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1.Hyrje
Raporti i Vlerësimit të Ndikimit ne Mjedis për ndryshimin e lokacionit të trases
për vendosjen e

gypave

të Hidrocentralit Sharri nga traseja e cila kalon

nëpër lum, rreth lumit, dhe në mal për të cilin posedon Pëlqim Mjedisor nga
MMPH, në trasen për vendosjen e gypave në trupin e rrugës Rajonale R210,
Drejtimi Brezovicë – Sharr, pronë e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Transportit,
është punuar në bazë të kërkesës së Z. Labinot Vitija , drejtor i kompanisë
,,Matkos Group” Sh.p.k. Veternik, Prishtinë, me qellim te rregullimit te
dokumentacionit për marrjen e pëlqimit mjedisor për ndryshimin e lokacionit të
trases për vendosjen e gypave

të Hidrocentralit Sharri .

Në raportin e VNM-s do të analizohen ndikimet në mjedis të tërë veprimtarisë
teknologjike për ndryshimin e lokacionit të trases për vendosjen e gypave

të

Hidrocentralit Sharri, duke i parashtruar dhe ndërmarr masat e domosdoshme
për mbrojtjen e mjedisit në lokalitetet ku do te realizohet projekti dhe rreth tij.
Përmes raportit të VNM-së

do të analizohen

karakteristikat e gjendjes

ekzistuese të mjedisit në lokalitetet ka kalon traseja për vendosjen e

gypave

të Hidrocentralit Sharri, si dhe karakteristikat e potencialeve përkatëse, nga
njëra anë, dhe karakteristikat inzhinjeroko- teknike të punëve të cilat zhvillohen
në bazë të projektit nga ana tjetër. Duke u nisur nga qëllimi paraprak dhe në
metodologjinë e hartimit të vlerësimit të ndikimit në mjedis, ky Raport i
Vlerësimit të Ndikimit ne Mjedis bëhet me qëllim të identifikimit të ndikimeve
potenciale dhe caktimin e masave të cilat do të jenë të nevojshme për tu marr
për mbrojtjen e mjedisit nga ndikimet negative. Me rastin e hartimit të Raportit
duhet marrë për bazë ndikimet në mjedis dhe aplikimi i masave për zvogëlimin
e ndikimeve gjatë fazës së vendosjes të gypave

të Hidrocentralit Sharri në

trupin e rrugës Rajonale R210, dhe pas përfundimit të fazës së vendosjes të
gypave

të Hidrocentralit Sharri në trupin e rrugës Rajonale R210, në lokalitetet

e fshatrave Berovc dhe Vërbeshticë komuna e Shtërpcës.
Kompania Matkos Group Sh.p.k., Prishtinë, posedon Vendimin për Pëlqim
Mjedisor me numër prot. Nr. 14/3721/1-ZSP/182/14 të datës 09.09.2014, për
ndërtimin e Hidrocentraleve gjeneruese me pajimet përcjellëse në komunën e
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Shtërpcës, gjegjësisht për ndërtimin e Hidrocentralit HC-Sharri me kapacitet
prej 6.4MW.
Kompania Matkos Group Sh.p.k., Prishtinë për ndërtimin e Hidrocentralit HCSharri me kapacitet prej 6.4MW, është pajisur me dokumentacionin si në vijim:


Pëlqimin nr. 06-16-854 dt. 29.03. 2013 nga komuna e Shtërpcës,



Pëlqimin nr. 02-06-352-1125 dt. 14.05.2013 nga komuna e Shtërpcës,



Pëlqimin nr. 01-10-31623 dt. 03.06.2013 nga komuna e Shtërpcës



Pëlqimin elektroenergjetik nr. 5178 dt. 30.06.2013 nga KE.DS,



Vendimi për Pëlqimin Mjedisor nr. 14/3721/1-337/DMM dt. 09.09.2014
nga MMPH,



Lejen Ndërtimore Nr.351-6482 të datës 29.07.2015 për ndërtimin e
objektit të HC Sharri në Lumin Lepenc, parcela kadastrave nr. 2374 -0,
nga komuna Shtërpcës



Pëlqimin Ujor nr. 5810-3/15 – ZSP—1385/2015, dt. 02.11.2015, nga
MMPH,



Vendimit për lshimin e Autorizimit, nr. V-759-2016 të datës 28.01.2016,
nga Zyra e Rregullatorit për Energji,



Vendimit për shtyrje të afatit të vlefshmeris për autorizim final nr. V-9332018 me datë 29.03.2018, nga Zyra e Rregullatorit për Energji,



Vendimi për shtyrje të afatit të vlefshmeris për autorizim final nr.V-11112019, me datë 28.02.2019, nga Zyra e Rregullatorit për Energji,



Vendimi për shtyrje të afatit të vlefshmeris për autorizim final nr.V-12252020, me datë 12.02.2020, nga Zyra e Rregullatorit për Energji,



Pëlqimin për vendosjen e gypave nr. 06-350/02-13142/19dt. 12.09.2019
nga komuna e Shtërpcës,



Vendimi për Pëlqimin për shtrirjen e

gypave

në trupin e rrugës

Rajonale R210 nr. 1792 dt. 10.02.2020 nga MIT,


Kontratë për shfrytzimin e brezit rrugorë nr. 1800 dt. 10.02.2020 nga
MIT,
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Përgjigjen nga Agjencia e Kosovës për Mbrojtjen e Mjedisit nr. 2195-2/20
dt. 14.04.2020 nga MIA,

Kompania Matkos Group Sh.p.k., Prishtinë pas pajisjes me dokumentacionin e
nevojshem sipas legjislacionit në fuqi, për ndërtimin e Hidrocentralit HC-Sharri
dhe bazuar në kushtet dhe rekomandimet e cekura në dokumentacionin e
lartëcekur ka filluar realizimin e projektit, ka ndërtuar veprat e marrjes, dhe një
pjese të trases ku i ka vendosur gypat, traseja për vendosjen e gypave

e cila

është përshkruar në raportin e VNM-s dhe për të cilën posedon Pëlqim Mjedisor
të lëshur nga ana e Minsitrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, kalon në
hapësirat me relef me pjerrtësi të mëdha dhe gurinë, prandaj e bën të vështirë
implementimin e projektit gjegjësisht hapëjen e kanalit për vendosjen e gypave
, si shkasë kryesor është mundësia e shmangës së ndikimeve negative në
mjedis (degradimit të mjedisit), dëmtimin sa më pak pejsazhin, rrjedhën lumore
dhe biodiversitetin, gjatë vendosjes të gypave

në trasen e cila kalon nëpër

lum dhe për rreth lumit, gjithashtu se nepër lokalitet e banuara komuniteti kanë
vendosur mure në afersi të shtratit të lumit kanë zvogluar gjërsinë e shtratit të
lumit, që ilustrohet me fotot ne vijim, që vështirsohet vendosja e gypave

në

trasen e cila kalon nëpër lum gjegjsisht nëpër vendbanime.
Pasi që ekziston mundësia e vendosjes së

gypave

në trupin e rrugës,

kompania ka kërkuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit, që të jap
pëlqimin për vendosjen

gypave

nëpër tokën rrugore deri të ndërtesa e

hidrocentralit për gjenerim të energjisë elektrike.
Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit pas shqyrtimit të kërkesës i jepë
Vendimin për Pelqim nr. 1792 të dates 10.02.2020, për shtrirjen e gypave

në

trupin e rrugës Rajonale R210, drejtimi Brezovicë – Sharr, gjithashtu Ministria e
Infrastrukturës dhe Transportit dhe kompania ,,Matkos Group”

SH.P.K.

Prishtinë kanë lidhur Kontratë për Shfrytëzimin e Brezit Rrugorë nr. 1780 të
dates 10.02.2020, për shtrirjen (vendosjen) e gypave

metalik në rrugën

Rajonale R210, Drejtimi Brezovicë – Sharr, pronë e Ministrisë së Infrastrukturës
dhe Transportit. Në fotot në vijim shihet se në afersi të shtratit të lumit
komuniteti kanë vendosur mure .
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2. Baza Ligjore për Hartimin e Raportit
Në lidhje me vlerësimin e ndikimit në mjedis (VNM), është aprovuar dhe është
në fuqi Ligji për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis Nr. 03/L-214, i cili përcakton të
gjitha procedurat për përgatitjen dhe paraqitjen për miratim të VNM. Ligji për
Vlerësimin e Ndikimit ne Mjedis Nr. 03/L-214, ka për qellim për të siguruar
mundësimin e një vlerësimi të përgjithshëm me ndërthurje të ndikimeve
mjedisore të projekteve apo veprimtarive qe do të realizohen me qellim qe te
parandalojnë dhe të zvogëlojnë apo mënjanojnë efektet negative në mjedis për
kohen e duhur. Ligjet dhe aktet nënligjore me te rëndësishme te aplikuara për
hartimin e VNM-së për projektin për vendosjen e gypave

në trupin e rrugës

Rajonale R210, Drejtimi Brezovicë – Sharr , janë si me poshtë:


Ligji për Mbrojtjen e Mjedisit Nr. 03/L-025



Ligji për VNM Nr. 03/L-214



Ligji për Energjinë Nr. 05/L-081



Ligji për Rregullatorin e Energjisë Nr. 05/L-084



Ligji për Energjinë Elektrike Nr. 05/L-085



Ligji për planifikim hapësinor Nr. 04/L-174



Ligji për ndërtim Nr. 04/L-110



Ligji për Parkun Kombëtar “Sharri” Nr. 04/L – 087



Ligji Për parandalimin dhe kontrollin e integruar te ndotjes Nr .03 / L-043



Ligji për Mbeturina Nr. 04/L-060



Ligji për Kimikate Nr. 04/L-197



Ligji për ujërat e Kosovës Nr. 04/L-147



Ligji për mbrojtjen e ajrit nga ndotja Nr. 03/L-160



Ligji për mbrojtjen e natyrës Nr. 03/L-233



Ligji për mbrojtjen nga Zhurma Nr. 02/L-102



Ligji për mbrojtjen nga zjarri Nr. 04/L-012



Udhëzimi Administrativ Nr. 30/2014 për kushtet, mënyrat , parametrat
dhe vlerat kufizuese të shkarkimit të ujërave të ndotura në rrjetin

e

kanalizimit publik dhe në trupin ujor.
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Krahas parashikimeve themelore nga regullativat ligjore të cekura më lartë për
nevoja të hartimit të raportit të VNM-së janë shfrytëzuar edhe regullativa tjera
ligjore, duke përfshirë ligjet aplikative të cilat tani janë në fuqi.
Duke marrë parasysh faktin se një pjesë e madhe e specifikave mjedisore nuk
janë përfshirë në kuadër të rregullativës së sipërshënuar për nevojat e hartimit
të këtij raporti është shfrytëzuar edhe rregullativa relevante ndërkombëtare si
dhe direktiva përkatëse për mjedis si që është direktiva e VNM-s .

3. Përshkrimi i Lokacionit dhe Mjedisit
3.1. Vend ndodhja e trases për vendosjen e gypave
Lokacioni në të cilin planifikohet të traseja për vendosjen e gypave në trupin e
rrugës Rajonale R210, Drejtimi Brezovicë – Sharr, gjegjsisht në lokalitetet e
fshatrave Berovc dhe Vërbeshticë komuna e Shtërpcës.
Komuna e Shtërpcës kap një sipërfaqe prej 247.36 km2 dhe gjendet në zonën
verilindore të Maleve të Sharrit, në pjesën e epërme të basenit të lumit Lepenc,
e cila quhet edhe lugina e Sirinikut. Kufijtë e komunës në pjesën më të madhe
puqen me kufijtë natyrorë të luginës së Sirinikut, e cila është e rrethuar me
masivin malor të maleve të Sharrit dhe të degëve të tij: malet Oshlak, Koxha
Ballkan, Zar dhe Malet e liqeneve. Komuna paraqet zonë malore me tërësi
specifike të dhëmbëzuar dhe me shtrirje të lartësisë mbidetare e cila sillet nga
900 m në luginën e Lepencit deri në 2.500 m në majën më të lartë, Luboten.
Masivet malore dominante përcaktojnë izolimin hapësinor të zonës kah veriu
dhe jugu, gjersa me Grykën e Brodit është siguruar hapja kah Rrafshi i
Kosovës, e përmes Prevallës edhe kah Lugina e Prizrenit.
Në

rrethinën

më

të Suharekës dhe

të
të

afërt

gjenden

Prizrenit,

e

me

komunat
një

e Ferizajt,

pjesë

të Kaçanikut,

komuna

kufizohet

me Maqedoninë.
Territori i komunës dhe qendra e tij, Shtërpca, relativisht kanë një pozitë të
volitshme në relacion me qendrat e qyteteve dhe me qendrat administrative dhe
ekonomike të Kosovës, si dhe me ato veriore dhe veriperëndimore të
Maqedonisë. Largësia e kësaj qendre komunale nga Ferizaj është 30 km,
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nga Prishtina 61 km, nga Prizreni 34 km, ndërsa nga qytetet e Maqedonisë
largësia nga Shkupi është 61 km e nga Tetova është 70 km. Pra, komuna e
Shtërpcës në masë të konsiderueshme ka pozitë qendrore në relacion me
qytetet e përmendura, që është me rëndësi të jashtëzakonshme për zhvillimin
ekonomik të mëtejmë të saj.
Hidrocentrali Sharri shtrihet në pjesen e sipërme të pellgut të lumit Lepenci,
respektivisht përgjat lumit Murzica dhe lumit Blatestica të cilat janë degë të
djathta të lumit Lepenci. Infrastruktura e hidrocentralit shtrihet në komunën e
Shtërpcës. Ndërtesa e HC Sharri ndodhet në koten 872 m afër lumit Lepenci,.
Në aspektin hidrografik infrastruktura e hidrocentralit shtrihet përgjatë dy
lumejve, atë të lumit Murzica dhe lumit Blatestica. Në lumin Blatestica është një
vepër Ujëmarrese në kuotën1718 m.l.m, VM1-HC.SHARRI dhe në lumin
Murzica ndodhen dy vepra ujëmarrese VM2.HC- Sharri dhe VM.3 - HC. Sharri
,te dyjat në kuotën 1718 m.l.m.
Traseja për vendosjen e gypave

fillon nga VM.1 dhe atë të një tubacioni

çeliku paralel me rrugën (në anë të saj) dhe për t`u bashkuar me derivacion e
VM.2 dhe VM.3 në kuotën 1414 m, te lumi Murzica. Ndërtesa e HC-Sharri
vendoset pranë lumit Lepenci në kuotën 872 m.
Traseja e planifikuar për vendosjen e gypave

në trupin e rrugës fillon nga

vepra e marrjes nr.1 (VM1) deri në ndërtesën e Hidrocentralit HC Sharri pronë e
MIT, për të cilin posedon Pëlqim dhe Kontratë nga MIT, gjegjsisht në lokalitetet
e fshatrave Berovc dhe Vërbeshticë komuna e Shtërpcës dhe ate:
Traseja gjegjsisht gypat do të vendosen në trupin e rrugës e cila gjendet
ngastrat

kadastrale me: nr. P-72717005- 00004-0, nr. P-72717005- 00005-0,

nr. P-72717005- 00006-1,

zona kadastrale Berovc, dhe nr. P-72717014-

05763-0, nr. P-72717014- 05755-0, nr. P-72717014- 05768-0, nr. P-7271701405797-0, nr. P-72717014- 05739-0, zona kadastrale Vërbeshticë, komuna e
Shtërpcës.
Lokacioni ku planifikohet të ndërtohet traseja

për vendosjen e gypave

në

trupin e rrugës Rajonale R210, Drejtimi Brezovicë – Sharr shihen ne pjesët e
hartave topografike të më poshtme.
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Objekti i hidrocentralit
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Lokacioni ku planifikohet të ndërtohet traseja

për vendosjen e gypave

në

trupin e rrugës Rajonale R210, që nuk do të ketë ndikime në botën bimore
sepse ne kët sipërfaqe nuk ekziston bimësi si që janë te lashtat periodike
sezonale ose bimësi drusore , sepse këto janë shkatruar me rastin e hapjesë së
rrugës dhe asfaltimit të saj, por për rrethë rrugës gjegjsisht asfaltit vetëm
ekziston bar i egër i mbir vetë.

3.2. Popullsia
Njëra nga veçorit qenësore të hapësirës së analizuar, në kuptim të përcaktimit
të ndikimeve të mundshme në mjedis është edhe dendësia e popullatës dhe
popullata. Këto fakte kuptimin e plotë të tyre e kanë para se gjithash për shkak
të nevojës që të hulumtohen hollësisht ndikimet e mundshme negative në
banorët që jetojnë në hapësirën e analizuar.
Karakteristikat e relievit dhe mundësia e shfrytëzimit të tokës bujqësore, janë
kushte për fizionominë e rrjetit të vendbanimeve të cilat janë kryesisht të
ngjeshura. Në rrjetin prej gjithësej 16 vendbanimeve të komunës Shtërpcës,
dominon selia e komunës, si qendër administrative ekonomike, me funksion të
pjesshëm të qendrës gravituese në relacion me rrethinën.
Shkallë diçka më të madhe të urbanizimit ka, përveç selisë së komunës, edhe
vendbanimi relativisht i ri Brezovica ku janë vendosur kapacitetet turistike,
ndërsa vendbanimet e tjera i karakterizon integriteti funksional reciprok i dobët
dhe mungesa e urbanizimit.
Në

komunë

momentalisht

jetojnë

rreth 13 600 banorë,

prej

të

cilëve Serbë janë 9 100, Shqiptarë 4 500 dhe Romë 30 (burimi: misioni i OSBEsë në Kosovë) me dendësi mesatare të vogël të popullsisë (rreth 60 banorë /
km2) që është karakteristike për krahinat kodrinore-malore.
Tipare demografike themelore janë rritja e lehtë e numrit të tërësishëm të
banorëve dhe struktura nacionale e përzier. Shpërndarja territoriale e banorëve
është jashtëzakonisht e disekuilibruar.
Komuna e Shtërpcës bën pjesë në radhën e komunave të vogla në territorin e
Kosovës dhe shtrihet në 248 km2 që përbën 2.3% të territorit të Kosovës.
15

Kjo është një zonë kodrinore-malore në të cilën nga degët ekonomike më së
shumti janë të zhvilluara turizmi dhe blegtoria. Prej gjithësej 16 vendbanimeve
në

Komunë, 8 janë

Brezovica,
4 me
ndërsa

të

banuara

me Serbë (Shtërpca,

Verbeshtica, Jazhinca, Bereci, Gotovusha, Sevci dhe Sushica)

Shqiptarë
4

(Brodi,

vendbanime

Firaja,
kanë

Izhanci
strukturë

dhe

Koshtanjeva)

nacionale

të

përzier

(Viça, Drajkoci, Bitia e Epërme dhe e Poshtme).

3.3. Lidhjet e komunikacionit
Për lidhjen me trafik të Shtërpcës dhe të tërë luginës së Sirinikut, rëndësi më të
madhe ka rruga Prevallë - Prizren - Shtërpcë - Ferizaj ku mund të zhvillohet
trafiku me autobusë si dhe me transporte të tjera, po edhe tregtia. Lidhja e mirë
e trafikut potencohet edhe me faktin se viteve të fundit u ndërtuan rrugë të
asfaltuara bashkëkohore brenda territorit të komunës, të cilat realizuan lidhjen
me qendrën e komunës dhe me numrin më të madh të vendbanimeve.
Në afërsi të lokacionit ku planifikohet të ndërtohet traseja

për vendosjen e

gypave , gjendet rruga Rajonale R 210, gjegjsisht gypi do të vendoset në
trupin e rrugës Rajonale R210, Drejtimi Brezovicë – Sharr.
.
3.4. Kushtet Klimatike
Parku Kombtar ”Sharr” sipas klasifikimit klimatik të Kosovës hynë në klimën
lindore kontinentale. Kurse, në vet Parkun kombtar dominojnë klimat alpke dhe
ajo kontinentale, e cila herëpashere ndikohet nga klima e mesme kontinentale.
Faktorët kryesor që ndikojnë në klimën e një rajoni janë elementet dhe dukuritë
meteorologjike. Në hapësirën e Parkut Nacional, është vetëm një vend-matje
(apo stacion meteorologjik) në Brezovicë, me lartësi mbidetare 860 m, i cili
daton që nga viti 1949. Ndërsa, stacioni tjetër më i afërt, është ai i Jazhincës me
lartësi mbidetare të vend-matjes 950 m dhe gjendet në Republikën e
Maqedonisë, i cili ka raportuar të dhëna meteorologjike gjatë viteve 1949 1991. Nga analiza e bazës së të dhënave në sektorin e meteorologjisë në
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IHMK, për këto dy stacione (vend-matje) rezulton që temperatura mesatare
vjetore shumë vjeçare është 8.4 gradë celsius. Muaji me i ftohtë është Janari
me -1.8 dhe -1.3 gradë celsius, kurse vlerat ekstreme të temperaturës në të dy
vend-matjet janë ato të vitit 1963 me -33 dhe -34 °C dhe se temperatura
mesatare ditore luhatët nga 18 – 20°C. Vlera mesatare e lagështisë relative
është 67-70 % për dy vend-matjet. Erërat arrijnë shpejtësinë nga 1-16 m/s,
dominojnë drejtimet e erës nga ana e Jugut, 3 Dr. Riza I. Çavolli, Gjeografia
regjionale e Kosovës, Prishtinë 1997, Fq.14. jugperëndimit dhe juglindjes. Sasia
e reshjeve si vlerë mesatare në Shtërpcë dhe Jazhincë varirojnë nga 670 deri
në 1200 mm.
Në muajin shkurt dhe mars shpesh herë shkaktohen edhe ortekët e borës ku si
pasojë kanë humbur jetën edhe disa qytetar. Ditë me diell në ketë rajon janë
220 deri në 280. Vranësirat dhe lidhshmëria me rrezatimin e diellit dukshëm
mund të ndikojnë në valorizimin turistikë të ndonjë territori e sidomos malor.
Mirëpo, për shkak të paraqitjes së inverzionit të temperaturës si dhe paraqitjet e
shpeshta të mjegullës në luginat rreth e rrotull, rrezatimi diellor në Malin Sharr
zgjat me tepër gjatë dimrit, sidomos në pjesët e ekspozuara kah diell.
Ky rajon rrallë herë goditet nga breshëri. Numri i pa mjaftueshëm i vend-matjeve
sipas lartësisë mbidetare mbi 1000 metra tregon se sasia e reshjeve nuk është
reale për reshjet që bien në zonat malore me klimë lindore kontinentale. Niveli i
borës në ketë rajon ka arrit lartësinë deri në 3 metra në vitin 1956.
Numri i ditëve me reshje bore dhe lartësitë më të mëdha të bores, pas asaj të
vitit 1956, janë realizuar ne vitin 1981, në Jazhincë kemi 117 ditë me lartësi
89cm dhe në Shtërpcë 108 ditë me lartësi 90 cm.
Është karakteristikë e përgjithshme së klima e këtij territori ofron mundësi të
jashtëzakonshme për valorizimin turistik si gjatë dimrit ashtu edhe për stinët e
tjera vjetore. Vlerat e temperaturës së malit Sharr për dallim prej territorit që e
rrethon, janë shumë të ulëta, nga kjo edhe gjatësia e periudhës me temperatura
të ulëta, gjegjësisht periudhës dimërore është me e madhe, përkatësisht zgjatë
deri në 4 muaj, e që kushtëzon krijimin e mbulesës së trashë të borës dhe
mundësinë e valorizimit turistik për sportet dimërore.
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Po ashtu, duhet cekur dukurinë meteorologjike - inverzionin e temperaturës, i
cili krijohet për shkak të nxehjes jo të barabartë të shpateve malore dhe
ultësirave, e që përfaqëson përshtatshmërinë për valorizim turistik.
Gjatë kësaj kohe në viset më të larta (territori shtëpisë së Stojkut, Piri bregu,
Jelovaniku), temperaturat e ajrit mund të jene per disa gradë me te larta se ne
rrafshin e Kosovës gjatë sezonës së dimrit.
Kjo situatë klimamtike është e përshtatshme për qendrimin e skitarëve.
Gjatë verës vlerat e lëkundjes se temperaturës në Malin Sharr nuk janë të larta
që po ashtu shkon në favor të zhvillimit të turizmit rekreativ veror.
3.5. Erërat
Në afërsi të lokacionit ku planifikohet të ndërtohet traseja
gypave

për vendosjen e

për furnizimin e Hidrocentralit Sharri me ujë, për shkak të

konfiguracionit dhe pozitës më së shumti erërat fryjn në përgjithësi nga
verilindja dhe jugperëndimi.
Në komunën e Shtërpcës, erërat jugperëndimore kanë shpejtësi 3.8m/s, ato
jugore dhe veriperëndimore 1.9 m/s. Shpejtësia maksimale e erës në këtë rajon
ka arritur deri në 18.9 m/s.

3.6. Reliefi
Komuna e Shtërpcës gjendet në zonën verilindore të Maleve të Sharrit, në
pjesën e epërme të basenit të lumit Lepenc, e cila quhet edhe lugina e Sirinikut.
Kufijtë e komunës në pjesën më të madhe puqen me kufijtë natyrorë të luginës
së Sirinikut, e cila është e rrethuar me masivin malor të maleve të Sharrit dhe të
degëve të tij: malet Oshlak, Koxha Ballkan, Zar dhe Malet e liqeneve.
Komuna paraqet zonë malore me tërësi specifike të dhëmbëzuar dhe me
shtrirje të lartësisë mbidetare e cila sillet nga 900 m në luginën e Lepencit deri
në 2.500 m në majën më të lartë, Luboten.
Masivet malore dominante përcaktojnë izolimin hapësinor të zonës kah veriu
dhe jugu, gjersa me Grykën e Brodit është siguruar hapja kah Rrafshi i
Kosovës, e përmes Prevallës edhe kah Lugina e Prizrenit.
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3. 7. Kushtet gjeologjike të lokacionit
Territorin malor të Sharrit i cili është në kuadër të parkut kombtar, në pjesën
jugore të tij e përbëjnë malet e larta të cilat njëkohësisht përfaqësojnë edhe
majat më të larta të Sharrit. Pamja e fundit morfologjike e trevës së Sharrit,
është para se gjithash rezultat i lëvizjeve tektonike me të cilat janë krijuar
tërësitë kryesore gjeomorfologjike dhe më vonë i forcave të jashtme që kanë
ndikuar, akullnajave, rrjedhjeve ujore etj. Kështu p.sh. për shkak të veprimit të
akullnajave me të cilat kanë qenë të mbuluara pjesët e larta të Sharrit gjatë
kohës së akullnajave janë krijuar një numër i madh i të ashtuquajturave thellime
akullnajore ose cirqe, valëve si dhe sasive të mëdha të morenave (materialit
akullnajor). Në një përmasë këto thellime (cirqe) më vonë janë krijuar liqej të
akullnajave, ndër të cilët më të njohurit janë liqejt tejet atraktiv të Livadicës dhe
Jazhincës.
Numri më i madh i thellimeve akullnajore ndodhet në rrëzën e majave më të
larta, në pjesën më jugore të territorit të parkut nacional, të Bistrës, Livadicës,
Çukës së Liqeve, ndërsa grupi më numerik është nën majën e Piribregut
(2.522m’), e njohur me emrin Vrima e Berevcit.
Pastaj theksohen thellimet cirkore te Çuka e liqejve dhe Livadica. Nga këto
cirqe nisen valet, përkatësisht ultësirat e dikurshme të akullnajave. Posaqërisht
duhet të theksohet vala Demir Kapija e cila shkon nga cirku i dikurshëm ku sot
është Liqeni i Livadicës. Vala e Demir Kapisë që është me fund të gjerë dhe
anët plotësisht të pjerrëta përfaqëson formën më të njohur fosile të ultësirës
akullnajore në Sharr, i gjatë është rreth 1,5 km.
Në formën morfologjike të Sharrit në një përmasë më të madhe ndikojnë
rrjedhjet lumore. I tërë territori i Sharrit është i ndërprerë me luginat e
panumërta të lumenjve dhe përroskave, të cilat kryesisht derdhen në Bistricën e
Prizrenit dhe në Lepenc. Në pjesët jugore të parkut nkombëtar, përkatësisht në
rrjedhat e sipërme të lumenjve: Muzhicë, Bollonjskë, Bllateshticë, Suva etj,
luginat janë të prera thellë (250m’ gjer 400 m’), të ngushta dhe me anë të
pjerrëta thuaja se kanë pamje të grykave ose kanjoneve. Kësisoj veçorish kanë
kryesisht të gjitha luginat mbi 1.200m’ deri 1.400m. të l.m., ndërsa në pjesët më
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të ulta luginat kanë pamje normale. Në ndërtimin gjeologjik të Sharrit marrin
pjesë shkëmbinjtë e përbërjes dhe vjetërsisë së ndryshme. Përhapje më të
madhe kanë rasat paleozoike, pastaj shkëmbinjtë karbonat të mermerit dhe
serpentinët si dhe formacionet diabaz, sedimentet e liqejve neogjenë dhe
aluvionet lumore në pjesët më të ulta si formacion më i ri gjeologjik.
Formacionet e paleozoikut kanë një shtrirje më të madhe dhe pikërisht kjo e
bënë diferencimin themelor prej pjesëve të tjera malore të Kosovës.
Formacionet e paleozoikut të përfaqësuara me filitet dhe rreshpet sercite, në
formë të brezit të ngushtë, shtrihen prej majës Bistra (2.640 m), duke vazhduar
përgjatë kufirit të Kosovës me Maqedoninë.
Krahas tyre, në mënyrë fragmentare janë paraqitur formacionet e mesozoikut,
përkatësisht kretakut dhe dolomitit në Shtërpcë dhe në lindje të majës Luboten.
Në afërsi të Brezovicës është grumbulluar materiali morenik i procesit
akullnajor.

3.8. Hidrogjeologjia
Tërë territori i komunës së Shtëtrpcës është i përshkuar me rrjetin e dendur të
lumenjve, ndërsa rreth 250 burime me bollëk të ujit provojnë prezencën me
bollëk të ujërave nëntokësore. Lumi më i madh është Lepenci i cili zë fill te
fshati Sevcë nga lumenjtë e Tisës dhe të Cerencit. Është i madh numri i
liqeneve malore prej të cilëve veçohen liqeni i Livadicës (i Shtërpcës) dhe ai
i Jazhincës.
PK ,, Sharri” e karakterizojnë sasitë e mëdha të reshjeve atmosferike të cilat i
japin atrakcion këtij territori. Karakteristikë e përgjithshme është se rrjedhjet e
ujrave sipërfaqësore, nga burimi deri në grykëderdhje, janë shumë të shpeshta.
Pos rrjedhjeve të shpeshta dhe të pasura, me ujë të përrenjve dhe lumenjve
malorë, me numër të shprehur të ujvareve dhe rrjedhjeve të rrëkeve, këtë
territor e presin në të gjitha drejtimet.
Rajoni i Malit Sharr është i pasur edhe me disa liqej akullnajorë (glacial).
Pothuajse i tërë territori i parkut kombëtar i takon dy pellgjeve të lumenjve më të
mëdhenj – Lepencit dhe Lumbardhit të Prizrenit. Për nga atraksioni i vet
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dallohet Lepenci përkatësisht degët e djathta të tij të cilat njëkohësisht kalojnë
edhe nëpër pjesët më të bukura dhe shtigjet kryesore të skijimit të Malit Sharr.
Lepenci buron dhe krijohet me bashkimin e rrjedhjeve të cilat burojnë nga malet
e Cerevës dhe Jezercit. Në rrjedhjen e vetë nëpër territorin e Parkut Nacional
atij i bashkangjiten disa degë nga ana e majtë dhe e djathtë. Posaqërisht janë të
rëndësishme degët e djathta të përrenjëve dhe lumenjëve siq janë lumi i Thatë,
Murzhica me degët e veta tejet atraktive Proska e Dulës, Bllateshtica, lumi i
Bollonjskës dhe Kallugjerica. Këta lumenj, degët burimore të të cilëve vijnë nga
malet më të larta në pjesët më jugore të parkut kombëtar, janë të shpejta me një
numër të ujvareve dhe rrjedhjeve të rrëkeve. Derisa rrjedhja e Lepencit zë
pjesën më të madhe verilindore të Parkut Kombëtar, derdhja e Lumbardhit të
Prizrenit mbulon pjesët jugperëndimore të tij. Pjesën më të madhe të këtij pellgu
lumor, janë degët e majta, të cilat burojnë nga malet e larta të Majës së Zezë,
Kobilicës, Kara Nikollës etj, dhe si të tilla rrjedhjet e sipërme të tyre janë shumë
të shpejta dhe atraktive.

3.9. Natyra dhe biodiversiteti
Në bazë të dhënave zyrtare të Agjensioni për Mbrojtjen e Mjedisit, ky terren
është i një rëndësie te veçante dhe komplet kjo zonë është propozuar si zonë e
mbrojtur dhe Ligji per Zonat e Mbrojtura ku e futë edhe kete hapësirë si zone te
mbrojtur të aprovuar në Kuvendin e Kosovës.
3.10. Bimësia dhe Vegjetacioni
Ndërtimi i gjegjsisht hapja e kanalit për vendosjen e gypave , në domenin e
florës dhe faunës paraqet dukuri që kërkon shqyrtim të kujdesshëm, në kuptim
të evidencimit të pasojave të ndryshme të mundshme negative dhe zvogëlimit të
tyre brenda kufijve të pranueshëm, mirpo në rastin konkret pasi traseja për
vendosjen e gypave

kalon nër trupin rrugor, ketë nuk do të ketë pasoja të

ndryshme të mundshme negative në bimsi dhe vegjetacion. Ambienti malor
tipik, klima dhe bimësia i japin këtij regjioni vlerë të veçantë si peizazh natyror.
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Toka bujqësore kap 55% të sipërfaqes së komunës (13 651 ha). Në strukturën
e saj dominojnë kullotat, me 38.8%, dhe livadhet, me 25% të sipërfaqes
bujqësore të përgjithshme. Sipërfaqet e kultivueshme të klasave të bonitetit të
ulët

përfaqësohen

me18%,

ndërsa

sipërfaqet

me

pemishte

janë

të

papërfillshme. Me pyje janë 42% të territorit të komunës (11 372 ha). Në
aspektin e kualitetit dhe të shkallës së mbrojtjes, paraqet potencial natyror me
vlerë të jashtëzakonshme. Nga llojet e drunjve të pyllit, më të përfaqësuarit janë
ahu, mështekna, qarri, frashëri i bardhë dhe plepi, ndërsa në lartësitë më të
mëdha zë vend pati halor në të cilin dominojnë pisha e bardhë dhe boriga,
bredhi, dëllinja, ndërsa ka edhe lloje endemike të munikës, të molikës dhe të
bërshenit. Lokacioni ku planifkohet të ndertohet traseja për vendosjen e
gypave , në rrugë gjegjsisht rruga kalon nëpër hapësira e cila është me kultur
malë, me kultura të mbjellura sezonale, livadhe dhe nëpër vendbanime.
Territori i Parkut Kombtar “Sharri” dallohet me begati të florës dhe me shumë
breza vegjetativ të cilët janë në pajtim me ndërrimin e lartësive mbidetare, me
begati në bashkësi të rralla endemike të pyjeve dhe livadheve.
Këtu hasen lloje të ndryshme si dushku Quercus, ahu Fagus moesiaca, bredhi,
hormoqi, pisha e bardhë, pishat endemike dhe relikte të maleve të larta: rrobulli
(Pinus heldreichi) dhe arneni i bardh (Pinus peuce) si dhe pisha e maleve të
larta kërleka (Pinus mugo). Në kuadër të këtyre përbërjeve pyjore përveç numrit
të madh të llojeve drunore të cekura haset edhe panja malore endemike (Acer
heldreichii), si dhe lloji drunor, tejet i rrallë dhe gati i zhdukur nga këto male,
bresheu i rëndomtë (Taxus baccata) dhe shumë lloje tjera të rëndësishme
drunore dhe barishtore. Vegjetacioni i PK “Sharri” në përhapjen vertikale
përputhet me llojshmërinë e përgjithshme të verifikuar dmth. se përbërja e saj
ndërron me ndërrimin e lartësive mbidetare me ç’rast diferencohen brezat
vegjetativë:
Territori kodrinor termofil i pyjeve të dushkut - Quercus troyana (Bulgri), Q.
Conferta (Shpardhi), Q. Cerris (Qarri), Q. Pubescens (Bungbuta), Carpinus
orientalis (Shkoza e zezë), etj. Territori kalues termofil i bungut - Quercus petrea
(Bungu) dhe Carpinus betullus etj. pjesërisht është përfshirë në kuadër të
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Parkut Kombtar. Në kuadër të këtij territori dominojnë pyjet e bungut qarrit dhe
shkozëbardhës, një numër i madh i llojeve të tjera drunore si: murrizi, dardha e
egër, shikakuqi, etj.
Territori mezofil i pyjeve të ahut (Fagus moesiaca) – Në kuadër të territorit të vet
të përhapjes paraqitet në dy grupe asociacionesh dhe atë: bashkësia kodrinore
e ahut (Fagetum montanum) dhe bashkësia e bredhit dhe ahut (Abietofagetum), ndërkaq në viset më të larta paraqitet hormoqi. Bashkësitë e ahut
janë të zhvilluara gati në tërë territorin e parkut duke përfshirë lartësitë
mbidetare ndërmjet 900 – 1500 m, kurse në disa vende nuk është sa duhet i
përfaqësuar siq është rasti në ekspozicionin jugperëndimor të masivit të
Oshlakut.
Vegjetacioni halor pyjor frigorifil i lartë malor – Ky territor vegjetativ i kësaj
lartësie në PK “Sharr” përbëhet prej bashkësive endemike të pishave malore
endemo-relikte të molikës (Pinus peuce) dhe rrobullit (Pinus hedreichii), të cilat
nga shumë aspekte janë të rëndësishme. Këto bashkësi më mirë janë ruajtur në
Shtëpia e Stojkut dhe në Koxha Ballkan (ose Pisha e Madhe), Ujërat e
Humbura (Gine Vode), Maja e Arnenit (Popovo Prase), Oshlak, dhe Pashallarët
(Ostrovicë).
Vegjetacioni kalues shkurror i kërlekës së maleve të larta – Përbërjet e kërlekës
(Pinus mugo) janë të ruajtura vetëm në Koxha Ballkan, Oshlak dhe Ostrovicë,
ku kjo pishë malore tejet interesante paraqitet në formë të bashkësisë, ndërsa
në pjesët tjera ku nuk është kërleka, janë prezente llojet e tjera shkurrore, e në
mes tyre dëllinja e Siberisë (Juniperus nana) dhe një lloj i rëndësishëm
Rhodrodendron ferrugineum (Rododendroni ngjyrëndryshku), Bruckhenthalia
spiculifolia, Erica carnea etj. Kësisoj kjo zonë është tejet e pasur me bashkësi të
rëndësishme në mes të cilave cekim bashkësinë endemike Bruckhenthalion etj.
Vegjetacioni barishtor dhe shkurror i maleve të larta – Ky territor vegjetativ i
livadheve dhe kullosave malore dhe kullosave të larta me sipërfaqe prej
16.170.00 ha, është tejet i pasur me bashkësi të rëndësishme bimore. Në
kullosat e larta malore, duke marrë parasysh mënyrën ekstenzive të
shfrytëzimit, dominojnë bashkësitë e xhufkës (Nardus stricta), si pasojë e
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sukcesionit negativ. Posaqërisht janë të rëndësishme bashkësitë e bimëve të
cilat janë zhvilluar në lartësi më të mëdha, ku më tepër dominojnë elementet e
florës sarkto-alpike. Për nga aspekti fitocenologjik, në kuadër të kullosave të PK
“Sharr”, duhet të diferencohet territori i livadheve dhe kullosave malore sepse,
pikërisht në këtë zonë faktori antropogjen historikisht me prerjen e pyjeve e ka
ndërruar përbërjen e mëparshme të bashkësisë, në esencë është ndërruar
përbërja fitocenologjike.

3.10.1 Flora
Për nga aspekti floristik, PK “Sharr” bën pjesë në malet më të begatshme të
Gadishullit Ballkanik. Këtu vërehet prezenca e një numri të llojeve drunore
endemike dhe relikte, siç janë arneni i bardh (Pinus peuce) rrobulli (Pinus
heldreichii), panja malore (Acer heldreichii), bresheu i rëndomt (Taxus baccata),
kërleka (Pinus mugo), lloj i rëndësishëm për pyllëzimin e sipërfaqeve të
eroduara si dhe Rododendra ferrigineum (Rododendroni ngjyrëndryshku).
Në rajonin e lartë malor, duhet të përmenden llojet e rëndësishme të maleve të
larta, areali i të cilave është i lidhur, kryesisht për malet e larta të Europës
jugore dhe të mesme (Alpe, Apenine, Karpate, Pirinej, Tatra). Kështu prej këtyre
llojeve do të ceken: Trollius europaeus (Troli europian), Ranunculus montanus
(Zhabinorja malore), R. Thora (Zhabinorja tora), R. Crenatus (Zhabinorja uraura), R. Oreophylus (Zhabinorja maledashëse), Dianthus sylvestris (Karafili
pyjor), Daphnea alpine

(Xërxelja alpine), Rhodondrendron ferrugineum

(Rododendroni ngjyrëndryshku), Draba retush (Draba e cunguar), Salix retush
(Shelgu

i

fletëtopitur),

S.

Reticulate

(Shelgu

i

rrjetëzuar),

Empetrum

hermafroditum (Empetri), Dryas octopetala (Driada tetëpetalëshe), Geum
reptans

(Mlaka

zvarranike),

G.

Montanum

(Mlaka

malore),

Saxifraga

oppositifolia (Iriqëza gjethekundrejtë), S. Marginata (Iriqëza arëtore), S. Aizoon
(Iriqëza si thonjë), S. bryoides, S. tymosa, Gentiana verna (Genciana
pranverore), Vegjetacioni barishtor dhe shkurror i maleve të larta – Ky territor
vegjetativ i livadheve dhe kullosave malore dhe kullosave të larta me sipërfaqe
prej 16.170.00 ha, është tejet i pasur me bashkësi të rëndësishme bimore. Në
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kullosat e larta malore, duke marrë parasysh mënyrën ekstenzive të
shfrytëzimit, dominojnë bashkësitë e xhufkës (Nardus stricta), si pasojë e
sukcesionit negativ. Posaqërisht janë të rëndësishme bashkësitë e bimëve të
cilat janë zhvilluar në lartësi më të mëdha, ku më tepër dominojnë elementet e
florës sarkto-alpike. Për nga aspekti fitocenologjik, në kuadër të kullosave të PK
“Sharr”, duhet të diferencohet territori i livadheve dhe kullosave malore sepse,
pikërisht në këtë zonë faktori antropogjen historikisht me prerjen e pyjeve e ka
ndërruar përbërjen e mëparshme të bashkësisë, në esencë është ndërruar
përbërja fitocenologjike.
3.11. Bota shtazore – Fauna
Territori i Sharrit me biotopet e ndryshme është shumë i pasur në pikëpamje
faunistike. Në të janë prezentë lloje të veçanta të shtazëve, të cilat ekskluzivisht
janë të lidhura për biotope specifike, që d.m.th. se përhapja e tyre është e
ngushtë dhe i përkasin llojeve endemike. Ndërsa llojet e tjera që hasen në
biotope të ndryshme janë të përhapjes së gjerë. Fauna e Sharrit dhe në
përgjithësi fauna e Kosovës deri sot nuk është hulumtuar sa duhet, deri më tani
janë evidentuar: 7 lloje peshqish, 9 lloje amphibie, 10 lloje reptil, 154 lloje
shpend dhe 30 lloje gjitarësh. Peshqit (Pisces) - Territorin e Sharrit e
karakterizojnë rrjedhjet e proskave dhe lumenjve malor që i takojnë lumenjve te
pellgut te Adriatikut. Në bazë të njohurive të gjertanishme në këto rrjedhje
jetojnë këto lloje të peshqve trofta e proskave (Salmo trutta m.faro L.), mustaku i
proskave (Barbus fluviatilis Ag.), ngjala (Anguilla vulgaris), mlyshi (Esox lucius),
krapuliqi, krapi (Cyprinus carpio), perka (Perca fluviatilis).
Ujëtokësorët (Amphibia) - Në rajonin e Sharrit prezantohen me llojet:
Picrraku(Salamandra maculosa), picrraku i zi (Salamandra atra), tritoni i
zakonshëm (Triturus vulgaris), thithëlopa (Bufo bufo), thithëlopa e gjelbër (Bufo
viridis), gargaliqi (Hyla arborea), bretkoca e pyllit e kuqërremët (Rana
temporaria), bretkoca kërcimtare (Rana dalmatina), bretkoca e përrenjëve
(Rana graeca) Zvarranikët (Reptilia) - breshkujza (Emys orbicularis), breshka
tokësore (Testudo graeca), hardhuca e gjelbër (Lacerta viridis), hardhuca e
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mureve (Lacerta muralis), hardhuca e përhimë (Lacerta agilis), gjarpri i madh i
ujit (Natrix natrix), gjarpri i vogël i shiut (Natrix tesselata), nepërka (Vipera
ammodytes), neperka e malit (Vipera berus), kokëzogëza (Anguis fragilis)
Gjitarët ( Mammalia ) - Fauna e gjitarëve të Rajonit te Sharrit është e
përfaqësuar gati me të gjitha llojet të cilat jetojnë në Kosovë, si dhe ca lloje të
cilat me ekologjinë e tyre janë të lidhura ekskluzivisht me biotopet e viseve të
larta malore, ndërsa llojet tjera janë të përhapjes së gjerë. Kështu mund të
konstatohet se Sharrin e karakterizojnë edhe lloje endemike të gjitarëve.
Insektngrenes (Insectivora) - iriqi (Erinaceus europeus), urithi (Talpa europae),
rrëmihësi i randomët (Sorex araneus). Brejtës (Rodentia): lepuri i fushes(Lepus
europaeus), miu bizam (Ondatra zibethica), miu i fushes (Arvicola terrestris),
miu i shtepisë (Mus musculus), miu me vija (Apodemus agrarius), miu i pyllit
(Apodemus silvaticus), gjeri i madh (Glis glis), gjeri i lajthive (Muscardinus
avellanarius), ketri (Scirius vullgaris), qeni i verbër (Spalax monticola) , Cricetus
vulgaris, Cricetus cricetus, Castor fiber.
Mishngrënës (carnivora) - Rrëqebulli (Lynx lynx), ariu i murrme (Ursus arctos),
ujku (Canis lupus), dhelpra (Canis vulpes), macja e eger (Felis silvestris),
baldosa (Meles meles), zardafi (Martes martes), fishnjari (Martes foina),
lundërza (Lutra lutra), bukla e vogel (Mustela nivalis), qelbesi (Putorius
putorius).
Jopërtypësit: derri i egër (Sus scrofa), Ripërtypësit: kaprolli (Capreolus
capreolus), dhia e egër (Rupicapra rupicapra). Duhet thënë se lakuriqët
(Chiroptera) të cilat jetojnë në këtë territor deri tani askush nuk i ka studiuar,
prandaj nuk dihet numri i llojeve të cilat aty jetojnë. Shpendët (Aves) – Shpendët
e Sharrit paraqiten në të gjitha biotopet, ndërsa numri i llojeve dhe
populacioneve të tyre i tejkalon të gjitha klasat e tjera të faunës me përjashtim
të insekteve.

3.12. Peizazhi
Karakteristikat e peizazhit të tërësisë së analizuar hapësinore paraqesin njërin
nga elementet për të perceptuar marrëdhëniet e tërësishme

në relacionin
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vendosja e gypave për furnizim me ujë të hidrocentralit - mjedisi. Me këtë rast
gjithsesi duhet marrë parasysh se bëhet fjalë për një kategori psikologjike
afektive

e cila manifestohet

rrethinës

në

shikuesin,

ku

përmes veprimit të tërësishëm sinergjik të
medoemos

janë

të

pranishme

implikimet

kulturologjike, sociologjike dhe subjektive .
Efektet vizuale (peizazhet) janë kriteriume me rëndësi në ruajtjen e mjedisit dhe
nëse nuk zgjidhen drejt konsiderohen si degradim i mjedisit.
Duke pasur parasysh se gypi për furnizim me ujë të hidrocentralit do të
vendoset në rrugë në thellësi mbi 1m dhe dotë mbulohen me dhe, si dhe me
asfalt , e brezi rreth asfaltit do të mbillet me bar autokton që nuk do të dallohet
nga mjedisi rrethues, prandaj ne efektet vizuale nuk do të ketë ndikime negative.
Pejsazhet e këtyre viseve paraqiten nëpërmjet faktorëve më cilësor të bukurisë
së madhe natyrore sikur që janë malet e larta, kodrat, luginat, lumenjt, ujvaret,
shkëmbinjët shkrepor, thellimet e akullnajave, etj. Ndërsa në viset më të ulta të
parkut , bazën e peisazhit e përbëjnë kulturat e bimëve bujqësore dhe
kopshtore. Por, gjithsesi tërësi më atraktive peisazhore janë sipërfaqet e
mbuluara me pyje, barë, livadhet, kullosat dhe formacionet e tjera barishtore, të
cilat zënë sipërfaqet ndërmjet lartësive mbidetare mbi 999 dhe 1,500 m. Këtu
formacionet e pyjeve (të ahut, arnenit, molikës, bredhit, hormoqit, etj) ndërrohen
me formacionet e barishtoreve duke u paraqitur në të gjitha nuancat e ngjyrës
së gjelbërt që shkaktojnë përjetim jashtëzakonisht të bukur dhe vizuel të
bukurisë natyrore. Përveç asaj ndarja tejet e madhe e reliefit që është krijuar me
prerjen e një sërë luginave të lumenjve dhe përrockave në formë të kanioneve
dhe grykave me ujvaret e numërta dhe liqenet e shumtë e plotëson përjetimin e
plotë të kësaj natyre autentike të bukur dhe të paprekur.
Përveç kësaj në pjesët e uëlta të Sharrit, gjatë verës në livadhe lulëzojnë lulet
malore me ngjyra të ndryshme duke i dhënë peisazhit atraksion dhe bukuri të
jashtëzakonshme e hapësirës aromë dhe freski të posaçme të natyrës së
pastër. Përjetim të jashtëzakonshëm vizuel të bukruisë natyrore Mali Sharr
ofron në stinën e vjeshtës – në kohën e krijimit të peisazhit kalues malor kur i
tërë territori mbulohet me të gjitha ngjyrat e spektrit, si dhe në pranverën e
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vonshme kur në viset e ulta harliset vegjetacioni bimor duke e mbuluar tërë
territorin në gjelbërim, ndërsa majat e larta të Lubotenit, Bistrës dhe maleve
tjera edhe më tutje janë nën mbulesën e bardhë të borës.

Foto: Pejsazh në stinën e vjeshtës

3.13. Ajri
Nga vet konfiguracioni i terenit kodrinoro-malor dhe prezenca e florës, si dhe
nga vet fakti se ne afërsi të lokacionit nuk gjenden objekte industriale të cilët
ndikojnë ne ndotjen e ajrit, mund të konkludojmë se pastërtia e ajrit në këtë
regjion është në nivel të lakmueshëm.
Faktorët kryesorë që ndikojnë cilësinë e ajrit në Lokacion duket të jenë të
ndryshëm, duke përfshirë edhe veprimtarinë e bizneseve të vogla dhe djegien e
benzinës, naftës dhe lëndëve djegëse të tjera.
Ndotja e trafikut është vëzhguar gjatë periudhave të pikut turistik, duke rezultuar
në emetimin e oksideve të karbonit, oksidet e azotit, oksidet e squfurit dhe
metalet e rënda (plumbi), hidrokarburet, tymi dhe bloza, ne kte fazë ndotja është
më e theksuar.
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3.14. Uji
Ndotja e konsiderueshme e ujërave sipërfaqësore dhe nëntokësore është
evidentuar në qendrën e skijimit në Brezovicë dhe në vendbanime. Kjo është
pasojë e disa faktorëve që lindin si rezultat i: shkarkimit të ujërave të zeza të pa
trajtuara; infrastrukturës së pamjaftueshme (dhe shpesh jo ekzistente) të
ujërave të zeza; ndërtimit në mënyrë të paligjshme të gropave septike dhe
puseve, formimit të deponive të mbeturinave në afërsi të rrjedhave të lumenjve,
përdorimi i substancave agro-kimike (plehrave, pesticideve, etj), hedhja e
papërshtatshme e mbeturinave të ngurta dhe të lëngshme të bagëtive dhe
objekteve të tjera bujqësore, si dhe nxjerrja e pamjaftueshme e ujit nga puset
karstike. Me pak fjalë, mungesa e trajtimit të ujit dhe kanalizimeve me sistem
modern ka ndikuar negativisht në cilësinë e ujit në lokacion, duke rezultuar në
shkarkimet shumë të ndotura dhe me cilësi nën-standard të ujit.
3.15. Zhurma
Në lokacionin e analizuar dhe ma gjerë nuk kemi ndonjë matje të zhurmës, por
konsiderojmë se lokacioni është i ekspozuar zhurmës së automjeteve që
qarkullojnë nëpër rrugën Rajonale R210, drejtimi Brezovicë – Sharr.

4. Përshkrimi i Projektit
Hidrocentrali SHARRI shtrihet ne pjesen e siperme te pellgut te lumit
Lepenci,respektivisht pergjat lumit Murzica dhe lumit Blatestica te cilat jane
dege te djathta te lumit Lepenci. Infrastruktura e HC-se shtrihet ne komunen e
Stërpcës.Ndertesa e HC-Sharri ndodhet ne koten 872 m te lumit Lepenci
,menjehere pas fshatit Brezovica. Ne aspektin hidrografik infrastruktura e
hidrocentralit shtrihet përgjatë dy lumejve,ate te lumit Murzica dhe lumit
Blatestica.

Ne

lumin

Blatestica

eshte

nje

veper

Ujamrrese

ne

koten1718 m.l.m, VM1-HC-Sharri dhe ne lumin Murzica ndodhen dy vepra
ujamrrese VM2.HC- Sharri dhe VM.3HC-Sharri ,te dyjat ne koten 1718 L.M.M.
Derivacioni i presionit qe fillon nga VM.1 dhe ane te nje tubacioni celiku paralel
me rrugen(ne ane te saj) dhe per t`u bashkuar me derivacion e VM.2 dhe VM.3
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ne koten 1414 m ,te lumi Murzica.Ndertesa e HC-Sharri vendoset pran lumit
Lepenci ne koten H=872 m. Ne planimetrinë që do të bashkangjitet Raportit të
VNM-së, jepet pozicioni i rruges dhe vendosja e tubacionit dhe linjes elektrike
se bashku me kordinatat perkatese.
Segmenti eshte trasuar si ne planin e pergjithshem dhe thellesite perkatese te
çdo segmenti që jepen ne profilin gjatesor dhe terthor ne projekt me koordinata.
Per te dhene nje panorame te vendosjes se tubacionit do te analizojme me
poshte seksionin terthor te “vendosjes se tubacionit”.


formacioni rrenjesor eshte “shkemb magmatik”;



shtresa e pare (10 cm) do te hidhet granil i franksionuar - 2 cm;



tubacioni i Celikut diameter i brendshme (800-900 mm);



mbushje anesore me shtrese cakell me ngjeshje;



mbushje mbi tubacion me shtrese cakell me ngjeshje, minimumi 1.0 m

Do te vendosen ankera per te minimizuar zhvendosje te tubacionin e turbinave
qe mund te shkaktohen nga goditjet e forcave te presionit ne kthesat e tubacioit.
Per dimensionimin e sakte te blloqeve te ankorimit eshte jane mare parasysh
kushtet e tokes (pasha e mbuleses se dheut, presioni pasiv i dheut, forca e
ferkimit ne zonen e kontaktit beton-dhe), pesha e bllokut te betonit, presioni i ujit
ne tubacion. Gjithashtu aftesia mbajtese e tokes duhet kontrolluar me kujdes,
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por ne kete rast eshte e garantuar pasi i gjithe formacioni eshte shkemb.
Elementet detaje te ankorimeve tipike jepen në vijim.
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Pershkrim i rruges
Rruga nacionale qe lidh fshatrat e komunes se Shterpces dhe fshatrat perreth i
perket grupit te rrugeve kategoria e dyte dhe cilesohet si rruge nacionale
interurbane. Ne shqyrtim do te marim sgmentin nga komuna Shterpce deri ne
Kompleksin e Skijimit Brezovice.Gjatesia e saj eshte rreth L=11.8km.Sic jepet i
paraqitur dhe ne projektin bashkangjit dhe me kordinatat perkatese.

Periudha e punimeve ne segmentin e rruges
Koha minimale e punimeve qe do te kryhen ne segmentin e rruges eshte
perllogaritur 12 muaj nga fillimi i punimeve duke theksuar nese nuk do kete
pengesa. Rruga nuk cilesohet si nje rruge me trafik te larte me perjashtim te
perjudhes se skijimit ku ka dhe fluks me te madh.
Gjithsesi periudha prej 12 mujore eshte nje periudhe relativisht normale duke
ditur qe kemi te bejme me nje segment rrugor rreth 11.8km.

Rasti per kalim terthor me rrugen
Nese do te kemi ndo1 rast emergjent per kalim terthor te rruges(megjithese ne
projekt punimet do te behen paralel me rrugen ne ane te saj) punimet do te
kryhen ne menyre pjesore ku do te bllokohet njeri krah i sensit levizes se
makinave ndersa tjetri do te lihet i lire per te levizur makinat me trafik te
kontrolluar, dhe mbasi perfundon ndertimi i gjysmes se tubacionit atehere hapet
pjesa tjeter, që shifet në figurën më lartë.
Tubacioni
Diametri i tubacionit është zgjedhur i tille ku çdo rritje e mëtejshme e tij rrit ne
mënyre te papërfillshme energjinë e prodhuar.
Ne rastin konkret është zgjedhur: tubacioni me diameter D=800mm dhe D =
900mm, gjatësia e linjës VM1 objekti i hidrocentralit është L= 10070m Për te
ruajtur tubacionin nga deformimi ne rast te krijimit te vakumit ne çdo 10ml te
tubacionit vendoset një unaze shtangësie.
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Ne pjesën kur tubacioni ka kurbezime ne planin vertikal dhe është i mundur
krijimi i xhepave te ajrit janë parashikuar shfryrës.
Ne ketë rast është parashikuar një hidroizolim shume i mire për mbrojtjen e tij
nga korrozioni. Ndërsa korrozioni nga uji qe rrjedh brenda tubave, meqenëse
ata janë pothuajse gjithnjë te mbushur me ujë nuk paraqet rrezik.
Bazamentet e betonit mund te parafabrikohen çka lehtëson ndërtimin dhe
shkurton kohen e vënies se veprës ne shfrytëzim.
Tubacioni i vendosur ne trashe (nën tokë) ka një numër perparesish: është me i
mbrojtur nga dëmtimet eventuale mekanike, nuk zë sipërfaqe toke ( qofshin
toka bujqësore, troje apo te pa shfrytëzueshme), nuk dëmton peizazhin, se
fundi izolimi duhet te jete shumë i mire mbasi nuk ka mundësi riparimi te
mëvonshme.
Ne vijim do të shenhohen koordinatat e trases së tubacioneve ( gypave) nga
vepra e marjes ( VM1) deri te ura.
Nr.

Y

X

1

7502990.813

4671559.058

2

7502990.813

4671559.058

3

7502975.689

4671552.094

4

7502954.634

4671538.462

5

7502930.453

4671513.856

6

7502897.825

4671502.727

7

7502863.072

4671478.067

8

7502802.353

4671440.152

9

7502777.503

4671428.447

10

7502739.743

4671420.013

11

7502709.624

4671416.587

12

7502681.915

4671415.753

13

7502669.935

4671414.627

14

7502656.497

4671409.626

15

7502644.357

4671398.884

33

16

7502631.167

4671385.279

17

7502623.019

4671374.753

18

7502615.439

4671354.868

19

7502615.439

4671354.868

20

7502611.662

4671340.737

21

7502608.045

4671304.998

22

7502606.914

4671229.768

23

7502605.795

4671167.143

24

7502599.381

4671150.973

25

7502578.13

4671121.924

26

7502555.552

4671116.711

27

7502532.932

4671120.934

28

7502487.358

4671167.258

29

7502438.874

4671192.682

30

7502328.449

4671213.838

31

7502279.698

4671223.961

32

7502242.79

4671236.821

33

7502151.273

4671304.428

34

7502102.89

4671371.231

35

7502054.596

4671441.829

36

7502026.943

4671467.544

37

7502006.516

4671484.416

38

7501957.8

4671511.807

39

7501901.645

4671536.764

40

7501882.566

4671556.754

41

7501848.795

4671638.345

42

7501827.45

4671675.847

43

7501814.383

4671689.564

44

7501798.817

4671705.905

45

7501755.424

4671735.439
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46

7501692.524

4671775.937

47

7501654.52

4671815.239

48

7501610.755

4671900.975

49

7501604.988

4671912.235

50

7501590.856

4672029.577

51

7501587.553

4672057.005

52

7501575.824

4672073.726

53

7501567.053

4672086.231

54

7501559.968

4672096.332

55

7501443.988

4672124.626

56

7501349.144

4672122.132

57

7501305.769

4672113.21

58

7501261.617

4672092.145

59

7501209.602

4672059.325

60

7501145.126

4672020.819

61

7501088.954

4671988.852

62

7501015.689

4671965.359

63

7500983.38

4671963.741

64

7500951.358

4671967.226

65

7500922.361

4671971.757

66

7500875.496

4671985.442

67

7500851.2

4671992.536

68

7500826.133

4671987.698

69

7500792.401

4671981.187

70

7500723.707

4671952.688

71

7500679.47

4671932.359

72

7500628.535

4671905.149

73

7500593.548

4671876.533

74

7500545.647

4671821.334

75

7500540.472

4671819.56
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76

7500533.828

4671818.927

77

7500518.767

4671823.313

Ne vijim do të shenhohen koordinatat e trases së tubacioneve ( gypave) nga
ura deri te objekti i hidrocentralit.
Nr.

Y

X

98

7500810.565

4676304.166

99

7500808.651

4676238.343

101

7500798.24

4676150.818

102

7500780.752

4676101.031

103

7500727.299

4676037.035

104

7500754.948

4675939.762

105

7500735.945

4675895.135

106

7500620.667

4675886.004

107

7500644.488

4675785.064

108

7500689.124

4675574.681

109

7500710.968

4675479.937

110

7500726.482

4675397.949

111

7500737.78

4675307.761

112

7500723.797

4675207.882

113

7500718.355

4675174.961

114

7500726.703

4675155.372

115

7500758.789

4675117.338

116

7500765.652

4675095.106

117

7500761.158

4674998.597

118

7500758.005

4674904.863

119

7500761.438

4674836.748

120

7500789.791

4674713.513

121

7500824.247

4674620.839

122

7500826.711

4674585.988

123

7500815.871

4674491.04
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124

7500803.631

4674472.015

125

7500744.746

4674444.189

126

7500725.71

4674426.983

127

7500667.806

4674323.451

128

7500642.679

4674275.657

129

7500645.703

4674244.098

130

7500682.141

4674170.143

131

7500712.083

4674099.695

132

7500685.939

4674016.048

133

7500653.414

4673936.127

134

7500651.309

4673890.215

135

7500653.443

4673750.436

136

7500665.883

4673708.704

137

7500718.443

4673591.521

138

7500739.797

4673445.76

139

7500763.742

4673381.058

140

7500790.584

4673373.343

141

7500851.036

4673368.133

142

7500878.049

4673330.525

143

7500892.641

4673271.078

144

7500915.942

4673253.103

145

7500941.328

4673247.58

146

7501037.013

4673256.31

147

7501101.205

4673261.234

148

7501124.934

4673238.529

149

7501134.889

4673215.774

150

7501145.078

4673201.007

151

7501158.337

4673195.484

152

7501183.396

4673184.986

153

7501192.794

4673167.286
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154

7501189.862

4673111.193

155

7501197.955

4673087.968

156

7501253.579

4673060.709

157

7501262.392

4673040.789

158

7501243.542

4672979.984

159

7501240.423

4672920.654

160

7501259.381

4672845.879

161

7501287.313

4672781.997

162

7501285.327

4672737.715

163

7501251.17

4672706.198

164

7501037.25

4672649.598

165

7501010.821

4672633.924

166

7500985.346

4672593.411

167

7500958.138

4672565.302

168

7500919.849

4672569.549

169

7500909.962

4672576.207

170

7500893.127

4672591.268

171

7500867.982

4672619.089

172

7500852.248

4672631.166

173

7500803.46

4672654.64

174

7500766.752

4672667.312

175

7500678.607

4672698.656

176

7500591.584

4672740.862

177

7500509.342

4672759.363

178

7500488.629

4672758.904

179

7500470.298

4672750.431

180

7500456.892

4672719.851

181

7500465.181

4672698.518

182

7500465.181

4672698.518

183

7500547.263

4672636.321
38

184

7500568.488

4672617.287

185

7500568.488

4672617.287

186

7500604.568

4672563.945

187

7500621.335

4672518.639

188

7500628.756

4672452.522

189

7500627.187

4672424.455

190

7500620.789

4672388.099

191

7500607.878

4672329.098

192

7500594.472

4672268.515

193

7500570.117

4672230.368

194

7500515.412

4672231.727

195

7500442.365

4672246.978

196

7500397.616

4672242.401

197

7500326.346

4672205.113

198

7500260.162

4672155.898

199

7500224.29

4672072.07

200

7500231.84

4672050.004

201

7500258.694

4672035.02

202

7500296.356

4672042.342

203

7500336.106

4672061.508

204

7500370.621

4672067.433

205

7500413.168

4672063.946

206

7500472.619

4672032.619

207

7500507.79

4671970.402

208

7500500.954

4671845.583

209

7500518.767

4671823.313

210

7500518.767

4671823.313

211

7500518.767

4671823.313

212

7500518.767

4671823.313

213

7500518.767

4671823.313
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214

7500518.767

4671823.313

215

7500518.767

4671823.313

216

7500518.767

4671823.313

217

7500518.767

4671823.313

218

7500518.767

4671823.313

219

7500518.767

4671823.313

220

7500518.767

4671823.313

221

7500518.767

4671823.313

222

7500518.767

4671823.313

223

7500518.767

4671823.313

224

7500518.767

4671823.313

225

7500518.767

4671823.313

226

7500518.767

4671823.313

227

7500518.767

4671823.313

228

7500518.767

4671823.313

229

7500518.767

4671823.313

5. Indentifikimi dhe Përshkrimi i Ndikimeve në Mjedis
Analiza e vlerësimit të gjendjes ekzistuese të mjedisit si dhe vlerësimi i
ndikimeve të mundshme të cilat janë si pasoj e proceseve (veprimeve) që
kryhen për vendosjen e gypave në trupin e rrugës Rajonale R210, paralel me
rrugen (ne anë te saj), si dhe pas vendosjes së gypave

, tregojnë se deri te

kvantifikimi i të dhënave mund të vihet sipas një analize gjithëpërfshirëse.
Të gjitha ndikimet e mundshme nuk janë të vlerave të njëjta që të bëhet edhe
kavantifikimi i tyre.
Gjatë punës për vendosjen e gypave

në trupin e rrugës, vjen deri te rritja e

emisionit të materieve ndotëse nga puna e automjeteve, emisionet nga djegia e
karburantit, derdhjet eventuale dhe avullimi i karburanteve të lëngët, krijohet
zhurmë nga motorët e automjeteve, në mënyrë indirekte mund të vjen deri te
ndotja e ujërave sipërfaqësore dhe sipërfaqeve të dheut.
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Etnitetet e cenueshme që potencialisht rrezikohen janë banoret të cilët banojnë
rrethë trases së rrugës dhe të punësuarit për realizimin e

projektit, andaj

kërkohet kujdes i shtuar ne raport me mjedisin gjate zhvillimit te projektit.

5.1. Ndikimet në ajër
Në fazën e vendosjes së gypave

deri te ndikimet në ajër mundë të vjen si

pasojë e lëshuarjes së materieve të ndotura në ajër nga makinat gërryese,
ngarkuese, kompaktuese

për ngjeshje dhe automjetet transportuese që sipas

ligjit për mbrojtjen e ajrit

nga ndotja Nr. 03/L-160 konsiderohen si burime

lëvizëse të emisioneve në ajër.
Në hapësirat e trases dhe për rreth trases për hapjen kanalit për vendosjen e
gypave

- tubave

si ndikim në ajër konsiderohet pluhuri i cili ngritët gjatë

punëve si që janë: prerja e asfaltit, hapjesë të kanalit për vendosjen e gypave ,
gjatë ngarkimit dhe transportit të materialit të gërmuar , gjatë mbulimit të kanalit
dhe pregaditjes së
degraduara,

rrugës për asfaltim dhe rehabilitimin e sipërfaqeve të

lirimi i pluhurit nga sipërfaqet operacionale, pastaj lëvizja e

automjeteve dhe mekanizmave gjatë punës.
Emisioni i pluhurit gjatë fazës së vendosjes së gypave ndryshon nga dita në
ditë që do të thotë se varet nga intensiteti dhe lloji i punëve që zhvillohen.
Ndikimet e emisionit të pluhurit janë të kufizuara dhe vlerësohen pa pasoja
afatgjate në kualitetin e ajrit.
Pas fazës së vendosjes së gypave dhe rregullimit të rrugës si dhe rehabilitimit
të siperfaqeve të degraduara nuk kemi ndotje të ajrit.
Gazrat nga djegiet motorike përmbajnë një numër të madh të komponentëve
ndotëse me koncentrime të ndryshme por më të shprehur dhe më me ndikim në
ndotje të ajrit janë CO, NOx, HxCy, SO2 dhe Pb.
Ndikimi i tyre në shkallën e ndotjes varet para se gjithash nga kushtet klimatike
–meteorologjike dhe dendësisë së qarkullimit të komunikacionit në rrugën e
alartëcekur.
Ndikimet direkte te projektit: gjate fazës së vendosjes së gypave dhe rregullimit
të rrugës si dhe rehabilitimit të siperfaqeve të degraduara, munde te kemi rritje
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te potencialeve ndotëse, ndërsa pas fazës

së vendosjes së gypave dhe

rregullimit të rrugës si dhe rehabilitimit të siperfaqeve të degraduara nuk kemi
ndotje të ajrit si pasoj të vendosjes së gypave në trupin rrugor.

5.2. Ndikimet në tokë
Ndikimi ne tok paraqitet gjate hapjes te kanalit pë

vendosjen

e tubave -

gypave .
Ndikimet ne tokë paraqiten nga deponimi i asfaltit dhe dheut të larguar nga hapja
e kanalit për vendosjen e tubave - gypave . Kjo sasi e dheut pastaj do të
shfrytëzohet për mbushjen e hapësirës së sipërme të kanalit pasi të vendoset
gypi dhe për mbushjen e hapësirave të degraduara, me qëllim të mbjelljes së
barit në pjesën e degradua, si dhe pregaditjen e pjesës të trases së rrugës për
asfaltim,

në të cilën ëjanë vendosur tubat , sasia e dheut të mbetur do të

dërgohet ne deponin rajonale . Kështu që ndotja e tokës në këtë rast do të jetë
minimale.
Ndikimet negative janë edhe mbeturinat e ngurta që krijohen gjatë procesit të
mirëmbajtjes dhe riparimeve të detyrueshme të makinave ngarkuese dhe
transportuese si dhe mbeturinat e ndryshme organike dhe jo organike të cilat i
krijojnë punëtorët.
Ndikimet negative paraqitet me ngjeshjen e tokës të cilën e shkaktojnë makinat
ngarkuese dhe transportuese, nga pluhurat që lirohen nga sipërfaqet
operacionale.
Ndikimet nga mbeturinat e lëngta që shkaktohen nga derdhja e vajrave dhe
derivateve të ndryshme, nga makinat punuese gjatë riparimeve të detyrueshme
dhe furnizimit me derivate dhe gjatë ndërrimit të vajrave të makinave ngarkuese
dhe automjeteve transportuese. Ndikimet negative paraqiten nga dëmtimi i
përkohshëm i tokës .
Problemi i deponimit të tepricës së materialit të gërmuar dhe ruajtjes së
materialeve ndërtimore në fazën e ndërtimit .
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Pas fazës së vendosjes të gypave dhe rregullimit të rrugës si dhe rehabilitimit
të siperfaqeve të degraduara nuk kemi ndotje të toks si pasoj e vendosjes së
gypave në trupin rrugor.
5.3. Ndikimet në ujë
Ndikimet negative ne ujë shkaktohen nga derivatet dhe vajrat e ndryshme të
cilat derdhen në tokë nga makinat gërryese, ngarkuese, makinat për ngjeshje
dhe automjetet transportuese të cilat nevojitën për vendosjen e gypave .
Derdhja e tyre në tokë ndikon në ndotjen e ujërave sipërfaqësore dhe ujërave
nëntokësore. Gjithashtu në ndotjen e ujërave ndikojnë grimcat e ngurta dhe
pluhurat të cilat shkaktohen gjatë vendosjes së gypave .
Nga mbeturinat e ngurta dhe të lëngëta të cilat krijohen gjatë mirëmbajtjes dhe
riparimeve të detyrueshme të makinave

gërryese, ngarkuese, kompaktuese

për ngjeshje dhe automjetet transportuese të cilat nevojitën për vendoshen e
gypave. Gjithashtu në ndotjen e ujërave ndikojnë grimcat e ngurta dhe pluhurat
të cilat shkaktohen gjatë bartjes dhe vendosjes së gypave
Nëse vendosja së gypave

të derivacionit.

të derivacionit bëhet brenda shtratit lumi, gjatë

punimeve brenda shtratit të lumit do të dëmtojnë baraspeshën ekologjike të
rrjedhës dhe do të ndikojnë në ndotjen - turbullimin e ujit, kurse këto ndikime të
drejtërdrejta në ujë gjatë vendosjesë gypave në trupin rrugor nuk ndodhin.
Me organizim të mirëfilltë të punëve dhe shkurtim të kohëzgjatjes së ndërtimit
mund të minimizohen ndikimet negative.
Pas fazës së vendosjes të gypave dhe rregullimit të rrugës si dhe rehabilitimit
të siperfaqeve të degraduara nuk kemi ndotje të ujrave si pasoj e vendosjes së
gypave në trupin rrugor, gjithashtu nuk do të ketë ndikime negative në botën
bimore dhe shtazore të lumit.
5.4. Ndikimet në trafik
Megjithëse kjo është një zone pak e populluar dhe nuk do ketë shumë
shqetësim nga trafiku, është e rëndësishme që menaxhimi i trafikut duhet
përshkruar dhe kryer në përputhje me ligjet e vendit me masa të përshtatshme
dhe me sistem sinjalizimi (me ndriçim të përshtatshëm, shenja mbrojtëse të
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trafikut, pengesa dhe persona me flamur) të cilët shihen dhe respektohen me
lehtësi Shpejtësia e lëvizjes së automjeteve duhet të jetë lehtësisht e dukshme.

5.5. Ndikimet ne botën bimore dhe shtazore
Sipas analizave të bëra deri tani në lidhje me ndotjen e ajrit, ujit dhe tokës
mundë të vie deri te ndikimet në florë dhe faunë .
Mirëpo sipas gjendjes faktike në teren respektivisht në lokacionin e caktuar nuk
kemi zhdukje të vegjetacionit për arsye se traseja

për vendosjen e gypave

në trupin e rrugës Rajonale R210, që nuk do të ketë ndikime në botën bimore
sepse ne këto sipërfaqe nuk ekziston bimësi si që janë te lashtat periodike
sezonale ose bimësi drusore , sepse këto janë shkatruar me rastin e hapjesë së
rrugës dhe asfaltimit të saj, por për rrethë rrugës gjegjsisht asfaltit ekziston
vetëm bar i egër i mbir vetë).
Nga ajo që u cek më lartë vendosja e gypave në trupin rrugor në këtë lokacion
nuk do të ketë ndikime në botën bimore.
Ndikimet negative janë evidente, gjate implementimit te projektit, në ato lloje të
faunës që jetojnë në këte lokacion, sepse gjatë vendosjes së gypave dhe
deponim të materialeve drejtpërdrejt ndikon në zvogëlimin e banimit të tyre.
Ndikimet negative në lloje të faunës paraqitet nga zhurma e krijuar nga
manipulimet e automjeteve

punuese dhe transportuese, nga levizjet e

punëtorve jashtë zonës së zgjërimit dhe asfaltimit të rrugës, ky lloj ndikimi,
konsiderohet si shqetesim i perkoheshem, për sa zgjasin punimet.
Andaj perfundimi i punimeve per nje kohe optimale do te ishte pozitiv.
Supozohet se nga lokacioni

të gjitha ato lloje të faunës së egër që pengohen

(ndikohen) nga aktivitetet që zhvillohen për vendosjen e gypave do të largohen
në periferi të lokacionit dhe pas përfundimit (ndaleses) të punimeve një pjesë e
tyre gjatë kërkimit të ushqimit apo lëvizjeve të tyre përsëri do të kthehet në këtë
lokacion. Nëse vendosja së gypave

të derivacionit bëhet brenda shtratit të

lumit apo jashtë shtratit të lumit , nëpër malë, gjatë punimeve brenda shtratit
të lumit do të dëmtojnë baraspeshën ekologjike të rrjedhës , do të qrregullohen
kushtet ekologjike dhe migracioni i lirë i organizmave ujorë, posaçërisht
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peshqve, gjegjsisht dëmtohet boten bimore dhe shtazore e lumit, gjithashtu
bëhet prerja e drujeve, shkurreve dhe bimësis neper siperfaqe te tokes, ku do
te shtrihet traseja për vendosjen e gypave.
5.6. Ndikimi në Peizazh
Vendosja e gypave në trupin rrugor

për arsye të natyrës së projektit që do të

realizohet, nuk do te ketë ndikime negative te mëdha ne peizazh, sepse gypat
do te vendosen nën tokë në rrugën ekzistuese.
Gjatë fazës së vendosjesë së gypave normalisht, peizazhi do të pësojnë një
degradim i cili me masat të cilat do të merren në mbarim të fazës së vendosjes
së gypave, gjegjsishtë me rehabilitimin e siperfaqeve të degraduara dhe
rregullimit të asfaltit lokacionit –rrugës

do ti kthehet pamja në harmoni me

gjendjen e mëparshme.
5.7. Ndikimet ne raste aksidentale
Për arsye të natyrës së aktiviteteve për hapjen e kanalit dhe vendosjen e
gypave , aksidente mjedisore mund të ndodhin.
Aksidentet të cilat mund të ndodhin, mund të jenë të natyrës së ndryshme dhe
mund të ndodhin në çdo kohë.
Aksidentet mund të ndodhin ne fazën e ndërtimit, lëndimet e punëtorëve gjatë
kryerjes të aktiviteteve ndërtuese, nga rrjedhjet e ndryshme të lëndëve djegëse
dhe lubrifikuese nga mekanizmi punues mundësia e pëlcitjes së gypave
hidraulik, nga aksidentet e mundshme ne komunikacion gjatë transportit të
materialit ndërtimor etj.

6. Marja e masave për parandalimin dhe zvogëlimin e ndikimeve
6.1 Masat e marura për mbrojtjen e ajrit
Për të parandaluar dhe zvogëluar sasinë e ndikimeve negative në ajër gjatë
vendosjes së gypave në trpin rrugor duhet të merren këto masa: Duhet të
behët kontrollimi i rregullt teknik i makinave gërryese, ngarkuese, kompaktuese
për ngjeshje dhe automjeteve transportuese që konsumojnë lëndë të lëngëta
djegëse me qëllim që lirimi i gazrave nga automjetet e lartcekura të jetë sa më
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kualitativ. Gjatë fazës së vendosjes së gypave për të zvogluar ndikimet nga
pluhuri, gjatë prerjesë asfaltit duhet hapësira që prehet asfalti të laget me ujë,
të gjitha siperfaqet manipuluese duhet kohë pas kohe të spërkaten me ujë, për
arsye që pluhuri gjatë punimeve me makineri te randë të mos shpërndahet në
hapësirat më të largëta, posaçërisht ne kohe me temperatura të larta dhe me
erëra të stërpiken më shpesh me me ujë.
Duhet të jetë çdo herë në disponim auto cisterna me ujë për spërkatje, nese kjo
ndihet e nevojshme, pra nese verehet emitim enorm i pluhurit.
Kamionët të cilët bëjnë transportin e dheut dhe materialeve tjera duhet të
mbulohen me mbulesa adekuate, për arsye që pluhuri gjatë transportit të mos
shpërndahet nga ta dhe ne kohra me temperatura të larta dhe me erëra të
stërpiken me ujë.
6.2. Masat e marura për mbrojtjen e tokës
Me qëllim të ruajtjes së tokës nga ndikimet negative të cekura ne pasuset e më
sipërme duhet ndërmarr këto masa:
Në mënyrë të rregullt të mirëmbahen makinat ngarkuese

dhe

automjetet

transportuese duhet të merën masat e nevojshme për mos lëshuarjen e pa
kontrolluar të derivateve dhe vajrave nga makinat ngarkuese dhe automjetet
transportuese.
Vaji i makinave ngarkuese dhe automjeteve transportuese nuk duhet

të

ndërrohet në vende jo të caktuara dhe jo të izoluara mirëpo nëse detyrimisht
duhet të bëhet ndërrimi i vajit për shkak te avarive ne makinat ngarkuese dhe
transportuese atëherë duhet siguruar enët adekuate për mbajtjen e vajit dhe
duhet siguruar një pjesë nga materiali jo lëshues i vajrave dhe të vendoset nën
makinën që riparohet.
Ndërrimi i vajrave duhet të bëhet ne vende të caktuara dhe të izoluara për mos
depërtimin e tyre në tokë. Platoja dhe sipërfaqet operacionale ku bëhet
mirëmbajta (servisimi) i makinave ngarkuese dhe transportuese të betonohet
dhe izolohet.
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Në kohëra kur ka të reshura atmosferike të mos punohet me makina, me qëllim
të mos ngjeshjes në masë të madhe të tokës.
Mbeturinat e ngurta komunale të grumbullohen dhe vendosen në kontejner të
posaçëm të pajisur me kapak për mbulim, me transport vetanak apo nëpërmjet
ndërmarrjeve për menaxhimin e mbeturinave, këto mbeturina të dërgohen në
deponin rajonale.
Vajrat e ndërruara nga makinat ngarkuese dhe transportuese, duhet të
deponohen në enë të posaçme

dhe do të u dorëzohen ndërmarrjeve të

licencuara për grumbullimin e vajrave të përdorura.
Vend ndodhja ku deponohen vajrat dhe lubrifikantet e ndryshme si dhe vajrat e
përdoruar të menagjohen ne menyre profesionale, konform legjislacionit per
menagjimin e mbeturinave te rrezikshme.
Makinat punuese, pas kryerjes se orarit të punës të parkohen në vendin e
caktuar enkas për to. Të ndërpritet puna në kohra me të reshura atmosferike
me qëllim të mos ngjeshjes në masë të madhe të tokës. Në vedpunishte të
duhet të sigurohen WC fushore dhe zbrazja e WC fushore pas mbushjes me
fekale dhe ujëra të zeza të barten nga kompanitë e licencuara.
Mbeturinat e ngurta qe gjenerohen, të grumbullohen, klasifikohen dhe të
vendosen

në kontejnerë

të posaçëm të pajisur me kapak për mbulim.

Kontejnerët duhet të sigurohen për deponimin e të gjitha llojeve të mbeturinave
të klasifikuara ne bazë te rregullave dhe kushteve të përcaktuara me Ligj të
mbeturinave Nr. 04/L-060, pas mbushjes së kontejnerëve përmes ndërmarrjeve
për menaxhimin e mbeturinave, këto mbeturina të dërgohen në deponin
regjionale.
Për zvogëlimin e sasisë së pluhurit ne kohra me temperatura të larta dhe me
erëra sipërfaqet operacionale të stërpiken me ujë.
Duhet përshpejtohen punimet ne terren qe te ulet koha e ekspozimit te
ngjeshjes se tokes dhe shqetësimit te botes se gjallë.
Dheu i deponuar duhet të shfrytëzohet për mbulimin e gypave pregaditjen e
apsirës për asfaltim, rrafshimin, planifikimin e hapësirave të degraduara , afër
brezit të rrugës (asfaltit) me qëllim të mbjelljes me bar pjesët e degraduara
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jashtë trases së rrugës, pjesa tjetër e dheut nëse mbetet pa u shfrytëzuar duhet
të dërgohet ne deponin regjionale.
Sipërfaqet e degraduara jashtë trases së rrugës duhet të nivelizohen dhe
mbillen me barë duke ju për shtatur mjedisit rrethues.
6.3. Masat e marura për mbrojtjen e ujit
Për të parandaluar dhe zvogëluar sasinë e ndikimeve negative në ujëra gjatë
fazës së vendosjesë gypave duhet të merren këto masa:
Duhet të bëhet pengimi i mundësisë për derdhjen e derivateve dhe vajrave nga
makinat gërryese, ngarkuese, kompaktuese

për ngjeshje dhe automjetet

transportuese.
Duhet të pengohet larja e makinave te lartcekura në vend punishte.
Pas fazës së vendosjesë gypave

dhe ndërtimit të rrugës duhet të ndërtohet

kanali për gjatë rrugës me qëllim të ruajtjes se rrugës nga dëmtimet e saj nga
ujërat sipërfaqësore që krijohen nga te reshurat atmosferike, për te mos e
dëmtuar atë. Është me rendësi se ujërat që shpërlajnë trasenë e asfaltit duhet
pasur kujdes te menaxhohen mirë për te mos u shpërndarë pa u kulluar, sepse
posedojnë shume materie ndotëse dhe ndotin mjedisin.
Për shkak të nivelit të kërkuar të pastrimit, ujërat nga reshjet atmosferike nga
rruga për trafik do të mledhen përmes kanalit i cili do të ndërtohet për bartjen e
ujërave për pastrim ne basene sedimentimi.
Në këto kulluese hiqen shume materieve lundruese dhe të pezulluara, si dhe
kripëra të tretur.
Basenet e sedimentimit do të përcaktohen nga vendndodhjet e tyre të
mundshme dhe dizajnohen në përputhje me rrethinën (e vendosur në kanale të
hapura të cilat mbledhin ujërat e reshjeve nga rruga), ato janë të thjeshta për t’u
ndërtuar, mirëmbajtja nuk është e kushtueshme apo kërkuese; ato përshtaten
në mënyrë të përkryer në rrethina për shkak të sipërfaqes së tyre të mbjellë me
bar, duke ruajtur pamjen natyrore të mjedisit, ato janë me formë të zgjatur, me
një raport prej 1: 2; ato kërkojnë shpejtësi të vogla të rrjedhës; fluksi duhet të
jetë i mbrojtur nga erozioni dhe rrjedha e ujit në bazensedimentues duke
siguruar kështu kushte të favorshme për filtrimin ujrave të reshjeve atmosferike.
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Bashkë me elementet e përmendura më lart, efikasiteti i këtyre strukturave
gjithashtu varet nga mirëmbajtja dhe kontrolli i rregullt i të gjitha pjesëve të saj.
Kjo do të thotë se bari duhet të kontrollohet rregullisht, të kositet rregullisht,
trashësia e sedimenteve duhet të kontrollohet, mbeturinat e mundshme të
tubave të prurjeve dhe shkarkimit duhen pastruar dhe hequr, kalimi i lirë duhet
siguruar si edhe gjendja e përgjithshme e të gjitha pjesëve përbërëse të
rezervuarit të jetë e kontrolluar.
Uji nga sipërfaqja e rrugës së trafikut derdhet në strukturën e prurjes përmes
kanaleve në formë trapezoidi.
Zbutja e fluksit të ujërave të reshjeve nga ndarësi dhe
njëtrajtshme në sipërfaqe të lagunës duhet

përhapja e tyre e

bërë duke vendosur blloqe të

mëdha guri dhe argjinaturës të bër bërë nga materiali prej gurëve të mëdhenj të
grimcuar (struktura e prurjeve).
Baseni i sedimentimit duhet të ketë një qasje të lirë në mënyrë që struktura e
hyrjeve të përafrohet lehtësisht.
Pellgu

sedimentimi

duhet

projektuar

si

një

strukturë

jopërshkuese.

Jopërshkueshmëria e saj është siguruar nga instalimin e një gjeomembrane
ndërmjet dy shtresave të gjeotekstilit.
Fundi i basenit të sedimentimit

duhet të rrafshohet në nivelin e kërkuar të

paktën 1 m nga tabani i mbushjes dhe ajo duhet të pastrohet nga të gjitha
materialet organike.
I gjithë baseni i sedimentimit duhet mbuluar me një gjeo-membranë dhe ka dy
shtresa të gjeotekstilit.
Ai përfundon me një shtresë të fundit mbrojtëse nga materiali dhesor, me
trashësi 0,3 m.
Pas përfundimit të punimeve të dherave sipërfaqja duhet të mbillet me bimësi,
qe mbron dherat nga rrëshqitja dhe bëhet rekultivimi i hapësirave te
degraduara.
Pjerrësitë e mbushjes duhet të kositen rregullisht, për të parandaluar zhvillimin e
formave bimore të tjera përveç barit.
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Largimi i sedimentimit është i rëndësishëm sepse ai zvogëlon vëllimin e
përdorshëm të bazenit dhe rrjedhimisht ul efikasitetin e saj.
Baseni i sedimentimit duhet të kontrollohet dhe të mirëmbahet rregullisht për
funksionim optimal, duke përfshirë mirëmbajtjen e rregullt dhe periodike.
6. 4. Masat e marura për mbrojtjen e botës bimore dhe shtazore
Hapja e kanalit dhe vendosja e gypave do të kryhet

në trasen e rrugës

ekzistuese gjegjsisht trupin e rrugës Rajonale R210, që nuk do të ketë ndikime
në botën bimore sepse ne këto sipërfaqe nuk ekziston bimësi si që janë te
lashtat periodike sezonale ose bimësi drusore , sepse këto janë shkatruar me
rastin e hapjesë së rrugës dhe asfaltimit të saj, por për rrethë rrugës gjegjsisht
asfaltit ekziston vetëm bar i egër i mbir vetë).
Nga ajo që u cek më lartë vendosja e gypave në trupin rrugor në këtë lokacion
nuk do të ketë ndikime në botën bimore.
Pas vendosja e gypave ndërtimit të pjesës së rrugës sipërfaqet rrethë rrugës
dhe të gjitha hapësirat dhe më gjer, të cilat do të degradohen gjatë fazës së
ndërtimit duhet të rehabilitohen, duke krijuar kushte qe me bimesia e ulet (bari)
te mbillet duke ju përshtatur ambientit rrethues.
Nëse dëmet në bim dhe në drurë kanë ndodhur pavarësisht nga masat e marra
për mbrojtje, bimët e dëmtuara duhet të zëvendësohen.
Dëmtimet e pashmangshme të natyrës dhe të funksioneve të saj ekologjike dhe
/ ose të peizazhit duhet të kompensohen. Një dëmtim i pashmangshëm duhet të
kompensohet brenda një vonese të caktuar nga ana e masave kompensuese.
Dëmtimi do të konsiderohet se është kompensuar sa më shpejt që funksionet e
zhvlerësuara të ekosistemit të jenë restauruar dhe peizazhi natyror të jetë
restauruar ose vendosur në një mënyrë të përshtatshme me peizazhin e
ambientit rrethues.
Për të zvogluar ndikimet negative në lloje të faunës nga zhurma e krijuar nga
manipulimet e automjeteve punuese dhe transportuese dhe

levizjet e

punëtorve jashtë zonës së zgjërimit dhe asfaltimit të rrugës duhet marr masa
perkates: duhet të përdoren automjete

punuese dhe transportuese te calat
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posedojn filtra të përshtatshëm të cilët redukojn

(zvoglojn)

zhurmën e

automjeteve punuese dhe transportuese, duhet ndaluar levizjet e mjeteve dhe
punëtorve jashtë zonës së vend punishtes. Fauna nuk do të zhduket si pasoj e
ndërtimit të rrugës si që është cek në kapitullin 5.5. Supozohet se nga lokacioni
të gjitha ato lloje të faunës së egër që pengohen (ndikohen) nga aktivitetet që
zhvillohen për vendosjen e gypave do të largohen në periferi të lokacionit dhe
pas përfundimit të punimeve një pjesë e tyre gjatë kërkimit të ushqimit apo
lëvizjeve të tyre përsëri do të kthehet në këtë lokacion.
6.5. Masat per zvoglimin e ndikimit te zhurmes
Duke pasur parasysh zonen e shtrirjes se projektit, zhurma eshte evidente por
konsiderojme se nuk do te tejkalohen nivelet limite standarde: ditën 60 dB,
natën 50 dB, ne vendbanimet e afërta, pran bizneseve dhe gjithë zonën e
komunitetit. Duhet shmangur ndikimet e mundshme akustike të lidhura me
vendosjen e gypave në trupin rrugor duke reduktuar emetimet e zhurmës të
motorëve të makinave të ndërtimit duke përdorur filtra të përshtatshëm ose të
përmirësuar të zhurmës për automjete dhe makina.
Preferohet që të shfrytëzohen motorët e ndërtimit me të përshtatshëm.
Nga qarkullimi i automjeteve te renda do shkaktohet një vibrim ne trasenë e
rrugës. Por jo me ndikime deri ne vendbanim, apo hapësirat tjera publike.
6.6. Peizazhi, masat adekuate
Është i pashmangshëm ndikimi i projektit ne peizazhin e zonës rreth trasesë se
rrugës.

Ndikemet negative gjate zhvillimit te projektit do te eleminohen – ose

te pakten te minimizohen, kure perfundon vendosja e e gypave dhe asfaltimi i
pjesës së rruges në të cilën janë vendos gypat.
Dëmtimet e natyrës dhe të funksioneve të peizazhit duhet të kompensohen.
Dëmtimi do të konsiderohet se është kompensuar sa më shpejt që funksionet e
zhvlerësuara të ekosistemit të jenë restauruar dhe peizazhi natyror të jetë
restauruar ose vendosur në një mënyrë të përshtatshme me peizazhin e
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ambientit rrethues. Kjo mund te ndodhë nëse i kushtohet një vëmendje e
veçante disa elementeve si:
-

gjelbërimi i hapësirës se dëmtuar përskaj rrugës, ose te krijohen kushte
per rexhenerimin e saje,

-

shpatet përgjatë shtrirjes së rrugës e cila është rregulluar do të mbillen me
bimësi te ulet,

-

mirëmbajtja e kanaleve te ujit, duke qene po ashtu te gjelbëruara hapësirat
përreth tyre.

-

mirëmbajtja e mburojave rrethuese, (zëvendësimi i tyre ne rastin kur
dëmtohen ato)

6.7. Menaxhimi i trafikut
Menaxhimi i rruges do te behet si me poshte dhe do te meren te gjitha masat
teknike per menaxhimin e saj. Menaxhimi i trafikut do te behet ne dy menyra:
1. Me ane te tabelave te sinjalistikes
2. Me ane te punonjesve te kompanise duke orintuar perparesine e
makinave me ane te flamureve te kuq.
Tabelat e sinjalistikes qe do te perdoren do te jene, si në fotot në vijim:

Kalim i detyrushëm djathtas

Kalim i detyrushëm djathtas
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Përparsi kalimi automjeteve
që vinjë nga ana e majt

Ndalim qarkullimi

Kalo me kujdes, po kryhen
punime

6.8. Masat e marura për mbrojtjen nga rreziqet aksidentale
Për të parandaluar dhe zvogëluar rreziqet e mundshme duhet ndërmarr këto
masa: Të mirën të gjitha masat për evitimin e derdhjes së derivateve të naftës
dhe vajit nga makinat transportuese dhe ngarkuese si dhe pajimet tjera.
Të merën të gjitha masat e sigurisë konform ligjit për siguri në punë, mbrojtje të
shëndetit të punësuarve dhe mjedisit të punës.
Të hartohet rregullorja ku do të definohen procedurat për rastet aksidentale, të
bëhet aftësimi i të punësuarve dhe të caktohen obligimet e tyre në situata
aksidentale.

7.0. Menaxhimi i Mjedisit dhe Monitorimi Mjedisor
Programi i monitorimit do të zvogëlojë rrezikun mjedisor që mund të rezultojë
nga hapja e kanalit dhe vendosja e gypave trupin e rrugës Rajonale R210.
Detyrat e monitorimit të mjedisit përcaktohen si më poshtë:
-

Kontrollimi plotësimit dhe cilësisë së detyrave inxhinierike të projektit

-

Përcaktimi i nivelit të ndikimit në mjedis

-

Kontrolli i përputhjes së parametrave fillestare të projektit me situatën
aktuale

-

Hartimi i propozimeve për të ofruar "siguri ekologjike" aty ku mospërputhja
ndodh në mes të rezultateve të vëzhguara dhe ndikimeve të parashikuara.
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Kontraktuesi do të zhvillojë masa që kanë për qëllim parandalimin ose pastrimin
në lidhje me çdo aktivitet ndotës që nuk është paraparë në projekt.
Gjatë periudhës së ndërtimit Kontraktuesi ose organizatat e nen kontraktura nga
Kontraktuesi do të jenë përgjegjës për monitorimin.
-

Kontrollimi i plotësisë dhe saktësisë së dokumentacionit të projektimit të
rregulloreve të miratuara në fazat e hershme të projektimit duke përfshirë
masat që synojnë të përjashtojnë ose minimizojnë ndikimet, kompensimin,
objektet për mbrojtjen e mjedisit dhe aktivitetet

-

Përfshirja e masave, në projekt duke u shpjeguar punëtorëve të
kontraktuesit rregulloret për mbrojtjen e mjedisit dhe zgjidhjet e projektit së
bashku me trajnimin e punonjësve nëse është e nevojshme

-

Mbikëqyrja e kompensimit dhe pagesat e tyre, të parashikuara në projekt.

-

Mbikëqyrja e masave për mbrojtjen e mjedisit gjatë ndërtimit

-

Monitorimi i respektimit rregulloreve, dokumenteve standarde, kushteve
teknike dhe kërkesave të projektit nga kontraktuesit

-

Kontrolli i performancës së punëve të rehabilitimit

-

Ekzaminimi i efikasitetit të masave të parashikuara të projektit gjatë
ndërtimit dhe përditësimi i tyre, nëse është e nevojshme

8. Konkluzion
Nga analiza e tërë aspekteve të marra në shqyrtim në Raportin e Vlerësimit të
Ndikimit në Mjedis të projektit për ndryshimin e lokacionit të trases për
vendosjen e

gypave

të Hidrocentralit Sharri nga traseja e cila kalon nëpër

lum, rreth lumit, dhe në mal për të cilin posedon Pëlqim Mjedisor nga MMPH,
në trasen për vendosjen e gypave në trupin e rrugës Rajonale R210, Drejtimi
Brezovicë – Sharr, zbatimi i projektit nuk do të ketë pasoja negative të mëdha
në mjedisin e zonës.
Pas punimit të këtij raporti të VNM-së , mund të konkludohet se ndryshimi i
lokacionit të trases për vendosjen e

gypave

të Hidrocentralit Sharri nga

traseja e cila kalon nëpër lum, dhe rreth lumit, në trasen për vendosjen e
gypave

në trupin e rrugës Rajonale R210 , nuk ka potencial të rrezikimit të
54

shëndetit të njerëzve, gjithashtu ndikimet në tokë , ujë, ajër dhe peizazh, pas
identifikimit dhe zbatimit të gjitha masave mbrojtëse të rekomanduara në këtë
raport, konstatojmë se ato mund të minimizohen në nivel të lakmueshëm, edhe
të eliminohen në fazën e rehabilitimit të hapësirave të degraduara gjatë
vendosjesë gypave .
Ndryshimi i trases për vendosjen e

gypave

të Hidrocentralit Sharri nga

traseja e cila kalon nëpër lum dhe për rreth lumit, në trasen për vendosjen e
gypave

në trupin e rrugës nuk do të ketë ndikime negative në mjedis

gjegjësisht nuk do të ketë ndikime negative në ndotjen e ujit, në botën bimore
dhe në organizmat ujorë, posaçërisht peshq, për arsye se nëpër hapësirën e
trupit të rrugës nuk ekziston bota bimore.
Ndikimet negative në mjedis gjatë fazës së hapjes të kanalit për vendosjen
gypave

në trasen e planifikuar për vendosjen e gypave

në trupin e rrugës

krahasuar me ndikimet negative në mjedis gjatë fazës së hapjes të kanalit për
vendosjen

gypave

në trasen e cila kalon nëpër lum dhe për rreth lumit, janë

minimale pothuajse nuk ekzistojnë fare, për arsye se nuk do të ketë ndikime
negative në ndotjen e ujit, tërbullirën e ujit në lum, nuk do të ketë ndikime
negative në peshq dhe në organizmat ujorë që gjenden në lum, nuk do të
çrregullohen kushtet ekologjike dhe migracioni i lirë i organizmave ujorë,
posaçërisht peshqve, nuk do të ketë ndikime negative në botën bimore dhe
bimësinë drusore, gjegjsisht nuk do të ketë prerje të drunjve, për arsye se në
trupin rrugor nuk ekziston bari dhe bimësi drusore për atë se këto bimësi janë
shkatrruar gjatë ndërtimit të rrugës, gjithashtu traseja e planifikuar për
vendosjen e gypave

në trupin e rrugës nuk do të ketë ndikime negative në

peisazh për arsye se ekziston rruga e ndërtuar dhe gypat do të vendosen nën
dhe, nuk do të ndikojn në ndryshimin e pejsazhit, pas vendosjes së gypave
rruga do të kthehet në gjendje si që ka qen para vendosjes së gypave .
Bazuar në argumentet e lartë cekura sa i përket qështjeve mjedisore vendosja
gypave

në trasen e planifikuar në trupin e rrugës krahasuar me vendosjen

gypave

në trasen e cila kalon nëpër lum dhe për rreth lumit, vendosja e
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gypave

në trupin e rrugës ka ndikime shumë të vogla pothuajse të pa

përfillshme.
Kompania Matkos Group Sh.p.k., gjatë vendosjesë të gypave

në trasen e

planifikuar në trupin e rrugës do t’i përmbahet rekomandimeve dhe kushteve të
përshkruara në raportin e VNM-së si dhe kushteve dhe rekomandimeve që janë
dhënë në Vendimin për Pëlqim nr. 1792 të dates 10.02.2020, për shtrirjen e
gypave në trupin e rrugës Rajonale R210, Drejtimi Brezovicë – Sharr, nga MIT.
Duke i analizuar të gjitha parametrat e procesit të punës gjatë vendosjesë të
gypave në trasen e planifikuar në trupin e rrugës të cilat kanë mundësi të
ndikojnë në

mjedisin jetësor

dhe duke pasur parasysh identifikimin e

ndikimeve të mundshme në mjedis gjatë

vendosjes së gypave , nuk do të

shkaktoj ndikime negative në mjedis dhe nuk rrezikon shëndetin e njeriut nëse
zbatohen të gjitha masat e rekomanduara për fazën e vendosjes së gypave
dhe në pikëpamje të mbrojtjes së mjedisit, mendojmë se këto të dhëna janë të
mjaftueshme dhe i mundësojnë Ministrisë së Ekonomisë dhe Ambientit dhënien
e mendimit për Pëlqim Mjedisor për
vendosjen e gypave

ndryshimin e lokacionit të trases për

të Hidrocentralit Sharri komuna e Shtërpcës, nga traseja

e cila kalon nëpër lum, rreth lumit, dhe në mal, në trasen për vendosjen e
gypave

në trupin e rrugës Rajonale R210, Drejtimi Brezovicë – Sharr, si pas

kërkesës të Labinot Vitija , drejtor i

kompanisë ,, Matkos Group” Sh.p.k.

Veternik, Prishtinë.
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