per kete artikull konsiston ne hapat si me poshte: 

− Mbledhjadhe analizae te dhenave ne lidhje me llumin (teknologjia, sasia e gjeneruar) nga me 

shume se 70 fizibilitete e projekte zbatimi te ITUN ne Shqiperi  

− Analiza e aspekteve legjislative , institucionale , rregullatore te llumit ne Europe dhe ne 

Shqiperi 

− Llogaritja e llumit qe gjenerojne ITUN deri ne 2050 

− Maksimumi i pranueshëm përqendrimeve te elementeve te ndryshem në llum dhe tokë. 

2.1 NJE ANALIZE E PERGJITHSHME EKUADRIT LIGJOR DHE RREGULLATOR I LLUMIT  

VKM Nr. 127, datë 11. 02. 2015përkërkesat për përdorimin në bujqësi të llumrave të ujërave të 

ndotura transpozon 100% Direktiven 86/278/EEC “Për mbrojtjen e mjedisit dhe veçanërisht të 

tokës, kur llumrat e ujërave të ndotura përdoren në bujqesi” ndryshuar nga Direktiva 

91/692/EEC, rregullorja (EC) 807/2003 dhe rregullorja (EC) 219/2009. Numri CELEX 1986L0278, 

Fletorja Zyrtare e Bashkimit Evropian, Seria  L, nr.181, datë 4.7.1986, faqe 6.Pika 5 e kësaj 

Vendimi parashikon se llumi do te perdoret ne bujqesi nese cilesia e tij eshte në përputhje me 

Aneksin IA. (Tabela 4: Përqendrimet maksimale të pranueshme të BE-së dhe Shqipërisë në llum 

dhe tokë).  

VKM Nr. 993, datë 9.12.2020 për miratimin e tarifave për përdorimin e ujit, të ujërave 

ndërkufitare, pagesave administrative të shkarkimit të ujërave dhe ripërdorimit të 

tyre,  përcakton tarifat për aplikimin, autorizimin dhe lejimin e objekteve të trajtimit të ujërave të 

ndotura, por edhe për përdorimin e llumit në tokë dhe ripërdorimin e efluentit. (Tabela 1) 

TAB. 1: Tarifa administrative për marrjen e lejes/autorizimit shkarkimit të ujërave të ndotur 

Lloji i shkarkimit të ujërave të 
ndotur 

Madhësia 
(PE) 

(1) Tarifa për paraqitjen e 
kërkesës për marrjen e 

lejes/autorizimit (në lekë) 

(2) Tarifa e miratimit të 
lejes/autorizimit (në 

lekë) 

Ujërat e ndotur industriale  3000 25,000 

Ujërat e ndoturbashkiake > 10,000 3000 25,000 

Përdorimi i llumit të ujërave të 
ndoturnë tokë 

<10,000 3000 12500 

Ripërdorimi i trajtimit të ujit 
(efluent) 

 1500 5000 

         Burimi: VKM nr. 993, VKM nr. 1014, datë 16.12.2020 
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AMBU mbledh tarifat për aplikimin e lartpërmendur, autorizimin dhe lejimin e shkarkimit të 

ujërave të ndotura dhe llumit. Një kopje e faturës së pagesës ngarkohet në sistemin elektronik të 

lejeve dhe autorizimeve “Aplikim për shfrytëzim burimi uji, (ose shkarkim, ripërdorim)”.  

Tabela e mëposhtme tregon tarifat vjetoreAMBU duhet te mbledhe sipas llojit të shkarkimit qe 

pershkruhet ne tabelen 2 si me poshte. 

TAB. 2: Tarifa Vjetore e shkarkimeve te ujit dhe Llumit  

Lloji i shkarkimit të ujërave të zeza Madhësia 
(PE) 

Tarifa 
( leke /m 3 ) 

Ujërat e ndotur industriale  5 

Ujërat e ndoturbashkiake > 10,000 5 

Përdorimi i llumit të ujërave të ndoturnë tokë <10,000 4 

Ripërdorimi i ujit pas trajtimit (efluent)  0 

                              Burimi: Së bashku me VKM nr. 1014, datë 16.12.2020  

Efluenti i ujit i ripërdorur pasi është trajtuar në një ITUN është përcaktuar me VKM nr. 1014, datë 

09.12.2020 “Për miratimin e tarifave për përdorimin e ujit, ujërave ndërkufitare, pagesave 

administrative për shkarkimin e ujit dhe ripërdorimin e tyre”. Në VKM thuhet se nëse uji pasi 

është trajtuar në një ITUN përdoret për një qëllim tjetër, tarifat e e pershkruar me siper eshte 

zero. A 

KM Lëshon Lejen Mjedisore. Neni 53 i ligjit nr. 10463/2011 thotë se çdo person apo person 

juridik që synon të ushtrojë veprimtari në sektorin e trajtimit të llumrave duhet të pajiset me leje 

mjedisore në përputhje me përcaktimet e ligjit nr. 52/2020 për disa ndryshime në ligjin nr. 10 

448, datë 14.7.2011 “Për lejet mjedisore” dhe dispozitat e veçanta të ligjit nr. 10463/2011 “Për 

menaxhimin e mbetjeve të integruara”. Klasa e lejes mjedisore tregohet në tabelën e 

mëposhtme nr 3. 

TAB. 3: Klasa e lejes mjedisore 

TRAJTIMI I UJËRAVE TË NDOTUR KLASA E LEJES 

Instalim trajtimi për ujërat e ndotura urbane Klasa B 

Trajtimi i ujërave të ndotur industriale në vendin ku ato prodhohen Klasa B 

Përdorimi i llumit të ujërave të ndotura në tokë Klasa B 

Magazinim dhe/osetrajtim i mbetjeve të tjera të ujërave të ndotura 
urbane duke përfshirë:  

− Llumin nga ujërat e ndotura urbane  
− llumin e cisternave septike  
− mbetjet e ujërave të ndotura nga gropa të hapura 

− Mbetjet nga pastrimi i kanaleve të ujërave të ndotura 

Klasa B 

2.2 PËRQENDRIMET MAKSIMALE TË PRANUESHME TË BE-SË DHE SHQIPËRISË NË LLUM DHE TOKË  

VKM nr. 127, datë 11.02.2015 “Për kërkesat për përdorimin e llumit të ujërave të ndotura në 

bujqësi synon të rregullojë përdorimin e duhur të llumit në bujqësi për të parandaluar efektet e 
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dëmshme të tij në tokë, bimësi, kafshë dhe njerëz. Duke iu referuar standardeve për përdorimin 

e llumit në tokë, dhe përqendrimet maksimale të lejueshme në llum dhe tokë, tabela e 

mëposhtme tregon parametrat e BE-së dhe Shqipërisë në llum dhe tokë. 

TAB. 4: Përqendrimet maksimale të pranueshme të BE-së dhe Shqipërisë në llum dhe tokë 

Parametri Maks. përqendrimi në llum 
(mg/kg ds) 

Maks. përqendrimi në tokë 
(pH 6-7) 
(mg/kg) 

Kufiri i normës së aplikimit 
(mesatarja 10-vjeçare) 

(kg/ha/vit) 

Metalet e 
renda 

BE AL – Shtojca 
1B 

BE AL – Shtojca 
1A 

BE AL – Shtojca 
1C Zinku 2500 deri në 

4000 
3500 150 deri në 

300 
300 30 30 

Bakri 1000 deri në 
1750 

1000 50 deri në 140 100 12 12 

Nikel 300 deri në 
400 

400 30 deri në 75 75 3 3 

Kadmium 20 deri në 40 30 1 deri në 3 3 0.15 0.15 

Plumbi 750 deri në 
1200 

800 50 deri në 300 200 15 15 

Mërkuri 16 deri 25 20 1 deri në 1.5 1.5 0.1 0.1 

Krom -- - -- - -- - 

Referenca: Vendimi nr.127, datë 11.05.2015 “Për kërkesat për përdorimin e ujërave të ndotura në bujqësi”. 

2.3 LLOGARITJA E LLUMIT TË GJENERUAR NGA ITUN 

Aktualisht nuk ka asnjë regjistrim të sasive të krijuara të llumit dhe asgjësimit të tij në Shqipëri. 

Prandaj dhe kjo pune kerkimore tenton te krijoje nje databaze per kete qellim. Për të identifikuar 

sasitë e krijuara të llumit, autorët kanë analizuar dokumentet përkatëse (studimet e fizibilitetit, 

raportet e projektimit) për të marrë informacion dhe të dhëna mbi gjenerimin e llumit dhe 

asgjësimin e konsideruar gjatë fazës së projektimit.  

Këto informacione dhe të dhënat e tjera janë përditësuar për vitin referues 2020 duke 

kontaktuar drejtpërdrejt operatorin e ITUN e për të marrë një status real të gjendjes së fundit të 

gjenerimit dhe asgjësimit të llumit. 

Prodhimi i llumit në ITUN llogaritet: 

En6 =
A13 x 

365

H1

 E5 
x 1000 

Ku: A13 = Pesha e thatë e llumit të prodhuar në ITUN e menaxhuar nga shoqëria gjatë 

periudhës së vlerësimit x 365 periudhë vlerësimi (njësi ton/DS) 

H1 = periudha e vlerësimit 

E5 =PEeITUN në datën e referencës  

dhe prodhimi i llumit është 60 g DS/PE në ditë (ITUN pa dekantim primar). 
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Tabela e mëposhtme tregon statusin e gjenerimit dhe asgjësimit të llumit në Shqipëri ne vitin 

2020 per ITUN në funksionim, si dhe jep detaje ne lidhje me  në ndërtim, në rehabilitim ose 

përmirësim dhe TPU në fazën e fizibilitetit ose projektimit. 

TAB. 5: Statusi i gjenerimit dhe asgjësimit të llumit në Shqipëri, 2021 

Nr. Emri i ITUN  

Projektuar Statusi 2020 

Gjenerimi i llumit të 
ngurtë të thatë 

Shkarkimii llumit 
Gjenerimi i llumit të 

ngurtë të thatë 
Shkarkimii llumit 

 ITUN  në funksion 

1 Velipoja 
Vera: 3,538 kg SS/d 

Dimër: 798 kg SS/d 

Landfilli i Bushatit 
dhe tek fermerët 

Nuk ka gjenerim 
llumi 

Landfilli bashkiak, së 
bashku me mbetjet e 
ngurta urbane. 

2 
Shirokë 
(Shkodër) 

20-40 kg DS/vit 
Trashesues dhe 12 
shtreter tharje 

2018: 5,64 t DS 

2019: 1.04 t DS 

2020: 0,04 t DS 

Gjelbërim brenda 
ITUN  

Nuk është vendosur 
ende 

3 Kavaja 

333 t DS/vit 

(25,000 PE) 

1,499 t DS/vit 

Bujqësi 
Asnjë gjenerim i 
sasise se llumit në 
2020 

Bujqësi 

4 Durrësi 

2002: 1776 kg DS/d 

528,000 kg DS/vit 
Llumi prod . = 6600 
m 3 /v 

Llum Aktiv: 
përdorimi i llumit nga 
fermerët është i 
ndaluar për shkak të 
përqendrimeve të 
metaleve të rënda. 

Largimi i llumit në 
2018: 9,090 m 3 / vit 

Largimi i llumit po 
kryhet  

ShaUK Durreska 
kontraktuar nje pale 
te trete për largimin  
e llumit nga ITUN. 
Destinacioni 
përfundimtar nuk 
dihet. 

5 Lalez (Durres) 150 kg DS/h  

ITUN  filloi 
funksionimin në vitin 
2020 

Ende nuk ka gjenerim 
llumi 

Nuk është vendosur 

6 Korca 
2002: 2400 kg DS/d 

1,071 t DS/vit 
Bujqesi 

2018: 2500 t DS 

2019: 2,300 t DS 

2020: 1500 t DS 

Bujqësia (bujqësi 
pemëtari). 

Furnizimi për 
fermerët falas. 

Rekomandohet 
koordinimi me ATTC 
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Nr. Emri i ITUN  

Projektuar Statusi 2020 

Gjenerimi i llumit të 
ngurtë të thatë 

Shkarkimii llumit 
Gjenerimi i llumit të 

ngurtë të thatë 
Shkarkimii llumit 

Fushë Krujë dhe 
Inspektoriatin 
Shtetëror të Tokës. 

7 Pogradeci 1,599 t DS/vit Bujqësia 
Depozitimi i llumit në 
pellgje artificiale 

Një sasi e vogël llumi 
u përdor si provë në 
një nga vreshtat e 
rrushit dhe rezultati 
ishte shumë i mirë 

ShaUK  nuk ka 
ndonjë kontratë për 
asgjësimin e rregullt 
të llumit. 

8 Sarandë 

2002: 1,140 kg DS/d 
30,000 PE 
2022: 2,279 kg DS/d 
60,000 PE 

Bujqesi 
Prej 6 vitesh ITUN 
nuk është në 
funksion 

Duke qenë se llumi 
nuk është hequr 
ende nga sistemi, ai 
grumbullohet në 
pellgje dhe në 
shtretërit e 
kallamishteve  

9 Vlorë 

2,514 kg DS/d 

90,000 PE në dimër 
160,000 PE në verë 

Bujqesi 

Duke qenë se llumi 
nuk është hequr 
ende nga sistemi, ai 
grumbullohet në 
pellgje. 

Asnjë sasi përkatëse 
llumi nuk është 
vërejtur në pellgje 
gjatë vizitave në 
terren. 

Nuk është vendosur 

10 Gramsh 16,500 PE Bujqesi NI NI 

11 
Porti i 
Durrësit 

340 PE 
Transferimi i llumit 
në ITUN  Kavajë për 
trajtim të mëtejshëm 

NI NI 

12 Coca-Cola 

Rrjedha e ujërave të 
zeza: 

700 m³/d 

NI NI NI 
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Nr. Emri i ITUN  

Projektuar Statusi 2020 

Gjenerimi i llumit të 
ngurtë të thatë 

Shkarkimii llumit 
Gjenerimi i llumit të 

ngurtë të thatë 
Shkarkimii llumit 

13 
Aeroporti 
Nene Tereza Ca. 44-70 m 3 /vjet 

Teknologjia e 
trajtimit SBR. 

Llumi i tepërt 
transferohet në 
rezervuarin e llumit 
për homogjenizim 
dhe trashje. 

Llumi i krijuar prej 44 
– 77 m 3 /vit u 
transferua për 
trajtim të mëtejshëm 
në ITUN  Kavajë. 

UK Durrës dhe 
Kavajë pranuan se 
nuk vjen llum nga 
Aeroporti Nene 
Tereza për trajtim të 
mëtejshëm. 

14 Green Cost 1500 PE 
NI 

 

Faza e 1 ne funksionim 
Nuk është vendosur 
ende 

15 Burgu i Korçës NI NI 

Informacionet e 
siguruara nga UK 
Korçë tregojnë se UK 
I burgut Korçë nuk 
funksionon 

NI 

16 Burgu i Fierit 1200 PE NI 

Llumi i trashur prej 
2.66 m 3 /d do të 
transferohet me 
kamionë  

Nuk është vendosur 
ende 

 UWTP në ndërtim 

17 Tiranë 350,000 PE Bujqesi Ne ndertim e siper 

Asgjesimi i llumit 
ende i paqartë, 
djegia e preferuar 
por e pa konfirmuar 
(p.sh. Elbasan, Fier, 
Tiranë), impianti i ri i 
tharjes diellore i 
konsideruar për 
ndërtim, por i pa 
konfirmuar (p.sh. 
Elbasani ose Kamza). 

18 Kamza 

Faza 1 (2027): 5,108 
kg DS/d 

96,991 NP 

Faza 2 (2033): 8,411 
kg DS/d 164,455 PE 

Faza 3 (2040): 12,605 

NI Ne ndertim e siper 

Asgjesimi i llumit 
ende i paqartë, 
djegia e preferuar 
por e pa konfirmuar 
(p.sh. Elbasan, Fier, 
Tiranë), impianti i ri i 
tharjes diellore i 
konsideruar për 
ndërtim, por i pa 
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Nr. Emri i ITUN  

Projektuar Statusi 2020 

Gjenerimi i llumit të 
ngurtë të thatë 

Shkarkimii llumit 
Gjenerimi i llumit të 

ngurtë të thatë 
Shkarkimii llumit 

kg DS/d 248,000 PE konfirmuar (p.sh. 
Elbasani ose Kamza). 

19 Çorovodë 
10,000 PE 

LPTd = 687 kg/d 
NI Ne ndertim e siper 

Nuk është vendosur 
ende 

20 TEG-Lunder 6000 PE NI Ne ndertim e siper 
Nuk është vendosur 
ende 

21 
Burgu i 
Pogradecit 

110 PE NI NI NI 

 ITUN  në përmirësim ose rindërtim 

22 Orikumi 

Viti i projektimit 
2038 1,381 kg DS/d 
(ajrim i zgjatur); 
15,179 PE në dimër 
dhe 45,252 PE në 
verë 

ITUN u ndërtua, por 
nuk hyri kurrë në 
funksion. 

Jo në funksionim 
Nuk është vendosur 
ende 

23 Lezha 

720,000 kg DS/vit 

Llumi prod. = 9000 m 
3 /vit 

Bujqesi 

Llumi grumbullohet 
në pellgje. 

Asnjë sasi përkatëse 
llumi nuk është 
vërejtur në pellgje 
gjatë vizitave në 
terren. 

Nuk është vendosur 
ende 

 PTU në fazën e fizibilitetit ose të projektimit 

24 Beratit 903 t DS/vit NI  
Disa opsione. Nuk 
është vendosur 
ende. 

25 Shkoder 5,823 kg DS/d NI  

Opsionet e 
konsideruara: 

a) Bujqësia 

b) Rindërtimi i 
peizazheve/pylltari 

c) Djegia 
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Nr. Emri i ITUN  

Projektuar Statusi 2020 

Gjenerimi i llumit të 
ngurtë të thatë 

Shkarkimii llumit 
Gjenerimi i llumit të 

ngurtë të thatë 
Shkarkimii llumit 

26 Himarë 1,428 kg DS/d NI 
Strategjia e llumit do 
të hartohet në vitin 
2023 

Nuk është vendosur 
ende 

27 Elbasani 

Faza 1 (2035): 4,420 
kg DS/d 

83,930 NP 

Faza 2 (2044): 5,755 
kg DS/d 112,502 PE 

Faza 3 (nuk është 
përcaktuar ende) 

7,353 kg DS/d 
144,044 PE 

Tretja anaerobe e 
llumit 

 

Asgjesimi i llumit 
ende i paqartë, 
djegia e preferuar 
por e pa konfirmuar 
(p.sh. Elbasan, Fier, 
Tiranë), impianti i ri i 
tharjes diellore i 
konsideruar për 
ndërtim, por i pa 
konfirmuar (p.sh. 
Elbasani ose Kamza). 

28 Lushnjes 
630 t DS/vit 

945 t DS/vit 
NI  

Nuk është vendosur 
ende 

29 Librazhd 621 m 3 /vjet NI  
Nuk është vendosur 
ende 

30 Prrenjas 548 m 3 /vjet 
NI 

 
Nuk është vendosur 
ende 

31 Gjirokastër 

2030: rreth. 1600 kg 
DS/d 

2040: 1800 kg DS/a 

NI 

 
Nuk është vendosur 
ende 

32 Fier 
1,267 t DS/vit 

1771 t DS/vit 

NI 

 

Asgjesimi i llumit 
ende i paqartë, 
djegia e preferuar 
por e pa konfirmuar 
(p.sh. Elbasan, Fier, 
Tiranë), impianti i ri i 
tharjes diellore i 
konsideruar për 
ndërtim, por i pa 
konfirmuar (p.sh. 
Elbasani ose Kamza). 

33 Kocove 600 t DS/vit 
NI 

 
Nuk është vendosur 
ende 



[ 189 ] 

 

Nr. Emri i ITUN  

Projektuar Statusi 2020 

Gjenerimi i llumit të 
ngurtë të thatë 

Shkarkimii llumit 
Gjenerimi i llumit të 

ngurtë të thatë 
Shkarkimii llumit 

34 Burgu i Reçit 700 PE NI NI NI 

Burimi: Perpiluar nga autoret 

3. REZULTATET DHE PËRFUNDIMET E NXJERRA 

Nuk mjafton vetem sasia mesatare vjetore e totalit të lëndëssë ngurta e të thata (tDS) qe 

gjeneron ose do te gjeneroje nga ITUN në Shqipëri por duhet qe cdo ITUN te kete strategjine e tij 

se cfare do behet me llumin dhe cili eshte destinacioni i tij i sigurt dhe pa shkaktuar ndotje ne 

mjedis.  

4. KONKLUZIONE 

Llumi i ujërave të ndotur nuk është një produkt mbeturinash për t'u hedhur, por mund të jetë një 

lëndë e parë e vlefshme që mund të përdoret në bujqësi natyrisht vetëm pas ekzaminimit (të 

detyrueshëm) sidomos aty ku konstatohet nevojë për rritje të përmbajtjes organike të tokës ose 

rimbushje të saj me fosfor dhe lëndë ushqyese të tjera. Marrëveshja e Gjelbër (2019- 2050) 

Evropiane është një përgjigje ndaj këtyre sfidave, e cila vjen si strategji e re që synon 

transformimin e BE-së në një shoqëri të drejtë dhe të begatë, me një ekonomi moderne, efikase 

ndaj përdorimit të burimeve, konkurruese dhe ku rritja ekonomike do të shkëputet nga 

përdorimi i burimeve natyrore.  

Ai synon të mbrojë, ruajë dhe përmirësojë kapitalin natyror të Evropes së Bashkuar. Ballkani 

Perëndimor ka rënë dakord me "Axhendën e Gjelbër për Ballkanin Perëndimor", Agjencia 

Evropiane e Mjedisit aktualisht është duke përgatitur një projekt-propozim për financimin e para-

anëtarësimit (IPA III-përfitues Shqipëria, Kosova, Bosnje-Hercegovina, Mali i Zi, Maqedonia e 

Veriut dhe Serbia). 
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ABSTRAKT  

Shqipëria është duke u përgatitur për procesin e negociatave me Bashkimin Evropian (BE) për 

kushtet e anëtarësimit të saj në BE. Aderimi mbart me vete detyrimin për të zbatuar politikadhe 

legjislacion te BE-së e cili është dhe mekanizmi kryesor që e mundëson anëtarësimin. Prandaj ky 

artikull synon te demonstroje zbatimin edisa neneve te Direktives së Këshillit e 21 majit 1991 

nëlidhje me trajtimin e ujërave të ndotura urbane (91/271/EEC) ose shkurtD-ITUN në Shqiperi. 

Artikulli konludon se ne nivel kombetar janë identifikuar, hartezuar dhe llogaritur 165 

aglomerate, në të cilat aktualisht jetojnë rreth dy të tretat e popullsisë (2.1 milionë). Rreth 111 

aglomerate (67% e totalit) prodhojnë ujëra të ndotura te cilat shkarkojnë në 18 zona të ndjeshme 

që shtrihen brenda shtatë baseneve ujore qe ka Shqiperia. Janë identifikuar gjithsej 1,185 zona të 

furnizimit me ujë (WSZs), të cilat përfshijnë 2,117 fshatra/qytete. Rreth 92 % e popullsisë (2.83 

milionë) në Shqipëri jetojnë aktualisht në këto zona të furnizimit me ujë WSZs. Nga llogaritjet 

eshte konluduar se kërkesa totale për ujë prej rreth 131.4 milionë metër kub në vit e vitit 2020 

parashikohet të rritet në 139.4 milionë kub/vit në vitin 2050.  Sot në Shqipëri ka rreth 340 

sisteme kanalizimesh. Nga llogaritjet ka rezultuar 121 aglomerate përfshijnë 197 sisteme 

ekzistues grumbullimi.  Keshtu, 113 do të jete një numër i përshtatshëm për impiantet e trajtimit 

te ujërave të ndotur nga 165 aglomeratet e sipercituara te llogaritura sipas kritereve te D-ITUN te 

BEse (91/271/EEC). 

1. HYRJE 

Shqipëria është në procesin e negociatave me Bashkimin Evropian (BE) për kushtet e 

anëtarësimit të saj përfundimtar në BE. Aderimi mbart me vete detyrimin për të zbatuar politikat 

dhe legjislacioni ne BE-së si mekanizmi kryesor që do ta mundësoje ate. Shqipëria synon të arrijë 

dy qëllime: 

− Përcaktimi i kohes deri shqiperia do te Shqipëria angazhohet për të arritur përputhjen me 

dispozitat specifike të direktivave individuale; dhe 
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− Duke demonstruar se Shqipëria ka një bazë të besueshme për angazhime të tilla. 

Ky artikull kërkimor fokusohet në trajtimin e ujërave të ndotur Urbane (Direktiva e BE 

91/271/EEC) dhe si do te zbatohet kjo direktive në Shqipëri (në tekstin e mëtejshëmD-ITUN). Kjo 

direktivë i shërben vendosjes  se rregullave per shkarkimin e ujerave te ndotur ne mjedis, duke 

përfshirë kontributet nga perdorimi i ujit dhe ndotja e tyre nga industrite (ushqimore, ose ujera 

industrial me natyre organike), entet publike dhe private, turizmi dhe popullsia ne zone. (Figura 

1). Shkalla e transpozimit të D-ITUN në Shqipëri është afersisht 45% ndersa zbatimi i direktives 

është në një fazë fillestare.  

1.1 POLITIKAT SEKTORIALE TE UJIT DHE SANITETIT NE SHQIPERI  

Politikat dhe Strategjitë Kombëtare të Sektorit të Ujit që rregullojnë sherbimet sektoriale te 

furnizimit me ujë dhe kanalizimeve ne sektor përfshirë edhe trajtimin e uejrave të ndotur janë si 

më poshtë: 

− Plani Kombëtar për Integrim Evropian, 2021 – 2030 (draft) 

− Strategjia Kombëtare e Menaxhimit të Integruar të Burimeve Ujore, 2018 – 2027 (dokument 

i miratuar) 

− Strategjia Kombëtare e Ujësjellës Kanalizimeve, 2022-2030 (draft) 

− Plani kombetar i Zbatimit Specifik te Direktivës në lidhje me Direktivën e Trajtimit të Ujërave 

të Ndotur Urbane (D-ITUN) (91/271/EEC), 2020-2050 (draft) 

− Percaktimi i Zonave te ndjeshme dhe më pak të ndjeshme në Shqipëri në lidhje me D-ITUN 

(91/271/EEC) (draft) 

− Strategjia Kombëtare e Menaxhimit të Llumit qe gjenerohet nga ITUN, 2020-2050 (draft) 

− Strategjia e financimit për sektorin e furnizimit me ujë dhe kanalizimeve të Shqipërisë 

(pergatitur me asistencën e BB) 

− Plani Kombëtar Afatshkurtër i Veprimit për Reduktimin e Ujit Pa të Ardhura (NRW) 

(pergatitur me asistencën e USAID-it) 

− Masterplani Kombëtar për Sektorin e Ujësjellës Kanalizimeve (2013 – 2040) i përgatitur në 

vitin 2012. Në dhjetor 2015, ky masterplan u miratua nga Këshilli Kombëtar i Ujit. Ky 

dokument do të zëvendësohet nga Plani kombetar i Zbatimit Specifik te Direktivës së 

lartpërmendur në lidhje me trajtimin e Ujërave të NdoturUrbane (D-ITUN). 

1.2 KUADRI RREGULLATOR LIGJOR  

Kuadri ligjor baze që rregullon sherbimet sektoriale te furnizimin me ujë dhe kanalizimeve 

(përfshirë edhe trajtimin e  ujërave të ndotur) janë si më poshtë: 

− Ligji “Për ndarjen territoriale dhe administrative të njësive të qeverisjes vendore” 

− Ligji “Për Vetëqeverisjen Vendore” 

− Ligji “Për Prefektin e Qarkut” 
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− Ligji “Për Menaxhimin e Integruar të Burimeve Ujore” 

− Ligji “Për Entin Rregullator të Ujit” 

− Ligji “Për Mjedisin e Trajtimit të Ujërave të Ndotur” 

− Ligji “Për sipërmarrësit dhe shoqëritë tregtare” 
 

Ligji “Për Mjedisin Trajtimi i Ujërave të Ndotura” (Referenca Ligjore: Ligji Nr. 9115, datë 

24.07.2003 i ndryshuar ). Ky ligj ka për qellim te mbroje mjedisin dhe shëndetin e njeriut nga 

ndikimet negative te ujerave te ndotura, duke përcaktuar rregullat e trajtimit mjedisor te tyre, si 

dhe detyrimet e shkarkuesve te ujerave te ndotura .Objekt i zbatimit te këtij ligji janë:ujerat e 

ndotura urbane, ujerat e ndotura industriale, sipas degëve te veçanta te industrisë, ujerat nga 

kullimi i tokave bujqësore, ujerat e ndotura te çdo lloji. Normat e lejuara te shkarkimeve te 

lëngëta ku përfshihennormat e lejuara te shkarkimeve industriale, normat e lejuara te 

shkarkimeve te zonave industriale, normat e lejuara te shkarkimeve te një procesi çfarëdo, 

normat e lejuara te shkarkimeve urbane jane miratuar me VKM 177/2005. 

1.3 DIREKTIVA E BE 91/271/EEC PER TRAJTIMIN E UJIT TE NDOTUR  

 

FIG. 1: D-ITUN: Grumbullimi, Trajtimi dhe Shkarkimi i Ujërave të Ndotur (Burimi Biblioteka e Bashkimit Evropian) 

Direktiva e ITUN synon mbrojtjen e mjedisit ujor nga efektet negative të ujërave të 

ndotururbane, si psh eutrofikimi 1. Ai përcakton rregullat në mbarë BE-në për grumbullimin, 

trajtimin dhe shkarkimin e ujërave të ndotura. Direktiva mbulon gjithashtu ujërat e ndoturtë 

krijuara nga industri të tilla si industritë agro-ushqimore (perfshireindustrite per përpunimine 

                                                      
1 Eutrofikimi : (Neni 3.) pasurimi i ujit me përbërës ushqyes, veçanërisht me komponime azotike ose fosforike që shkakton 

zhvillim të shtuar të algave dhe llojeve më të larta bimore, që krijojnë prishje të padëshirueshme të baraspeshës së organizmave të 

pranishëm në ujë dhe të kualitetit të këtij uji. 
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ushqimit si dhe prodhimibe birrës). Sipas Direktivës ITUN, Shtetet Anëtare të BE-së duhet te 

kryejne hapat e pershkruara me poshte: 

− Mbledhja e ujëravetëndoturnëvendbanimet urbane me njëpopullsime tëlarte se 2 2000 PE 
(neni 3) 

Siguroni trajtimin e ujërave të ndotur për të gjitha aglomeratet si: 

o Zbatimi i trajtimit sekondar (neni 4 dhe Shtojca IB Tabela 1); 

o Zbatoni trajtim më të rreptë për aglomerate mbi 10 000 PE të vendosura në zona të 

caktuara të ndjeshme (Neni 5 dhe Shtojca IB Tabela 2; 

o Sigurimi i trajtimit të duhur 3të shkarkimeve nga sistemet (ekzistuese) të kanalizimeve 

të aglomerateve me më pak se 2 000 pe (neni 7) 

Të garantojë që impiantet e trajtimit mirëmbahen siç duhet, në mënyrë që të sigurojnë 
performancë të mjaftueshme dhe mund të funksionojnë në të gjitha kushtet normale të motit 
(neni 10); 

Kërkohet autorizimi i shkarkimeve industrial në sistemet e grumbullimit të ujërave të ndotur 
urbane dheimpiantet e trajtimit të ujërave të ndotur urbane (neni 11) 

Kërkohet autorizimi i shkarkimeve nga impiantet e trajtimit të ujërave të ndotur urbane (neni 12) 

Kërkoheta utorizim për shkarkimet e ujërave të ndotur më të mëdha se 4 000 penga industri 4 të 
veçanta (neni 13) 

Marrja e masave për kufizimin e ndotjes së ujërave nga vërshimet e ujërave të shirave dhe 
stuhive; 

Kërkohet autorizim për asgjësimin e llumit nga impiantet e trajtimit të ujërave të ndotur urbane 
(neni 14) 

Inkurajohet ripërdorimi i llumit qëg jenerohet pas trajtimit te ujërave të ndotur (neni 14) 

Te monitoron impianteve të trajtimit dhe ujërat pritëse ku ato shkarkojne (neni 15); 

Te monitorohet depozitimi dhe ripërdorimi i llumit të ujërave të ndotur (neni 14). 

Aneksi I i D-ITUN liston kërkesat e përgjithshme për: 

Sistemet e grumbullimit; 

Shkarkimet nga impiantet e trajtimit të ujërave të ndotur urbane, duke përfshirë vlerat kufitare 
të shkarkimeve për këto; 

Ujërat e ndotur industriale të derdhura në sistemet e kanalizimeve urbane dhe impiantet e 
trajtimit të ujërave të ndotur urbane. 

                                                      
2"Njëvlerës për popullsinë" (Neni 3.7) është ndotja mesatare e derdhjes për banore ne dite, qe ka 90 gr/dite lende ne pezulli, 60 

gr/dite lende organike, 15 gr/dite azot amoniakal dhe 4 gr/dite fosfor. 
3 E pershtatshme trajtimi është të niveli e trajtimi kërkohet te pajtohen me standarde mjedisore themeluar nga tjera Direktivat 
4Një listë e specifike e industrivr qe jane objekt i kesaj direktive është dhënë në Aneksin III të D-ITUN _ 
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Shtojca II e D-ITUN përshkruan kriteret për identifikimin e zonave të ndjeshme dhe më pak të 

ndjeshme. Ndersa shtojca III liston sektorët industrialë për të cilët zbatohet Neni 13 i Direktivës. 

D-ITUN prezanton konceptin "aglomerateve" siç tregohet në figurën 1. Ligji Nr.9115, date 

24.7.2003 percakton se Aglomerat është një zone ku popullsia dhe veprimtaria ekonomike ka një 

përqendrim te tille, i cili bën te nevojshëm qe shkarkimet e lëngëta urbane te grumbullohen dhe 

te sistemohen ne një pike te vetme shkarkimi ose te futen ne një impiant trajtimi. Kërkesa 

kryesore e D-ITUN është që të percaktoje te gjitha aglomeratat me ngarkesë të ujërave të ndotur 

mbi 2000 PE te cilat duhet të pajisen me një sistem grumbullimi të ujërave të ndotur dhe një 

impiant për trajtimin e tyre. 

2. METODOLOGJIA PËR PËRCAKTIMIN DHE LLOGARITJET E ITUN  

Hapat jane pershkruar sipas figures 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 2: Metodologjia  

2.1 IDENTIFIKIMI I AGLOMERATEVE 

Puna nis me përcaktimin e aglomerateve në Shqipëri. Kjo metodologji përfshinhapa si: 

− përcaktimi i zonave të banuara ( bazuar në GIS / ortofoto dhe përcaktimi i zonave te banuara 

deri në nivel fshati),  

− bashkimi i zonave të banuara(kriteri i 150 – 250 m ndërmjet zonave), 

− Hartimi i nje listete përkohshme të potencialit te zonave per tu quajtur aglomerate natyrisht 

duke përjashtuar zonat nën 2,000 PE, 

− Rishikimi i listes duke perjashtuar ato zona që janë “të pamjaftueshme të përqendruar  me 

aktivitet njerezor dhe ekonomik” (kriter prej 15 PE /ha tregues i përballueshmërisë per te 

ndertuar infrastrukture). 

Identifikimi i aglomerateve 

Llogaritja e ngarkeses ndotese  

Llogaritja dhe teknologjite e ITUN  

Shkarkimi ne trupen ujore  
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2.2 LLOGARITJA E NGARKESES NDOTESE  

Puna kërkimore ka vijuar me llogaritjen e ngarkeses ndotese te gjeneruar nga aglomeratet. 

Ngarkesa totale e shprehur në PE, është llogaritur për një periudhe 30 vjecare nga 2020 deri në 

2050. Elementet baze te llogaritjes se ngarkeses ndotese jane: 

− Ngarkesa e ujërave të ndotur e gjeneruar nga popullsia vendase 

− Ngarkesa e ujërave të ndotur e gjeneruar nga turizmi sipas muajve dhe periudhes se pikut 

− Ngarkesa e ujërave të ndotur e gjeneruar nga institucionet publike qedrore dhe vendoresi 

dhe entet private (industri apo njesi tregtare) 

Ngarkesa totale e ujërave të ndoturtë grumbulluar me sistem kanalizimesh [PE] = axb/c 5+ d + e 

Ku: 

a Projeksioni i popullsisë 2020 - 2050 
b Shkalla ekzistuese e mbulimit të ujërave të ndotur(2020) bazuar tek të dhënat e ofruara nga 

AKUM Benchmarking 
c Norma e synuar e mbulimit të shërbimit të ujërave të ndotur për 2030 – 2050 bazuar në 

Strategjinë Financiare për operimin dhe investime si dhe ne Strategjinë Sektoriale të Ujësjellës 
Kanalizimeve. 

d Ngarkesa e ujërave të ndotur te gjeneruar nga turizmi 2020 - 2050 në PE supozimi: 100% e 
ngarkesës së gjeneruar të ujërave të ndotur nga turizmi shkarkon ne systemin e kanalizimeve 

e Shkalla e lidhjes së ujërave të ndoturt e gjeneruar nga entet private dheindustriale (organike) 
nga 2020 – 2050 supozimi: 100% e ngarkesës së gjeneruar të ujërave të ndotur nga entet 
private dhe shteterore shkarkojne ne sistemin e kanalizimeve 

Në total u identifikuan165 aglomerate , tek të cilat aktualisht jetojnë rreth dy të tretat e 

popullsisë (2.1 milionë) në Shqipëri. Ngarkesa totale e gjeneruar e ujërave të ndoturprej rreth 3.5 

milion PE në 2020 parashikohet të rritet në 3.7 milion PE në 2050. 

2.3 NGARKESA E UJËRAVE TË NDOTUR  

Ngarkesa e ujërave të ndotursipas kategorisë së madhësisë së ngarkesës (e shprehur në PE) është 

detajuar në tabelën 1. 

Popullsia e lidhur me sistemet ekzistuese të grumbullimit të ujërave të ndoturnë vitin 2020 

vlerësohet në 1.46 milion nga një popullsi totale në aglomerate prej 2.07 milion që korrespondon 

me 70% shkallën e lidhjes me kanalizimet. Kjo normë parashikohet të rritet në 82% në vitin 2050. 

TAB. 1: Përmbledhje e ngarkesës së ujërave të ndoture sipas kategorisë së madhësisë së aglomeratit 

Kategoria e 
madhësisë së 
aglomeratit 

Numri i 
aglomeratev
e 

Ngarkesa 
totale 
kanalizimev
egjeneruar 
2020 

Ngarkesa totale 
e gjeneruar 
kanalizimeve20
50 

Ngarkesa maksimale e 
kanalizimeve (2020-
2050) 

Aglomerate në 
zona të ndjeshme 

                                                      
5b) popullsia shërbyer në vitin 2020 dhe c) për popullatë shërbeu nga 2030 deri në 2050 
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Kategoria e 
madhësisë së 
aglomeratit 

Numri i 
aglomeratev
e 

Ngarkesa 
totale 
kanalizimev
egjeneruar 
2020 

Ngarkesa totale 
e gjeneruar 
kanalizimeve20
50 

Ngarkesa maksimale e 
kanalizimeve (2020-
2050) 

Aglomerate në 
zona të ndjeshme 

Maksimumi PE # % PE60 PE60 PE60 % numri %6 

nën 1000 _ 6 4% 4050 3062 4050 0% 6 100% 

1 001-2 000 _ 31 19% 46248 37,521 46684 1% 19 61% 

2 001-5 000 _ _ 67 41% 199,147 169628 204,204 5% 47 70% 

5 , 001-10 , 000 27 16% 166,086 150.548 175,333 5% 15 56% 

10 , 001-50 , 000 21 13% 390,959 341,735 403,745 10% 15 71% 

50 , 001-100 , 
000 

5 3% 365,030 382,367 398661 10% 4 80% 

mbi 100 000 
8 5% 2,297,692 2,625,423 

2,660,12
6 

68% 5 63% 

Total 
165 100% 3,469,211 3,710,284 

3,892,80
3 

100% 111 67% 

Burimi: Përpiluar nga autorët 

Nga llogaritjet del se madhësia mesatare e aglomerateve në Shqipëri është 23,593 PE, Kjo vlere 
është e ngjashme me mesataren e vendeve anëtare të BE-së (mesatarja 21,426 PE) 7. Më tej, nga 
krahasimi i rezultateve me mesataren e vendeve anëtare të BE-së vihet re se madhësia dhe 
shpërndarja e ngarkesës sipas kategorive në Shqipëri ka rezultuar te jete e ngjashme me 
mesataren e vendeve të tjera anëtare të BE-së. (Tabela 2) 

TAB. 2: Përmbledhje e Përcaktimeve dhe Madhësive të Aglomerateve në Shtetet Anëtare 

BE 2,000-10,000 pe 10,001-100,000 pe > 100,000 Total Mesatare Pop.n 

AT 376 232 28 636 13.445 

BE 231 135 14 380 29.834 

BG 256 95 13 364 19.780 

HR 190 86 5 281 15.107 

CY 46 9 2 57 15.316 

CZ 466 125 7 598 17.619 

DK 257 148 24 429 13.169 

EE 38 17 4 59 22.229 

FI 146 62 8 216 25.363 

FR 2.187 851 109 3.147 21.028 

DE 2.200 1.691 177 4.068 19.840 

EL 370 111 11 492 22.313 

HU 311 172 15 498 19.806 

dmth 105 60 5 170 27.076 

LV 53 24 2 79 25.138 

LT 33 28 6 67 43.299 

LU 35 11 1 47 11.975 

MT 0 2 1 3 142.048 

NL 85 190 48 323 52.250 

PT 269 116 28 413 25.103 

                                                      
6Pjesa e numrit të përgjithshëm e aglomerateve 
7Raporti i 8 -të i Zbatimit të Komisionit Evropian të D-ITUN _ 
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BE 2,000-10,000 pe 10,001-100,000 pe > 100,000 Total Mesatare Pop.n 

RO 1.626 196 30 1.852 10.750 

SK 275 74 7 356 15.216 

SI 132 24 2 158 13.079 

ES 1.422 653 133 2.208 21.010 

SE 212 132 23 367 26.489 

MB 979 693 139 1.811 35.695 

TOTAL 12.300 5,937 842 19.079 21.426 

     Burimi: Raporti i 8-të i Zbatimit i Komisionit Evropian i D-ITUN 

Të tabelën 3 më poshtë eshte llogaritur ngarkesa e ujerave te ndotur te gjeneruar per cdo basen 

ujor ne Shqiperi. Nga llogaritjet rezulton se se numri më i madh i aglomerateve (48) eshte në 

pellgun e lumit Seman, ndërsa ngarkesa më e lartë e gjeneruar gjendet në pellgun e Ishëm (rreth 

1 milion PE). Ndersa në pellgun e lumit Drin-Buna, shumica e aglomerateve (93 %) derdhen në 

zona të ndjeshme brenda pellgut. 

TAB. 3: Përmbledhje e ngarkesës së ujërave të ndotusipas baseneve ujore 

Emri dhe kodi i 
pellgut të lumit 

Numri i 
aglomerateve 

Ngarkesa 
ujerave te 
ndotur e 
krijuar 2020 

Ngarkesa 
totale 
ujerave te 
ndoture 
gjeneruar 
2050 

Ngarkesa 
maksimale 
ujerave te 
ndoture krijuar 
(2020-2050) 

Aglomerate qe 
shkarkohen në zona 
të ndjeshme 

numri PE60 PE60 PE60 numri % 

Baseni Drin - Buna 30 578,392 622,288 645,996 28 93% 

Baseni Erzeni 24 767,487 917,962 921,766 11 46% 

Baseni Ishëm 6 905,335 1,004,210 1,011,222 5 83% 

Baseni Mat 11 73,392 60,435 74,797 8 73% 

Baseni Seman 48 422654 348,662 423,672 32 67% 

Baseni Shkumbin 15 187659 142,396 187659 10 67% 

Baseni Vjosë 31 534,292 614,330 627,691 17 55% 

Total 165 3,469,211 3,710,284 3,892,803 111 67% 

   Burimi: Përpiluar nga autoret 

Me pas per cdo aglomerat janë llogaritur ngarkesat e ITUN: 

− Ngarkesa maksimale e ITUN (P P , ngarkesa organike maksimale e shprehur si PE). Kjo është 

ngarkesa totale dhe përfshin ngarkesat nga komponentët e brendshëm, të turizmit dhe 

publik dhe industrial/tregtar. Ky parametër do të përcaktojë edhe kapacitetin e projektimit 

të një ITUN ne të ardhshëm. 

− Ngarkesa bazë e ITUN (P B , ngarkesa organike e shprehur si PE). Kjo është ngarkesa totale 

por pa komponentin turistik sezonal. Ky parametër është i një rëndësie të larte në 

përzgjedhjen e teknologjisë së ITUN. 
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− Ngarkesa mesatare e ITUN (P A , ngarkesa organike e shprehur si PE). Është llogaritur duke 

përdorur ekuacionin e mëposhtëm: 

P A = (P P x T + P B x (365-T ))/ 365 

ku T është kohëzgjatja e sezonit turistik (supozuar 100 ditë) 

2.4 KLASIFIKIMI DHE TEKNOLOGJITË E ITUN 

Dymbëdhjetë klasa te ITUN janë përcaktuar bazuar në kombinimin e tre kritereve: 

− Ngarkesa maksimale e gjeneruar ( G P P ): 4 nënklasa (Shumë e vogël deri në 2,000 PE, e vogël 

(deri në 10,000 PE), e mesme (deri në 100,000 PE dhe e madhe (mbi 100,000 PE). Kategoria 

e mesme ndahet më tej në dy nënklasa me një prag prej 50,000 PE. Kjo ndarje e fundit lejon 

diferencimin e WWTP mbi 50,000 PE ku mund te rekomandohet perzgjedhja e teknologjise 

me tretes anaerobi te llumit me qellim rikuperimin e energjisë e cila ka të ngjarë të bëhet 

një teknologji konkurruese. 

− Ngarkesa bazë e gjeneruar ( G P B ): ky parametër lejon ndarjen e ITUN në dy nënklasa të 

mesme dhe të mëdha në varësi të faktit nëse komponenti sezonal është i rëndësishëm ose 

jo. Prania e një ndryshimi të madh midis ngarkesës bazë (P B ) dhe ngarkesës maksimale (P P ) 

do të ndikojë perzgjedhjen e teknologjisë. 

− Për ITUN të mesme dhe të mëdha që shkarkojnë efluentin në zona të ndjeshme ndaj 

eutrofikimit, reduktimi e lëndëve ushqyese (N dhe P) eshtei detyrueshem. Kjo do të kërkojë 

nivele shtesë trajtimi (trajtim terciar). Klasat e ITUN që kërkojnë reduktimin e lëndëve 

ushqyese janë koduar me prapashtesën "-NR". 

3. REZULTATET DHE DISKUTIMI 
 

Klasifikimi i përgjithshëm ITUN është i detajuar në Tabelën 4. Përveç kapacitetit për të arritur një 

cilësi të mire te trajtimit te ujit/llumit në përputhje me kërkesat e Direktivës, kritere të tjera që 

janë marrë në konsideratë përfshijnë investimet, kostot operative dhe të mirëmbajtjes, sasinë 

dhe cilësinë e prodhimit të llumit, gjurmën e impiantit dhe fleksibilitetin dhe thjeshtësinë 

operacionale. Tabela 5 ofron një përmbledhje të niveleve te trajtimit te ujit te ndotur ne nje 

ITUN. 

 

 

 

 

 



[ 199 ] 

 

TAB. 4: Klasifikimi i ITUN 

Klasa e ITUN Kodi i 
klasës 

Ngarkesa 
maksimale 

G P P (PE) 

Ngarkesa 
bazë G P B 

(PE) 

Zonë e 
ndjeshme 

Niveli i trajtimit Tretes 
anaerobik 

Shumë i vogël 1 <2000 Jo relevante Jo relevante E mesme / 

I vogël 2 2000-9999 Jo relevante Jo relevante E mesme / 

E mesme 3 10,000-49,999 Jo relevante Nr E mesme / 

3-NR 10,000-49,999 Jo relevante po Sekondar + Terciar / 

4 50,000-99,999 <50,000 Nr E mesme / 

4-NR 50,000-99,999 <50,000 po Sekondar + Terciar / 

5 50,000-99,999 >=50,000 Nr E mesme po 

5-NR 50,000-99,999 >=50,000 po Sekondar + Terciar po 

I madh 6 >=100,000 <50,000 Nr E mesme / 

6-NR >=100,000 <50,000 po Sekondar + Terciar / 

7 >=100,000 >=50,000 Nr E mesme po 

7-NR >=100,000 >=50,000 po Sekondar + Terciar po 

Burimi: Përpiluar nga autoret 

TAB. 5: Teknologjitë e mundshme të shqyrtuara për ITUN qe do te ndertohen ne te ardhshmen 

Klasa e WWTP Kodi i klasës Trajtimi i ujërave të ndotura Trajtimii llumit Rikuperimi P 

Shumë i vogël 1 CW, TF, RBC*, CAS*, SBR* Aerobik / 

I vogël 2 CW, TF, CAS, SBR Aerobik / 

E mesme 3 TF, EA, SBR(EA) Aerobik / 

3-NR EA+BNR, SBR(EA)+BNR Aerobik / 

4 EA, SBR(EA) Aerobik / 

4-NR EA+BNR, SBR(EA)+BNR Aerobik / 

5 CAS, SBR Anaerobe (CHP) Opsioni i 
ardhshëm 

5-NR CAS+BNR, SBR+BNR Anaerobe (CHP) Opsioni i 
ardhshëm 

I madh 6 EA+BNR, SBR(EA)+BNR Aerobik / 

6-NR EA+BNR, SBR(EA)+BNR Aerobik / 

7 CAS, SBR Anaerobe (CHP) Opsioni i 
ardhshëm 

7-NR CAS+BNR, SBR+BNR Anaerobe (CHP) Opsioni i 
ardhshëm 

CW = Pellgje artificiale me filter dhe bimesi; TF= Filtra me pikim; RBC=Kontaktorë biologjikë rrotullues; 
CAS=Llumaktiv teknologji konvencionale (me dekantues primar); SBR=Reaktor me 5 procese ne nje njesi; 
EA=Ajrimi i zgjatur; BNR=Reduktimii lëndëve ushqyese biologjike; CHP = Gjenerator i kombinuar i nxehtësisë dhe 
energjisë) 
* Impiantet e te parafabrikuara; 
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4. KONLUZIONE  

Nga llogaritjet kane dale se Shqiperia do te kete nevoje per te ndertuar 113 impiante të trajtimit 

të ujërave të ndotur(ITUN) dhe se ky do të ishin një numër i përshtatshëm për trajtimin e ujërave 

të ndoturnga 165 aglomeratet e identifikuara . 14 nga këto 113 ITUN janë tashmë ne pune dhe 

operojne me kapacitet te plote.  

LITERATURA 

[1] Termat dhe përkufizimet e Direktivës së Trajtimit të Ujërave Urbane të Mbeturinave 

91/271/EEC', Bruksel, janar 2007 

[2] Menaxhmenti i bazuar në Partneritetin e Ballkanit Perëndimor (Shqipëri, Mali i Zi, Maqedonia 

e Veriut, Kosova) përgatiti një inventar mbi statusin e zbatimit të WWTP dhe investimeve të 

planifikuara, financuar nga GIZ-ORF 2012 Master Plani i Furnizimit me Ujë dhe Kanalizime për 

Shqipërinë, MPWT financuar nga KfW 2013 dhe 2019 

[3] Raportet e INSTAT, Vjetari Statistikor Rajonal 2018-2019 financuar nga Agjencia Zvicerane për 

Zhvillim dhe Bashkëpunim SDC2020 

[4] Të dhënat krahasuese dhe treguesit e përgatitur nga AKUM në bashkëpunim me 58-Ujësjellës 

Kanalizime në Shqipëri 2019-2020 

[5] Strategjia e financimit për funksionimin dhe investimet në sektorin e furnizimit me ujë dhe 

kanalizimeve (WSS) Strategjia 2030 – 2050 e përgatitur nga COWI A/S (DK) dhe Valuadd 

Management Services financuar nga Banka Botërore 

[6] Asetet, tokat dhe ndërtesat e sistemit të furnizimit me ujë dhe kanalizimeve në 12 rajone të 

përgatitura nga GFA Valuadd Management Services dhe SETEC, financuar nga ADA - 

Bashkëpunimi Austriak për Zhvillim 2015 dhe 2017 

[7] Draft Strategjia e Sektorit të Ujësjellës Kanalizimeve, 2020-2030 

 



201 

UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS 

FAKULTETI I INXHINIERISË SË NDËRTIMIT 

            DEPARTAMENTI I INXHINIERISË SË MJEDISIT 

 

 

PARASHIKIMI I PRURJEVE  EKOLOGJIKE PËR LUMIN MIRUSHA 

 

Premton THAQI1, Venera HAJDARI2*,Figene AHMEDI3, Lavdim OSMANAJ4 
1,2,3,4Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Ndërtimtarisë, Prishtinë, 10000, Kosovë 

E-maili i autorit përgjegjës: venera.hajdari@uni-pr.edu 

 

ABSTRAKT  

Rritja e popullsisë, e me këtë edhe zhvillimi i shpejtë i veprimtarive ekonomike, por edhe 

ndryshimet klimatike, në vazhdimësi janë duke ndikuar në uljen e sasisë së ujit në lumenjë. Për të 

paraparë mundësinë e: (i) paraqitjes së rreziqeve për mungesë të ujit dhe (ii) zhvillimittë 

ekosistemit në lumenjë, kërkohet mirëmbajtje e prurjeve ekologjike në vazhdimësi të 

rrjedhjes.Në këtë punim analizohen prurjet ekologjike të lumit Mirusha, lum ky i cili ballafaqohet 

me sasi të ulët të rrjedhjes. Nëfakt, lumi Mirusha është mjaft i pasur me rrjedhje ujore të 

përkohshme, por jo edhe me ato të përhershme. Një nga arsyet e ndryshueshmërisë së sasisë së 

ujit në rrjedhën e poshtme të lumit është edhe prezenca e digës, e ndërtuar në fshatin Mirusha. 

Me këtë rast, përcaktimi i prurjeve ekologjike, dikton parashikimin e qëndrueshmërisë së 

prurjeve në rrjedhën e lumit Mirusha. Analiza e prurjeve ekologjike në këtë punim, mbështetet 

në lakoren e qëndrueshmërisë. Lakorja e qëndrueshmërisë e gjeneruar nga prurjet e lumit 

Mirusha, shtyen në parashikimine paraqitjes së rrezikut të mungesës së ujit në të ardhmen, 

gjegjësisht të prurjeve ekologjike, e me këtë edhe parashikimin e zhvillimit të ekosistemit në këtë 

lum. 

Fjalët kyçe:Prurjet ekologjike,lakorja e qëndrueshmërisë, lumi Mirusha. 

1. HYRJE 

Kohët e fundit, krahas vlerësimit të kërkesave tradicionale për ujë si kërkesa ujore për ujitje, 

kërkesa për ujin e pijshëm dhe ujëra të tjera urbane, ujë për industrinë etj. një rëndësi e veçantë 

i është kushtuar kerkesës për "prurjen ekologjike", e cila përfaqëson sasinë e ujit që duhet lënë 

në lum për nevojat biologjike të faunës dhe florës që zhvillohet aty.  

Tre teknikat më të thjeshta që aplikohen në këto raste nga hidrologjia inxhinierike janë, lakorja e 

qëndrueshmërisë së prurjeve ditore, analiza e probabilitetit të përsëritjes së prurjeve minimale 

dhe lakorja e shterrjes[1].Duke pasur parasysh se Kosova ka rezerva të pamjaftueshme ujore, që 

në të ardhmen do të jenë një faktorë kufizues për zhvillimin ekonomik dhe shoqëror të vendit 
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(vlerësohet se Kosova ka vetëm 1600 m3/ujë/vit)[2]. Njohja e këtyre elementeve siç janë prurjet 

ekologjike për lumenjë do të kenë rol kyç në qendrueshmërinë e ujit i cili do të përmbushë 

nevojat për furnizim, ekosistem dhe zhvillim ekonomik.  

Për lumin Mirusha nuk është bërë ndonjë studim mbi prurjet minimale ekologjike. Prurjet 

minimale në lumin Mirusha që janë regjistruar në verë të viteve 1968 dhe 1979, tregojnë 

rëndësinë e shqyrtimit të prurjeve minimale ekologjike. Për më shumë, numri i ditëve me prurje 

të ulëta në lumenjtë e Evropës për shkak të ndryshimeve klimatike pritet të rritet[3]. Studimet 

mbi prurjet minimale filluan që nga viti 1976 nga Shoqëria Amerikane e Inxhinierëve [4]. Ky 

komitet tërhoqi vëmendjen për rrezikun e thatësirave hidrologjike dhe nevojën për studime të 

mëtejshme. Koncepti i prurjeve ekologjike nuk është ende i qartë dhe në përgjithësi i referohet 

një procesi rrjedhjeje që ruan jetën e lumenjve dhe plotëson nevojat e jetës njerëzore, duke 

përfshirë sasinë e ujit, cilësinë dhe kohëzgjatjen e ujit. Duke marrë parasysh që jetae ekosistemit 

është qëllimi më kryesori rrjedhjes së ujit në lum, qëllimi i mbrojtjes së ekosistemit është kërkesa 

minimale për rrjedhën minimale të lumit [5]. 

2. MATERIALI DHE METODA 

Ne kemi grumbulluar të dhënat e regjistruara për prurjet e lumit Mirusha në stacionin e matjeve i 

cili ka qenë i vendosur në grykëderdhjen e lumit. Janë siguruar nga instituti hidrometerologjik i 

Kosoves prurjet për një periudhë prej 34 vitesh. Pastaj është ndërtuar lakorja e qëndrueshmërisë 

duke përdorur këto të dhëna. Metoda Q95 e cila realizohet me ndërtimin e lakorës së 

qëndrueshmërisë është një metodë e rëndësishme hidrologjike. Kjo metodë e thjeshtë 

hidrologjike sugjeron që prurja ekologjike të llogaritetprurja e cila është prezente në 95% të 

kohës çdo vit [6]. Në rastin tonë është cilësuar kjo metodë si më e përshtatshme për llogaritjen e 

prurjeve ekologjike. 

2.1 KARAKTERISTIKAT E PELLGUT TË LUMIT MIRUSHA 

Pellgu i Lumit Mirusha shtrihet në gjerësi gjeografike prej φ =42°25'47.60" deri φ =42°31'25.22" 

N, dhe gjatësi gjeografike λ = 20°33'38.17"deri λ = 20°53'34.52"E, përkatësisht gjendet në pjesën 

lindore të rrafshit të Dukagjinit. 

Lumi Mirusha është një nga degët e majta më të rëndësishme të Drinit të Bardhë pas lumit Klina. 

LumiMirusha e ka fillimin e tij gjatë rrëzës së shpatit perëndimor të kurrizit kodrinoro-malor të 

Carralevës në lartësinë mbi 800m dhe ka gjatësi 37km nga burimi deri në grykëderdhje[7]. 
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FIG. 1: Vendndodhja e Lumit Mirusha,pellgu ujëmbledhës dhe sistemi i tij lumor 
 

Në Kosovë pasuria ujore vlerësohet rreth 114.5 m3/s, atëherë pasuria ujore e pellgut Mirusha 

konsiderohet 1.05 % e pasurisë së përgjithshme të Kosovës. Në këtë hapësirë jetojnë rreth 60000 

banorë, që do të thotë se çdo banori i takojnë nga 636 m3/vit, që është një vlerë mjaft e vogël. 

Vendet me resurse ujore nën 1700 m3/banorë/vit janë ato vende me ngërçe ujore. Këto vlera aq 

të vogla tregojnë se në të ardhmen priten probleme sa i përket furnizimit me ujë, dhe duhet një 

menaxhim më adekuat i resurseve ujor si nga ana e shfrytëzimit edhe nga ajo e ndotjes[8]. 

3. REZULTATET DHE DISKUTIMI 

3.1 LLOGARITJA E PRURJEVE EKOLOGJIKE (LAKORJA E QËNDRUESHMËRISË) 

Prurjet e ujit në grykëderdhje të lumit Mirusha për një periudhë 34 vjeqare janë analizuar dhe në 

bazë të tyre është ndërtuar lakorja e qendrueshmërisë. 

Lakorja e qëndrueshmërisë është një përshkrim i thjeshtë grafik i ndryshueshmërisë së prurjes së 

ujit në një vend pa ndonjë referencë të kohës në të cilën kjo prurje do të jetë në dispozicion. Ajo 

tregon sesi prurja është e shpërndarë gjatë një periudhe kohore  (zakonisht një vit). Boshti 

vertikal jep prurjen, boshti horizontal jep përqindjen e vitit që prurja e tejkalon vlerën e dhënënë 

boshtin y. 
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TAB. 1: Prurjet mesatare shumëvjeqare të lumit Mirusha në grykëderdhje (m3/s) 

Vitet I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
1952 5.01 3.43 5.95 3.09 0.88 0.75 0.87 0.39 0.26 0.26 0.88 4.64 
1953 3.18 5.56 2.78 1.68 2.77 3.03 2.02 1.07 0.76 0.13 0.14 0.30 
1954 2.90 1.56 7.64 5.40 5.50 4.42 1.03 0.94 1.45 0.26 5.88 6.26 
1955 6.46 9.37 6.53 8.17 2.83 0.88 3.67 2.10 3.72 16.26 9.53 13.29 
1956 6.96 7.77 5.85 9.29 6.72 3.15 0.82 0.53 0.10 0.10 0.14 0.26 
1957 0.59 2.53 2.59 1.50 3.47 1.29 0.88 0.32 0.53 4.91 0.50 0.61 
1958 5.12 2.40 10.86 7.31 4.84 1.90 0.82 0.53 0.53 0.53 0.60 0.53 
1959 2.35 0.93 0.96 0.46 0.58 1.70 1.37 2.64 0.90 0.54 4.96 5.20 
1960 4.96 9.40 5.94 5.63 5.81 1.37 0.56 0.49 0.15 1.03 5.99 7.03 
1961 2.03 1.39 2.51 1.41 9.21 1.54 0.49 0.31 0.30 0.30 1.17 1.06 
1962 0.98 2.92 8.15 7.42 3.28 0.61 0.30 0.19 0.09 0.16 0.70 3.01 
1963 6.33 14.32 5.33 3.92 1.98 3.56 0.87 0.14 0.26 0.29 0.10 3.87 
1964 0.24 0.59 2.51 1.54 1.47 0.80 1.82 0.17 0.26 0.86 2.50 4.87 
1965 3.48 2.23 6.80 4.87 5.97 1.36 0.73 0.10 0.07 0.09 0.36 1.25 
1966 1.90 8.87 2.29 1.95 2.16 1.40 0.44 0.30 0.37 0.42 1.32 6.08 
1967 0.74 1.80 0.96 3.21 1.20 0.32 0.58 0.03 0.10 0.07 0.09 0.33 
1968 0.78 1.75 0.50 0.44 0.20 0.23 0.05 0.34 0.17 0.24 0.97 2.04 
1969 1.45 5.78 5.35 1.78 0.38 0.15 0.07 0.01 0.10 0.12 0.25 0.62 
1970 1.16 1.83 2.10 3.47 2.24 1.47 1.70 0.39 0.54 0.87 0.64 0.55 
1971 4.81 1.78 3.89 1.83 0.80 0.79 0.03 0.10 0.06 0.08 0.13 0.13 
1972 0.38 0.51 0.28 0.35 0.77 0.20 2.20 1.26 2.29 2.13 3.06 0.89 
1973 2.17 3.43 1.91 2.57 0.85 0.29 0.41 0.18 0.80 0.75 2.32 4.41 
1974 1.09 2.96 0.93 1.02 4.15 1.75 0.36 0.11 0.18 1.06 2.64 1.06 
1975 0.68 0.46 0.81 2.03 0.50 0.49 0.39 0.34 0.39 0.92 0.65 1.26 
1976 0.64 2.15 2.40 4.83 1.26 2.07 0.88 0.52 0.52 0.62 4.11 4.82 
1977 5.84 9.10 1.15 3.52 0.62 0.52 0.27 0.28 0.23 0.21 0.48 1.02 
1978 1.43 3.23 2.33 1.63 4.48 0.89 0.32 0.35 1.49 0.51 0.41 1.72 
1979 4.25 2.60 1.19 2.61 4.42 0.77 0.10 0.49 0.53 0.72 6.43 3.37 
1980 5.21 2.94 2.50 1.91 3.99 0.74 0.53 0.53 0.58 1.15 2.41 5.83 
1981 3.51 4.05 3.71 1.89 1.91 1.27 1.09 1.11 1.13 1.42 2.03 5.73 
1982 0.90 0.83 2.08 2.23 1.24 0.85 0.14 0.10 0.30 0.30 0.35 0.69 
1983 0.20 1.54 0.28 0.27 0.03 1.79 1.46 0.81 0.47 0.74 0.34 2.34 
1984 5.58 5.54 4.84 2.01 1.03 0.44 0.43 0.29 0.30 0.32 0.33 0.38 
1985 0.96 0.80 2.32 1.00 1.07 0.39 0.14 0.08 0.16 0.26 1.04 0.63 
1986 5.39 6.53 2.95 2.49 2.34 1.97 1.00 0.50 0.47 0.47 0.46 0.55 

 

Kështu, për shembull, lakorja e qëndrueshmërisë menjëherë mund të tregojë prurjen e cila do të 

jetë në dispozicion për të paktën 50% të vitit (i njohur si Q50) [9]. Prurja e tejkaluar për 95% të 

vitit (Q95) është marrë shpesh si vlera karakteristike për rrjedhjen minimale të lumi ose 

Minimumi i garantuar ekologjik (Qek). Kjo prurje duhet të sigurohet gjithmonë në rrjedhën e ujit 

për mbijetesën dhe zhvillimin normal të florës dhe faunës në të. 
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FIG. 2: Lakorja e qëndrueshmërisë për lumin Mirusha 

 

 

FIG. 3: Paraqitja grafike e prurjes ekologjike në krahasim me prurjet e matura 

4. KONKLUZIONE 

− Nga lakorja e qendrueshmërisë si vlerë e lejuar e minimumit biologjik është marrë prurja e 

cila është në dispozicion në 95% të kohës dhe ka vlerë 0.65 m3/s. 

− Në bazë të prurjeve të regjistruara më heret, siç shihen në Tab. 1., dhe në Fig. 3., lumi 

Mirusha ka ndryshueshmëri të lartë të prurjeve dhe nga kjo mund të vërejmë se vlerat nën 

Qek=0.65m3/s janë paraqitur shpesh, andaj duhet të kemi kujdes që në këtë lum mos të 

ndërtohen objekte hidroteknike të cilat e rrezikojnë prurjen ekologjike. 
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ABSTRAKT  

Erozioni i tokës konsiderohet tashmë një nga kërcënimet më serioze mjedisore në mbarë botën 

për ekosistemet natyrore dhe antropogjene. Të kuptuarit e kushteve të ardhshme në lidhje me 

erozionin e tokës është një domosdoshmëri për menaxhim të qëndrueshëm të burimeve ujore 

në veçanti dhe pellgjeve ujëmbledhës në përgjithësi. Njohja e sasisë së tokës së gërryer dhe të 

depozituar në pellgun ujëmbledhës të rezervuarait të Gërdecit, duke përdorur Metodën e 

Erozionit potencial (MEP), konsiderohet kosto-efektive pasi do na lejojë të krijojmë lidhjet e 

drejtpërdrejta midis përdorimit të tokës, praktikave aktuale të menaxhimit të pellgut 

ujëmbledhës dhe ndikimet e tyre në rrjedhjet ujore dhe erozionin e tokës. Qëllimi kryesor i këtij 

studimi ka qënë velerësimi isasisë potenciale të materialit të gërryer dhe të depozituar në 

pellgun ujëmbledhës të rezervuarit të Gërdecit. Nga llogaritjet e kryera rezulton se sasia totale e 

materialit të gërryer në këtë pellg ujëmbledhës është 3721.3 m3/vit ose 16.6 m3/ha.vit, ndërsa 

sasia e materialit të depozituara është në rreth 1105.5 m3/vit.Siç shihet, mund të themi që 

fenomeni i erozionit në këtë zonë është i lartë dhe bën pjesë në klasën e katert të rrezikut të 

erozionit. 

1. HYRJE 

Njohja e sasisë së tokës së gërryer dhe të depozituar në pellgun ujëmbledhës të Rezervuarit të 

Gërdecit, duke përdorur metodologji bashkëkohore, konsiderohet kosto-efektive pasi do na 

lejojë të krijojmë lidhjet e drejtpërdrejta midis përdorimit të tokës, praktikave aktuale të 

menaxhimit të pellgut ujëmbledhës dhe ndikimet e tyre në rrjedhjet ujore dhe erozionin e tokës.  

Siç dihet ndikimi i gërryerjes të materialeve të ngurta në një pellg ujëmbledhës, është evident 

edhe në zonat të cilat nuk janë të ekspozuara drejtpërsëdrejti ndaj erozionit, por ato vuajnë 

pasojat e tij në formën e depozitimit të sedimenteve në rrjedhat ujore dhe rezervuarët, duke 

rezultuar kështu në uljen e cilësisë së ujit dhe shkallën e ngarkimit të rrjedhjes ujore me 

materiale të ngurta. Të gjithë këto elementë kanë një ndikim negativ mbi regjimin e ujit. Për më 

tepër kontrolli i sedimentimit në rezervuarë kërkon një njohje të mirë të të gjithë burimeve të 

mailto:oltion.marko@fin.edu.al
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mundshme sinjifikative të prodhimit të sedimenteve dhe depozitimeve të tyre. Studimet e 

kohëve të fundit tregojnë se erozioni i tokës në thellësi është shpesh burimi kryesor i 

sedimentimeve [1]. 

2. MATERIALI DHE METODA 

2.1 SHRTIRJA E STUDIMIT  

Pellgu ujëmbledhës i Rezervuarit të Gërdecit ndodhet në Perëndim të qytetit të Tiranës, rreth 

20km larg saj dhe përfshihet në gjërësinë gjeografike 41º18'50" dhe 41º28'5" dhe gjatësinë 

gjeografike 19º37'15" dhe 19º46'00". Pellgu i marrë në studim është nën administrimin e 

Bashkisë Vorë. Nga vlerësimet e bërë rezulton se sipërfaqia totale e pellgut është 224 ha, nga të 

cilatpjesamë e madhe është e veshur me bimësi pyjore me rreth 164 ha, ndërkohë që20 ha janë 

tokë e çveshur dhe 40 ha janë tokë bujqësore. Në mënyrë më të detajuar shpërndarja e formave 

të përdorimit të tokës në këtë pellg ujëmbledhës paraqitet në pasqyrën e më poshtme: 

TAB. 1: Format e përdorimit të tokës nëpellgun ujëmbledhës 

Sipërfaqa e 
përgjithshme 

Nga e cila 

e  veshur e  çveshur bujqësore 

(ha) (%) (ha) (%) (ha) (%) (ha) (%) 

224,0 100 164,5 73 19,5 9 40,0 18 

 

Përzgjedha e kësaj zone është diktuar nga një sërë faktorësh, ku rilevohen dukshem 

konfiguracioni i zonës, i ndërthurur me agresivitetin e faktorëve klimatike dhe ndërhyrjet, me 

efekte negative, të faktorit human.  

 

 

FIG. 1: Pozicionimi i zonës së studimit (Burimi: Google earth 2022) 
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FIG. 2: Pamja e pellgut ujëmbledhës (Burimi: Google earth 2022) 

 

2.2 METODOLOGJIA E STUDIMIT 

Duke marrë për bazë kushtet klimatiko-tokësore, biologjike dhe parametrat që karakterizojnë 

pellgjet ujëmbledhëse të rrethit të Tiranës në përgjithësi dhe atë të Rezervuarit të Gërdecit në 

veçanti, si dhe referuar literaturës bashkëkohore, për të vlerësuar sasinë e materialit të gërryer 

në këtë pellg ujëmbledhës, nga ana jonë propozohet të përdoret Metoda e Erozionit Potencial 

(MEP)[2]. Duke qënë se kjo metodologji është komplekse dhe mjaft e saktë në vlerësimin e 

materialit të ngurtë të gërryer dhe të depozituar në pellgjet ujëmbledhës, ajo është dizenjuar për 

t’u përdorur në fushën e MENAXHIMIT TË INTEGRUAR TË BURIMEVE UJORE, në shkallë pellgu 

ujëmbledhës. Përdorimi i kësaj metodologjie (MEP) për kushtet stacionare të cilat paraqesin 

vendet e Ballkanit Perëndimor [3], krijon mundësinë e vlerësimit edhe mbi ndikimet anësore të 

proçeseve të erozionit të tokës të cilat mund të kapen vetëm në nivelin e pellgut ujëmbledhës 

[1]. Përveç kësaj, Metoda e Erozionit Potencial (MEP) njeh edhe tipet e erozionit sipërfaqsor, në 

shpatet e pellgjeve ujëmbledhës, ndryshe nga metodat e tjera të përdorshme në Europë dhe më 

gjerë. Gjithashtu kjo metodologji është e ndryshme edhe nga njësia matëse e sasisë së gërryer 

dhe të depozitur të materialit të ngurtë në pellgun ujëmbledhës. Nivelet vjetore të erozionit, 

përftuar nga MEP (Metoda e Erozionit Potencial) shprehen në [m3/ha vit], ndërsa nivelet e 

erozionit të përftuara përmes metodologjive të tjera në vendet e BE shprehen në [t/ha vit]. Kjo 
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metodë analizon dhe merr në konsideratë një sërë elementësh të cilët lidhen me njëri tjetrin me 

anë të variablave të mëposhtme.  

 

FIG. 3: Skema e përdorur për llogaritjen e materialit të gërryer dhe të depozituar 

Skema e paraqitur përshkruan qasjen që do të përdoret gjatë studimit. Variablat kryesorë janë: 

 Të dhënat klimatike që përshkruhen si të dhëna parësore janë grumbulluar dhe përpunuar 

për periudhën 2002-2021, nga stacioni meteorologjik i Vorës. Të dhënat e detajuara do të 

jenë reshjet mesatare mujore (h) dhe temperatura mesatare mujore (t) e cila do të na 

shërbejë për të llogaritur koefiçentin e temperaturës (T). 

 Të dhënat tokësore, si të dhëna dytësore do të mblidhen nga hartat përkatëse (GIS) si dhe 

nga të dhënat në terren, përkatësisht: 

- Për të vlerësuar koefiçentin e mbulimit të tokës (x) do të përdoret Harta CORINE (2018). 

- Koefiçenti i erodibilitetit të tokës (y) do të përcaktohet nga hartat gjeologjike të Shërbimi 

Gjeologjik Shqiptar. 

- Koefiçentët e tipit dhe shkallës së erozionit (φ) do të vlerësohen nga vëzhgimet në terren 

dhe nga hartat topografike dixhitale.  

- Pjerrësia mesatare e çdo nën-pellgu ujëmbledhës (im) do të vlerësohet nga Modeli i 

Vlerësimit Dixhital (MVD). 

- Sipërfaqja e pellgut ujëmbledhës të Reazervuarit të Gërdecit (Sp) do të përcaktohen nga 

Hartat Topografike.  
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Të dhënat e mbledhura nga burimet e mësipërme do të analizohen nëpërmjet një softueri të 
ndërtuar nga ana jonë, sipas Metodës së Erosionit Potencial (MEP). Lidhja e të dhënave të 
mësipërme do të analizohet duke përdorur ekuacionet e mëposhtme: 

3ZhTSW   

Ku: W – sasia e materialit të gërryer në pellgun/nën-pellgun ujëmbledhës (m3/vit); 

 S – sipërfaqia e pellgut/nën-pellgut ujëmbledhës (km2); 

 T – koefiçenti i temperaturës;  

h - lartësia e reshjeve mesatare shumëvjeçare e matur në pellgun ujëmbledhës (mm/vit); 

 Z – koefiçenti relativ i erozionit i llogaritur për pellgun ujëmbledhës. 

Koefiçenti i temperaturës T, llogaritet nga ekuacioni i mëposhtëm: 

1.0
10

 tT  

Ku: t – Temperatura mesatare shumëvjeçare e matur në pellgun ujëmbledhës (°C). 

Koefiçenti relativ i erozionit Z, gjendet  nga ekuacioni i mëposhtëm: 

 miyxZ    

Ku: x – Koefiçent i cili përcakton natyrën mbrojtëse të bimësisë së tokës; 

 y - Koefiçent i cili shpreh rezistencën e llojit të tokës ndaj fenomenit të erozionit; 

 φ – Koefiçent i cili shpreh praninë dhe shkallën e erozionit në pellgun ujëmbledhës; 

Vlerat e koeficientëve të lartpërmendur (x, y dhe ϕ) jepen në tabelën e mëposhtme. 

TAB. 2: Vlerat e koefiçentëve (x, y dhe ϕ) 

Nr Koefiçenti i mbulesës bimore x 

1 Sipërfaqe me pyje të përzier dhe të dendur 0.05–0.20 

2 Sipërfaqe me pyje në gjëndje të mirë 0.05–0.20 

3 Pyje halorë ose fletorë me çeltira të hapura dhe shkure 0.20–0.40 

4 Pyje me shkurre të degraduara ose kullota në gjëndje të mirë 0.40–0.60 

5 Kullota të degraduara dhe tokë bujqësore 0.60–0.80 

6 Sipërfaqe pa bimësi, e zhveshur 0.80–1.00 
 

Nr Koefiçenti i rezistencës së tokës ndaj gërryerjes y 

1 Shkëmbinj të fortë, rezistentë ndaj erozionit 0.2–0.6 

2 Shkëmbinj mesatare ndaj erozionit 0.6-1.0 

3 Shkëmbinj të stabilizuar (shiste, argjila etj) 1.0-1.3 

4 Shkëmbinj më pak rezistentë (formacione sedimentare) 1.3-1.8 

5 Terrene jo rezistente ndaj erozionit 1.8-2.0 
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Nr Tipi dhe shkalla e erozionit në pellg y 

1 Pellg pa prezencë erozioni, sipërfaqe e veshur 0.1 

2 Pellg me shenja të pakta erozioni 0.2 

3 20 – 50% e pellgut ujëmbledhës ka shënja të erozionit në sipërfaqe 0.3-0.5 

4 50% e sipërfaqes së pellgut ujëmbledhës ka erozion në thellësi 0.6-0.7 

5 80% e sipërfaqes së pellgut ujëmbledhës ka erozion në thellësi 0.8-0.9 

6 Pellgu ujëmbledhës ka erozion mjaft të fuqishëm 1.0 
 

Vëllimi i përgjithshëm i sedimentit të prodhuar në pellgut ujëmbledhës nuk arrin plotësisht në 
rrjedhën e poshtme ose në pjesët ku janë ndërtuar rezervuarë apo vepra hidroteknike të 
vendosura tërthor me rrjedhjen e ujit.  

Një pjesë e mirë e sedimenteve depozitohen në shtretërit e rrjedhjes në zona të ndryshme të 
pellgut ujëmbledhës, prandaj, është thelbësore të llogaritet sasia reale e sedimentinit (G) në 
m3/vit. Kjo gjë realizohet nëpërmjet përdorimit të ekuacionit të mëposhtëm: 

DrWG   

Ku: W - sasia e materialit të gërryer në pellgun ujëmbledhës (m3/vit) 

 Dr – Koefiçenti i shpërndarjes së sedimentit 

Llogaritja e koefiçentit të shpërndarjes së sedimentit Dr, bëhet me anë të barazimit të 
mëposhtëm: 

 1025.0 




L

PH
Dr  

Ku: H – Lartësia mesatare e pellgut ujëmbledhës (km); 

 P – Perimetri i pellgut ujëmbledhës (km); 

 L – Gjatësia e pellgut ujëmbledhës (km). 

Bazuar në literaturën bashkëkohore dhe eksperiencën tonë, klasat e rrezikut potencial të 
erozionit, në varësi të vlerës së materialit të gërryer për hektar në vit, do të ndahen si më poshtë 
[4]: 

TAB. 3: Klasat e rrezikut potencial të erozionit 

Nr. Humbja e tokës 
(m3/ha/vit) 

Reziku i erozionit Kategoritë e erozionit të 
tokës 

1. < 2.45 Shumë i ulët I 

2. 2.45-5.00 I ulët II 

3. 5.0-10.00 Mesatar III 

4. 10.0-20.00 I lartë IV 

5. >20.00 Sumë i lartë V 
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3. REZULTATET DHE DISKUTIMI 
Sasia e materialit të gërryer dhe të depozituar përpellgun ujëmbledhës të Rezervuarit të 
Gërdecit, është bërë mbështetur në aplikimin e Metodës së Erozionit Potencial (MEP) [5]. Të 
dhënat e përftuara nga aplikimi i kësaj metode jepen nё tabelat dhe grafikun më poshtëm. 

 

TAB. 4: Të dhënat e grumbulluara për situatën e pellgut ujëmbledhës 

Sipërfaqja e pellgut ujëmbledhës (km2) S 2.24 

Koefiçenti i mbulesës bimore x 0.6 

Koefiçenti i rezistencën së tokës ndaj gërryerjes y 1.0 

Tipi dhe shkallae erozionit në pellg ɸ 0.6 

Pjerësia mesatare e pellgut ujëmbledhës i 0.28 

Lartësia mesatare e pellgut ujëmbledhës(km) H 0.24 

Perimetri i pellgut  ujëmbledhes (km) P 21.7 

Gjatësia e pellgut ujëmbledhës (km) L 9.8 
 

 

TAB. 5: Sasia potenciale e materialit tё gёrryer dhe të depozituara në pellgun ujëmbledhës  

Muajt Reshjet 
 

Temp. Koef. 
Temp. 

Koefiç 
relativ 

erozionit 

Materiali i gërryer Koefiç i 
shperndarjes 
se sedimentit 

Sasia e depozitur 

(mm) (˚C) (--) (--) (m3/muaj) (m3/ha/muaj) (--) (m3/muaj 

h t T Z W E Dr (G) 

I 148 6 0.84  
 
 
 
 
 
 
0.68 
 
 

485.7 2.2 

0.30 

144 

II 58 8 0.95 215.8 1.0 64 

III 124 7 0.89 435.0 1.9 129 

IV 55 13 1.18 255.2 1.1 76 

V 97 15 1.26 481.2 2.1 143 

VI 31 21 1.48 180.3 0.8 54 

VII 28 26 1.64 180.5 0.8 54 

VIII 5 24 1.58 31.0 0.1 9 

IX 12 22 1.52 71.4 0.3 21 

X 143 16 1.30 731.3 3.3 217 

XI 63 12 1.14 281.7 1.3 84 

XII 100 8 0.95 372.1 1.7 111 

Totali në vit 3721.3 16.6  1105.5 
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FIG. 4: Sasia potenciale e materialit të gërryer 

 

Siç shihet nga të dhënat e tabelës dhe grafikut mësipër, rezulton së sasia potenciale e materialit 

të gërryer për pellgun ujëmbledhës të Rezervuarit të Gërdecit është 3721.3 m3/vit dhe periudha 

ku fenomeni i erozionit është më i madh është periudha e vjeshtës dhe dimrit, kjo pasi dhe sasia 

e reshjeve është më e madhe në këto muaj.  

Referuar të dhënave të mësipërme, rezulton se sasia potenciale e materialit të gërryer për njësi 

të sipërfaqes (ha), për pellgun ujëmbledhës të Rezervuarit të Gërdecit të jetë 16.6 m3/ha/vit. Kjo 

vlerë tregon se fenomeni i erozionit në këtë pellg është në vlera të larta dhe ai është mjaft aktiv.  

Bazuar në llogaritjet e bëra, rezulton se sasia potenciale e materialit të transportuar dhe të 

depozituar në pjesën fundore të pellgut ujëmbledhës të Rezervuarit të Gërdecit  është 1105.5 

m3/vit. 

Siç duket vlera e sasisë potenciale të materilit të transportuar dhe të depozituar në pjesën 

fundore të këtij pellgu ujëmbledhës, është më e vogël se sasia potenciale e materialit të gërryer, 

kjo pasi një pjesë e konsiderueshme e materialit të gërryer depozitohet përgjatë formacioneve të 

tjera ujore të cilat karakterizojnë rrjetin hidrografik.  

4. KONKLUZIONE 

- Për hartimin e strategjive dhe projekteve të ndryshme aplikative në lidhje me menaxhimin 

e qëndrueshëm të burimeve ujore në një pellg ujëmbledhës, duhet njohur trendi i 

fenomenit të erozionit dhe sedimentimit,.  

- Nëpërmjet aplikimit të Metodës së Erozionit Potencial (MEP), për Pellgun Ujëmbledhës të 

Rezervuarit të Gërdecit, rezulton se erozioni i tokës në këtë pellg ujëmbledhës të jetë i 

lartë, duke i koresponduar një vlerë mesatare prej 16.6 m3/ha /vit. 
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- Për të bërë të mundur frenimin dhe minimizimin e sasisë së materialit të gërryer dhe të 

sedimentuar në Pellgun Ujëmbledhës të Rezervuarit të Gërdecit, është e nevojshme 

ndërhyrja me punime të ndryshme biologjike dhe inxhinierike.  
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ABSTRAKT  

Monitorimi i cilësisë së ujit në liqene është tashmë thelbësor pasi ndotja e mjedisit dhe 

ndryshimet klimatike po ndikojnë në përkeqësimin e gjendjes së këtyre burimeve ujore në mbarë 

botën. Prandaj, vlerësimi i cilësisë së këtyre burimeve ujore është shumë i rëndësishëm për të 

identifikuar ndotjet dhe kontribuesit kryesor të saj. Shumë metoda janë përdorur për këtë qëllim, 

por në këtë studim është zgjedhur Metoda e Mesatares Aritmetike të Ponderuar, me anë të së 

cilës njëhsohet Indeksi i Cilësisë së Ujit (ICU), si tregues i cilësisë së ujit të liqenit të Shkodrës. Për 

të përcaktuar cilësinë e ujërave të zonës janë marrë në studim 3 pika monitorimi (Shiroka, Zogaj 

dhe Kopliku) në dy thellësi (0 dhe 5m), ku janë përcaktuar tetë parametra (pH, Oksigjeni i tretur, 

Përcjellshëmria, Alkaliniteti, Nevoja Biologjike për Oksigjen, Nitratet, Nitritet, dhe Lënda pezull) 

për një përiudhë kohore 9-vjeçare (2013-2021). Rezultatet e studimit tregojnë se në të treja pikat 

e monitorimit në Shirokë, Koplik dhe Zogaj kemi luhatje të cilësisë së ujit ndër vite. Gjithashtu, 

vihet re ndryshim midis rezultateve të dy thellësive përgjatë një viti në të njëjtin stacion 

monitorimi. Referuar vlerave të Indeksit të Cilësisë së Ujit, uji në liqenin e Shkodrës klasifikohet 

më së shumti si “Cilësi e Mirë”, në disa raste “Cilësi e Dobët”, dhe një vit “Cilësi e Shkëlqyer”. 

Indeksi i Cilësisë së Ujit varion nga 21.74 në pikën e monitorimit Shirokë (viti 2017- thellësia 5m) 

në 60.08 në Zogaj (viti 2016-thellësia 5m). 

1. HYRJE 

Përkeqësimi i cilësisë së ujërave sipërfaqësore është tashmë problem serioz në mbarë botën për 

shkak të rritjes së ndotjes së mjedisit dhe ndryshimeve klimatike. Një përkeqësim i tillë kërcënon 

përdorimin e burimeve ujore, veçanërisht furnizimin me ujë të pijshëm dhe zhvillimin ekonomik.  

Vlerësimi i cilësisë së ujërave është thelbësor për të kuptuar më mirë gjendjen e burimeve ujore, 

si dhe kontribuesit kryesorë të ndotjes së tyre. Cilësia e ujit në trupat ujore varet shumë nga 

parametrat fizikë, kimikë dhe biologjikë si dhe ndërveprimi i tyre me njëri-tjetrin [1, 2]. Studime 

të shumta kanë përdorur metoda të ndryshme për të vlerësuar cilësinë e ujit, duke përfshirë 

metodat statistikore me shumë variabla, teknikat e modelimit dhe metodat e bazuara në indekse 

shumëmetrike [3, 4]. Në këto të fundit bën pjesë edhe metoda e bazuar në indeksin e cilësisë së 
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ujit (WQI-water quality index), e cila është projektuar nga Horton R. K [5] dhe më tej është 

zhvilluar nga studiues të ndryshëm [3-6]. Indeksi i cilësisë së ujit pasqyron një vlerë të vetme që 

shpreh cilësinë e përgjithshme të tij, në një vend dhe kohë të caktuar, bazuar në disa parametra 

fizikë dhe kimikë të cilësisë së ujit. Kjo metodë është krijuar dhe aplikuar gjerësisht për të 

vlerësuar cilësinë e ujërave sipërfaqësore dhe nëntokësore sepse ka si objektiv të saj kthimin e të 

dhënave komplekse të cilësisë së ujit në informacion të kuptueshëm dhe të përdorshëm nga 

publiku.  

Pikërisht për këtë arsye kemi zgjedhur të përdorim metodën e indeksit të cilësisë së ujit për të 

vlerësuar cilësinë e ujit të liqenit të Shkodrës ndër vite. Liqeni i Shkodrës është liqeni më i madh 

në Gadishullin Ballkanik, me sipërfaqe prej 5,500 km2, nga të cilat afërsisht 1,030 km2 janë 

brenda kufirit shqiptar [7]. Një ekosistem ujor kompleks dhe dinamik, ku shumëllojshmëria e 

habitateve siguron mbijetesën e shumë llojeve të bimëve dhe kafshëve, të cilat varen nga ato për 

shumim dhe ushqim. Cilësia e ujit të liqenit të Shkodrës ndikohet shumë nga urbanizimi, turizmi, 

peshkimi, shkarkimi i ujërave të ndotura dhe faktorë të tjerë. Në këtë studim përcaktimi i indeksit 

të cilësisë së ujit në liqenin e Shkodrës është kryer për periudhën kohore 2013-2021 dhe është 

bazuar në të dhënat e administruara nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit për 8 parametra të 

monitoruar në tre pika kampionimi, përkatësisht Shiroka, Zogaj dhe Koplik [8].  

2. MATERIALI DHE METODA 

2.1 ZONA E STUDIMIT  

Liqeni i Shkodrës është liqeni më i madh në Gadishullin e Ballkanit dhe është një liqen ndërkufitar 

me shtrirje në qytetin e Shkodrës dhe në pjesën Jug-Lindore të Malit të Zi. Sipërfaqja e Liqenit 

është 368 km2 nga të cilat 149 km2 shtrihen në Shqipëri. Gjatësia e liqenit është 48 km, gjerësia 

është 26 km dhe thellësia 7-10 m. Bregu i Liqenit është 156 km i gjatë, nga të cilat vetëm 50km 

shtrihen brenda territorit të Bashkisë Shkodër. Liqeni karakterizohet nga shumë gjire, kepe dhe 

ishuj të vegjël që kanë interes dhe rëndësi të veçantë në hidrologjinë dhe biologjinë e liqenit, pasi 

janë mjedise relativisht të izoluara, me bimësi interesante, strehë dhe vende riprodhimi për 

shpendët dhe kafshë të ndryshme. Gjithashtu, liqeni është edhe një nga atraksionet kryesore të 

qytetit të Shkodrës, me një zhvillim të madh të turizmit [7].  

2.2 METODOLOGJIA E STUDIMIT  

Ky studim është bazuar në të dhënat e administruara nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit AKM, 

në lidhje me monitorimin e 8 parametrave të cilësisë së ujit të liqenit të Shkodrës. Në studim 

janë përfshire monitorimet e 9 viteve të fundit të kryera në tre stacione, përkatësisht Zogaj, 

Shirokë dhe Koplik (Stërbec), ku janë kampionuar mostra në dy thellësi të ndryshme (0 dhe 5m). 

Parametrat e monitoruar dhe marr në vlerësim për përcaktimin e indeksit të cilësisë së ujit janë: 
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pH, Oksigjeni i tretur, Përcjellshëmria, Alkaliniteti, Nevoja Biologjike për Oksigjen, Nitratet, 

Nitritet, dhe Lënda pezull. Të dhënat e përdorura në këtë studim janë përmbledhur në tabelën 1. 

Pas mbledhjes së të dhënavë është kryer edhe përpunimi i tyre për përcaktimin e indeksit të 

cilësisë së ujit të Liqenit të Shkodrës. 

Metoda e përdorur për përcaktimin e indeksit të cilësisë së ujit është Metoda e Mesatares 

Aritmetike të Ponderuar, e cila është bazuar në modelin e krijuar nga Raju et al.,[6].  Për të 

përpunuar të dhënate shumta dhe për të shprehur cilësinë e ujërave vetëm nëpërmjet një numri 

(Indeksi i Cilësisë së Ujit-ICU), si fillim përcaktohet pesha e çdo parametri, e cila nënkupton 

rëndësinë relative të secilit parametër të cilësisë së ujit në cilësinë e përgjithshme të ujit dhe 

varet nga kufiri i lejuar në ujin e pijshëm të vendosur nga agjencitë kombëtare dhe 

ndërkombëtare.  

Me pas përcaktohet njësia e peshës, konstantia e proporcionalitetit dhe indeksi i cilësisë së ujit 
nëpërmjet formulave të mëposhtme: 

ICU-Indeksi i Cilësisë së Ujit  

ICU = ΣWn*Qn / Σ Wn) 

Ku: Wn është njësia e peshës së parametrit; Qn është rendi i cilësisë së parametrit; n është numri 
i parametrave të cilësisë së ujit. 

Wn = K/Sn  

Ku: K është konstanta e proporcionalitetit; Sn është vlera standarde e lejueshme e parametrit.  

K=1/ (1/∑𝑖=1
𝑛 𝑆𝑛) 

 
Qn=100 {(Vn-Vo)/(Sn-Vo)} 

Ku: Vn është vlera e marrë nga matjet në terren; Vo eshte vlera ideale e parametrit në ujë të 
pastër. 
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TAB. 1: Të dhënat e monitorimit shumëvjecar të përdorura për përcaktimin e Indeksit të Cilësisë së Ujit të  liqenit 

të Shkodrës [8]. 

 

 

Alkaliniteti Konduktiviteti Lenda pezull Ot NBO5 NO2 NO3

mg/l µS/cm mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

Shiroke (0m) 8.22 122.3 234 4.76 8.18 2.4 0.2 0.67

Shiroke (5m) 7.78 122.7 235.6 2.96 7.41 2.815 0.01 0.49

Koplik (0m) 8.1 120.33 232.3 6.25 8.03 2.22 0.14 0.64

Koplik (5m) 7.9 126 243.3 10.65 7.55 2.69 <0.01 0.51

Zogaj (0m) 8.23 123.66 232.67 2.2 8.26 2.31 0.01 0.33

Zogaj (5m) 8.22 123 232.67 6.66 7.47 2.64 0.13 0.35

Shiroke (0m) 8.12 224.7 225.33 8.466 7.98 - 0.0013 0.13

Shiroke (5m) 8.17 215.8 223.66 0.933 8.24 - 0.001 0.142

Koplik (0m) 8.19 223.8 222.66 9.73 7.79 - 0.0013 0.146

Koplik (5m) 8.21 192.5 218.66 2.266 7.79 - 0.0016 0.16

Zogaj (0m) 8.2 205.5 224.33 4.533 7.79 - 0.0016 0.12

Zogaj (5m) 8.24 206.33 224.33 4.266 7.76 - 0.0013 0.34

Shiroke (0m) 8.2 198.9 224.5 13.8 8.14 4 0.0016 0.157

Shiroke (5m) 8.2 193.2 223.5 16 8.37 4.5 0.0023 0.145

Koplik (0m) 8.2 266.4 224 15.2 8.36 3.5 0.001 0.14

Koplik (5m) 8.2 214.35 224.5 10.8 8.65 5 0.0023 0.17

Zogaj (0m) 8.1 214.15 228.5 12 8.39 3 0.0016 0.14

Zogaj (5m) 8.2 235.1 232 11.6 8.39 3.5 0.0016 0.139

Shiroke (0m) 8.2 205.175 233.25 6.0575 10.45 4.75 0.0044 0.289

Shiroke (5m) 8.3 177.1375 377.25 6.425 10.25 3.75 0.00165 0.263

Koplik (0m) 8.4 187.6625 228.75 6.175 10.15 3.5 0.0015 0.2115

Koplik (5m) 8.3 187.85 228 6.3975 9.65 5.25 0.0014 0.1715

Zogaj (0m) 8.5 192.175 230.5 4.29 10.125 3.5 0.0025 0.1675

Zogaj (5m) 8.5 182.35 231 5.03 9.85 5.5 0.0014 0.208

Shiroke (0m) 7.82 110 251 2.66 - 1 < 0.001 0.264

Shiroke (5m) 7.76 115 253 2.33 - 1 0.002 0.195

Koplik (0m) 7.92 130 250 1.33 - 1 < 0.001 0.2

Koplik (5m) 7.94 130 252 4.33 - 1 < 0.001 0.194

Zogaj (0m) 7.94 140 251 2.66 - 1 < 0.001 0.194

Zogaj (5m) 8.02 130 249 1.66 - 1 < 0.001 0.194

Shiroke (0m) 8.09 100 251 <1 11.5 <1 0.0013 0.218

Shiroke (5m) 8.08 65 251 <1 11.3 < 1 0.0015 0.208

Koplik (0m) 7.96 117.5 246 <1 10 < 1 0.0013 0.215

Koplik (5m) 8.12 92.5 249 <1 10.8 < 1 0.001 0.139

Zogaj (0m) 8.17 115 247 <1 11 < 1 0.0012 0.188

Zogaj (5m) 8.01 110 247 <1 11.2 < 1 0.001 0.135

Shiroke (0m) 8 103.8 209.6 5.1 10.3 5 0.002 0.2

Shiroke (5m) 7.9 112.6 211 5.8 9.7 3.3 0.002 0.11

Koplik (0m) 8.07 94.15 205.13 66.5 10.33 5.3 0.002 0.1

Koplik (5m) 8.1 100.23 204.63 5.11 9.4 5 0.002 0.14

Zogaj (0m) 8.03 101.13 205.8 18.89 10.67 4.67 0.002 0.17

Zogaj (5m) 8.08 137.13 204.87 10.55 10.4 4.33 0.003 0.18

Shiroke (0m) 8.3 119.2 229 13.6 11.3 4.3 0.001 0.12

Shiroke (5m) 8.2 147.4 221 13.4 10.3 3.6 0.001 0.081

Koplik (0m) 7.96 101.65 226.6 57.44 11 4 0.001 0.12

Koplik (5m) 8.07 125.03 220.6 61.77 10 2.6 0.003 0.075

Zogaj (0m) 8.08 110.77 226.6 4.77 11.7 4.3 0.001 0.11

Zogaj (5m) 8.23 113.27 226.3 4.7 10 4.3 0.001 0.11

Shiroke (0m) 8.5 122 230.7 4.9 11.7 5.7 0.001 0.02

Shiroke (5m) 8.3 141.2 228.3 5.2 10 5 0.0.001 0.04

Koplik (0m) 8.4 134.45 229 9.78 11.67 5.5 0.001 0.07

Koplik (5m) 8.46 118.53 225 9.11 10.27 5.5 0.001 0.11

Zogaj (0m) 8.51 128.7 229.6 5.33 11.8 5.5 0.001 0.06

Zogaj (5m) 8.38 127.8 226 8.55 10.33 6 0.001 0.05

2020

2021

pH

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Viti Stacionet

2013
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Bazuar në vlerën e indeksit të cilësisë së ujit kryhet klasifikimi i statusit të cilësisë se ujit siç 

tregohet në tabelën 2. 

TAB. 2: Klasifikimi i statusit të cilësisë së ujit bazuar në vlerën e Indeksit të Cilësisë së Ujit. 

Indeksi i Cilësisë së Ujit Klasifikimi 

0-25 Cilësi e shkëlqyer  

26-50 Cilësi e mirë  

51-75 Cilësi e dobët  

76-100 Cilësi shumë e dobët 

>100 I papërshtatshëm për pirje 

3. REZULTATET DHE DISKUTIMI 

Bazuar në të dhënat e grumbulluara nga monitorimet e 9 viteve të fundit të parametrave të 

cilësisë së ujit në Liqenin e Shkodrës, është llogaritur sipas formulave të sqaruara në paragrafin 2, 

indeksi i cilësisë së ujit për çdo vit. Rezultatet e përftuara nga llogaritjet e kryera për secilën pikë 

monitorimi në të dyja thellësitë janë paraqitur në figurat 1, 2 dhe 3. Indeksi i cilësisë së ujit për 

pikën e monitorimit në Shirokë (Figura 1) varion nga 21.74 (viti 2017- thellësia 5m) në 56.71 (viti 

2021-thellësia 0m). Cilësia e ujit nëkëtëpikë monitorimiklasifikohet në shumicën e viteve si “Cilësi 

e mirë” në të dyja thellësitë, me përjashtim të vitit 2016 ku vihet re cilësi e ndryshme në thellësi 

të ndryshme. 

   

FIG. 1: Indeksi i cilësisë së ujit në Shirokë në 0m dhe 5m thellësi 

Në pikën e monitorimit në Koplik për katër vite (2015, 2016, 2019 dhe 2021) të periudhës së 

marrë në shqyrtim, cilësia e ujit në thellësinë 5m është klasifikuar si “ Cilësi e dobët”. Vlerat e 

indeksit të cilësisë së ujit për këto vite (2015, 2016, 2019 dhe 2021) janë përkatësisht 57.34; 

57.54; 51.19; dhe 58.38. Vlerat mbi normën e lejuar për parametrat e ndryshëm të cilësisë së ujit 

janë reflektuar edhe në rezultatet e përftuara nga llogaritja e indeksit të cilësisë.  
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FIG. 2: Indeksi i cilësisë së ujit në Koplik në 0m dhe 5m thellësi 

Për sa i përket pikës së monitorimit në Zogaj, mund të konkludojmë se kemi vetëm luhatje të 

vlerës së indeksit të cilësisë së ujit, por jo ndryshime në klasifikimin e cilësisë së tij. Nga figura 3 

vihet re se për vitin 2016 kemi edhe ndryshimin më të madh në vlerën e indeksit të cilësisë së ujit 

nga sipërfaqja në thellësinë 5m, përkatësisht 50.3 në sipërfaqe dhe 60.08 në thellësinë 5m. 

    

FIG. 3: Indeksi i cilësisë së ujit në Zogaj në 0m dhe 5m thellësi 

Nga grafikët e mësipërm vihet re qartë se për të gjithë vitet në të treja pikat e monitorimit kemi 

ndryshime të vogla ose të mëdhaja midis dy thellësive të kampionimeve. Këto ndryshime vijnë si 

pasojë e ndryshimit të përqëndrimeve të parametrave në këto dy thellësi, kryesisht të lëndës 

pezull dhe oksigjenit të tretur, të cilat kanë peshën e tyre specifike në llogaritjen e indeksit të 

cilësisë së ujit. Ndryshimet në përqëndrimet e parametrave vijnë si rezultat i ndotjes së mjedisit e 

cila është kryesisht e lidhur me shkarkimet e ujërave të ndotura urbane, turizmin, urbanizimin, 

menaxhimin e mbetjeve, etj.  

4. KONKLUZIONE 

Metoda e Mesatares Aritmetike të Ponderuar u përdor në këtë studim si metodë për vlerësimin 

e cilësisë së ujit të liqenit të Shkodrës për periudhën kohore 2013-2021. Përparësia kryesore e 

metodës së mesatares aritmetike të ponderuar ka të bëjë me përfshirjen e të dhënave të shumta 

të parametrave të cilësisë së ujit në një ekuacion matematik që vlerëson cilësinë e trupit ujor me 

një numër të vetëm, Indeksi i Cilësisë së Ujit (ICU). 
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Rezultatet e studimit tregojnë se në të treja pikat e monitorimit në Shirokë, Koplik dhe Zogaj 

kemi luhatje të cilësisë se ujit. Ulje-ngritja e vlerave të Indeksit të Cilësisë së Ujit është ndikuar 

nga luhatja e të dhënave të parametrave të monitoruar ndër vite. Gjithashtu, në të treja pikat e 

monitorimit vihen re ndryshime midis rezultateve të dy thellësive përgjatë një viti në të njëjtin 

stacion. Kjo mund ti atribuohet aktiviteteve të ndryshme që ndodhin në sipërfaqe dhe në thellësi 

të liqenit, apo edhe rrymave të ujit. 

Referuar vlerave të Indeksit të Cilësisë së Ujit dhe klasifikimit të bazuar në të, uji në liqenin e 

Shkodrës klasifikohet si i “Cilësisë së Mirë” dhe në disa raste “Cilësi e Dobët”. Vetëm përgjatë 

vitit 2017 rezulton që uji të klasifikohet si “Cilësi e Shkëlqyer” por kjo vlerë e ulët e Indeksit të 

Cilësisë së Ujit mund të jetë ndikuar ndjeshëm nga mungesa e të dhënave për një nga parametrat 

më të rëndësishëm përgjatë ketij viti, oksigjeni i tretur. 

Si përfundim, mund të themi së cilësia e ujit të Liqenit të Shkodrës ndryshon në varësi të ndotjes 

së mjedisit, e cila është kryesisht e lidhur me urbanizimin, zhvillimin e madh të turizimit në zonën 

e studimit, shkarkimet e ujërave të ndotura urbane, menaxhimin e mbetjeve, etj.  
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ABSTRAKT  

Ekziston një potencial i pashfrytëzuar i sektorit publik dhe privat në Shqipëri për të zbutur 

ndikimet e Ndryshimeve Klimatike, të cilat sot janë një realitet në Shqipëri. Ky artikull do të 

përdorë si referencë prezantime dhe diskutime të ndryshme të zhvilluara gjatë workshop-it, “Të 

merresh me ndryshimet klimatike”, organizuar nga Universiteti Politikenik i Tiranës dhe Helvetas 

Shqipëri në muajin Qershor 2022. Angazhimi I sektorëve publikë dhe privatë në aktivitete të tilla 

si menaxhimi i mbetjeve urbane, riciklimi, paketimi, depozitimi, trajtimi I mbetjeve organike etj. 

do të përcillet nëpërmjet gjetjeve dhe analizave të prezantuara. Artikulli do të fokusohet edhe në 

rëndësinë e ndryshimit të sjelljes (p.sh. njerëzit nuk besojnë në korrelacionin midis fatkeqësive 

natyrore dhe ndryshimeve klimatike) dhe edukimit (rëndësia e futjes së tyre në moshë të 

hershme). Dokumentet e strategjike dhe të politikave të tilla si Strategjia Kombëtare për 

Ndryshimet Klimatike (përfshirë monitorimin e saj) do të përdoren si kuadër I përgjithshëm dhe 

bazë krahasuese. Dokumenti do të përdorë raporte ndërkombëtare të përshtatura me fakte dhe 

të dhëna për Shqipërinë (p.sh. meteorologjike) për të ilustruar efektet e reja të ndryshimeve 

klimatike. 

1. HYRJE 

Shqipëria është një nga vendet më të cënuara në rajon përsa i përket tendencave të ndryshimeve 

klimatike. Ndryshimet e modeleve të motit janë vërejtur tashmë gjatë 15 viteve të fundit me 

rritje të temperaturave, ulje të reshjeve dhe ngjarje ekstreme më të shpeshta si përmbytjet dhe 

thatësirat8. 

Ky material përmbledh gjetjet dhe diskutimet e workshop-it “Përballja me ndryshimet klimatike”9 

të organizuar nga Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit, Universiteti Politeknik i Tiranës, së bashku 

me Helvetas dhe Agjencinë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) zhvilluar me datë 21 

Qershor 2022, në Tiranë, analizë të materialeve teorike dhe biseda me aktorë të ndryshëm të 

                                                      
8https://www.worldbank.org/en/country/albania/brief/climate-change-in-albania 
9https://fin.edu.al/njoftim-workshop-perballja-me-ndryshimet-klimatike/ 

mailto:arben.kopliku@helvetas.org


[ 224 ] 

 

komunitetit shkencor, organizatave dhe projekte zhvillimi.Nëworkshop-in e Qershorit 2021,  

morën pjesë kërkues, studentë, përfaqësues nga institucionet qendore dhe vendore, biznesi 

privat dhe media. Ky workshop eksploroi veprimet dhe masat e ndërmarra nga aktorë publikë 

dhe privatë në menaxhimin e mbetjeve, një temë që na shqetëson të gjithëve. Nga ana tjetër ky 

workshop shërbeu edhe për njohje më të mirë të situatës globale dhe rajonale mbi ndryshimet 

klimatike dhe gjetjet e raportittë gjashtë të Panelit Ndërqeveritar të OKB për Ndryshimet 

Klimatike (IPCC). Rezultatet e prezantimeve dhe diskutimet shërbyen si bazëkryesore e rishikimit 

të këtij materiali. 

1.1 KONTEKSTI I NDRYSHIMEVE KLIMATIKE: IMPLIKIMET PËR SHQIPËRINË 

Modelet e ndryshimit të motit tashmë po përjetohen në rajon me rritje të temperaturave, ulje të 

reshjeve dhe ngjarje ekstreme më të shpeshta si përmbytjet dhe thatësirat. Duke qenë një rajon 

malor, rritja mesatare e temperaturës, mbi nivelet para-industriale është tashmë 1,8 gradë C, 

dukshëm më e lartë se mesatarja globale prej 1,1 gradë C. Që nga vitet 1960, ka pasur një rritje 

prej gjashtë deri në tetë herë në intensitetin, kohëzgjatjen dhe numri i valëve të të nxehtit në të 

gjithë Mesdheun lindor. Parashikimet për klimën në vitin 2050 përfshijnë rritje të mëtejshme të 

temperaturës, rritje të nivelit të detit dhe më shumë reshje që bien si episode të shiut intensiv në 

vend të borës10. 

Në Shqipëri, të gjithë mund të ndjejmë se tashmë stinët e verës sonë janë më të gjata dhe më të 

nxehta, dhe dimrat janë më të butë dhe më të shkurtër. Bregdeti ynë po ngrohet 20% më shpejt 

se pjesa tjetër e globit dhe ne jemi një nga vendet më të goditura nga erozioni bregdetar në 

Evropë. Masat e zbutjes, përshtatjes dhe zhvillimit të qëndrueshëm të përshkruara në Raporti 

dyvjeçar të Përditësimin demonstron një angazhim të vazhdueshëm nga Qeveria për përfshirjen 

e ndryshimeve klimatike veprim në fusha dhe sektorë kyç. 

Ka një ndryshim në stinë, ndërsa gushti dikur në të kaluarën ishte muaji më i nxehtë, tani verat 

nisin më herët, dhe korriku ka qenë muaji më i nxehtë në dekadat e fundit. Parashikimet tregojnë 

një rënie të reshjeve gjatë verës. Forcimi i rrezatimit diellor raportohet të jetë rritur me 10% duke 

e bërë prodhimin e energjisë diellore më efikas, por gjithashtu paraqet rreziqe për shëndetin 

duke rritur edhe shkallën e avullimit - transpirimit11. 

Emetimet mesatare vjetore të GHG në Shqipëri arritën në 10.8 Mt CO2e/vit në periudhën 2009-

2016. Është më pak se gjysma e emetimeve të GHG për banor se pjesa tjetër e Evropës (EU-27)12 

Është interesante të krahasohen emetimet globale të gazeve serrë me Shqipërinë, e cila ka pak 

industri, por ndoshta të krahasueshme transporti/përdorimi të energjisë në ndërtesa. 

 

                                                      
10Climate Change Risk in Albania; USAID 2016 
11 Rupa Mukerji’s mission report 
12  Albania’s First Biennial Update Report 2021; 
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/First%20Biennial%20Update%20Report%20for%20Albania_EN.pdf 
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Rupa Mukerji thotë që “...IPCC është një vlerësim i literaturës ekzistuese, provave të prodhuara 

nga qeveritë, ndonjëherë besimi i tekstit i komprometuar, por në fund e drejta për të vendosur 

ështëe qeverive kombëtare”. Duke iu referuar raportit të gjashtë të vlerësimit nga IPCC13, i cili 

thotë se në përgjithësi, sektorët globalë që kontribuojnë në ngrohjen më të madhe në terma 

afatshkurtër kohore janë burimet e dominuara nga metani, p.sh., prodhimi i energjisë (miniera, 

karburante fosile dhe shpërndarja), bujqësia dhe menaxhimi i mbetjeve, vihet re se: 

− 73.2% e këtij ndikimi vjen nga prodhimi i energjisë apo aktivitete të lidhura me të; 

− 18.4 % nga bujësia, pyllëzimi dhe përdorimi i tokës; 

− 5.2 % nga industritë e çimentos dhe industria kimike; 

− 3.2% nga menaxhimi i mbetjeve urbane dhe trajtimi i ujërave të përdorur; 

Grafiku i mëposhtëm i Our World inData, jep me të detajuar secilin kontribut tësektorëve dhe 

degëvë të ndryshme të ekonomisënë emetimin e gazeve me efekt serë (GES). Për ta ilustruar 

rëndësinë e kontributit të secilit prej sektorëvë, po sjell në vëmëndje vëtëm një shifër dhe 

diskutimet pa fund të politikanëve, biznesit dhe qytetarëve. 
 

 
FIG. 1: Shkarkimet e GES sipassektoreve ne nivel global 

Konkretisht, pesha e kontributit të industrisë së aviacionit me 1.9% është saktësisht e njëjta me 

kontributin e menaxhimit të mbetjeve urbane në nivel global. Bota gjeneron 2.01 miliardë  ton 

mbetje të ngurta urbane çdo vit, me të paktën 1/3 e tyre, të pamenaxhuara në një mënyrë të 

sigurt për mjedisin. Nga ana tjetër aviacioni shikohet si një glabërues i fondeve për klimën. 

Studimet zbulojnë se aviacioni mund të konsumojë deri në një të gjashtën e buxhetit të mbetur 

për klimën për të kufizuar ngrohjen në deri në 1.5˚C. Në një studim të botuar në revistën 

                                                      
13 IPCC AR6 https://www.ipcc.ch/reports/ 
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Environmental Research Letters, (Klöwer et al. (2021)14 llogaritën se aviacioni parashikohet të 

shkaktojë rreth 0.1°Celsius ngrohje deri në vitin 2050 nëse aviacioni vazhdon duke u rritur me 

ritme para pandemisë. Pandemia e COVID-19 ndihmoi në këtë drejtim pasi bëri që emetimet e 

linjave ajrore të bien me një të tretën në vitin 2020; por në përgjithësi, sektori i aviacionit nuk 

është ende në rrugën e duhur për të kontribuar në zero neto emetim (Agjencia Ndërkombëtare e 

Energjisë 2021). Ndërkohë fushata të tilla si “flight shame” (turp të fluturosh), aktivistja suedeze 

Greta Thunberg etj. kanë bërë më shumë se kushdo tjetër për të promovuar idenë se fluturimi 

duhet të shmanget, kudo që është e mundur. Partia Gjermane e Gjelbër gjatë 2021 synoi të 

ndalojë fluturimet e brendshme.  

Ndërkohë nëse krahasojmë këtë trend  global me Shqipërinë vëmë re se burimet kryesore të 

emetimeve për Shqipërinë janë bujqësia, e ndjekur nga transporti, industria, prodhimi, ndërtimi 

dhe menaxhimi mbetjeve të ngurta. Ndërsa emetimet nga sektori i bujqësisë tregojnë një prirje 

rënëse, emetimet e transportit, industrisë, prodhimit dhe ndërtimit janë në rritje. Emetimet nga 

mbetjet janë të konsiderueshme në afro 1 milion ton në vit, duke qëndruar pothuajse në këtë 

nivel për vitet e fundit.  

Emetimet e GES nga sektori i energjisë përbëjnë emetimet e çliruara si rezultat i aktivitetit të 

djegies së karburantitsi dhe emetimet e shkarkuara nga nxjerrja e lëndëve djegëse të ngurta dhe 

transmetimin dhe shpërndarjen e lëndëve djegëse të lëngëta dhe të gazta. Emetimet janë të 

ndara në vijim sipas kategorive: Industritë e Energjisë, Industritë Prodhuese dhe Ndërtimi, 

Transporti, Sektorë të tjerë(Tregtare/Institucionale, Rezidenciale banimi dhe Bujqësi/Pylltari/ 

Peshkim) dhe të Paspecifikuara. Përveç kësaj, ka emetime të shkarkuara nga nxjerrja e linjitit dhe 

nga aktivitetet e përpunimit të naftësështë llogaritur. Analiza tregon se Transporti është 

kategoria më e rëndësishme në të gjitha vitet në vijim nga Industria e Përpunimit dhe Ndërtimi 

(në lidhje me konsumin e karburantit). 

Emetimet dhe largimet e GES nga sektori Bujqësisë, Pyjeve dhe përdorimit tëtokës, përfaqësojnë 

një burim të rëndësishëm të GES-ve nëShqipëri, dhe ky është gjithashtu një sektor ku zbutja e 

këtyre emetimeve mund të zbatohet ndjeshëmnëse politikat sektoriale bazohen në parimin e 

zhvillimit të qëndrueshëm. Në kuadër të këtij sektori, pyjet mbeten emetuesit kryesorë të 

gazrave serë.  

Edhe pse pyjet duhet të shërbejnë si lavaman thithës i gazeve serë, në Shqipëri ato përfaqësojnë 

një nga burimet kryesore të emetimeve me rreth 2968 Gg CO2 në vit (mesatarisht) gjatë 2010-

2016. Kjo pasi menaxhimi i tyre në tre dekadat e fundit është lënë pas dore. Të tjera ndikimet 

negative kanë qenë nga shpyllëzimi i pakontrolluar, zjarret masive në pyje, mungesa e 

efektivitetit investime në përmirësimin dhe pyllëzimin e pyjeve, informalitet dhe mungesë 

reformash zhvillimore.Sektori i pyjeve dhe përdorimit të tokës qëheq dhe ruan gazrat serrë, ka 

patur kontribut në rënie gjatë dekadës së fundit.15 

                                                      
14Quantifying aviation’s contribution to global warming, Environmental Research Letters, (M Klöwer, et al 2021) 
15 Rupa Mukerji mission’s report in Albania and Kosovo 20-24 June 2022 
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Sa i përket industrisë në Shqipëri, një shembull interesant mund të merret nga industria e 

prodhimit të çimentos. Shqipëria renditet si eksportuesi i 42të në botë, me një xhiro vjetore prej 

62.5 milionë dollarë të eksportuara për vitin 2020. 16 ndërkohë duke krahasuar Shqipërinë me 

trendet botërore, ndërsa në Shqipëri shkarkimet e CO2 nga industria e çimentos janë në vlerat e 

299 000 m317 (referencë viti 2014) ose 5.74 % e totalit të shkarkimeve, në botë kjo industri zë 

vetëm 3%. 

 
FIG. 2: Shkarkimet e GES sipas sektorëve në Shqipëri,  1990 - 201818  

 
FIG. 3: Shkarkimet e GES sipas sektorëve në  Shqipëri,  1990 - 201819 

Shqipëria duhet të përshtatë ekonominë e saj me ndryshimet klimatike. Rëndësia e bujqësisë, 

mbështetja e Shqipërisë në prodhimin e energjsië nga hidrocentralet dhe shndërrimi i saj në një 

ekonomi të varur nga turizmi e lënë atë të pambrojtur ndaj ndikimit të ndryshimeve klimatike. 

Përshtatja duhet të jetë një pjesë integrale e politikës dhe planifikimit të qeverisë. Miratimi i 

praktikave të menaxhimit financiar afatmesëm të gjelbër dhe strategjive afatmesme mund të 

                                                      
16https://oec.world/en/profile/bilateral-product/cement/reporter/alb 
17 https://knoema.com/atlas/Albania/topics/Environment/CO2-Emissions-from-Fossil-fuel/CO2-emissions-from-
cement-production 
18https://www.worldometers.info/co2-emissions/albania-co2-emissions/ 
19https://www.worldometers.info/co2-emissions/albania-co2-emissions/ 
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ndihmojë në financimin e kostove të përshtatjes dhe përmbushjen e synimit të Shqipërisë për 

klimën për t'u bërë neutrale ndaj karbonit deri në vitin 2050.20 

1.2 MENAXHIMI I MBETJEVE DHE NDIKIMI I GES 

Devijimi nga landfilli është kontribuesi kryesor në zbutjen e GES në sektorin e menaxhimit të 

mbetjeve! 

Emetimet e GES nga sektori i mbetjeve mbulojnë kategoritë e mëposhtme: Depozitimi i mbetjeve 

të ngurta, trajtimi biologjik i mbetjeve të ngurta, djegia dhe djegia e hapur e mbetjeve dhe 

shkarkimi. Sistemet për grumbullimin e mbetjeve të ngurta urbane ofrohen në shumicën e 

qyteteve dhe fshatrave. Është bërë shumë pak riciklim i mbetjeve. Nuk ka sisteme grumbullimi 

në zonat rurale dhe qytetet e vogla. Pjesa më e madhe e mbetjeve nga këto zona hidhet në 

kanale, gryka ose në anë të rrugëve ku ato lahen dhe hidhen në tokë të tjera dhe përfundimisht 

në rrjedhat ujore. 

Menaxhimi i mbetjeve ka të paktën pesë lloje ndikimesh në ndryshimet klimatike, që i 

atribuohen: (1) emetimeve të metanit në landfill; (2) reduktimi i përdorimit të energjisë 

industriale dhe emetimeve për shkak të riciklimit dhe reduktimit të mbetjeve; (3) rikuperimi i 

energjisë nga mbeturinat; (4) sekuestrimi i karbonit në pyje për shkak të uljes së kërkesës për 

letër të virgjër; dhe (5) energjia e përdorur në transportin e mbetjeve në distanca të gjata: Një 

studim i fundit i USEPA ofron vlerësime të reduktimeve të përgjithshme të gazit serrë për ton për 

shkak të riciklimit. Llogaritjet e besueshme duke përdorur këto vlerësime sugjerojnë se vende të 

tilla si SHBA ose Australia mund të realizojnë reduktime të konsiderueshme të gazeve serrë 

nëpërmjet rritjes së riciklimit, veçanërisht të letrës21. 

Kur mendojmë për zbutjen e ndryshimeve klimatike dhe reduktimin e gjurmës sonë të karbonit, 

ndoshta mendojmë të përdorim më pak makinat dhe të fikim dritat; por a e dini se mbetjet 

organike dhe inorganike që prodhojmë janë gjithashtu një kontribues i madh në emetimet 

globale të gazeve serrë? Një mënyrë jetese pa mbeturina jo vetëm që e mban materialin jashtë 

landfilleve tona, por zvogëlon gjurmën tuaj të karbonit. Ndryshimet klimatike janë një nga 

çështjet më të rëndësishme mjedisore globale me të cilat përballet planeti ynë, duke mos harruar 

se sektori i mbetjeve ka një rol shumë të rëndësishëm për të luajtur22. 

Sektori mund të zvogëlojë emetimet e tij të drejtpërdrejta nëpërmjet funksionimit të duhur të 

landfilleve, tretjes anaerobe (AD) dhe impianteve të kompostimit, duke futur masa të kapjes së 

metanit, të tilla si puset e gazit të landfillit dhe biombulesat në landfille dhe duke përdorur 

energjinë e gjelbër për mbledhjen, klasifikimin dhe ndarjen e energjisë elektrike dhe sistemet e 

trajtimit. Impiantet e trajtimit termik dhe biologjik, si djegia e mbetjeve dhe AD, mund të 

përdoren për të prodhuar energji elektrike dhe në këtë mënyrë të mbështesin elektrifikimin e 

                                                      
20 Albania: Staff Concluding Statement of the 2022 Article IV 
Missionhttps://www.imf.org/en/News/Articles/2022/10/10/ms101022-Albania 
21https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13549830050009373?journalCode=cloe20 
22https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13549830050009373?journalCode=cloe20 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13549830050009373?journalCode=cloe20
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13549830050009373?journalCode=cloe20
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gjelbër të sistemeve tona energjetike ose të përdoren për prodhimin e karburanteve, dhe nëse 

janë të pajisura me sisteme të kapjes së karbonit, impiante të tilla mund të kontribuojnë edhe 

më tej në reduktimin e emetimeve të GES. Së fundi, iniciativat për parandalimin dhe riciklimin e 

mbetjeve kontribuojnë duke reduktuar kërkesën për lëndë të para të virgjëra dhe në këtë 

mënyrë edhe emetimet e GES nga nxjerrja dhe përpunimi i këtyre materialeve. Së bashku, 

efektet e parandalimit të mbetjeve, riciklimit dhe zëvendësimit të lëndëve djegëse fosile dhe 

lëndëve të para të virgjëra nëpërmjet përdorimit të lëndëve të para dytësore nga rrjedhat e 

mbetjeve ofrojnë reduktime të mundshme të GES në masën deri në 20% të emetimeve globale.23 

Mbetjet janë nënprodukt i aktiviteteve të përditshme njerëzore. Pritet që prodhimi i mbetjeve të 

ngurta bashkiake të rritet në të gjithë botën sipas një skenari biznesi si zakonisht, nga rreth 2 

miliardë tonë/vit tëgjeneruara në 2016 në 3.4 miliardë tonë në 2050 Sipas këtyre vlerësimeve, 

pjesa më e madhe e kësaj rritjeje do të jetë shihet në vendet me të ardhura të ulëta, ku prodhimi 

i mbetjeve pritet të trefishohet. 

Qeveria shqiptare ka konsideruar çështjen e mbetjeve si një ndër gjashtë prioritetet e saj, duke i 

dhënë rëndësi të madhe trajtimit dhe depozitimit fundor të mbetjeve dhe duke vlerësuar që çdo 

njësi e vetqeverisjes vendore të ketë një vend të licensuar dhe me parametrat mjedisorë për të 

depozituar mbetjet e tyre.24 

2. DISA PRAKTIKA EGZISTUESE POZITIVE DHE RRUGA PËRPARA  

2.1. LANDFILLI I BUSHATITDHE PËRGJIGJJA NDAJ NDRYSHIMEVE KLIMATIKE25 
 

Landfilli i Bushatit me kapacitetin përfundimtar të projektuar të landfillit prej 1.000.000 m3 i 

shërben popullatës prej 200.000 banorësh të zonës së mbetjeve Shkodër-Lezhë duke trajtuar 

sasinë ditore të mbetjeve në rangun nga 160-170 ton. 

Disa nga operacionet që po bën Landfilli i Bushatit PËR TË MIRË TË MJEDISIT (dhe zbutjen e 

ndryshimeve klimatike) janë: 

− Rritja e kërkesës për mospranim të mbetjeve të gjelbra në landfill – nxitja e zgjidhjeve 

alternative si kompostimi etj. 

− Përmirësimi i teknologjisë së landfillit (automjete të reja, trajtimi i kullimit, linjat e 

riciklimit, mundësitë e kapjes së gazit…) 

− Përmirësimi i funksionimit të landfillit (zgjerimi, zgjidhje për mbetjet inerte, mbetjet 

industriale, impianti i riciklimit i cili largon nga landfilli rreth 100 ton/muaj mbetje të 

riciklueshme si alumini, plastika dhe kartoni). 

Rekomandime nga diskutimet me z.Kujtim Prifti, Landfilli i Bushatit 

                                                      
23The future of waste management:trends, opportunities and challenges for the decade (2021-2030)Carlos Silva 
FilhoPresident of ISWA and Björn Appelqvist Chair of ISWA STC 
file:///C:/Users/User/Downloads/ISWA%20The%20Future%20of%20Waste%20Management.pdf 
24 Dokumentiipolitikavestrategjikedheplanikombëtarimenaxhimittëintegruartëmbetjeve 2020-2035 
(Strategjiakombëtare e mbetjeve) 
25PrezantiminëWSHngaz.KujtimPrifti, Administrator I shoqërise Becker Albania që operon landfillin e Bushatit 

file:///C:/Users/User/Downloads/ISWA%20The%20Future%20of%20Waste%20Management.pdf
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− Ndiqni kërkesat ligjore për funksionimin e landfillit; standardet mjedisore për trajtimin e 

gazit dhe ujit; masat e sigurisë dhe mbrojtjes së punës; 

− Përmirësime në landfillin e Bushatit për sistemin e kapjes së gazit, djegia e gazit (pishtari); 

− Zbatimi i hierarkisë së mbetjeve dhe mbështetja e reduktimit, ripërdorimit, riciklimit, 

kompostimit të mbetjeve si strategji kryesore zbutëse në sektorin e mbetjeve. 
 

2.2. PËRVOJA KOMPANISË SË RICIKLIMIT VALE NË ADRESIMIN E NDRYSHIMEVE KLIMATIKE NË LIDHJE ME 

MENAXHIMIN E MBETJEVE26 

Kompania VALE recycling me qendër në Fushë Kuqe, Kurbin, që nga viti 2012 ushtron aktivitet në 

grumbullimin e mbetjeve urbane, riciklim, trajtim të mbetjeve urbane të ricikluara dhe riciklim e 

asgjësim të mbetjeve spitalore. Sa i përket eksperiencës së saj me ricklimin e mbetjeve urbane 

shifrat për vitin 2021 japin me të qartëarritjet e këtij biznesi në reduktimin e sasive të mbetjeve 

që shkojnë në landfill nëpërmjet riciklimit. 

TAB. 1: Sasia e mbetjevetëngurtamenaxhuarnga VALE per vitin 2021 

Sasia e mbetjeve të ngurta urbane të menaxhuara nga VALE gjatë vitit 2021 

 Sasia (në ton) % 

Sasia totale e mbetjeve të menaxhuara 14,476.69 100 

Transferuar në landfill 8,679.87 60 

Plastikë e rickluar 3,763.324 26 

Letër dhe karton i ricikluar 1,180 8 

Metale (hekur, alumin  e baker) 853.5 6 
 

Rekomandime nga diskutimet meZ.Elvis Miri Administrator i V.A.L.E recycling: 

− Inkurajimi i aktiviteteve të riciklimit (fillimisht mbetjet e përziera, më vonë riciklimi në burim 

fillon me bizneset e mëdha (tregje, restorante dhe hotele) të përparojë ngadalë drejt zonave 

të banuara përmes sistemit të grumbullimit derë më derë); 

− Ndaloni aktivitetet informale të grumbullimit të mbetjeve dhe inkurajoni përmirësimet 

teknologjike të infrastrukturës së grumbullimit dhe transportit të mbetjeve 

− Futja e grumbullimit të detyrueshëm të ndarë të mbetjeve, duke përfshirë Bioëaste pasi ai: 

o Minimizon kostot e menaxhimit të mbetjeve dhe zgjat jetën e landfillit; 

o Përmirëson cilësinë e materialeve të grumbulluara (plastikë, letër, karton, alumin), duke 

lejuar një rritje të shpejtë të shkallës së riciklimit; 

o Krijon më shumë vende pune dhe mundësi për bizneset lokale. 

2.3. PËRVOJA E PIK ME INDUSTRINË E PAKETIMIT TË USHQIMEVE TË FRESKËTA PËR TË ADRESUAR NDRYSHIMET 

KLIMATIKE27 
 

PIK shpk, ofron aksesorë paketimi, ambalazhe, mjete logjistike, linja perpunimi/paketimi për të 

gjitha industritë. Kjo kompani bën përpjekje të vazhdueshme që me produktet e saj për eksport 

                                                      
26PrezantiminëWSH I z.Elvis Miri, Administrator I kompanisë VALE recycling 
27Prezantim në WSH nga PIK shpk 
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të ndikojë në mitigimin e ndryshimeve klimatike. Praktika e prezantuar nëëorkshop “Ulja e 

ndikimit klimatik ne industrine e paketimit te ushqimeve te fresketa” duke theksuar aspektine saj 

mjedisor dhe inovativ në paketimet e ushqimeve dhe produkteve bujqësore bën realitet 

shprehjen e GlobalData Report “...çdo kompani paketimi ka potencialin të "bëhet një lider për 

klimën”. Rekomandime nga diskutimet me PIK: 

− Të kalojme nga plastika te kartoni dhe letra e virgjer; 

− Tëpërdorenvetëmmaterialeplastike I riciklueshëm 100% ECOstandart. 

 

2.4. PËRVOJA E AZ GROUP ME MBETJET SHTAZORE28 

Krijimi i një impianti rikuperimi të rikuperimit, i cili transformon yndyrën dhe proteinat nga 

mbetjet shtazore në proteina shtazore dhe yndyrë shtazore të destinuara për industrinë e 

ushqimit, agro-ushqimit dhe bioenergjisë. Shoqëria AZ Group29 ndër vite ka zhvilluar aktivitetin, 

fillimisht në Lezhë e më tej në gjithë vendin, me objekt veprimtarie ‘përpunimin e nënprodukteve 

me origjinë shtazore për industrinë ushqimore’ dhe që prej dy vitesh kemi ndërmarrë edhe 

sipërmarrjen për grumbullim dhe përpunim/riciklim të mbetjeve - nënprodukte shtazore që nuk 

synohen për konsum human. Grupi AZ përpunon çdo vit 5000 ton nënprodukt të kafshëve që 

janë ekuivalente me 12500 ton metrikë CO2, ekuivalente me përdorimin e energjisë së 1500 

shtëpive për një vit. 

Konkluzion:  

Ndikimi i ndryshimeve klimatike në jetën tonëështë rritur dhe tashmëështë një fakt. Energjia 

është pjesë dhe zgjidhje e problemit. Është koha për ndryshim. Lidhja e polevetë shkencës, 

qeverisjes, sektorit privat dhe aktorëve të zhvillimit të bazuar në fakte dhe praktika, mundëson të 

reflektojmë, ndryshojmë sjellje dhe veprojmë për ndryshimin, duke parë përpara për të qenë 

relevant.  

3. NGROHJA GLOBALE ËSHTË NJË REALITET - GJETJET NGA PANELI I FUNDIT NDËRQEVERITAR I OKB-

SË PËR NDRYSHIMET KLIMATIKE, RAPORTI I 6-TË I VLERËSIMIT I IPCC DHE SHQIPËRIA 

Anomali të temperaturave të ajrit për 4 stinët30 

                                                      
28Prezantim në WSH nga Z.Alban Zusi, Administrator I AZ group 
29 AZ Group ka në përbërje kompanitë: Inca që prodhon lëndë të para përindustrinë e prodhimit të sallamrave; Peteat që prodhon 

dog chews (ushqim për kafshët e shoqërimit) dhe AZ rendering që grumbullon nënproduktet shtazore të papërdorshme për konsum 

human dhe pas përpunimit tyre prodhon e tregëton proteina, yndyrna si lëndë të para për zooteknik, si fertilizer dhe/ose lëndë 

djegëse 
30Prezantiminë WSHi“Ndryshimet klimatike në Shqipëri –Vlerësime zyrtare të publikuara për herë të pare” nga Prof. 
P. Zorba, E.Hoxha dhe G.Çelal 
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FIG. 4: Amplitudat e temperaturave te ajrit per 2017-202131 

 

FIG. 5: Anomalite e temperaturave sipas 4 stineve32 

Temperatura maksimale e ajrit gjatë ecurisë mujore për Shqipërinë është zhvendosur nga korriku 

në gusht, gjë që vërehet qartë në shumë stacione meteorologjike të vendit, ndërkohë që edhe 

vlerat mesatare mujore të ulëta të reshjeve janë zhvendosur nga korriku në gusht. Anomalia 

maksimale (2017÷2021) është vërejtur për temperaturat mesatare maksimale të ajrit për muajin 

gusht me +4,0°C krahasuar me vlerat normative (1961÷1990). 

Rritja më e lartë e temperaturave mesatare mujore të ajrit është vërejtur për muajt gusht me 

+3,2°C dhe nëntorin me +2,3°C. Ndërkohë muaji Prill karakterizohet me rënien më të madhe të 

reshjeve (rreth gjysma e tyre) duke marrë vetëm 50.9% të vlerave normative, i ndjekur nga gushti 

me 63.9% dhe tetori me vetëm 68.1% të vlerave normative. Rritja e amplitudës së temperaturës 

së ajrit me +1,1°C deri në 1,9°C për periudhën e sezonit të rritjes (mars ÷ shtator) është një faktor 

                                                      
31Referuar prezantimit te prof. Zorba etc. ne WSH 
32 Po aty 
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me ndikime pozitive për rendimentet e bimëve bujqësore. Për periudhën e ngrohtë IV-X, 

anomalitë e temperaturave arrijnë deri në +2,1°C dhe periudhën e ftohtë vetëm +1,6°C. Në 

Shqipëri mund të vërehet një efekt interesant me reshjet, ndërsa shuma totale është pak a 

shumë në normë, por shpërndarja gjatë gjithë vitit është gjithnjë e më e polarizuar. Përveç kësaj, 

kur bie një herë shi, vëllimi është shpesh i një përmasash të padukshme, gjë që në zonat me 

rrjedhje jo optimale ka pasoja katastrofike. Sa i përket reshjeve për periudhën përkatëse, ato 

kanë shënuar rënie me -10% dhe -7%, ndërkohë që janë vërejtur në më pak ditë me -12,3% për 

periudhën e ngrohtë dhe -19,5% ditë me shi për periudhën e ftohtë. Rënia e reshjeve dhe 

burimeve ujore në stinët e dimrit dhe pranverës (përkatësisht me -8% & -13%) ka një ndikim të 

rëndësishëm negativ në bujqësi dhe prodhimin e energjisë. Pra, mënyra e re e të menduarit dhe 

një menaxhim më i mirë i këtij burimi kërkon një ndërhyrje të menjëhershme në nivel kombëtar 

dhe lokal. Për shkak të motit të ngrohtë dhe temperaturave më të larta të ajrit vihet re një rritje 

e avullimit, që në fakt ka ndikuar në balancën përfundimtare Shi – avullim, duke ofruar në fund 

një tjetër përqasje për reshjet e mbetura. Llogaritjet tregojnë -26% për periudhën e ngrohtë dhe 

-13% për periudhën e ftohtë për mbetjet e reshjeve. 

Nivel i paprecedent i ngrohjes 

 

FIG. 6: Global surface temperature 1850-2020 (IPCC AR6, SPM.1) 

Sipas Rupa Mukerji “Këto janë tipet e grafikëve, ku njerëzit thonë në Shqipëri ‘janë ata, jo ne!’ 

Për të kaluarën kjo mund të ishte e vërtetë, për të tashmen jo më. Vlen më shumë se një 

reflektim”.“Unë besoj se ndryshimi i klimës nuk është një realitet, por një propagandë… Ky 

fenomen që po pushton botën nuk quhet ndryshim klimatik por ndotje mjedisore. Sfida e kohës 

ku jetojmë është Mjedisi”. – do të thonte në fjalën e tij të mbajtur gjatëWorkshopit, z.Kujtim 
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Prifti, administrator i landfillit të Bushatit. Kjo tregon që informimi për një element kaq të 

rëndësishëm që prek drejtpërdrejtë jetën e gjithësecilit duhet intensifikuar më tej, duke mos i 

lënësa më pak fushë veprimi propagandës, populizmit, iluzioneve, manipulimeve apo fakteve të 

rreme. Sipas procedurave të IPCC-së, Raportet e Vlerësimit dhe Raportet Speciale dhe "...duhet 

të shkruhen në një stil jo teknik të përshtatshëm për politikëbërësit dhe të adresojë një gamë të 

gjerë politikash të rëndësishme, por të rëndësishme -pyetjet neutrale të miratuara nga Paneli”. 

Në IPCC AR6 (raporti Vlerësimit 6) përcakohet që“është e qartë (pa ekuivok) që ndikimi njerëzor 

ka ngrohur atmosferën, oqeanin dhe tokën” si dhe “vlerësimi më i mirë i ngrohjes globale të 

shkaktuar nga njeriu deri në 2011-2020; 1,07 °C, pra ~ 98% e ngrohjes globale të vëzhguar (1,09 

°C)”33 

4. STRATEGJIA DHE POLITIKAT KOMBËTARE PËR T’U PËRBALLUR ME NDRYSHIMET KLIMATIKE: ZBUTJA 

E RREZIKUT DHE ROLI I AKTORËVE TË ZHVILLIMIT 
 

Më 22 prill 2016 Shqipëria nënshkroi Marrëveshjen e Parisit, e cila u ratifikua më 21 shtator 2016 

dheka hyrë në fuqi më 4 nëntor 2016. Në COP24 në Katovicë 2018, Presidenti i Shqipërisë 

nënshkroi Deklaratën e Solidaritetit dhe Tranzicionit të Drejtë, Silesia. Me këtë nënshkrim ishte 

përkushtimi bërë për një tranzicion efektiv dhe gjithëpërfshirës drejt emetimeve të ulëta të GES, 

zhvillim rezistent ndaj klimës dhe për të rritur mbështetjen e publikut për arritjen e qëllimeve 

afatgjata të Marrëveshjes së Parisit.  

Në vitin 2019 Shqipëria miratoi Dokumentin Strategjik për Ndryshimet Klimatike dhe Planin e 

Veprimit për Zbutjen e risqeve për periudhën 2021-2030. 

Në këtë dokument janë identifikuar gjashtë prioritete të strategjisë për zbutjen e ndikimeve 

klimatike (PS): 

• PS.1 Sigurimi i rritjes së qëndrueshme të ekonomisë 

• PS.2 Krijimi i një sistemi monitorimi, raportimi dhe verifikimi të GES 

• PS.3 Forcimi i kapaciteteve të institucioneve përkatëse dhe bashkëpunimi ndërinstitucional 

• PS.4 Përshtatja e ndryshimeve klimatike përgjatë planifikimit strategjik sektorial 

• PS.5 Përforcimi i ndërtimit të kapaciteteve dhe ndërgjegjësimit 

• PS.6 Përafrimi me kuadrin e BE-së për Ndryshimet Klimatike34. 

 

Me mbështetjen e donatorëve gjatë 2021-2022, është bërë edhe monitorimii Strategjisë 

Kombëtare për Ndryshimet Klimatike 2020-203035 

                                                      
33Prezantimi iRupa Mukerji në WSH 
34 Albania’s First Biennial Update Report 2021, page vi; 
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/First%20Biennial%20Update%20Report%20for%20Albania_EN.pdf 
35PrezantiminëWSH ngaDrejtori I QendrësBurimoretëMjedisitnëShqipëri, Z. Mihallaq Qirjo 
 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/First%20Biennial%20Update%20Report%20for%20Albania_EN.pdf
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Nga ky proces monitorues qëështë fokusuar në(1) aspektet financiare për Klimën nga Buxheti i   

Shtetit dhe Agjencitë e Huaja, (2) kuadri ligjor dhe i politikave dhe (3) zhvillimi institucional dhe i 

kapaciteteve,rezulton se Shqipëria është shumë mbrapa me angazhimet e saj. 

Sa i përket financimeve vihet re se ka një hendek të madh financiar mes angazhimeve të marra 

dhe fondeve të alokuara. Sipas përllogaritjeve të bëra gjatë monitorimit të strategjisë rezulton se 

fondet e alokuara për vitet 2019-2021 janë afro 7 herë më pak nga nevojat, ku në sektorët 

energji, infrastrukturë/transport, mjedis, bujqesi/pyje/përdorim toke janë alokuar 7.78 miliarë 

lekë, nga 55.72 miliarëdë që ishtë planifikimi. 

Megjithatë ky trend nuk është vetëm për Shqipërinë. Gjatë fjalëssë saj nëworkshop znj.Mukerji 

theksoi se në rang global sa i përket zbutjes së pasojave nga ndryshimet klimatike “...paratë nuk 

po vijnë në vendet e duhura, fondet janë 3-6 herë më pak se nevojat.” 

Ndërsa është bërë progres nërritjen e numrit të akteve që adresojnë klimën në dy drejtime 

kryesore sic janë kuadri i përgjithshem dhe eficienca e energjsië, po vërehet problematika e 

mosndjekjes së miratimit të akteve nenligjore të cilët e bëjnë të pazbatueshëm kuadrin ligjor dhe 

arritjen e objektivave të strategjise. Më keq paraqitet gjendja me rritjen e kapaciteteve në 

drejtim të përballimit të kësaj situate me klimën, ku procesi i kualifikimit nga monitorimi i 

strategjisë rezulton: i paorganizuar, i pa monitoruar dhe i paplanifikuar në bazë të nevojave të 

strukturave! 

Rekomandime nga diskutimet me Mihallaq Qirjo, Drejtori REC Shqipëri 

− Nevojitet rishikim/dhe përshtatje e buxhetit të Strategjisë për Ndryshimet Klimatike, 

termi 2021-2024, që të bëjë të qartë se si buxheti i dedikuar për klimën aktualizohet në 

PBAtë e sektorëve përkatës 

− Programet/projektet që janë pjesë e PBAve, me financa publike, (ose jo) sugjerohet të 

bëjnë të evidentueshëm (në % apo tregues të tjerë) komponentët që lidhen 

drejtpërsëdrejti me zbutjen dhe adaptimin, që mundëson vlerësimin më vete, të 

financimeve për zbutjen dhe adaptimin. 

− Do të ishte dobisjellëse ngritja e një sistemi të dhënash në lidhje me ndihmën e huaj për 

Shqipërinë në nivel qendror edhe për projekte që mbështeten tërësisht nga financimi i 

huaj (pa bashkëfinancim me qeverinë), pasi është kontribut që i hyn vendit dhe mund të 

shfrytëzohet në drejtimet e nevojshme. 

Po të bëjmë edhe një krahasim tëasaj çka është shpenzuar në sektorët prioritarë në Shqipëri me 

atë që Bankat Shumëpalëshe për Zhvillim (MDB), kanë angazhuar financime për vitin 2021 për 

zbutjen e ndryshimeve klimatike, sektorët ngelen pothuajse të njëjtët: energjia, transporti, 

ndërsektoriale, mjedisi/menaxhimi i mbetjeve. 

Ndërsa interesant ngelen ndarja gjeografike e këtyre fondeve të alokuara nga Bankat 

Shumëpalëshe për Zhvillim (MDB), ku vendet e BE-së kanë pjesën më të madhe të fondeve me 

30.2 mld USD, ndërsa ato jashtë BE-së me 5.5 miliardë. Rajone të tjera të globit me financime të 

konsiderueshme që variojnë nga kreditë e investimeve deri tek grantet janë Afrika sub-Sahariane 
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me 12.2 Miliardë USD dhe Azia Jugore me 8.2 miliardë, shenjë kjo që tregon se këmbanat e 

alarmit janë kudo prezente në botë. 
 

Konkluzion:  

Për shkak të mos informimit sa duhet, ka një skepticizëm sa i përket ndikimeve të ndryshimeve 

klimatike në Shqipëri. Praktikat dhe provat (shkencore) të këtyre ndryshimeve duhet të 

shërbejnë për politika më eficiente. Nëse ne arrijmë të bëjmë bashkëvullnetin politik me burimet 

financiare, ne kemi gjetur disa mekanizma zbutës të ndikimeve të ndryshimeve klimatike. 

Qytetarët skicojnë kulturën politike – paratë e mia do të shkojnë p.sh. në qymyr, lëndë djegëse 

fosile. 

5. AKTORËT E ZHVILLIMIT, NGROHJA GLOBALE DHE HELVETAS 
 

Aktorët e zhvillimit, përfshirëqeveritë, agjencitë, programet dhe projektet e huaja në Shqipëri 

kanë qënë dhe janë një nga mbështëtesit kryesorë të të gjithë përpjekjeve që po bën vendi për 

zbutjen e këtyre risqeve. Që nga hartimi i dokumenteve strategjikë, bazës ligjore dhe aktiviteteve 

për mbështetjen e masave konkrete për të zbutur ndikimet e ndryshimit të klimës, qeveria dhe 

institucionet shqiptare kanë patur mbështetjen financiare, institucionale dhe me burime 

njerëzore të komunitetit ndërkombëtar dhe agjencive për zhvillim. 

Një nga aktorët qëështë prezent në Shqipëri dhe ka dhënë kontribut në mbështetjen e qeverisë 

dhe komuniteve lokale në Shqipëri është edhe Helvetas36. Helvetas është një organizatë e 

pavarur për zhvillim me qendër në Zvicër. Helvetas mbështet gratë, burrat dhe komunitetet e 

varfra dhe të pafavorizuara në rreth tridhjetë vende në zhvillim dhe në tranzicion në Afrikë, Azi, 

Amerikën Latine dhe Evropën Lindore. Ne si Helvetas kemi shumë vjet që merremi dhe flasim për 

burimet natyrore, prandaj për ne të diskutojmë sesi njerëzit merren me ndryshimet klimatike 

dhe pasojat, si i trajtojnë komunitetet të gjitha këto është mëse e natyrshme. Helvetas 

ështëprezente nëShqipëri që nga viti 2006. Projektet e zbatuara nga Helvetas janë të 

përqendruara në nxitjen e zhvillimit ekonomik, qeverisjes së mirë, dixhitalizim dhe mundësive 

për punësim. Fatkeqësitë e lidhura me klimën dhe mbishfrytëzimi i burimeve natyrore janë 

kërcënime urgjente. Helvetas mbështet individët dhe komunitetet e cenueshme për të reduktuar 

rreziqet me të cilat përballen dhe për të rritur qëndrueshmërinë e jetesës së tyre. Ne bashkojmë 

njohuritë tradicionale dhe kërkimet më të fundit për të zbutur ndryshimet klimatike dhe për t'iu 

përshtatur efekteve të tij negative - menaxhimin e rreziqeve nga fatkeqësitë dhe prezantimin e 

praktikave miqësore me mjedisin.  

Në pesë vitet e fundit, Helvetas ka ndihmuar mbi 5,000,000 gra dhe burra në komunitetet e 

cenueshme që të bëhen më elastike ndaj ndikimeve klimatike dhe fatkeqësive dhe të 

menaxhojnë në mënyrë të qëndrueshme burimet natyrore37. 

                                                      
36https://www.helvetas.org/en/switzerland/what-we-do/our-topics/water-food-climate 
https://www.helvetas.org/en/switzerland/what-we-do/our-topics/water-food-climate/climate-disaster-resilience37 

https://www.helvetas.org/en/switzerland/what-we-do/our-topics/water-food-climate
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Ekipi rajonal i Evropës Lindore (EE) i Helvetas është në procesin e zhvillimit të strategjisë së tij të 

ardhshme rajonale, 2022 – 2028. Ndërsa strategjia ka të ngjarë të ketë dy shtylla tematike, (1) 

sektorin privat dhe zhvillimin e aftësive dhe (2) qeverisjen, duke u mbështetur në kompetencat e 

vendosura, partneritetet, prioritetet e donatorëve dhe disa konsiderata të tilla, ndryshimi i 

klimës do të jetë një temë e rëndësishme ndërsektoriale. 
 

Konkluzion: 

Bazuar në evidenca, qeveria e mbështetur nga donatorët mundet të adresojë më mirë ndikimet e 

ndryshimeve klimatike nëpërmjet financimit tëveprimeve konkrete. 
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