VNM Hec ,,ORÇUSHA”

N.P.N. ,,RenelualTahiri” Shpk

KOMPANI: N.P.N. ,,RENELUAL TAHIRI’’ Sh.p.k.
KOMUNA E PRIZRENIT

RAPORT
I VLERËSIMI I NDIKIMIT NË MJEDIS
PËR PLOTËSIMIN DHE NDRYSHIMIN E
KOORDINATAVE TË TRASESE SE VENDOSJES SE
GYPAVE, DEKANTUESIT DHE OBJEKTIT
MAKINERIK TË HIDROCENTRALIT ,,ORÇUSHA”
QË SHTRIHEN NË PARCELAT P-70604030-00001-1,
00010-0, 00011-0, 00012-0, 00013-0, ZONA
KADASTRALE ORQUSHA, KOMUNA E DRAGASHIT

Janar, 2021

Kompania Projektuese ,,ALBI & B”-Shpk, nga Prizren

Kompania: N.P.N. ,, Renelual Tahiri” Sh.p.k. Prizren

Bazuar në rregulloren e saj lëshon këtë :

AUTORIZIM
Autorizohet: Kompania ,,ALBI & B” – Shpk, e cila është e Licencuar pranë Ministrisë
së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor si Person Juridik për Hartimin e Raporteve për
Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis.
Për hartimin e: RAPORTI I VLERËSIMI I NDIKIMIT NË MJEDIS
PËR PLOTËSIMIN DHE NDRYSHIMIN E

KOORDINATAVE TË TRASESE SE

VENDOSJES SE GYPAVE, DEKANTUESIT DHE

OBJEKTIT MAKINERIK TË

HIDROCENTRALIT ,,ORÇUSHA” QË SHTRIHEN NË PARCELAT P-7060403000001-1, 00010-0, 00011-0, 00012-0, 00013-0, ZONA KADASTRALE ORQUSHA,
KOMUNA E DRAGASHIT.

Investitori:

Hartuesi i Raportit :

Kompania: N.P.N.,, Renelual Tahiri” Sh.p.k.
z. Refki Hoxha

, drejtor

Kompania ,,ALBI & B” – Shpk
z. Albion Bytyqi , Drejtor

______________

______________
Vv

vv

Janar 2021

1

2

Përmbajtja
1.

faqe
Hyrje ……………............……………………..………..………………….…....…5

2. Qëllimi i Punimit........................................................................................................7
2. Baza ligjore për hartimin e raportit…….……………..……...…....…........….…….7
3. Përshkrimi i lokacionit dhe mjedisit…………….........………...…......……...........9
3.1. Pozita gjeografike e lokacionit .................................................................................9
3.2. Popullsia .................................................................................................................12
3.3. Lidhjet e Komunikacionit ………………..…………………..................…….….13
3.4. Kushtet Klimatike …………………................................……………......…...…14
3.4.1. Reshjet .................................................................................................................15
3.5. Kushtet Hidrologjike …...........................………..……………………...….......16
3.5.1. Pellgu ujëmbledhës i Lumit te Pllaves..................................................................18
3.6. Parametrat hidrologjik te lumit Pllava …………………........................................21
3.6.1. Shpërndarja brëndavjetore e rrjedhjes ujore ........................................................21
3.6.2. Prurjet vjetore me siguri të ndryshme .................................................................21
3.6.3. Qëndrueshmëria e prurjeve ditore .......................................................................22
3.6.4. Prurjet maksimale .............................................................................................23
3.6.5. Rrjedhja minimale ..............................................................................................24
3.6.6 Rrjedhja e ngurtë ………………………………………………………………26
3. 7. Ndërtimi gjeologjik i lokacionit. .........................................................................27
3.7.1. Depozitime të shkriftë (të pa konsoliduar)..........................................................27
3.7.2. Formacione me fortësi të ulët deri mesatare ........................................................29
3.7.3. Formacionet me fortësi mesatare ........................................................................30
3.7.4. Formacionet e forta .............................................................................................30
3.7.5. Tektonika ............................................................................................................30
3.8. Flora dhe Fauna ......................................................................................................31
3.9. Efektet vizuale ( peizazhi) ..........................……...…………...……….................32
3.10. Ajri ………………

……………………………………………..…..…..……33

3.11. Uji .........................................................................................................................33
4.0 Përshkrimi i Projektit ….....................................................................................…34
5.0. Identifikimi dhe përshkrimi i ndikimeve në mjedis ……..........….…..................49
3

5.1. Ndikimet në ajër……………....................……………………..…… .......….......49
5.2. Ndikimet në tokë ……………....................……………………..……......….......50
5.3. Ndikimet në ujë……………....................…………………….......…… ..….......50
5.4. Ndikimet në trafik...................................................................................................51
5.5. Ndikimet ne botën bimore dhe shtazore …..................………..…....… ..…........51
5.6. Ndikimi në Peizazh ...............……………………..…............................................52
5.7. Ndikimet ne raste aksidentale …...… ..…..............................................................52
6.0

Marja e masave për parandalimin dhe zvogëlimin e ndikimeve...........................53

6.1. Masat e marura për mbrojtjen e ajrit .……………………..…...….........…..........53
6.2. Masat e marura për mbrojtjen e tokës ……………..…..................… ..…..........53
6.3

Masat e marura për mbrojtjen e ujit ……..…...… ..…..........................................54

6.4. Masat e marura për mbrojtjen e botës bimore dhe shtazore……............….…..55
6.5. Masat e marura për mbrojtjen nga rreziqet aksidentale……..…...… ......….........56
7.0

Programi i monitorimit të ndikimit në mjedis të Hidrocentraleve .................... 56

7.1

Ndikimet ne Mjedis dhe masat zbutëse gjatë ndërtimit dhe operimit të HC-it.......57

7.2. Programi i monitorimit te mjedisit gjate ndërtimit dhe operimit te HC-it............. 60
8.0. Masat rehabilituese pas përfundimit të aktivitetit të Hidrocentralit.... ...............63
9.0.

Konkluzion... ……..…...… ..….............................................................................63

4

1. Hyrje
Kompania NPN. ,,Renelual Tahiri” – shpk, posedon Pëlqim Mjedisor qe nga viti 2016
me te cilin pëlqim edhe janë kryer te gjitha punimet rreth realizimit te funksionimit
normal te Hidrocentralit

Orqusha, mirëpo gjate ekzekutimit te punimeve

dhe

veshtersive qe janë paraqitur gjatë procesit te punës kompania ka shfrytëzuar edhe disa
parcela te cilat kufizohen me parcelat ku kompania posedon pëlqimin mjedisor, andaj
jemi te detyruar qe ti nënshtrohemi raportit te VNM-se edhe ne parcela fqinje me numër
P-70604030-00001-1, P-70604030-00010, P-70604030-00011-0, P-70604030-00012-0,
P-70604030-00013-0 ku janë te vendosur Traseja e gypave, dekantuesit si dhe Objektet
Makinerik te Hidrocentralit Orqusha te cilat do ti përshkruaj me poshtë. Ne këtë raport
nuk janë marr ne shqyrtim ndikimet te cilat kane ndodhur gjate ekzekutimit te punimeve
sepse ne momentin e përpilimit te këtij Raporti te gjitha punimet ne vepren e marrjes,
trasesë se gypave, dekantuesit dhe objektit makinerik kane qene te përfunduara, andaj ne
shqyrtim janë mare vetëm ndikimet dhe masat gjate funksionimit te Hidrocentralit
Orqusha.
Për funksionim te mirfillt te Hidrocentralit Orqusha, Energjitë e ripërtritshme gjithnjë e
më shumë po konsiderohen si një nga faktorët më me rëndësi në zhvillimet strategjike
për shkak të dobive të shumëfishta që arrihen me shfrytëzimin e tyre. Shfrytëzimi
enorm i energjentëve themelor (karburant të ngurtë, të lëngët dhe të gaztë ), në anën
tjetër në vazhdimësi rriten nevojat e përdorimit të energjisë dhe rrezikimi gjithnjë e më
shumë i mjedisit, para njerëzimit paraqitet nevoja urgjente për hulumtimin e mundësive
për përdorimin e burimeve të ripërtritshme të energjisë. Një nga këto burime natyrore të
ripërtritshme të energjisë është edhe hidro energjia. Strategjia e zhvillimeve energjetike
e Republikës së Kosovës duhet të bazohet në zhvillimin e përdorimit të burimeve të
energjive të ripërtritshme si dhe shfrytëzimin e teknologjive të reja për prodhimin e
energjisë elektrike. Orientimet strategjike, programore dhe të planifikuara
shfrytëzimin e hidrocentraleve
hidrocentraleve

për

janë si rezultat i raportit ndaj mjedisit. Shfrytëzimi i

ndikon globalisht në ngritjen e kualitetit të mjedisit edhe atë në

zvogëlimin e emisionit të CO2, zvogëlimin e emisionit të materieve të papastërta dhe
krijimin e mbeturinave. Brenga rreth ngrohjes globale së bashku me çmimet e larta të
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karburanteve po i japin një shtytje të madhe zhvillimit të legjislaturës, përkrahjes
(iniciativës) dhe komercializimit të industrisë së energjisë së ripërtritshme.
Përfaqësuesi i kompanisë N.P.N. ,,Renelual Tahiri” Sh.p.k. nga Prizreni ka kryer te
gjitha punimet rreth ndërtimit te hidrocentralit dhe tani pothuajse është gati për lëshim
ne pune te Hidrocentralit i cili është i pajisur me dy turbina njëra me kapacitet N- 2.7
MW dhe turbina e dyte me kapacitet N- 1.3 MW , kapacitet i përgjithshëm i dy
turbinave është N- 4 MW, të emërtuar Hidrocentrali ,,Orçusha ”, mbi rrjedhjen e
Lumit të Pllavës ne lokalitetet e Komunës te Dragashit.
Raporti i Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis për plotësim dhe ndryshim te kordinatave ne
disa parcela fqinje ku janë te ndërtuara objektet Ekzistuese te Hidrocentralit ,,Orçusha”,
mbi rrjedhjen e Lumit të Pllavës ne lokalitetetet e Komunës te Dragashit, është punuar
në bazë të kërkesës së z. Refki Hoxha, drejtor i kompanisë N.P.N.
Raporti i VNM-se i punur për NPN,,Renelual Tahiri” Sh.p.k. Prizren, i cili paraqet një
dokument të rëndësishëm dhe të domosdoshëm për marrjen e Pëlqimit Mjedisor, Lejes
Mjedisore e pastaj lejeve tjera te nevojshme për funksionimin e Hidrocentraleve me
qëllim që të analizohen ndikimet në mjedis të tërë veprimtarisë, duke i parashtruar dhe
ndërmarr masat e domosdoshme për mbrojtjen e mjedisit në lokalitetin ku janë të
ndërtuara objektet e Hidrocentralit Orqusha.
Përmes VNM-së do të analizohen karakteristikat e gjendjes ekzistuese të mjedisit në
lokalitetin ku është i përfunduar ndërtimi i objekteve te Hidrocentralit Orqusha, si dhe
karakteristikat e potencialeve përkatëse, nga njëra anë, dhe karakteristikat tjera
mjedisore të punëve të cilat zhvillohen në bazë të projektit, nga ana tjetër.
Gjatë hartimit të Raportit të VNM-s vlen te përmendet se te gjitha punimet rreth
ndërtimit te objekteve për funksionim normal te Hidrocentralit Orqusha janë te
përfunduara dhe ne këto momente nuk paraqet ndonjë ndikim te mundshme ne ambient
përpos ati gjate funksionimit te Hidrocentralit Orqusha.
Duke u nisur nga qëllimi paraprak dhe në metodologjinë e hartimit të raportit të
vlerësimit të ndikimit në mjedis, ky Raport i VNM-së bëhet me qëllim të përkufizimit
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 të
VNM-s duhet marrë për bazë identifikimin e burimeve të ndotjes, vlerësimin e ndikimit
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të tyre në mjedis si dhe propozimin e masave për parandalimin apo së paku zvogëlimin
e vlerave të ndotjes gjer në kufijtë e lejuar për fazën e ndërtimit të hidrocentraleve,
gjatë fazës së aktiviteteve punuese të Hidrocentraleve për prodhimin e energjisë
elektrike si dhe gjatë fazës pas përfundimit të aktiviteteve prodhuese të Hidrocentraleve
ne lokalitetet e komunës së Dragashit.

1.1.

Qëllimi i hartimit të raportit të VNM-se

Hartimi i këtij raporti të Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis për plotësim dhe Ndryshim
te lokacionit të objekteve ekzistuese si: trasesë për vëndosjen e gypave të
hidrocentralit , veprës se

të marrjes, objektet e hidrocentraleve

Kompletimin e dokumentacionit teknik

që mundëson me kohë

ka dy qëllime:
të aplikohet në

Ministrinë e Ekonomisë dhe Ambientit për marrjen e Pëlqimit Mjedisor si kusht për
marrjen e Lejes Mjedisore dhe Lejeve tjera përkatëse për funksionim te Hidrocentralit
Orqusha dhe qëllimi i dytë që kompania sipas raportit të VNM-së duhet të veprohet në
monitorim, përkujdesje në ndotjen e mjedisit si dhe për qellim ekonomiko financiar të
kësaj ndërmerrje, sepse me anë të këtij projekti do të realizohet punësim si dhe mbajtja
ne pune te një numër i punëtorëve te cilët janë te punësuar ne Hidrocentralin Orqusha,
për të cilët kjo trevë ka nevojë, si dhe

janë përfitimet ekonomio-financiare të

kompanisë.

2.0. 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 në kohen e duhur.
Ligjet dhe aktet nënligjore me te rëndësishme te aplikuara për hartimin e VNM-së për
ndërtimin e hidrocentraleve për prodhimin e energjisë elektrike me anë të ujit, janë si
me poshtë: Ligjet
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Ligji për Mbrojtjen e Mjedisit Nr. 03/L-025



Ligji për VNM Nr. 03/L-214



Ligji për tokën bujqësore Nr. 02/L- 26



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



Ligji për Energjinë Nr. 03/L-184



Ligji për Rregullatorin e Energjisë Nr. 03/L-185



Ligji për Energjinë Elektrike Nr. 03/L-201



Ligji për ndërtim Nr. 04/L-110



Ligji për planifikim hapësinor Nr. 04/L-174



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.

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 (85/337/EEC)
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3. Përshkrimi i Lokacionit dhe Mjedisit
3.1. Pozita Gjeografike e lokacionit
Lokacionet në të cilat është ndërtuar dhe pothuajse ne detale është i përfunduar i gjithë
projekti i objekteve nga vepa e marrjes deri te objekti i Hidrocentralit ,,Orqusha” dhe
për momenti te gjitha punimet përgatitore për funksionim janë përfunduar ne rrjedhjen
e degës së lumin te Pllavës, e cila gjendet ne zonën kadastrale Orqusha ne lokalitetet e
Komunës së Dragashit.
Dragashi është komuna më jugore e Kosovës, e cila kufizohet me vendet fqinje të Ish
Republikës Jugosllave të Maqedonisë (IRJ e Maqedonisë) në lindje dhe jug dhe me
kufirin e Shqipërisë në perëndim. Koordinatat e komunës janë 41 50‟ 58” - 42 09‟ 03”
në gjerësi në gjeografike veriore dhe 20 35‟ 39” - 20 48‟ 26” gjatësinë. Në veri,
Dragashi kufizohet me Komunën e Prizrenit që është qendra e rajonit jugor të Kosovës
në kuadër të së cilës është dhe Dragashi. Qyteti i Dragashit është 37km larg nga qyteti i
Prizrenit.
Komuna përfshin një sipërfaqe prej 435.8 km², afërsisht 4% e tërë territorit të Kosovës
dhe është e teta për nga madhësia në mesin e tridhjetë komunave të Kosovës. Komuna e
Dragashit përfshin 36 vendbanime, me qytetin e vogël të Dragashit si qendër e
komunës. Komuna kufizohet në skaje nga Malet e Sharrit në anët jugore dhe lindore, që
vazhdojnë shtrirjen në IRJ të Maqedonisë dhe Shqipëri. Ky varg malor shtrihet në
verilindje-jugperëndim afërsisht 70 km në gjatësi dhe 30km në gjerësi, me një sipërfaqe
totale rreth 1600km². 900km² (56.25%) e kësaj sipërfaqeje shtrihet në IRJM, 690 km²
(43.12%) në Kosovë dhe 10 km² (0.63%) në Shqipëri. Karakteristikë specifike e
Dragashit janë hapësirat e gjëra të kullotave që e ka bërë këtë zonë të përshtatshme për
blegtori, bujqësi dhe produkte bujqësore.
Ngastrat kadastrale qe i nënshtrohen raportit te VNM-se në të cilat janë te ndërtuara
objektet e planifikuara të hidrocentralit Orqusha do të i shënojmë në vijim:
Hidrocentrali ,,Orçushë”, me objektet përcjellëse është i ndërtuar ne rrjedhjen e lumit
të Pllavës në ngastrat kadastrale P-70604030-00832-0, dhe P-70604030-00001-1,
P-70604030-00010-0, P-70604030-00011-0, P–70604030-00012-0 dhe P–7060403000013-0 që do të shënohen në vijim :
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Vepra e marrjes në lumin e Pllavës për marrjen e ujit do të ndërtohet në ngastrën
kadastrale me nr. P-70604030- 00832-0, dhe disa nga objektet përcjellëse janë te
ndërtuara ne parcelën P–70604030- 00001-1, prona e Pylltarisë me te cilën kompania
NPN, ,,RenelualTahiri”-shpk ka kontratë e shfrytëzimit te ngastre te cilat i takojnë zonës
kadastrale Orçushë, komuna e Dragashit .
Traseja. Shtrirja e trasesë gjegjësisht gypat janë të vendosen në ngastrën kadastrale
nr. P-70604030-00832-0, dhe P-70604030-00001-1, P-70604030-00010-0, P-7060403000011-0, P-70604030-00012-0, zona kadastrale Orçushë, komuna e Dragashit .
Objekti Makinerik, Ndërtesa e Hidrocentralit gjegjësisht objekti për vendosjen e
turbinave me pajimet përcjellëse për prodhimin e energjisë elektrike jane të ndërtuara
në ngastrën

kadastrale nr. P-70604030-00012-0.dhe P-70604030-00013-0, , zona

kadastrale Orçushë, komuna e Dragashit.
Lokacionet

e

objekteve te Hidrocentraleve ,,Orçusha”, të cilat

ndërtohen ne rrjedhjen e lumit të Pllavës, gjenden

planifikohen të

ne pjesën malore ne lartësitë të

ndryshme mbidetare te cilat do të i shënojmë në vijim:
Hidrocentrali ,,Orçushë”- Vepra e marrjes është ndërtuar në lartësinë mbidetare prej
Kuota-789m, prej nga fillon kanali i derivacionit dhe gypat me gjatësi prej 2000 m, i
cili përfundon në ndërtesën e hidrocentralit e cila është e ndërtuar

ne lartësinë

mbidetare prej kuota-730m, me një disnivel prej 59 m.
Zona e Hec–it të Orçushës ka infrastrukturë të pa zhvilluar, mirpo me angazhimin e
kompanisë NPN, RenelualTahiri shpk, infrastruktura e kësaj zone është rregulluar me
rruge te cilat lirshëm mund te kalohet me makineri deri te vepra e Hec- Orqusha. Në
veri të zonës së HC-it të Orçushës kalon rruga automobilistike e asfaltuar që lidh
qytezën e Dragashit dhe fshatrat rreth e rrotull e cila nga hec Orcusha është larg mbi
1000m.

Për të vajtur në zonën e HC-it të Orçushës mund të afrohesh me rrugë

automobilistike të asfaltuar deri në fshatin Orçushë. Më tej nuk ka asnjë lloj rruge
automobilistike. Pranë zonës së HC-it mund të afrohesh edhe nga territori shqiptar.
Rruga automobilistike e pa asfaltuar vjen deri në fshatin Orgjost dhe më tej me rrugë
këmbësore shkohet deri në zonën e HC-it të Orçushës. Në Veri të Orqushës kalon rruga
e cila lidh fshatin Krstec largësia e veprës së marrjes së Hec-it të Orqushes nga kjo
rrugë është 1500m.
10

Lokacionet ku është i ndërtuar
gjegjësisht

hidrocentrali Orqusha me objektet percjellese,

ndërtimi i veprave të marrjes, kanaleve me tubacion dhe objektet e

hidrocentraleve shihen ne pjesët e hartave topografike të më poshtme.

Harta e lokacionit te Hec-eve Ekzistuese

Pozita gjeografike e Hec- Orqusha
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Hidrocentrali Orqusha vendbanimin më të afërt e ka fshatin Orqushen me largësi 950
m e cila gjendet në pjesën jugore në drejtim të rrjedhës së lumit Orqusha, në perëndim
kufizohet me Republiken e Shqiperise, vendbanimi më i afërt është fshati Orgjosti me
largësi 1500 m, ndërsa nga Kufiri i Shqipërisë deri tek Hec ,,Orqusha” është larg 350
m. Në veri kufizohet me zonën kadastrale të Krstecin i cili vendbanim është larg 1000m
shtratit të lumit, ndërsa në lindje ku edhe është vepra e marrjes se Hec Orqusha gjendet
Qyteti i Dragashit i cili është me largësi 4.5 km.

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. Duke pasur parasysh llojin e projektit dhe pozitën gjeografike të
lokacionit ku është i ndërtuar hidrocentrali Orqusha,
Hidrocentraleve ne distancë mbi 1000m

largësinë e objekteve te

nga objektet e banimit, ndërtimi i

Hidrocentraleve nuk do të kenë ndonjë ndikim negativ relevant në popullatë dhe
objektet ne rrethinë, përpos që do të kenë vetëm dobi sepse një numër i popullatës do të
punësohen gjatë fazës së funksionimit dhe kryerjes së aktiviteteve për prodhimin e
rrymës elektrike nga uji.
Vlerësimet nga Agjencia Kosovare e Statistikave për shifrat e popullsisë në vitin 2008
japin një numër të popullsisë prej 42,171 banorë në komunën e Dragashit. Ka dyshime
të mëdha nëse këto janë shifra të besueshme, meqë tregojnë për një rritje të
vazhdueshme të popullsisë – dhe në disa vendbanime, një rritje dramatike të popullsisë,
ndonëse në realitet emigrimi nga Dragashi në vende tjera të Kosovës, vende të ish
Jugosllavisë, apo në Evropë pasur ndikim të madh në popullsinë e përhershme që është
regjistruar. Kjo ka mundur të vijë nga një metodë e parregullt e raportimit apo
numërimit gjatë ushtrimeve të ndryshme të grumbullimit të të dhënave. Pjesa dërmuese
e vendbanimeve shfaqin një trend ngritës të shtimit të vazhdueshëm të popullsisë nga
1921, me një kulmim më të theksuar nga 2008-2010 (ku ka shënime në dispozicion), e
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përcjellë me një rënie signifikante në popullsi të regjistruar në vitin 2011 në një nivel të
ngjashëm me shënimet për vitin 1991.
Vendbanimet që shfaqin një trend drejt shtimit të popullsisë në vitin 2011 janë
Restelica, Radesha, Krusheva, Glloboçica, Brodi, Zlipotoku dhe Zymi.
Për rajonin e Gorës, të dhënat mbi popullsinë janë siguruar nga Koordinatori Komunal
për të Drejtat e Komuniteteve Pakicë dhe Integrim, dhe është bazuar në shënime të
mbajtura nga Bashkësia Islame në 2007 dhe 2009.34 Në vitin 2007, të dhënat tregojnë
se 11,007 banorë banonin në mënyrë të përhershme në rajonin e Gorës, ndërsa 17,019
kishin emigruar. Në vitin 2009 numri i banorëve të përhershëm kishte rënë në 10,684.
Është me gjasë se në disa raste, pjesëtarët e popullsisë që jetojnë jashtë vendit gjatë
pjesës më të madhe të vitit, janë regjistruar si banorë të përhershëm në shënimet
komunale të Dragashit (e jo si banorë të përkohshëm – në qoftë se është bërë fare ndonjë
dallim), prandaj ka mundësi të ketë anomali në ndryshimet e popullsisë. Këta banorë të
përkohshëm nuk janë numëruar në Regjistrimin e Popullsisë në Kosovë të vitit 2011.

3.3. Lidhjet e komunikacionit
Komuna e Dragashit është e lidhur me pjesën tjetër të Kosovës përmes dy rrugëve: njëra
është e asfaltuar, e cila është e lidhur drejtpërsëdrejti me autostradën e re ndërmjet
Shqipërisë dhe Prishtinës, fillon në Zhur dhe futet afër fshatit Brezne / Brezna, dhe një
rrugë tjetër e paasfaltuar që futet afër fshatit Zaplluxhe. Një rrugë e vetme e pashtruar
nga Restelicë shpie tek kufiri në jug, dhe e ndërlidhë Dragashin me rajonin Gorna Reka
në IRJ të Maqedonisë tek kalimi malor në Lukovo Pole (1500), ndonëse kjo është
mbyllur që nga viti 2001. Shtigje tjera të ecjes në këmbë dhe shtigje bujqësore
përshkojnë vendkalimet joformale të kufirit në IRJ të Maqedonisë dhe Shqipëri.
Ekzistojnë rreth 570km të rrugëve dhe shtigjeve brenda komunës së Dragashit, nga të
cilat afërsisht gjysma (278km) janë të qasshme për veturat e zakonshme. Ato kanë
dallime të mëdha në cilësinë e tyre. Deri para disa viteve kushtet e këqija të rrugëve në
komunë kanë luajtur rol kryesor në izolimin e komuniteteve të fshatrave të Dragashit,
duke i prekur kështu një numër të aspekteve të jetës së përditshme, nga qasja në arsim
gjatë dimrit deri te qasja në tregje për shitje të produkteve dhe mallrave. Në disa vitet e
fundit, komuna ka ndërmarrë përpjekje të mëdha për përmirësimin e gjendjes së rrugëve
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lokale. Aktualisht ekzistojnë vetëm dy fshatra të largëta që nuk kanë qasje në rrugë të
asfaltuar: Orçushë dhe Pllajnik. Prandaj, shumica e vendbanimeve kanë qasje në rrugë
rajonale përmes rrugëve të asfaltuara, ndonëse duhet të theksohet që rrugët ndërmjet
fshatrave dhe ndërmjet fshatrave janë në shumë raste ende të paasfaltuara.
Lokacionet ku eshte i ndertuar hidrocentralet gjegjësisht zona e HC – it të Orçushës ka
infrastrukturë të pa zhvilluar, kete rruge e ka ndertuar kompania investuese NPN,
,,RenelualTahiri” Shpk qe nga rruga e Rapqes e deri te objekti i Hec Orqusha ne gjatesi
3000 m. Në veri të zonës së HC-it të Orçushës kalon rruga automobilistike e asfaltuar që
lidh qytezën e Dragashit dhe fshatrat rreth e rrotull e cila nga hec Orcusha është larg
mbi 4500m. Për të vajtur në zonën e HC-it të Orçushës mund të afrohesh me rrugë
automobilistike të asfaltuar deri në fshatin Orçushë. Më tej nuk ka asnjë lloj rruge
automobilistike. Pranë zonës së HC-it mund të afrohesh edhe nga territori shqiptar.
Rruga automobilistike e pa asfaltuar vjen deri në fshatin Orgjost dhe më tej me rrugë
këmbësore shkohet deri në zonën e HC-it të Orçushës. Në Veri të Hec Orqusha kalon
rruga e cila lidh fshatin Krstec largësia e Hec-it nga kjo rrugë është 1000m.
Edhe aksi ku shtrihet tubacionet për hidrocentralet nuk ka patur rrugë automobilistike,
kete rruhe e ka hapur vet kompania me mjete vetanake, me heret ka ekzistuarë rrugë
malore që i kane shërbyer dhe i ka mirëmbajtur ekonomia pyjore, e pastaj nga këto
rrugë ka qene e nevojshme të
ndërtimin e veprave

ndërtohen rrugët ku nuk ekzistojnë rrugët malore për

të marrjes,

hapjen e kanaleve dhe vendosjen e gypave dhe

ndërtimin e objekteve të hidrocentraleve.

3.4. Kushtet Klimatike
Komuna e Dragashit ka klimë subalpine me temperaturë mesatare vjetore prej 8.6°
Celsius. Verat janë të shkurta dhe të freskëta me temperaturë mesatare prej 18.1° C, me
dimra të gjatë dhe relativisht të ftohtë (temperaturë mesatare -0.4°C). Temperatura më të
larta përjetohen në lugina, ku është afërsisht 10°C më nxehtë se sa në majat malore, dhe
pikërisht në këto zona gjenden edhe shumica e vendbanimeve apo fshatrave.
Temperatura mesatare gjatë periudhës së vegjetacionit nga prilli-shtator është 15°C.
Temperaturat maksimale të regjistruara janë 36.5° C në korrik dhe -21.5° C në janar.
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Konkretisht temperatura mesatare vjetore e ajrit është 10.20°C ndërkohë qe
temperatura mesatare e janarit (muajit me te ftohte) është 0.9 0°C dhe ajo e
muajit korrik është 19.1 0°C.

Temperaturat mesatare ne zonen ku do te ndertohen hidrocentralet

Malet e larta që e rrethojnë komunën i mbrojnë vendbanimet/fshatrat nga kushtet
ekstreme klimatike dhe krijojnë mikroklima të buta. Është relativisht e strehuar nga
erërat e forta, me afërsisht 18.1% të ditëve në vit pa erë. Përgjithësisht erërat fryjnë nga
verilindja dhe jugperëndimi Nuk ka të dhëna të besueshme të erërave në rajonin e
Dragashit. Ende është në proces një vlerësim profesional i erërave. Pika më e afërt, që
është shfrytëzuar në të kaluarën për të matur shpejtësinë e erës, në mënyrë që të
vlerësohet energjia e saj potenciale, është afër fshatit Zym. Kjo pikë është rreth 16 km
larg nga kufiri i komunës Dragash, dhe rreth 25km nga qyteti Dragash dhe konsiderohet
të jetë shumë larg për të ofruar të dhëna relevante për komunën.

3.4.1. Reshjet
Lagështia vjetore relative e ajrit është 76%, që arrin kulmin më të lartë në nëntor me
83.15% dhe më të ulët në gusht 67.6%.
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Dragashi përjeton nivel të lartë të reshjeve të shiut dhe të borës, të shpërndara
njëtrajtshëm përgjatë hapësirës së komunës. Reshjet më të mëdha të shiut ndodhin në
muajin qershor me pak mbi 100mm reshje, si dhe pikat që pasojnë në shtator dhe nëntor.
Muajt në të thatë janë janari dhe marsi, si dhe gushti. Afërsisht 50% e totalit të reshjeve
vjetore bie nga muaji prill deri në shtator. Sasia mesatare vjetore e të reshurave është
807mm. Më shumë reshje bie në majat në veriperëndim (Koritnik) dhe juglindje
(Shutman) të komunës.30 Mesatarja e të reshurave të shiut në lartësi më të vogla është
800 mm, me mbulim bore 120 ditë gjatë vitit, ndërsa reshjet e shiut me mesatare prej
1370 mm. Në zona më të larta bora qëndron afërsisht 280 ditë gjatë vitit.

Reshjet atmosferike mesatare ne zonen ku eshte i ndertuar Hec-Orqusha

3.5. Kushtet Hidrologjike
Dragashi mund të ndahet në nën-pellgjet lumore të tija kryesore: me Lumin Restelicë,
lumin Plavë (në rajonin e Opojës, duke përfshirë pjesët lindore të zonës së Malit të
Sharrit në zonën e Dragashit), dhe të pellgut ujor të Lepencit (në pjesën jugore të
komunës). Një sistem i katërt shtrihet rreth Breznës, ku zona rrjedh përmes një strukture
nëntokësore karstike në zonën e Prizrenit. Dy nga këto rrjedha kryesore të ujit i përkasin
pellgut të madh të Drinit të Bardhë që përmes Shqipërisë derdhet në Detin Adriatik:
Lumi Plavë me degët e tij në veri, dhe lumi Restelicë që i bashkohet apo derdhet në
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lumin Plavë. Sistemi i tretë kryesor ujor – pellgu i lumit Lepenc – shtrihet në jug dhe
kryesisht derdhet nga IRJ të Maqedonisë në Detin Egje.
Uji është një burim i fuqishëm natyral në Dragash, me burime të shumta të ujit nga
altitudat më të ulta e deri në zonat më të larta mbi 2500m, dhe në mesatare ka
1130mm/m2 të reshura në vit. Densiteti mesatar për komunën është 2.1km të rrjedhave
të ujit për një km2 të sipërfaqes tokësore, me 0.4km të rrjedhave të mëdha permanente
të ujit dhe 1.7km të atyre më të vogla apo të përkohshme. Përafërsisht 76% (700km) të
rrjedhave të ujit të komunës së Dragashit gjenden në malet e rajonit të Gorës, ku luginat
e lumit dhe liqenet e formuara nga shkrirjet e akullit kontribuojnë në numrin e madh të
kanaleve të ujit. Rreth 24% të kanaleve ujore të Dragashit gjenden në Opojë (215km).
Shumica e këtyre rrjedhave të ujit janë të vogla apo të përkohshme, me një gjatësi të
përgjithshme prej gati 740km në tërë komunën. Rrjedhat e mëdha të ujit në Dragash
janë përafërsisht 170km. Dy liqenet kryesore janë liqeni Shutman dhe liqeni Brezne.
Pellgu i Pllavës është zona e ujëmbledhës së sasisë më të madhe të ujit në komunën e
Dragashit, e cila grumbullon katër herë më shumë të reshura se lumenjtë e Lepencit apo
të Restelicës, dhe gjendet në veri të komunës. Pjesa më e madhe e jugperëndimit të
territorit të komunës i takon derdhjes së pellgut të lumit të Lepencit në detin Egje
(6.761ha = 16% të territorit). Nën-pellgu i vetëm është ai i lumit të Lepencit.
Madhësia e pellgut të lumit të Pllavës është 29,730ha, me rrjedhë vjetore minimale prej
1.43m3/s dhe maksimale prej 14.4m3/s, duke dhënë kështu një mesatare prej 5.74m3/s.
Sezona e rrjedhës së lartë varet nga shkrirja e borës dhe zgjat nga shkurti deri në
qershor.
Lumi Pllava është burimi më i rëndësishëm i ujit në Dragash. Ajo formon një nën-pellg
si pjesë e Drinit të Bardhë, pellgut më të madh të lumit në Kosovë që mbulon shumicën
e pjesës perëndimore të vendit (84% të territorit) dhe që lidh qytetet kryesore të
Kosovës. Drini i Bardhë në Dragash përbëhet nga nën-pellgjet e lumit të Restelicës,
Lumit Brod, Lumit Sotka, Lumit të Pllavës dhe Lumit të Prizrenit.
Lumenjtë më të vegjël të Gurit të Zi dhe të Restelicës janë 9118ha, respektivisht
7090ha. Rrjedha vjetore mesatare e ujit të të parit është 2.31m3/s (minimumi 0.84m3/s,
maksimumi 6.48m3/s) ndërsa e të fundit është 1.92 m3/s (minimumi 1.01m3/s,
maksimumi 4.73m3/s). Lumenjtë e Restelicës, Klekut, Soputnicës, Zlipotokut, Gurit të
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Zi, Cajlanskës, Serupskës dhe Suvës derdhen në nën-pellgun e Restelicës. Sezona e
rrjedhës së lartë fillon në Prill për shkak të altitudës më të lartë të ujëmbledhësve.
Niveli i rrjedhave të ujit për të tre lumenjtë arrin majën në muajin maj, më së shumti për
lumin e Pllavës, e cila gjithashtu ka një majë në muajin nëntor. Niveli më i ulët i
rrjedhave të ujit arrihet prej muajit gusht deri në tetor për shkak të reshjeve të pakta,
ndonëse kjo periudhë është më e shkurtër për lumin e Pllavës se për lumin Brod dhe
lumin e Restelicës. Reshjet më të shpeshta nga shtatori deri në dhjetor rezultojnë në
nivel më të lartë të rrjedhave.
Pyjet dhe lagunat janë të shpërndara në mënyrë të pabarabartë në komunë. Kjo u hapi
rrugë shkarkimeve të shpejta të të reshurave dhe shkrirjes së borës, dhe për këtë janë të
rëndësishme në kontrollin dhe rregullimin e ekosistemeve në Dragash. Për shkak të
terreneve malore, zonat më jugore të komunës (nën-pellgu i Gurit të Zi) kanë pak pyll
dhe janë në mënyrë të konsiderueshme më pak rigjeneruese se zonat në veri, që përbëjnë
më pak se 20% të zonës. Megjithatë, kjo mungesë mbulohet nga zonat e mëdha të
lagunave (841ha) – gati 71% e tërë zonës së lagunave në komunë. Për dallim, pyjet e
larta dhe pyjet e korive në pjesët veriore të komunës përbëjnë përqindje të larta të
zonave ujore rigjeneruese, posaçërisht rreth Malit Koritnik dhe nën-pellgut të lumit
Sotke.

3.5.1. Pellgu ujëmbledhës i Lumit te Pllaves
Ekziston një numër i konsiderueshëm përrenjsh malor qe i përkasin kësaj zone dhe qe
burojnë nga kreshtat e krahinës se Dragashit duke u drejtuar për nga shtrati i trungut te
lumit të Pllavës.
Formacionet kryesore gjeologjiko-inxhinjerike ne krahun e djathte te lumit te Pllaves
janë: Formacione te forta: ofiolitet (peridotite, dunite, bazalte etj.).


Formacione me fortesi mesatare: flishet e Kretakut dhe rreshpet e Poleozoikut.



Depozitime te shkrifta: aluvionet e lumit Iber dhe te degeve te tij, proluvionet dhe
deluvionet.

Pellgu ujëmbledhës i lumit të Pllaves për HEC-et për te cilat shoqëria ka marre para
autorizimin është paraqitur ne figurën në vijim ndodhet në zonën e Dragashit.
Gjeografikisht ai është se ky pellg ka kushte fiziko-gjeografike (klimë, gjeologji, bimësi,
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lartësi etj) të ngjashme me njeri tjetrin. Ai formohet prej disa prockash me ujshmëri të
lartë të cilët mbledhin ujërat e një zone me reshje të bollshme ne malesine e Sharrit.

Figura Pellgu ujëmbledhës për HEC-et e kaskades se Lumenjve te Orqusha

3.5.1. Rrjedhja ujore mesatare vjetore për pellgun ujëmbledhës
Parametri kryesor i rrjedhjes vjetore është prurja mesatare vjetore, ose norma e
rrjedhjes, e cila jep ujshmërinë e lumit të Pllaves ose sasinë e ujit që rrjedh mesatarisht
në këto akse te secilës vepër marrje.
Për llogaritjen e rrjedhjes ujore të pellgut në studim u shfrytëzuan të dhënat
shumëvjeçare të vrojtuara në lumit të Pllaves si dhe krahasimi i tij me vlerat e pellgjeve
te tjerë ujëmbledhës me te njëjtin modul prurjesh.
Studimi i plote hidrologjik për basenin ujëmbledhës te lumit të Pllaves do te behet duke
u mbështetur ne metodën e analogjisë me te dhënat e vendmatjeve te Orcushes dhe qe
plotesojne kushtet e analogjise.
Topografia e zonave ku do te shtrihen veprat hidroteknike është realizuar me ane te
rilevimeve dhe me shfrytëzimin e hartave me shkalle 1:25000 dhe 1:2500 te siguruar
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nga Investitori ne bashkëpunim me Komunën e Dragashit. Për basenin ujëmbledhës te
lumit të Pllaves, skema është mbështetur ne kuotat e shtratit te përrenjve, për te cilin
është ndërtuar profili gjatësor i shtratit, si baza themelore e translokimit te kuotave ne
çdo pike te dëshiruar. Duhet theksuar qe te gjithë veprat hidroteknike për fazën e
projekt-idesë janë te lidhura me terrenin ne kuota absolute, te përcaktuara nga hartat
1:2500.
Studimi gjeologjiko- inxhinierik qe po realizohet po mbështetet ne fazën e pare te
rilevimit sipërfaqësor nëpërmjet hartës gjeologjike ne shkalle 1:25000 dhe 1:2500 (për
veprat kryesore te centralit) dhe rikonjicioneve te kryera ne vend, duke evidentuar
gjeologjine inxhinierike për çdo vepër te skemës.
Baza e te dhënave te mësipërme do te shërbejë për ketë analize te vlerësimit e
potencialit hidroenergjitik teorik dhe real te shfrytëzimit te basenit ujëmbledhës te lumit
të Pllaves.

3.6. Parametrat hidrologjik te lumit Pllava
3.6.1. Shpërndarja brëndavjetore e rrjedhjes ujore
Aksi i HEC Orqush-es është i përbëre nga dy dege te lumit të Pllaves me kuota
përkatëse te dhëna me sipër dhe me sipërfaqet përkatëse te pellgut ujëmbledhës të tyre
151.8 km² (Pllava) për Veprën e Marrjes, dhe ka një prurje mesatare vjetore prej 4.98
m³/s.
Siç u tha edhe me sipër, pellgu te lumit të Pllaves ka kushte fiziko – gjeografike (klimë,
gjeologji, reliev, bimësi etj.) të ngjashme me pellgun ujëmbledhës të lumit te Brodit.
Kjo bën të mundur që llogaritjet hidrologjike për regjimin hidrologjik, për luhatjet
shumëvjeçare dhe për qëndrueshmërinë e prurjeve, të kryera në këtë studim për aksin e
HEC Orqushes.
Pellgu ujëmbledhës për HEC-in Orqushes është dhëne ne figurën ne vijim

3.6.2. Prurjet vjetore me siguri të ndryshme
Prurjet vjetore luhaten nga viti në vit kryesisht në vartësi të sasisë së reshjeve vjetore që
bien në zonën në studim. Ato kanë vlera më të larta në një grup vitesh të lagët dhe më të
vogla në periudha vitesh të thatë. Luhatjet shumëvjeçare te lumit te lumit të Pllaves dhe
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përroit te Radeshes, pra edhe në akset e veprave te marrjes e HEC-it Orqushes,
meqenëse, siç u përmend edhe më sipër, të dy pellgjet ndodhen në një zonë me kushte
fiziko gjeografike relativisht të njëjta (klimë, gjeologji, reliev etj), karakterizohen prej
një variacioni relativisht të vogël të prurjeve vjetore, gjë që konfirmohet edhe prej vlerës
së vogël të koefiçientit të variacionit Cv = 0.21.
Ndër parametrat më të rëndësishëm hidrologjikë për projektimin e një H/C janë edhe
prurjet vjetore me siguri të ndryshme. Llogaritja e tyre u krye me anë të zbatimit të
shpërndarjes normale të probabiliteteve, e cila u ndërtua duke shfrytëzuar serinë e
prurjeve mesatare vjetore. Për llogaritjen e prurjeve me siguri të ndryshme në aksin e
HEC - it u ruajtën po ata parametra të shpërndarjes si edhe ata të vendmatjes (Cv =
0.21). Në këtë mënyrë parametrat statistikë të serisë së aksit të H/C do të jenë:
prurja mesatare për veprën e marrjes: Qmes = 5.99 m³/s

3.6.3. Qëndrueshmëria e prurjeve ditore
Një parametër tjetër i rëndësishëm për projektimin e një HEC-ve është edhe lakorja e
qëndrueshmërisë së prurjeve ditore. Në përputhje me metodën që përdoret për këtë
parametër lakorja e qëndrueshmërisë te lumit te Pllaves ne Orcushe u ndërtua me prurjet
ditore të vitit mesatar.
Për llogaritjen e prurjeve ditore me qëndrueshmëri të ndryshme për aksin e HEC- ve u
ruajtën po ato raporte ndërmjet prurjes mesatare vjetore (normës) dhe prurjeve me
qëndrueshmëri të ndryshme si dhe në vendmatjen e Orcushes.
Në aksin e veprave te marrjes te lumit të Pllaves për HEC-in e Orcushes, pellgu
ujëmbledhës ka një sipërfaqe për Veprën e Marrjes, 249.47 km2 dhe ka një prurje
mesatare vjetore prej 4.98 m³/s .
Nga pikëpamja hidrometeorologjike kjo zonë karakterizohet prej një ujshmërie
relativisht të lartë, ku moduli vjetor merr vlera mbi 20 l/s.km², pra mbi vlerën mesatare
te modulit për të gjithë territorin e Kosovës. Një parametër tjetër i rëndësishëm për
projektimin e HEC-it te Orqushes është edhe lakorja e qëndrueshmërisë së prurjeve
ditore. Në përputhje me metodën që përdoret për këtë parametër lakorja e
qëndrueshmërisë te lumit te Pllaves ne Orcushe u ndërtua me prurjet ditore të vitit
mesatar.
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Për llogaritjen e prurjeve ditore me qëndrueshmëri të ndryshme për aksin e HEC-it te
Orcushes u ruajtën po ato raporte ndërmjet prurjes mesatare vjetore (normës) dhe
prurjeve me qëndrueshmëri të ndryshme si dhe në vendmatjen e Pllaves.
Vepra e marrjes, te Hidrocentralit te Orcushes, qe shfrytëzon lumin e Plaves do te
ndërtohen ne kuotat absolute 789 m (niveli i hyrjes se ujit) dhe prurja llogaritëse do të
jenë Q llog = 10 m3/sek. Vepra e marrjes është e kompozuar me strukturat e saj të cilat
do të bëjnë të mundur kapjen, pastrimin dhe dërgimin e ujit ne vijim derivacion. Vepra e
marrjes ne lumin Plava do te jete e kompozuar si ne planin e përgjithshëm me dy hyrje,
me dy porta dhe dy zgavra ne hyrje, me zhavorkapes pas hyrjes se v.m. e pajisur edhe
me një porta hidroteknike për shpëlarje të cilat do të jenë funksionale.
Në figurën ne vijim paraqiten lakoret e qëndrueshmërisë së prurjeve ditore për HEC-in
e Orcushes

Figura. Kurba e qëndrueshmërisë së prurjeve ditore për HEC-in e Orcushes – të lumit
Pllavës

3.6.4. Prurjet maksimale
Paraprakisht duhet thënë se seria e prurjeve maksimale në stacionin e Orcushes, i cili
shërbeu si stacion bazë për llogaritjet hidrologjike në akset lumit të Pllaves dhe perroit
te Radeshes te HEC-it nuk përfshin një periudhë të gjatë vrojtimesh.
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Duke qenë se ky kusht nuk plotësohet (seria e prurjeve maksimale ne lumin Iber
përbëhet prej disa vitesh vrojtimi) metoda statistikore nuk jep rezultate të sakta. Për këtë
arsye, u përdor metoda GRADEX.
Kjo metodë kërkon vetëm disa vite të dhënash mbi plotat dhe seri të gjata të vrojtimeve
mbi shirat në pellg, e cila të përfshijë vitet e vrojtimit të plotave.
Metoda GRADEX është përpunuar dhe zhvilluar edhe në kushtet e Kosoves (lit.
Studime Hidmet No. 9). Në bazë të kësaj metode është zhvilluar një metodë, relativisht
e thjeshtë për llogaritjen e prurjeve me përsëritje të rallë në pellgjet ujëmbledhës të
vendit tonë.
Llogaritja e prurjeve maksimale të plotave u krye me anë të metodës GRADEX,
shprehje analitike e të cilës jepet nga formula:
Qp=(Q10+G.U)K
ku: Qp - prurja e kulmit të plotës me siguri p,
G - gradeksi ose pjerrësia e lakores së sigurisë të shirave maksimale, në rastin konkret
gradeksi i lumit të Pllaves dhe perroit te Radeshes G = 18 mm,
Q10 - prurja mesatare e plotës me përsëritje 1 herë në 10 vjet,
K- koefiçienti i plotës, në rastin konkret = 1.6,
dhe U = [ -lu(-ln F)] ku F- përsëritja

3.6.5. Rrjedhja minimale
Rrjedhja minimale është një element tjetër i rëndësishëm që përcakton ujshmërinë gjatë
periudhës së thatë të vitit, përgjithësisht gjatë muajve korrik, gusht e shtator. Rrjedhja
minimale mund të paraqitet me anë të disa parametrave: me anë të prurjes së muajit më
të thatë, prurjes së periudhës më të thatë dhe prurjes më të vogël të vitit.
Në rastin konkret si parametra te rrjedhjes minimale janë zgjedhur prurjet më të vogla
ditore të vitit mesatar, vitit të lagët dhe vitit të thatë. Ne figurën ne vijim janë dhëne
kurbat e qendrueshmerise për vitin me lagështi, vitin mesatar dhe vitin e thate te cilët
janë baza e llogaritjes te sasisë se energjisë për secilin skenar për – lumin e Pllaves.
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Figura Kurbat e qendrueshmerise për vitin e lagësht, vitin mesatar dhe vitin e thate për HEC
Orqusha ne lumit të Pllaves

Bilanci i ujërave sipërfaqësor të pellgut të stacionit hidrometrik ORQUSH me
parametrat vijues:
F= 252km2
Q=5.12 m3/s
N = * g * Qllog * Hneto= 4000 kW
N= 4.0 KW/h
q= 20.79 l/s/ km2 –moduli i rrjedhjes
Peff = 665 mm –reshjet efektive
P = 1017mm –reshjet mesatare vjetore
Ψ = 0.974 –koeficienti mesatar i rrjedhjes
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Nga studimi hidroteknik i kryer për aksin e dhëne për HEC-in e Orcushes, jepen këto
parametra baze llogaritës:
Kuota e hyrjes së ujit 789 m
Kuota e aksit të turbinave 730m
Prurja llogaritëse 10 m3/sek.
Pajisjet elektrike të hidrocentralit përbehen nga njësitë gjeneruese, stabilimentet
shpërndarëse në nivelin e tensionit të mesëm dhe të ulët në objektin kryesor dhe në
objektet përcjellëse dhe linjës së bartjes e cila lidh centralin me nenstacionin.
Fuqia e HEC-it llogaritet me formulën e me poshtme:
N = * g * Qllog * Hneto= 4000 KW
N= 4.0 MW/h
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3.6.6 Rrjedhja e ngurtë
Siç dihet rrjedhja e ngurtë përbëhet prej lëndës së ngurtë pezull, që karakterizohet prej
turbullsisë, cila rrjedh së bashku me rrjedhjen e lëngët, dhe rrjedhja e ngurtë fundore e
cila vrojtohet vetëm gjatë periudhës së plotave. Lumi i Pllaves ne pjesën e sipërme te
tyre, karakterizohet nga plota të larta gjatë stinës së shirave dhe prurje relativisht të
vogla gjatë verës. Prandaj gjatë verës ujërat përbëhen kryesisht prej ujërash nëntokësore
që janë të kthjellët dhe me një turbullsi të ulët. Vetëm gjatë periudhës së shirave ajo
merë vlera mbi 2000 - 2200 gr/m³. Gjatë periudhës së plotave, rrjedhja fundore përbëhet
kryesisht prej zhavorresh e gurësh me diametër median që luhatet prej 100 deri ne 200
mm. Për shkak të prurjeve të konsiderueshme dhe pjerrësisë së madhe gurët mund të
arrijnë një diametër mbi 200mm. Për sa i përket cilësisë së ujërave ato janë mjaft të
pastra. Nga pikëpamja hidrokimike ato konsiderohen si ujra me mineralizim të ulët që
ka vlera rreth 250 mg/l. Jonet kryesore që zotërojnë janë jonet bikarbonate të cilët
përbëjnë me shumë se gjysmën e shumës së joneve. Në këto ujra nuk vërehen jone
nitrate apo fosfate, vecori e cila është karakteristike kjo e ujërave të pastër dhe pa
ndotje.

3.7. Ndërtimi gjeologjik i lokacionit
Në zonën e Hidrocentralit ,,Orqusha” te komunës se Dragashit përhapen formacione
sedimentare, magmatike dhe metamorfike. Për qëllimin e studimit tonë ne do ti
grupojmë në:
o Depozitime të shkriftë (të pa konsoliduara)
o Formacione me fortësi të ulët deri mesatare
o Formacione me fortësi mesatare
o Formacione të forta
Më poshtë po japim përshkrimin e tyre.

3.7.1 Depozitime të shkriftë (të pa konsoliduar)
Këtu bëjnë pjesë aluvionet e lumit të Pllavës, proluvionet e përrenjve, deluvionet dhe
depozitimet e morenave si dhe depozitimet e terracave dhe ato liqenore.
Aluvionet dhe depozitimet terracore (al Qh)
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Përhapen në shtratin e lumit të Pllavës dhe degët kryesore të tij. (fig.8). Për pjesën nga
Vepra e Marrjes deri në Urën e Rapçës nuk i kemi paraqitur për ti bërë vend paraqitjes
së Tubacionit të Sjelljes së Ujit, i cili do të kalojë buzë lumit të Pllavës.
Për pjesën nga Vepra e Marrjes deri në Ndërtesën e Centralit aluvionet kanë trashësia
0-2m. Në mjaft vende , në shtratin e lumit dalin formacionet rreshpore filitike të
Paleozoikut të Poshtëm. Përbërja e aluvioneve rrëfen përbërjen e formacioneve të
pellgut ujëmbledhës ku blloqet e zajet që zënë fraksionin kryesor përbëhen nga kuarcite,
ranorë kuarcorë, shkëmbinj magmatikë etj. Copat janë kryesisht rreshpore e ranorike
ndërsa rëra dhe argjila ka përqindje më të vogël në vëllim. Mesatarisht kemi:
Popla e blloqe………….…20%
Zaje……………….............50%
Rërë……………………....15%
Alevrit dhe suargjilë…..….15%
Proluvionet dhe deluvionet (pr,dQh)
Proluvionet dhe veçanërisht deluvionet kanë përhapje të gjerë në rajon por, për të lejuar
leximin sa më të mirë të hartës ato janë paraqitur në hartë në mënyrë tepër të reduktuar
(aty ku trashësia e tyre i kalon 1.5 – 2 m).
Depozitimet fluvioglaciale (flgQp) dhe glaciale (gQp)
Këto depozitime përhapen gjerësisht në rrjedhën e sipërme të lumit të Pllavës, mbi
Veprën e Marrjes Depozitimet morenore takohen me shumicë në kuotat më të larta në
pjesën lindore të rajonit.
Janë depozitime ujëmbajtëse që influencojnë mirë në ruajtjen e rezervave ujore pas të
rreshurave në rajon.
Depozitimet liqenore (N2-Qp)
Depozitimet liqenore takohen gjerësisht në lumen e Pllavësë dhe në dy krahët e përroit
të Radeshës përfshirë edhe qtetin e Dragashit).
Kemi të bëjmë me depozitime të pa litifikuara që përmbajnë zaje, rërë, alevrite dhe
argjila. Trashësia është e konsiderueshme (deri 40 – 50 m). Shtrirja afro horizontale.
Fakti që këto depozitime takohen në kuota 1000 – 1200 m është tregues i qartë i
rregjimit gjeodinamik në ngritje që ka pësuar rajoni, ndërkohë që në mjaft rajone në

27

Veri të malit të Koritnikut apo Gjallicës formacione një moshore takohen në kuota të
ulëta 250 – 350 m.
Harta gjeologjike e komunës së Dragashit shifet ne vijim.

Harta Gjeologjike e rajonit te Dragashit

3.7.2. Formacione me fortësi të ulët deri mesatare
Në këto formacione bëjnë pjesë rreshpet filitike, kryesisht me ngjyrë të errët dhe me
përbërje argjilo – sericitike deri silicoro – sericitike. Në mjaft raste rreshpet janë të
përbërjes klorit – sericitike, klorit – epidotike, klorit – aktinolite, kuarc – sericitike etj.
Mosha e tyre është e Ordovikian – Silurianit.
Këto rreshpe kanë përëhapjen kryesore në rajon. Ato paraqiten të rrudhosura dhe
ndërtojnë gjithkund bazamentin e depozitimeve të shkrifta në rajonin e veprave
hidroteknike të HC – it. Në përbërjen e rreshpeve marrin pjesë kuarci, sericiti, kloriti,
albiti. Në sasira shumë të vogla kemi magnetit, hematit, material organik, rutil, zirkon,
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leukoksen, etj. Struktura është lepidoblastike. Me rëndësi është se, me përjashtim të
rreshpeve argjilo – sericitike që janë tepër të erodueshme dhe me qëndrueshmëri të ulët
rreshpet e tjera që përbëjnë masën kryesore të rreshpe përgjatë lumit të Pllavës kanë
qëndrueshmëri të mirë (rreshpet e zeza).

3.7.3. Formacionet me fortësi mesatare
Në këto formacione kemi futur gëlqerorët dolomitikë dhe dolomitet e Triasikut si dhe
formacione

magmatike

të

ignimbriteve,

prioliteve,

felziteve,

trahiteve

e

trahitoandeziteve si dhe moconitet, sienitet etj.
Meqënëse këto formacione nuk atakohen nga punimet e veprave hidroteknike të HC – it
të Dragashit nuk po ndalemi më gjatë për to.

3.7.4. Formacionet e forta
Në formacionet e forta kemi veçuar kuarcitet dhe ranorët kuarcorë që përhapen kryesisht
në pjesën lindore të pellgut ujëmbledhës të HC – it të Dragashit. Konglomeratet,
mermerët dhe gëlqerorët me silicorë si dhe dolomitet, kuarcporfiret e freskëta etj. janë
gjithashtu shkëmbinj të fortë. Të gjitha këto formacione nuk bëjnë pjesë në aksin e
veprave hidroteknike të HC – it të Dragashit por reflektohen në depozitime deluviale,
morenore, proluviale dhe aluviale.

3.7.5. Tektonika
Rajoni i HC – eveh të Dragashit i përket pothuajse tërësisht Zonës Tektonike të Sharrit
Vetëm një cep i vogël verior i përket Zonës Tektonike të Koritnikut. Marrëdhëniet e
Zonës Tektonike të Sharrit me atë të Koritnikut shprehen me mbivendosje të së parës
ndaj së dytës.
Në rajonin e HC – it të Dragashit shkëputje të shumta tektonike përshkojnë rajonin.
Drejtimi i tyre kryesor është VL – JP më rënie juglindore por, nuk mungojnë edhe
shkëputje në drejtimin veriperëndimor (kryesisht me rënie të fortë, afro vertikale).
Përgjithësisht shkëputjet veriperëndimore janë më të reja se ato verilindore (fig.2).
Strukturat e rrudhosura në formacionet paleozoike kanë shtrirje përgjithësisht VL – JP
me asimetri ose përmbysje me vergjencë veriperëndimore. Rrafshi aksial i rrudhave bie
në juglindje.
Në rajonin e HC – it të Dragashit takohen edhe depozitimet liqenore të Pliocen –
Pleistocenit (N2-Qp) që shtrihen pothuajse horizontalisht më mospërputhje stratigrafike
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dhe strukturore mbi rreshpet filitike të Paleozoikut të Poshtëm dhe mbi fragmente të
gëlqerorëve Triasikë. Prania e tyre në kuota tepër të larta (mbi 1000 m) është dëshmi e
rregjimit të theksuar tektonik në ngritje që ka pësuar Zona Tektonike e Sharrit në
krahasim me zonat e tjera tektonike në Veri dhe Veriperëndim të saj.

3.8. Flora dhe Fauna
Ndikimi i ndërtimit dhe funksionimi i Hidrocentraleve për prodhimin e energjisë
elektrike nga uji , 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. Komuna e Dragashit shfaq një
larmi të madhe të llojeve të bimëve dhe të kafshëve si dhe të habitateve, kjo në pjesë të
madhe për shkak të lartësive të ndryshme mbidetare (ndërmjet 730 m deri mbi 2660 m
lartësi mbidetare), një varietet të gurinave dhe dheut, si dhe ndikimi nga klima
mesdhetare dhe kontinentale. Shumica e zonave nën zonën e kufirit drunor (afërsisht
2000 – 2100m) duhet të jetë e mbuluar me pyje, por intervenimi njerëzor dhe zhvillimi i
bujqësisë nëpër shekuj e ka shkaktuar shpyllëzimin. Zonat përmbi kufirin e drunjëve
janë të mbuluara me formacione natyrore të gurëve, bari alpinë dhe shkurre me botina
siç janë moçalet me torfë dhe kënetat e cekëta me torfë.
Dragashi mburret me trashëgimi të pasur të kafshëve të egra, me 1500 specie të bimëve
vaskulare me 150 specie endemike. Kjo përbënë rreth 20% të florës në Ballkan.
Ekzistojnë rreth 730 specie vaskulare në lartësi përmbi 1500 metra. Në tërë Malin e
Sharrit kombinimi i mikroklimave alpine dhe mesdhetare rezulton në një larmi të
elementeve floristike, me 40 elemente anktartiko-alpin të florës që kanë mbetur si
relikte kryesisht nga periudha e akullnajave. Ekzistojnë 92 elemente boreale dhe
nënboreale të florës, 57 nga Evropa e Mesme (Nordiko-Alpike), 67 Euroaziatike
(Karpato-Ballkanike), dhe 151 nga Evropa Jugore (Ballkaniko-Apenine). Elemente të
florës nënmesdhetare dhe mesdhetare gjenden në zonat e lumenjve Drini i Bardhë,
Lumbardhi në Prizren dhe lumit në Kaqanik. 38 komunitete të bimëve janë identifikuar
në zonat kryesore, me 438 specie të identifikuara; nga të cilat 37 janë identifikuar si
bimë të rëndësisë së lartë dhe të rrezikuara. Mirëpo, nuk ka studime sistematike apo
shkencore në dispozicion për faunën në Dragash, ndonëse të dhënat e mbledhura nga
OJQ-të, komunitetet e fshatrave, literatura dhe vështrimet nga ekspertët e UNDP-së
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kanë siguruar një pasqyrë. OJQ-ja “Finches” i ka numëruar 11 lokacione kryesore në
komunë për mjedise të banimit të shpezëve, dhe nga viti 2004 – 2010 janë vërejtur
gjithsej 152 specie, nga të cilat një e treta janë numëruar në shtojcat e Direktivës së BEsë për shpezët. Janë identifikuar 40 specie të fluturave.
Peizazhe të shumta alpine, livadhe malore dhe pyje, përfshirë trungje të lashta të pishës
endemike Maqedone dhe Boshnjake, kontribuojnë në pasurinë natyrore të zonës me një
numër të konsiderueshëm të vendbanimeve natyrore dhe specieve të rralla të florës dhe
faunës, përfshirë specie të rëndësisë së përbashkët evropiane si ariu ngjyrë kafe, ujku
dhe Rrëqebulli Ballkanik. Shumica e emrave shkenëcor për speciet endemike të rajonit
të Sharrit janë marrë nga referenca e tyre si „Scardus‟ në hartat e lashta të Ptolemisë
(Claudius Ptolomaeus, 100-178 AD). Shembujt përfshijnë Anthyllis scardica, Crocus
scardicus, Narthecium scardicum, Onobrychis Montana, Sideritis scardica, Stachys
scardica, Verbascum scardicolum, dhe Viola schariensis. Historia e hulumtimit
shkenëcor në botanikë të kësaj zone daton nga viti 1836. Në lokacionet ku planifikohet
të ndërtohet hidrocentrali, nuk janë hasur potenciale të rëndësishme të faunës të cilat
kanë karakter ligjorë të veçantë të mbrojtjes.

3.9. Efektet vizuale ( peizazhi)
Karakteristikat e peizazhit të tërësisë së analizuar hapësinore paraqesin njërin nga
elementet për të perceptuar marrëdhëniet e tërësishme

në relacionin ndërtimin dhe

funksionimin e Hidrocentraleve për prodhimin e energjisë elektrike nga uji – mjedisi.
Me këtë rast gjithsesi duhet marrë parasysh se bëhet fjalë për një kategori psikologjike
afektive e cila manifestohet përmes veprimit të tërësishëm sinergjik të rrethinës në
shikuesin, ku 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 ne momentin e përpilimit te këtij raporti te VNM- se te gjitha
Objektet e Hec Orqusha kane qene te përfunduara ( Objekti i Veprës se Marrjes,
Dekantuesi, Traseja e Gypave si dhe Objekti i Hidrocentralit për prodhim te Energjisë
Elektrike), gjithashtu edhe sipërfaqet manipuluese si vendosja e gypave dhe mbulimi
mbjellja e drunjve dhe barit autokton që nuk do të dallohet nga mjedisi rrethues, ose mbi
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trasenë e gypave ne disa lokacione do të kaloj edhe lumi është i përfunduar, si dhe
objektet e hecit janë të përfunduara dhe funksional te gjitha sipërfaqet manipuluese janë
përfunduar mbjellur me drunje dhe bari autokton si dhe ndërtesat janë punuar te tipit
të ndërtesave banuese një etashore te përshtatura objekteve rrethuese te ambientit.
Ndërtimi dhe funksionimi i Hidrocentraleve për prodhimin e energjisë elektrike nga uji
janë përfunduar prandaj ne efektet vizuale ne momentin e përpilimit te Raportit nuk do
të ketë ndikime negative.

3.10. Ajri
Edhe pse ne rrethin të këtij lokacioni deri tani nuk janë bërë matje mbi shkallën e
ndotjes së ajrit, ujit, tokës dhe zhurmës në mënyrë që të bëhet një vlerësim sa më preciz
i gjendjes mjedisore për lokacionin ku do të ndërtohet hidrocentrali.
Nga vet konfiguracioni i terenit dhe prezenca e florës, si dhe mos ekzistimit të objekteve
industriale në rrethinë, që mund të kenë ndikime ndotëse ne mjedis.
Lokacioni kufizohet kryesisht me zonën kodrinore - malore, në afërsi nuk ka ndonjë
uzinë ose aktivitet tjetër prodhues që do të ndikonte në ndotjen e ajrit, mund të
konkludojm se pastërtia e ajrit në këtë regjion është në nivel të lakmueshëm.
Duke pasur parasysh se ne momentin e Përpilimit te këtij Raporti te VNM- se te gjitha
Objektet e Hec Orqusha kane qene te përfunduara ( Objekti i Veprës se Marrjes,
Dekantuesi, Traseja e Gypave si dhe Objekti i Hidrocentralit për prodhim te Energjisë
Elektrike), prandaj ne efektet vizuale te Ajrit ne momentin e përpilimit te Raportit nuk
do të ketë ndikime negative.

3.11. Uji
Hidrocentrali për prodhimin e energjisë elektrike nga uji do ështe

ndërtuar larg

objekteve banuese. Kjo është zonë kryesisht kodrinore - malore, në afërsi nuk ka ndonjë
uzinë ose aktivitet tjetër prodhues si ndotës potencial të ujit, prandaj kualiteti i ujit ne
kte lokalitet është i nivelit të lakmueshëm.
Ne momentin e Përpilimit te këtij Raporti te VNM- se te gjitha Objektet e Hec Orqusha
kane qene te përfunduara ( Objekti i Veprës se Marrjes, Dekantuesi, Traseja e Gypave si
dhe Objekti i Hidrocentralit për prodhim te Energjisë Elektrike), prandaj ne efektet
vizuale Uji ne momentin e përpilimit te Raportit nuk do të ketë ndikime negative.
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4.0.

Përshkrimi i Projektit

Pershkrimi i Objekteve Ekzistuese te Hidrocentrali ,,Orçushë”, gjegjësisht vepra e
marjes është ndërtuar në naltsin mbidetare
deviacionit dhe gypat

me gjatësi prej

prej 789m, prej nga fillon kanali i

2000m, i cili përfundon në ndërtesën e

hidrocentralit e cila eshte e ndërtuar ne lartësinë mbidetare prej 730m, me një disnivel
prej 59 m.
Parametrat Gjeometrik dhe Hidroenergjetik për veprën e marrjes të Hidrocentralit ,,Orçushë”, në lumin e Pllavës janë:
Ramja bruto

59m

L-gjatesia e tubacionit

2000 m

Diametri i tubacionit

2200mm

Prurja mesatarja vjetore e ujit

4.98 m3/s

Prurja llogaritëse vjetore e ujit

10.00 m3/s

Fuqia instaluese

4.00 MWh

Prodhimi vjetor

15.078 GWh/vit

Veprat hidroteknike të Hidrocentralit Orqusha janë: Vepra e marrjes se ujit,
Dekantuesi, Kanali i derivacionit - Tubacioni i turbinave, Ndërtesa e Makinerise
se Hidrocentralit ,,Orqusha”, Kanali i shkarkimit (largimit) të ujit dhe
Nënstacioni.
Vepra e Marrjes se Ujit
Vepra e marrjes se ujit është ndërtuar në lumin e Pllavës, në naltësin mbidetare prej
786 m, në kordinantat që do të shënohen në vijim:
Koordinatat e pikave te Objektit te kapjes se ujit për HEC ,,Orqusha
Zona Kadastrale Orqusha nr. parcelës 832-0 për te cilën posedon Pëlqim Mjedisor, si
dhe ne parcelën 00001-1 për te cilën aplikon për Pëlqim Mjedisor plotësues.
Nr.
1
2
3
4

X

Y

Z

7467326.927
7467336.546
7467342.451
7467343.601

4657773.842
4657752.950
4657755.669
4657753.171

790.00
790.00
788.75
787.90
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Vepra është konstruktuar në mënyrë qe te lejoje marrjen e sasisë se llogaritur te ujit,
dhe është e pajisur me porta, çka lejon ne rastet e duhura te ndërpritet futja e ujit ne
tubacionet e derivacionit. Lejon një hyrje te qete te ujit ne tubacionin e derivacionit.
Vepra është e pajisur te mos lejoje futjen e aluvioneve fundore ne tubacionin e
derivacionit, Përveç këtyre funksioneve kryesore,vepra e marrjes plotëson te gjitha
kushtet qe kërkohen për te gjitha veprat hidroteknike per soliditetin,qendrueshmerine,
thjeshtësia e konstruksionit dhe lehtësia ne shfrytëzim. Vepra lejon marrjen e ujit deri ne
sasinë 10.00 m3/sek. Lartësia e digës kushtëzohet nga përmasat e kanalit te marrjes se
ujit ne dige dhe nga kushti i sigurimit te punës me presion te tubacionit. Diga do të ketë
lartësinë 6 m mbi tabanin e lumit. Gjerësia ne kurore e digës është 6 m.
Për mënjanimin e filtrimeve ne bjefin e sipërme ndërtohet nji shtresë dherash argjilore
me trashësi 80 cm. Mbi dige gjate kalimit te plotave me sigurinë p = 1 % kalojnë 10
m3/sek, prurja specifike është 10.00m3/sek. Gjatësia ne kurore e digës është 20m.
Niveli i ujit ne bjefin e sipërme gjate kalimit te plotës me sigurinë 1% është 4 m mbi
kurorën e digës. Ky fakt kushtëzon ndërtimin dhe kuotën e shpatullave anësore.
Për te mos lejuar futjen ne tubacionin e derivacionit te aluvioneve fundore qe shkaktojnë
kavitacionin ne turbine, mbi dige, përpara kanalit te marrjes se ujit, ndërtohet nji kanal
(kanali i kapjes se rërës dhe zhavorrit) me thellësi variabile 0.6 – 1.6 m dhe gjerësi 60
cm..Kanali ka pjerrësi te dyanshme drejt mesit te digës, ku një galeri me përmasa 80 x
80 cm i përcjell aluvionet ne bjefin e poshtëm. Kjo galeri është e pajisur me porte, qe
hapet vetëm gjate kohës se kalimit te plotave, periudhave vetm kur lumi sjell aluvione
fundore. Manovrimi i kësaj porte mund te jete manual ose i komanduar nga salla e
komandës. Kanali i kapjes se rërës dhe zhavorrit ka efektivitet te larte dhe 90% te
aluvioneve fundore qe përcjell lumi kapen prej tij,
Është e nevojshme te theksojmë qe Lumi i Pllavës është një lumë qe transporton sasi
shumë te vogla aluvionesh. Ne vendmatjet hidrometrike, rregullisht matet vetëm sasia e
lëndës se ngurte pezull, dhe jo sasia e aluvioneve fundore.
Turbullira, sasia e aluvioneve pezull, ne lumin e Pllavës është një madhësi qe nuk i
kalon 5 mg/l, kjo sasi sipas normave te projektimit lejohet te kaloje neper turbine, pa
rreziqe serioze për to.
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Për te ruajtur turbinat nga kavitaconi qe te shkaktojnë grimcat , qe eventualisht mund te
futen ne tubacionin e derivacionit. përpara hyrjes ne turbine, mbi tub vendosen detektorë
qe gjurmojnë sasinë e grimcave dhe dimensionet e tyre dhe kur ato arrijnë madhësi qe
krijojnë rreziqe për turbinat japin alarmin ose automatikisht devijojnë rrjedhën ,duke
mos lejuar kalimin e saj neper turbine deri sa uji te kthjelltësohet ne madhësinë e duhur.
Kanali i marrjes se ujit ne dige ka përmasa : thellësia 0.6 – 2.7 m dhe gjerësia 1.8 m,
gjatësia e kanalit ne dige është 20 m.
Ne fund te kanalit te marrjes se ujit mbi dige, eshte vendosur nji porte e rrafshet, qe
shërben për kalibrimin e sasisë se ujit qe futet te tubacionin e derivacionit, ndërprerjes e
futjes se ujit ne rastet e nevojshme, dhe për pastrimin e skarave. Mjafton mbyllja për
pak ore e kësaj porte qe te gjitha papastërtitë e grumbulluara mbi skarat te largohen.
Kanali i marrjes se ujit, mbas portës, mbaron me një puset me përmasa 3 x 3 m ne plan,
qe siguron futjen e qete te ujit ne tubacion. Lartësia e ujit ne ketë puse , edhe për marrjet
me te vogla te ujit, është llogaritur te jete jo me pak se 1.5 m mbi shpinën e tubit, kjo për
te siguruar punën me presion te tubacionit.
Galeria ka pjerrësi te dyanshme drejt mesit te digës, ku një galeri me përmasa 80x80 i
përcjell aluvionet ne pjesën e poshtëm. Kjo galeri është e pajisur me porte.
Ne fund te kanalit te marrjes se ujit vendoset një porte e rrafshet qe komandon sasinë e
marrjes se ujit dhe shërben për pastrimin e skarave.
Mjafton mbyllja për pak kohe e portës qe te gjitha mbeturinat mbi skare te pastrohen.
Në figurat në vijim shihet forma e veprës së marrjes.
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Fotot e Veprës se Marrjes se ujit për nevojat e Hec- ,,Orqusha”
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Kanali i marrjes mbas portës ka një puset qe siguron një futje te qete te ujit ne
tubacionin e derivacionit. Vepra e marrjes është e pajisur me një ure shërbimi (pasarele)
për te lejuar manovrimin e portave dhe skarave. Pasarela është një konstruksion metalik
i thjeshte. Kaperderdhesi i digës ndahet ne dy hapësira nga një pile, kjo për te zvogëluar
hapësira drite te urës se shërbimit dhe për te vendosur kanalaturat e rrëshqitjes se portës
qe mbyll galerinë e shpëlarjes
Dekantuesi
Dekantuesi është i ndërtuar pas kanalit lidhës të veprës së marrjes, në një zonë të
favorshme si nga ana gjeodezike ashtu edhe nga ana e formacioneve gjeologjike.
Qëllimi i ndërtimit të tij është që në të mbeten grimcat e ngurta me përmasa mbi 0.2mm,
të cilat janë të dëmshme për turbinat në aspektin e korrozionit mekanik.
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Dimensionimi i tij bëhet duke u bazuar në këta parametra llogaritës:
- shpejtësia e lëvizjes së ujit në dekantues 0.3m/s.
- shpejtësia e rënies së lirë të grimcave solide 0.02m/s.
Me këto të dhëna, për prurjen llogaritëse Qllog = 10.00 m3/s, dimensionet e dekantuesit
rezultojnë:
-gjatësia L = 20m.
-gjerësia e dhomës së dekantimit B = 1.3m.
-thellësia e dekantuesit H = 2.0m.
Largimi i lëndës së ngurte që depozitohet në dekantues bëhet në mënyrë periodike dhe
realizohet me anë të galerisë dhe të portës së shpëlarjes së aluvioneve.me përmasa 70 x
70cm. Dekantuasi është i mbuluar në të gjithë gjatësinë e tij, me qellim pengimin e
materialeve te tjera qe mund te hyjnë ne rrjedhën e ujit ne gype.
Kanali i Derivacionit- Tubacionit
Për kushtet konkrete te terrenit midis një kanali me rrjedhje te lire dhe tubacionit me
presion, preferuam zgjidhjen e fundit. Sepse ka këto avantazhe:
Duke kaluar ne skarpaten e lumit, mbi kuotën qe vendoset gjate kalimit te plotës
maksimale, nuk zë toka (troje apo toka bujqësore) nuk ndërpret linjat e
komunikacioneve (si rruge etj). Nuk kërkon shpenzime për shpronësime dhe nuk krijon
asnjë problem social e as ambiental.
Eshte ndërtuar ne një kohe me te shkurtër se kanali. Ndërtimi i tije eshte devijuar nga
kuota fillestare sepse është shume me i sigurte, mënjanohen rreziqet e ndërprerjes se
punës se centralit nga shkarjet eventuale te shpateve qe hasen ne rastin e kanalit te
hapur. Shpenzimet e mirëmbajtjes janë pakrahasimisht me te vogla. Ne fakt kërkohet
vetëm një inspektim periodik i gjendjes se trasesë dhe tubacioneve dhe lyerja me shtresa
antikorrozive, periodikisht, për sektorët ku tubacioni eventualisht është i vendosur mbi
sipërfaqen e tokës. Diametri i tubacionit është zgjedhur i tille ku çdo rritje e mëtejshme
e tij rrit ne mënyre te papërfillshme energjinë e prodhuar. Ne rastin tone kemi pranuar:
Do=2200mm gjatësia e linjës është L= 2000m Për te ruajtur tubacionin nga deformimi
ne rast te krijimit te vakumit ne çdo 10ml te tubacionit vendoset një unaze shtangësie
(bandazhe, dopio-ti numër 10).
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Ne rastin kur tubacioni vendoset mbi sipërfaqen e tokës mbështetet mbi bazamente
betoni çdo 10ml duke qëndruar tubi 0.5m mbi sipërfaqen e tokës, kjo për te lejuar
inspektimin dhe riparimet eventuale te tubacionit.
Ne pjesën kur tubacioni ka kurbezime ne planin vertikal dhe është i mundur krijimi i
xhepave te ajrit janë parashikuar shfryrës.
Ne sektorin fill mbas veprës se marrjes tubacioni vendoset nen sipërfaqen e tokës dhe
mbi te ka 1m dhe. 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.
Ne sektorët ku tubacioni vendoset mbi sipërfaqen e tokës, kudo ku do të jetë e mundur
do të ndërtohet një trase ne skarpatet e lira te lumit.
Gjerësia e kësaj traseje është 5m dhe skarpata e sipërme e saj qe nuk është me e larte se
2-3m duhet bere me pjerrësi 1 : 2.
Traseja është bere e gjere për te lejuar kalimin e makinerive qe do të montojnë
tubacionin. Bazamentet e betonit mund te parafabrikohen çka lehtëson ndërtimin dhe
shkurton kohen e vënies se veprës ne shfrytëzim.
Kosto e veprës ne te dy rastet pothuaj mbetet e njëllojtë. Gjate hartimit te projektit te
zbatimit do vendoset se ne cilët sektorë tubacioni do vendoset ne transhe dhe ne cilët
sektorë do te qëndrojë mbi sipërfaqen e tokës.
Tubacioni i vendosur ne trashe ka një numër përparësish: 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 shënohen koordinatat

e tubacionit ( gypave) per Hidrocentralit

,,Orçusha” nga vepra e marjes deri në ndërtesën e centralit.
Zona Kadastrale Orqush me numër te parcelës P-70604030-00001-1, P-7060403000010-0 , P-70604030-00011-0, P-70604030-00012-0
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KOORDINATAT E GYPIT
Nr

Y

X

Z

1

7467309.722

4657737.572

786.00

2

7467298.275

4657732.302

785.98

3

7467185.938

4657601.690

785.61

4

7467157.858

4657584.803

785.55

5

7467033.664

4657584.363

785.30

6

7467027.655

4657585.540

785.25

7

7466951.120

4657555.813

778.70

8

7466946.759

4657553.531

778.45

9

7466914.770

4657523.553

772.56

10

7466900.966

4657502.306

771.45

11

7466819.671

4657428.574

769.97

12

7466746.591

4657397.538

768.03

13

7466707.119

4657316.649

765.36

14

7466646.308

4657232.150

762.39

15

7466655.461

4657117.855

759.55

16

7466646.339

4657040.709

757.28

17

7466679.039

4656978.394

755.03

18

7466682.955

4656927.673

752.10

19

7466676.171

4656892.935

750.75

20

7466649.097

4656856.755

748.34

21

7466517.097

4656787.293

746.76

22

7466494.989

4656746.290

744.26

23

7466506.690

4656673.955

735.53

24

7466465.294

4656520.139

733.94

25

7466448.631

4656495.160

733.39

26

7466436.892

4656492.928

733.39

27

7466435.775

4656491.990

733.39

28

7466432.368

4656496.050

737.27

29

7466424.579

4656489.776

733.57

30

7466428.115

4656485.562

737.39
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Foto. Ku shihet mbulesa e trasese se gypave e mbjellur me bare autokton

Foto: Mbulesa pas vendosje e gypave ku shihen sipërfaqe te mbjellura me bari autokton.
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Ndërtesa e Makinerik te Hidrocentralit ,,Orqusha”
Ndërtesa e Hidrocentralit ka qene e parapare te ndertohet ne parcelen 00832-0 mirpo
për shkak te pozitës gjeografike ka qene e pamundur, andaj kompania NPN.
,,RenelualTahiri”-Shpk, ka ble parcelën dhe ka vendosur Veprën e Objektit Makinerik
te Hidrocentralit ne parcelën P-70604030-00012-0, P-70604030-00013-0, pronë private
e kompanisë investuese, me lartësi mbidetare prej 730m, në kordinantat si me poshtë.
Zona kadastrale ,,Orqusha” me numër te parcelës P-70604030-00012-0, P-7060403000013-0, parcelat janë prone e kompanisë investuese NPN ,,RenelualTahiri”-sh.p.k.
Kordinatat e Objektit Makinerik
Nr.
1
2
3
4

Y
7466434.254
7466412.346
7466424.559
7466446.467

X
4656511.382
4656492.999
4656478.444
4656496.827

Z
738.20
738.20
738.20
738.20

Foto. Pamja e Objektit Makinerik te Hidrocentralit ,,Orqusha”
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Foto. Objekti makinerik dhe pamja e kanalit te shkarkimit te ujit.

Ne ngastrën P-70604030-00012-0, P-70604030-00013-0, eshte
kompania NPN ,,RenelualTahiri”-Shpk, ku është ndërtuar

prona e investitorit
një ndërtesë Objekti

Makinerik ku është i vendosur makineria e turbinave eshte 26.40 x 16.30 = 430.32m2
me sipërfaqe 430.32 m2, ne të cilën hapsir do të vendosen 2 turbinat. Ndërtesa e
centralit do të ketë formë drejtkëndëshe.
Në hapësirën më të madhe vendosën agregatet ndërsa në atë të voglën vendosen pajisjet
elektrike dhe pajisjet e agregateve. Ndërtesa është e pajisur me vinç-ure me peshë
ngritje 6-7 ton.
Ne këtë ndërtesë janë të vendosura dy turbina të tipit FRANCIS nga prodhuesi
Francës Global Hydro njëra turbine me kapacitet prodhues njeri prej 2.7 MWh dhe
turbina e dyte e tipit FRANCIS nga prodhuesi i shtetit te Francës te kompanise Global
Hydro me kapacitet prodhues njeri prej 1.3 MWh . kapaciteti i pergjithshem i dy
turbinave do e jete 4.00 MWh), varësisht prej sasisë të ujit mund të punojnë turbinat
ndaras dhe kur te kenë sasi te madhe te ujit mund të punojnë të dy turbinat, gjithashtu
ne këtë ndërtesë do të vendosen të gjitha pajimet përcjellëse për prodhimin e energjisë
elektrike. Ne ndërtesën e centralit do të vendoset dy agregat deri tek te cilët uji mbërrin
përmes tubacioneve të presionit, e pastaj kthehet në rrjedhën lumore gjegjësisht në
shtratin e lumit. Rregullimi i turbinave është i dyfishtë – me rrotullimin e lopatëzave
rregulluese dhe rotorike.
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Ne ndërtesën e centralit para hyrjes ne turbina, mbi tubacion, vendoset një detektor i
turbullirës, qe kur sasia dhe dimensionet e aluvioneve kalojnë pragun e lejuar dhe
fillojnë te bëhen te rrezikshme për turbinën, jep një sinjal alarmi dhe puna mund te
ndërpritet për disa ore deri sa uji te kthjellohet. Rregullimi i turbines është i dyfishtë –
me rrotullimin e lopatëzave rregulluese dhe rotorike.
Turbina e tipit FRANCIS nga prodhuesi Frances kompania prodhuese Global Hydro
shihet ne foton ne vijim.

Fig. Ku shifet objekti i Makinerise dhe sipërfaqet e rikultivuara me bari autokton

Fig. Tipit FRANCIS nga prodhuesi Frances Global Hydro.
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Fig. Pozicioni i dy turbinave te Tipit FRANCIS ne Objektin makinerik.

Në bazë të dhënave teknike dhe energjetike të lartpërmendura, e nga të dhënat teknike të
prodhuesit jepen këto karakteristika:
Numri i turbinave

2

Tipi i turbinës

FRANCIS

Fuqia instaluese për një turbinë

2.7 MWh

Fuqia instaluese për një turbinë

1.3 MWh

Fuqia instaluese për dy turbina

2.7+1.3 = 4.00 MWh

Fuqia instaluese e hidrocentralit

4.00 MWh

Kërkesat e përgjithshme teknike të rëndësishme për turbina.
Nevojitet që turbinat të kenë nivel të lartë të rezistencës së lodhjes, së kavitacionit,
erozion dhe korrozion, varësisht nga kushtet e mjedisit, e posaçërisht nga kualiteti i ujit;
qarku punues i turbinës dhe pjesët tjera që lehtë grihen, duhet të jenë nga materiale
shumë të mira; Turbinat është tipit ,,FRANCIS” nga prodhuesi Frances kompania
prodhuese Global Hydro eshte punuar nga prodhuesit më të njohur botërorë.
Shumë me rëndësi është të analizohen kushinetat e turbinës dhe gjeneratorit që duhet të
konsiderohen si një sistem, e posaçërisht nga aspekti i qëndrueshmërisë në vibracione,
rrymat bredhëse dhe kushtet e mbi shpejtësisë, si dhe kohëzgjatjen e tyre dhe çmimin.
Sistemi ndihmës i turbinës, për nga kushtet reale dhe regjimi i punës, suksesshëm duhet
të kryej këto detyra:


ftohja e vajit rregullues, si dhe ftohja e vajit për lyerjen e kushinetave;



lyerjen e kushinetave;
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fundërrimin dhe filtrimin e ujit;



mbledhja dhe drenazhi i ujit;



matja e madhësive hidraulike;



kontrollimi dhe mbrojtja tek turbinat, rregullimi i turbinave dhe mbishpejtësia e
agregateve janë elemente që duhet të kenë trajtim të përhershëm.

Pajisjet e rregullimit të turbinës
Pajisjet për rregullimin e turbinës janë të thjeshta, të sigurta dhe të lira dhe i kryejnë të
gjitha detyrat e nevojshme. Duke marrë parasysh se hidrocentrali është punuar paralel
me rrjetin distributiv, është zgjedhur rregullatori i cili i kryen këto operacione:


mënyra manuale e punës ku vënia në lëvizje, sinkronizimi dhe ndryshimi i
ngarkesës bëhet në mënyrë manuale;



puna e agregatit në mënyrë paralele me rrjetin distributiv gjatë së cilit vërja në
lëvizje dhe sinkronizimi janë automatik, dhe pastaj niveli i ujit në dhomën e ujit
mbahet në vlerën e caktuar;



ndalimi normal i agregatit dhe



ndalimi i shpejtë i agregatit.

Përshkrimi i një rregullatori dhe pajisjeve rregulluese jepen në vazhdim.
Multiplikatori
Për zmadhimin e numrit të rrotullimeve të turbinës në numrin e rrotullimeve të
gjeneratorit sinkron shfrytëzohet multiplikatori.
Kjo do të thotë se shpejtësia nominale e rrotullimit të turbinës dhe gjeneratorit nuk është
e njëjtë. Numri i rrotullimeve të turbinës është 120 rr/min, multiplikatori e përçon fuqinë
dhe numri i rrotullimeve rritet në 1000 rr/min aq sa është numri nominal i rrotullimeve
të gjeneratorit.
Pajisjet ndihmëse të hidrocentralit
Pajisjet ndihmëse të centralit i përbëjnë:


Drenazhet dhe zbrazja



Nxehja dhe ajrosja dhe



Pajisjet kundër zjarrit.
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Drenazhi dhe zbrazja
Drenazhi dhe zbrazja e traktit rrjedhës të turbinës bëhet me dy pompa, secila e vendosur
në komorë speciale me mbështjellës nga çeliku me diametër përkatës. Komorat ndodhën
në dysheme në nivelin më të ulët dhe janë të lidhur ndërmjet veti me gyp nga çeliku dhe
betoni. Ujërat dredhëse nëpër mure të centralit dhe dyerve të boshtit të turbinës
mblidhen me kanal të drenazhit dhe vazhdojnë në pusin e drenazhit, dhe pastaj me
pompim hedhen në kanalin shkarkues.
Nxehja dhe ajrosja
Temperatura në ndërtesën e centralit të groposur, është e pandryshueshme gjatë stinës së
dimrit dhe për temperaturën e jashtme të projektuar të zonës së tretë klimatike (- 18 ºC)
është + 3 ºC. Gjeneratori në veprim shpërndan afërsisht 9 kW nxehtësi për një orë punë
dhe e nxeh sallën e makinerisë gjatë stinës së dimrit në +8,5 ºC kur temperatura e
jashtme është -18 ºC. Është evidente se nuk ka nevojë për nxehje të dhomës së
makinerisë me burim të posaçëm të nxehtësisë për mbajtjen e temperaturës minimale
pozitive në kushte normale të punimit të gjeneratorit. Që të sigurohet temperatura e
duhur gjatë stinës së dimrit me qellim të intervenimeve në pajisje në dhomën e
makinerisë (kontrollimet, riparimet, demontimi etj.), kur gjeneratori nuk është në
veprim, duhet të nxehet dhoma me burim tjetër. Nxehja dhe ajrosja (pajisjet dhe
punimet) do të përpunohen detajisht në projektin kryesorë.
Pajisjet kundër zjarrit
Komplet objekti i centralit paraqet zonë kundër zjarrit në të cilën nuk ka gazra të
ndezshme as lëndë djegëse. Zjarret që mund të ndodhin janë të klasës “E” (dollapi për
elektrikë dhe gjeneratori) dhe të klasës “B” (lëngjet djegëse gjegjësish vaji për rregullim
të sistemit të turbinës dhe mbyllësi sifonik - impianti). Ngarkesa nga zjarri e ndërtesës
së centralit detajisht do të llogaritet me pëlqim të institucionit kompetent (MPB) dhe
gjatë projektimit kryesor si dhe gjatë realizimit të blerjes dhe montimit të pajisjeve
kundër zjarrit.
Pajisjet hidromakinerike
Pajisjet hidromakinerike të centralit përbëhen nga këto pjesë kryesore:


Rrjeta e hollë hyrëse



Mbyllësi tabelor i sipërm/hyrës i cili përdoret edhe si mbyllës paraturbinor
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Mbyllësi difuzor

Rrjeta e hollë hyrëse
Rrjeta ndalon hyrjen e objekteve notuese (degë, drunj, shishe plastike, qesë...), në
turbinë. Rrjetat janë të definuara me projektin hidrondërtimor dhe do të harmonizohen
në projektin kryesorë.
Mbyllësi para turbinor
Mbyllësi paraturbinor siguron lëshimin e ujit në turbinë në momentin e lëshimit në
veprim të agregatit. Ka funksionin e mbylljes së ujit operativ, remontues dhe aksidental
gjatë:
- çdo ndalje operative të veprimit të agregatit
- remontit dhe revizionit të pajisjeve të agregatit dhe
- rritjes së numrit të rrotullimeve të rotorit të agregatit mbi vlerë kritike.
Të dhënat teknike elementare dhe zgjedhja e mbyllësit do të përpunohen detajisht në
projektin kryesorë.
Mbyllësi difuzor
Ky mbyllës është i tipit tabelor dhe do të përpunohet detajisht në projektin kryesorë.

5.0. Indentifikimi dhe Përshkrimi i Ndikimeve në Mjedis
Vlerësimi dhe përshkrimi i ndikimeve ne mjedis duhet të bëhet për fazën e ndërtimit të
hidrocentraleve, fazën e zhvillimit të aktiviteteve për prodhimin e energjisë elektrike
nga uji, gjithashtu duhet parapa ndikimet e mundshme ne mjedis pas përfundimit të
aktivitetit për prodhimin e energjisë elektrike nga uji.
Ndikimet Gjatë Fazës së Ndërtimit të Hidrocentraleve ne këtë Rapor nuk janë
mare ne shqyrtim pasi qe ne momentin e përpilimit te Raportit te VNM- se te gjitha
punimet e Objektet, ndërtimin e digave, hapjen e kanaleve, vendosjen e gypave , si dhe
ndërtimin e ndërtesës për vendosjen e turbinave edhe pajisjeve tjera për prodhimin e
energjisë si dhe kanalit të shkarkimit (largimit) të ujit gjer ne lume te hidrocentralit
,,Orqusha” kane qene te Përfunduara.
Ndikimi ne mjedis gjate ndërtimit te rrugës qe është perdorur për ndërtimin e digave –
veprave të marrjes, ndërtimin e dekantuesit, hapjen e kanalit, vendosjen e tubave - gypit
dhe linjës elektrike te lidhjes se hidrocentraleve përkatës me nenstacionin përkatës
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gjithashtu nuk janë mare ne konsiderim pasi qe ne momentin e përpilimit te VNM –se
punimet kanë qen te kryera dhe pa ndikim.
Ndikimet Gjatë Fazës së Funksionimit
Ndikimi mjedisor gjatë fazës së funksionimit të hidrocentralit pothuaj nuk ekzistojnë
përpos ndikimeve ne zvogëlimin e sasisë së ujit të lumit e cila ndikon negativisht në
habitatin bimor dhe shtazor të cilat zhvillohen në lum.
Gjatë mirëmbajtjes sasira të papërfillshme mbetjesh mund të krijohen si mbeturina
metalike në se do kërkohen zëvendësime, si dhe mbeturina organike të cilat i krijojn
puntorët.
Funksionimi i pajisjeve prodhuese dhe monitoruese nuk krijon zhurmë, nuk përbën
burim ndotjesh të tokës dhe ajrit.

5.1. Ndikimet në ajër
Ndotja e ajrit shkaktohet nga lirimi i pluhurit gjatë procesit të gërmimit, ngarkimit,
transportit dhe shkarkimit të dheut, nga hapja e kanalit për vendosjen e gypave

lirimi i

pluhurit gjatë manipulimit me makina ngarkuese dhe automjete transportuese në
sipërfaqet operacionale dhe në rrugët transportuese të pa asfaltuara.
Te gjitha këto ndikime nuk janë marr për baze ne këtë Raport te VNM-se, sepse ne
momentin e përpilimit te këtij raporti te gjitha punimet kane qene te përfunduara.
Gjatë fazës së funksionimit të hidrocentraleve pothuajse nuk kemi ndikime të theksuara
negative ne ndotjen e ajrit.

5.2. Ndikimet në tokë
Ndikimi ne tokë paraqitet gjate ndertimit te rrugëve qe do perdoren për ndërtimin e
veprave të marrjes, ndërtimin e dekantuesve, hapjen e kanaleve, vendosjen e tubave –
gypave dhe linjes elektrike te lidhjes se hidrocentraleve perkates me nenstacionin

perkates. Ndikimi ne tokë do të ndodh gjate pergatitjes se sheshit platos te ndertesave te
hidrocentraleve. Ndikimet ne tokë paraqiten nga deponimi i dheut të larguar nga kanalet
për ndërtimin e veprëave të marrjes, ndërtimin e dekantuesit, hapjen e kanaleve, vendosjen
e tubave - gypave , linjes elektrike te lidhjes edhe objekteve të hidrocentraleve .
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Te gjitha këto ndikime nuk janë marr për baze ne këtë Raport te VNM-se, sepse ne
momentin e përpilimit te këtij raporti shtese te gjitha punimet kane qene te përfunduara.
Gjatë fazës së funksionimit të hidrocentraleve ndikimet negative ne tokë mund të
jenë mbeturinat e ngurta që krijohen gjatë procesit të mirëmbajtjes dhe riparimeve te
pajimeve prodhuese të hidrocentraleve, nga mbeturinat komunale dhe mbeturinat e
tjera qe i krijojnë punëtorët, nga mbeturinat e lëngtë që shkaktohen nga derdhja e
vajrave gjatë procesit të mirëmbajtjes dhe riparimeve të pajimeve të hidrocentralit. Ne
rastin konkret e gjithë toka e gërmuar është e rikultivuare dhe ne tere gjatuesin janë
mbjelle drunje , arra, si dhe është bere mbjellja e sipërfaqeve manipuluese me bari
autokton si dhe është e gjelbëruar.

5.3. Ndikimet në ujë
Ndikimet negative ne ujë shkaktohen nga derivatet dhe vajrat e ndryshme të cilat
derdhen në tokë nga makinat e lartë cekura. 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 bartjes dhe vendosjes së gypave
të derivacionit dhe bartjes së materialit për ndërtimin e hidrocentraleve.
Te gjitha këto ndikime nuk janë marr për baze ne këtë Raport te VNM-se, sepse ne
momentin e përpilimit te këtij raporti shtese te gjitha punimet kane qene te përfunduara.
Gjatë fazës së funksionimit të hidrocentraleve ndikimet më të rëndësishme negative
ne mjedis nga realizimi i projektit janë ne zvogëlimin e sasisë së ujit të lumit nga ku dhe
do të ketë ndikime negative në botën bimore dhe shtazore të lumit Pllavë.
Ndikimet negative ne mjedis nga realizimi i projektit janë ne zvogëlimin e sasisë së ujit
i cili nevojitet për ujitjen e tokave dhe nevoja të botës shtazore e bimore.

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 trafikut, pengesa dhe persona me flamur) të
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cilët shihen dhe respektohen me lehtësi. Shpejtësia e lëvizjes duhet jetë lehtësisht e
dukshme.
Vlen te theksohet se te gjitha këto ndikime nuk janë marr për baze ne këtë Raport te
VNM-se, sepse ne momentin e përpilimit te këtij raporti shtese te gjitha punimet kane
qene te përfunduara.

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 madhe të vegjetacionit (edhe pse këto sipërfaqe nuk janë të mbjellura me të
lashta periodike bujqësore por të mbuluara me sasi të vogël bari të egër të mbirë vet dhe
shkurreve e drunjve të ndryshëm).
Nga ajo që u cek më lartë ndërtimi i hidrocentraleve me infrastrukturë përcjellëse në
këtë lokacion nuk do të ketë ndikime të theksuara në botën bimore.
Vlen te theksohet se te gjitha këto ndikime nuk janë marr për baze ne këtë Raport
te VNM-se, sepse ne momentin e përpilimit te këtij raporti shtese

te gjitha

punimet kane qene te përfunduara

5.6. Ndikimi në Peizazh
Ndërtimi i hidrocentraleve për arsye të pozitës së lokacionit ku është ndërtuar dhe
natyrës së projektit që do të realizohet, nuk do te ketë ndikime negative te mëdha ne
peizazh, sepse përpos objektit të hidrocentralit që do të vendoset mbi tokë, gypat do te
vendosen nën tokët ne luginën e lumit që pothuajse është e rrethuar me drunj-shelgje.
Gjatë fazës së ndërtimit normalisht, peizazhi do të pësojnë një degradim i cili me masat
të cilat do të merren në mbarim të ndërtimit do ti kthehet pamja në harmoni me gjendjen
të përafërt me gjendjen e mëparshme.
Vlen te theksohet se te gjitha këto ndikime nuk janë marr për baze ne këtë Raport te
VNM-se, sepse ne momentin e përpilimit te këtij raporti shtese te gjitha punimet kane
qene te përfunduara.
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5.7. Ndikimet ne raste aksidentale
Për arsye të natyrës së aktiviteteve për ndërtimin dhe funksionimit të hidrocentraleve,
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.
Vlen te theksohet se te gjitha këto ndikime nuk janë marr për baze ne këtë Raport te
VNM-se, sepse ne momentin e përpilimit te këtij raporti shtese te gjitha punimet kane
qene te përfunduara.
Ne fazën e kryerjes të funksionimit të hidrocentraleve aksidentet mund të ndodhin
nga mundësia e përmbytjeve të hapësirave ,

nga mundsia e plasaritjes (dëmtimit) te

pendave, lëndimet e punëtorëve gjatë kryerjes të aktiviteteve prodhuese.
Aksidentet mund të ndodhin nga rrjedhjet e lëndëve lubrifikuese nga pajimet e
hidrocentraleve.

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 të cilat i kemi cek
më lart duhet ndërmarr këto masa:
Gjatë punës me makina ngarkuese dhe transportuese të gjitha sipërfaqet operacionale të
stërpikën me ujë posaçërisht në kohëra me temperatura të larta.
Duhet të behët kontrollimi i rregullt teknik i makinave ngarkuese dhe automjeteve
transportuese që konsumojnë lëndë të lëngëta djegëse me qëllim që lirimi i gazrave nga
automjetet e punës të jetë sa më kualitativ.
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.
Duhet të jetë çdo herë në disponim auto cisterna me ujë për spërkatje.
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Vlen te theksohet se te gjitha këto masa janë marr për baze gjate ekzekutimit te
punimeve ndersa ne momentin e përpilimit te këtij raporti këtë Raport te VNM-se
shtese te gjitha punimet kane qene te përfunduara dhe nuk ka pas nevoj per marjen
e masave.

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

transportuese dhe pajimeve prodhuese të betonohet dhe izolohet.
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.
Për zvogëlimin e sasisë së pluhurit ne kohra me temperatura të larta dhe me erëra
sipërfaqet operacionale të stërpiken me ujë
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Sipërfaqet e degraduara duhet të nivelizohen dhe mbillen me barë dhe drunj, duke ju për
shtatur mjedisit rrethues, dherat e mbetura dhe mbeturinat tjera të ngurta do të
dërgohen ne deponin rajonale.
Sipërfaqet e kanalit ku do të vendosen gypat duhet të mbulohen me sasi të dheut të
nivelizohen dhe mbillen me barë dhe drunj, duke ju për shtatur mjedisit rrethues.
Vlen te theksohet se te gjitha këto masa janë marr për baze gjate ekzekutimit te
punimeve ndersa ne momentin e përpilimit te këtij raporti këtë Raport te VNM-se
shtese te gjitha punimet kane qene te përfunduara dhe nuk ka pas nevoj per marjen
e masave.

6.3. Masat e marura për mbrojtjen e ujit
Për mbrojtjen e ujërave nga ndikimet e mundshme negative që ndodhin nga aktivitetet
gjatë ndërtimit të digave – veprave të marrjes , hapjes së kanalit, vendosjes së gypave
etj, rekomandohet të merren këto masa:
Gjatë ndërtimit të digave – veprave të marrjes , hapjes së kanalit, vendosjes së gypave
duhet të bëhet mbrojtja e kontaktit me lumin me një brez të përkohshëm nga dheu të
përzier me rërë, pas kryerjes së punimeve ky brez të largohet dhe të bëhet rregullimi i
shtratit të lumit. Vaji i makinave ngarkuese dhe automjeteve transportuese nuk duhet të
ndërrohet në lokacionin ku nuk është i dedikuar për ndërrimin e vajrave, mirëpo nëse
detyrimisht duhet të bëhet ndërrimi i vajit për shkak te avarive ne ngarkuese, 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.
Duhet siguruar dhe pasur ne rezerva material për absorbim (neutralizim ), të derivateve
dhe vajrave ne rast të derdhjes së tyre.
Duhet të sigurohen WC fushore dhe zbrazja e WC fushore pas mbushjes me fekale dhe
ujëra të zeza të barten nga kompanitë e licencuara.
Sasia e mesatare e ujit që do të merret nga veprat e marrjes do të jetë vetëm 65-70% të
prurjeve normale ne çdo stinë, ndërsa mbetja ekologjike do të jetë 30 deri 35%, do të
llogaritet (shiqohet ) minimumi biologjik dhe varësisht prej sasisë së prurjeve do të
shfrytëzohet sasia e ujit, në raste se sasia e prurjeve është e vogël dhe nese rrezikohet
minimumi biologjik puna e hidrocentraleve duhet të ndërpritet.
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Vlen te theksohet se te gjitha këto masa janë marr për baze gjate ekzekutimit te
punimeve ndersa ne momentin e përpilimit te këtij raporti këtë Raport te VNM-se
shtese te gjitha punimet kane qene te përfunduara dhe nuk ka pas nevoj per marjen
e masave.

6. 4. Masat e marura për mbrojtjen e botës bimore dhe shtazore
Sipërfaqet e degraduara gjatë ndërtimit të digave – veprave të marrjes , hapjes së
kanalit, vendosjes së gypave dhe te lira për rreth ndërtesës të hidrocentralit me
infrastrukturë përcjellëse pas ndërtimit të hidrocentralit do të mbillen me bimë dhe
drunj dekorativ.
Duhet të ndërtohet përskaj digave – veprave të marrjes shtegu për peshk e cila do të
mundësonte qarkullimin pa pengesë të faunës së këtyre lumenjve .
Sistemi dhe siguria e menaxhimit të regjimit ujorë. Respektimi i rrjedhshmërisë
ekologjike të pranueshme që më parë të caktuar është një nga faktorët kryesorë të
mbrojtjes komplet të ekosistemit. Duke marrë parasysh se është fjala për impiant të
rrjedhshëm me derivacion, ky problem nuk është i shprehur.
Sipas qëllimeve strategjike të mbrojtjes dhe avancimit të këtij ekosistemi, dhe
obligimeve morale, pronari i Hidrocentralit do të marrë pjesë në aksionet e shtimit të
fondit të peshkut dhe aktiviteteve tjera në pajtim me rregulloret mbi mbrojtjen e ujërave,
mjedisit dhe natyrës.
Vlen te theksohet se te gjitha këto masa janë marr për baze gjate ekzekutimit te
punimeve ndersa ne momentin e përpilimit te këtij raporti këtë Raport te VNM-se
shtese te gjitha punimet kane qene te përfunduara dhe nuk ka pas nevoj per marjen
e masave.

6.5. 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 ngarkuese dhe transportuese .
Lartësia e digave – veprave te marrjes duke pasur parasysh konfiguracionin e terenit,
nuk do të ndikojnë në përmbytjet e sipërfaqeve (tokave) të cilat ndodhën në afërsi të
lumit. Rreziku nga plasaritja (dëmtimi) e pendave nuk do të jetë e mundur, sepse
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pendat do të ndertohen prej betonit special për ndërtimin e pendave dhe do të
përforcohet (armirohet) prej armaturës (qelikut) me profil të caktuar sipas dimenzioneve
në bazë rezultateve statistike të llogaritura.
Rreziku për sigurinë e mjedisit jetësor në raste aksidentale.
Si preventivë do të aplikohet zgjidhja moderne teknologjike në pajtim me mjedisin çka
edhe është rasti tek turbinat të zgjedhur.
Kjo do të thotë se mund të aprovohet turbina zgjidhja konstruktive e së cilës është pa
kushineta me vaj dhe transformator që janë pa vaj si izolues.
Në këtë mënyrë do të eliminohej mundësia e aksidenteve dhe ndikimit negativ në mjedis.
Vlen te theksohet se te gjitha këto masa janë marr për baze gjate ekzekutimit te
punimeve ndersa ne momentin e përpilimit te këtij raporti këtë Raport te VNM-se
shtese te gjitha punimet kane qene te përfunduara dhe nuk ka pas nevoj per marjen
e masave.

7.0. Programi i Monitorimit të Ndikimit në Mjedis të Hidrocentralit
Ne fillim duhet të theksojmë që për vet specifiken e tij si impiant gjenerues i energjisë
elektrike mbështetur mbi burimet e renovushme të energjisë dhe transformimi i
energjisë elektrike nga një nivel tensioni ne një tjetër ndotjet që i shkaktohen mjedisit
janë minimale.
Ndotja që i shkaktohet mjedisit

është minimale jo vetëm që kemi të bëjmë me

shfrytëzimin e një burimi të ripërtritshëm të energjisë (hidroenergjisë )

por nuk kemi

hidrocentral me rezervar akumulues që sjell një mori ndotjesh të mjedisit .

7.1. Ndikimet ne Mjedis dhe masat zbutëse gjatë ndërtimit dhe
operimit të Hidrocentralit
Masat zbutëse gjatë fazës së ndërtimit nuk janë mar parasysh sepse objekti ka qene i
përfunduar ndërsa me fazën së operimit janë përfshirë ne tabelën ne vijim. Ne këtë
tabelë identifikohen masat zbutëse për të minimizuar çdo lloj ndikimi nga çdo lloj
aktiviteti. Të gjitha faktet dhe plani i masave të zbutjes së ndikimeve ka përfshirë edhe
planet inxhinierike dhe praktikat më të mira për të ber të mundur riedukimin e
potencialeve të mundshme ndotëse ne mjedis.
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Aktivitetet

Efektet Potenciale

Përgjegjësi
a

Plani i zbutjes

i Zvogëlimi i sasisë Sasia e mesatare e ujit që do të merret Aplikuesi që

Monitorimi

do të realizoj
operimin e
70% të prurjeve normale ne çdo stinë .
hidrocentrale
Kjo sasi e ujit do të kaloj ne kanalet e ve, do të bëj
vazhdimisht
dirivacionit dhe përsëri do te kthehet ne monitorimin
lum pasi të dalin nga vepra e shkarkimit. e sasisë së
ujit

sasisë së ujit të së ujit të mbetur ne nga vepra e marrjes do të jetë vetëm 65marr nga lumi

Pastrimi
përgatitja
korridorit
kalimin
tubacionit
kanalin

lum

dhe Humbja e zonave Nuk ka bimë dhe drunj te veçanta të Aplikuesi
e me habitate (florë) mbrojtura ne korridorin për ndërtimin e
për për korridoret

e tubacioneve për kanalet e derivacionit.

e tubacioneve

për Pas ndërtimit do të bëhet rehabilitimi dhe

për kanalet

e do të mbillen drunj frytdhënëse pran

e derivacionit

gjithë korridorit.

derivacionit
Marrja me qira Konflikt
e

Do

të

merret

sasia

minimale

e Aplikuesi

hapësirave përdorimin aktual nevojshme. Do të rregullohet përmes

ndihmëse

të tokës

marrëveshjes me pronarët e tokave .

Marrja me qira Shqetësime
e

me

të Të gjitha lejet duhet të merren nga Aplikuesi

hapësirave ndryshme që mund autoritetet e komunitetit dhe nëse merren

ndihmëse

ti

shkaktohen tokat me qira ato pas përfundimit të

komuniteteve

qëllimit duhet të kthehen

lokale.

fillestare

ne gjendje

Marrja me qira Zona e degraduar Hapësirat e marra me qira duhet të Aplikuesi
e

hapësirave duhet të kthehet ne kthehen ne gjendjen fillestare

ndihmëse

gjendjen fillestare

Ne këto hapësira duhet të mbillen të
lashta bujqësore ose drunj frytdhënëse
dhe

të përdoren për qëllime të më

parshme
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Reduktimi i sasisë Sasia e ujit që do të kërkohet për këtë Aplikuesi

Parashikime

për përdorimin së ujit që do të qellim është shumë i vogël dhe e pa
e

ujit

pijshëm

të mbetët për banoret përfillshme për Hidrocentralet, ne fazën e
ne për

Hidrocentralin

rreth operimit do të punojnë vetëm nga 6

hidrocentraleve

punëtor. Kjo sasi e ujit do të merret nga

e ndërtuar

burimi vetanak e nuk do të ndërhyhet
fare ne burimet apo ujë sjellësin e
komunitetit.

Magazinimi

Materiale që kanë Të gjithë punëtorët që do të punojnë ne Aplikuesi

dhe trajtimi i potencial të lartë ndërtimin e duhet të trajnohen për
materialeve të për
rrezikshme

dëme

ne sigurinë ne punë dhe për trajtimin e

shëndet

dhe materialeve të rrezikshme. Materialet

ekosisteme

kryesore

te

rrezikshme

do

te

jen

lubrifikantet dhe solventet e ndryshme të
përdorur për pastrimin dhe lyerjet e
ndryshme.
Magazinimi

i Tankerët e lubrifikantëve dhe solventve Aplikuesi

Kontaminimi

dhe trajtimi i tokës dhe ujit nga që do te përdorën gjatë ndërtimit ne
materialeve të pikimet
rrezikshme

dhe nënstacion do të kenë një mbështjellëse

rrjedhjet

e të dyfishtë. Duhet të përgatitet një plan

mundshme .

emergjence ne rast të rrjedhjeve të
lubrifikantve dhe solventve.

Forca Puntore

Fluksi i punëtorëve Fluksi i punëtorëve do të jetë rreth 30-40 Aplikuesi
për

ndërtimin

e punëtor për ndërtimin e Hidrocentraleve,

hidrocentraleve. Do pjesa më madhe do të jen nga komuniteti.
të krijoj
për

presion Një

shtëpi

ambulancë

me

mjetet

më

të

dhe nevojshme të ndihmës së shpejt do të

burime të tjera ne vendoset ne sheshin e ndërtimit.
komunitet

58

i Kjo do të rrisi Nga ana tjetër spërkatja me ujë dhe Aplikuesi

Dërgimi
materialeve
dhe

fluksin ne trafik mbulimi i makinave të transportit të

pajisjeve dhe

ne shesh

emetimin

pluhurit

e dheut kur dalin nga sheshi do të bëj të
ne mundur

atmosferë.
Hedhja

reduktimin

e

pluhurit

ne

atmosferë.
Mbetjet e ngurta që do të gjenerohen Aplikuesi

e Probleme

mbeturinave të shqetësuese

me gjatë

ngurta

dhe hidrocentraleve, do të duhen të hidhen ne

shëndetin

ndotje të mjedisit.

ndërtimit

/operimit

të

vendet e përcaktuara nga komuniteti apo
ne deponin regjionale përmes të një
ndërmarrje të licencuar për këte qëllim.

Hedhja

e Probleme

Mbetjet e lëngta që do të gjenerohen Aplikuesi

mbeturinave të shqetësuese

ne gjatë

lëngta

me hidrocentraleve, do të duhet të trajtohen

lidhje
kontaminimin
ujit.

ndërtimit

/operimit

të

e nga ndërmarrjet të licencuara për këtë
qëllim. Nuk lejohet hedhja e drejt për
drejt e mbetjeve të lëngta ne mjedis të
hapur apo ne vijat ujore.

Operimi

i Zhurmat

te Zhurma është brenda niveleve të lejuara Aplikuesi

makinerive

ndryshme që mund që emitohen nga turbinat, gjeneratorët

dhe pajisjeve.

të vinë nga pajisjet elektrik transformatorët dhe qelizat e
dhe makineritë.

ndryshme

që

janë

pjesë

e

këtyre

hidrocentraleve.
Trajtimi
ujërave të zeza

i Hedhja e ujërave Një gropë septike e trajtimit të ujërave të Aplikuesi
të zeza ne vijat e zeza do të duhet të ndërtohet ne afërsi të
ujërave

hidrocentraleve

sipërfaqësore
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7.2. Programi i monitorimit te mjedisit gjate ndërtimit dhe operimit te
Hidrocentralit
Programi i monitorimit do te përdoret për te verifikuar qe te gjitha ndotjet e mundshme
qe do ti vijnë mjedisit nga ndërtimi dhe operimi i hidrocentraleve janë marre parasysh.
Kjo do te lejoj ndjekjen e programit dhe marrjen e masave korigjuse përpara se ndonjë
dem potencial te behet realitet. Programi i monitorimit për secilën ndotje potenciale qe
mund ti shkaktohet mjedisit është dhenë me poshtë dhe duhet te mbikëqyret nga
inspektoret e kuvendit komunal dhe të

Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit

Hapësinor. Secili nga parametrat e identifikuar gjate fazës se ndërtimit është përcaktuar
ne planin e zbutjes dhe do te duhet te monitorohen gjate fazës se ndërtimit.
Ne tabelën ne vijim janë dhenë parametrat qe do te duhen te monitorohen gjatë fazës se
ndërtimit.
Aktivitetet
Pastrimi

Përgjegjësia

Plani i Monitorimit

dhe Ka shumë pak bimësi ne vendin ku do te kalojnë Aplikuesi

përgatitja

e kanalet i derivacionit. Praktika e zgjedhjes se sheshit

korridorit

për për sheshin e hidrocentraleve do te realizohet ajo më

kalimine ubacionit e mira. Pas fazës se ndërtimit të gjitha hapësirat e
për

kanalin

derivacionit

e degraduara do të mbillen me bimësi (barë) dhe do te
për mbillen me drurë frutore pranë ndërtesave të

minimizimin

e hidrocentraleve.

zonave me bimësi
Pastrimi

dhe Ka vetëm pak shkurre, drunj dhe shelgje të vogla ne Aplikuesi

përgatitja e vendit vendin ku do te vendosen veprat e dekantimit.
ku do te vendosen Gjithashtu rreth këtyre veprave do te mbillen shelgje
veprat e dekantimit apo drurë frutore për te shmangur errozonin.
shtesë
Pastrimi

dhe Ka vetëm pak shkurre, drunj dhe shelgje të vogla ne

përgatitja e vendit vendin ku do te vendoset bazeni i presionit. Ka
ku do te vendoset shkurre, drunj dhe shelgje të vogla ne vendin ku do te
baseni i presionit te kalojnë tubat e presionit. Praktika e zgjedhjes se
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Aplikuesi

ri

sheshit për bazenin e presionit do te realizohet ne
prani te komunitetit për te kontrolluar te gjitha
proceset.

Pastrimi

dhe Ka vetëm shkurre, drunj dhe shelgje të vogla ne Aplikuesi

përgatitja e aksit ku vendin ku do te kalojnë tubat e presionit. Praktika e
do te kalojnë tubat vendosjes se tubacioneve te presionit do te realizohet
e presionit te ri

ne prani te komunitetit për te kontrolluar te gjitha
proceset.

Marrja me qira e Monitorimi
shesheve ndihmëse

i

te

gjithë

dokumentacionit

nga Aplikuesi

komuniteti se nuk do te marri tokë bujqësore për këtë
qëllim.

Marrja me qira e Marrja dhe përdorimi për at qëllim i tokës përkatëse Aplikuesi
shesheve ndihmëse

me qira.

Marrja me qira e Dokumenti i kushteve finale te lënies se tokës pas Aplikuesi
shesheve ndihmëse

qirasë (nëse eventualisht merret) për të bërë të
mundur dhe duhet bërë puna e domosdoshme për ta
kthyer ne gjendjen fillestare.

Hedhja

e Dokumentimi i materialeve te ngurta te pa rrezikshme Aplikuesi

mbeturinave

te që hidhen ne vendet e përcaktuara ose ne deponin

ngurta

rajonale.

Forca punëtore

Një ambulancë e lëvizshme me mjetet me te Aplikuesi
nevojshme te ndihmës se shpejte do te vendoset ne
sheshin e ndërtimit.
i Inspektim i përhershëm duhet te realizohet ne lidhje Aplikuesi

Dërgimi
materialeve

dhe emetimet e pluhurit të atmosfere gjatë transportit të

pajisjeve ne shesh

dheut nga sheshi në rrugën kryesore.

61

e Dërgimi i materialeve te ngurta te pa rrezikshme qe Aplikuesi

Hedhja
mbeturinave ngurta

hidhen ne vendet e para caktuara duhet te kryhet herë
pas here si në lidhje me sasinë dhe përbërjen e tyre

Hedhja

e Monitorimi i parametrave duhet te kryhet me një Aplikuesi

mbeturinave

të përkujdesje shumë të lartë

lëngta
Secili nga parametrat e identifikuar gjatë fazës se operimit dhe gjithashtu është
përcaktuar ne planin e zbutjes (zvogëlimit) do te duhet të monitorohet gjatë fazës se
operimit te hidrocentraleve. Ne tabelën ne vijim janë dhënë parametrat që do të duhen
të monitorohen gjatë fazës se operimit.
Përgjëgjsia

Aktivitetet

Plani i Monitorimit

Monitorimi sasisë

Sasia mesatare e ujit qe do te merret nga vepra e Aplikuesi

ujit të marrë në

marrjes do te jetë vetëm 65-70% të prurjeve normale

Lumejt e

ne çdo stinë. Kjo sasi e ujit do të kalojë në kanalin e

sipërpërmendur.

derivacionit dhe përsëri do te kthehet ne lumë pasi të

Zvogëlimi i sasisë

dalin nga veprat e shkarkimit . Investitori qe do të

së uji të mbetur në

realizojë operimin e hidrocentraleve do te realizoj

shtratin e lumit

vazhdimisht monitorimin e sasisë se ujit.

Operimi i pajisjeve

Një skenar bazë për zhurmat e mundshme para fazës Aplikuesi

dhe makinave

së ndërtimit, gjatë ndërtimit dhe operimit duhet te
realizohet. Gjate gjithë procesit te operimit duhet të
monitorohet niveli i zhurmave nuk duhet ti kaloj 70
decibel.

Sistemi i trajnimit

Sistemi i trajnimit të ujërave të zeza do te Aplikuesi

te ujërave te zeza

monitorohet në bazë të parametrave të dhënë nga
operuesi.
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Vlen te theksohet se te gjitha këto masa janë marr për baze gjate ekzekutimit te
punimeve ndërsa ne momentin e përpilimit te këtij raporti këtë Raport te VNM-se
shtese te gjitha punimet kane qene te përfunduara dhe nuk ka pas nevoj per marjen
e masave.

8.0. Masat

Rehabilituese

pas Përfundimit të

Aktivitetit të

Hidrocentralit
Në rastet e demontimit apo largimit të hidrocentraleve nga lokacionet e lartëcekura,
edhe pse kjo nuk mund të ndodh për arsye të rëndësisë dhe natyrës së projektit, sepse
edhe nëse vjetrohen pajimet apo ndryshon teknologjia ato mund të ndërrohen me
pajime të reja, nëse vjen gjer te ndërprerja e aktivitetit nevojitet të bëhet raporti për
VNM për mes të cilit saktë do të definohen ndikimet në mjedis dhe masat që duhet të
ndërmirën për mbrojtjen e mjedisit me rastin e largimit të hidrocentraleve me pajimet
përcjellëse.

9. Konkluzion
Kompania NPN. ,,Renelual Tahiri” – shpk, posedon Pëlqim Mjedisor qe nga viti 2016
me te cilin pëlqim edhe janë kryer te gjitha punimet rreth realizimit te funksionimit
normal te Hidrocentralit

Orqusha, mirëpo gjate ekzekutimit te punimeve

dhe

veshtersive qe janë paraqitur gjatë procesit te punës kompania ka shfrytëzuar edhe disa
parcela te cilat kufizohen me parcelat ku kompania posedon pëlqimin mjedisor, andaj
jemi te detyruar qe ti nënshtrohemi raportit te VNM-se edhe ne parcela fqinje me numër
P-70604030-00001-1, P-70604030-00010-0, P-70604030-00011-0, P-70604030-000120, P-70604030-00013-0 ku janë te vendosur Traseja e gypave nga vepra e marrjes,
dekantuesit si dhe Objektet Makinerik te Hidrocentralit Orqusha te cilat do ti përshkruaj
me poshtë. Ne këtë raport nuk janë marr ne shqyrtim ndikimet te cilat kane ndodhur
gjate ekzekutimit te punimeve sepse ne momentin e përpilimit te këtij Raporti te gjitha
punimet ne veprën e marrjes, trasesë se gypave, dekantuesit dhe objektit makinerik
kane qene te përfunduara, andaj ne shqyrtim janë mare vetëm ndikimet dhe masat gjate
funksionimit te Hidrocentralit Orqusha.
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I terë ky projekt është ne përputhshmëri me strategjinë e zhvillimit energjetik te
Republikës se Kosovës është ekologjik, ne përputhje me tendencat e zhvillimit te
energjetikes alternative për Kosovën. Analizat e kryera nga pikëpamja e kushteve dhe
mundësive të shfrytëzimit hidroenergjetik të ujërave të lumit Pllavë, ne lokalitetetet e
komunës së Dragashit, sjellin në përfundim se kjo është teknikisht e mundshme dhe
ekonomikisht e arsyetueshme për funksionimin e Hidrocentraleve në lokacionet

e

lartëshënuara.
Sasia e mesatare e ujit që do të merret nga veprat e marrjes do të jetë vetëm 65% deri
70% të prurjeve normale ne çdo stinë. Kjo sasi e ujit përsëri do te kthehet ne lum pasi të
dalin nga objekti makinerik dhe permes kanalit leshues nga vepra e shkarkimit.
Gjatë fazës së shfrytëzimit nuk ka elemente të shqetësimit për faunën.
Do të shfrytëzohet prej 65 deri 70% e prurjes së ujit, ndërsa mbetja ekologjike do të jetë
30 deri 35%, do të llogaritet (shiqohet ) minimumi biologjik dhe varësisht prej sasisë së
prurjeve do të shfrytëzohet sasia e ujit, në raste se sasia e prurjeve është e vogël,
gjegjësishtë zvogëlohet nën minimumin biologjik

puna e hidrocentraleve do të

ndërpritet. Territori në fjalë nuk ka statusin e parkut kombëtar. Zbatimi i këtij projekti
nuk do të ketë ndonjë pasoj negative të mëtejshëm në mjedisin e zonës.
Pasi qe Kompania gjate fazës se ndërtimit ka poseduar Pëlqim Mjedisor gjate
ekzekutimit te punimeve te Hidrocentralit Orqusha kompania ka shfrytëzuar edhe disa
parcela fqinje ku tani ka aplikuar për Pëlqim Mjedisor dhe mendojmë se këto të dhëna
janë të mjaftueshme dhe i mundësojnë Ministrisë së Ekonomise dhe Ambientit për
dhënien e mendimit për Pëlqim Mjedisor për funksionimin normal te Hidrocentralit
,,Orçusha ”, ne lokalitetetet e komunës së Dragashit sipas kërkesës të Z. Refki Hoxha ,
Drejtor i kompanisë N.P.N. ,, Renelual Tahiri” Sh.p.k. Prizren.
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