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1. Hyrje
Raporti i Vlerësimit të Ndikimit ne Mjedis ( VNM), për eksploatimin, thermimin dhe
seperimin e gelqeroreve dhe aktiviteteve tjera minerare ne njesin kadastrale P.70101005 0049-0, zona kadastrale Terpeze , pjese e ngastres , me siperfaqe S=86275.610m2, me
kulture

male i

klases 6

të

, Z.K.Terpeze, Komuna Vitise e cila menaxhohet nga

Qiradhenesi, Agjensioni Kadastral i Kosoves. Siperfaqeja

totale per shfrytezim, dhe

vendosjen e seperacionit per thermim te gurit gelqeror sipas hartes se situacionit

eshte

S=86275.610m2 (Fig.3).
Në ketë njësi kadastrale shpk”MAXSTONE ” FERIZAJ do te beje shfrytezimin e gureve
gelqeror dhe do te vendos seperacionin ne ngastren kadastrale P.70101005 -0049-0 ku
kompania ka marre informacionin nga Drejtoria e Urbanizimit,Planifikimit dhe mbrojtje te
mjedisit e cila e ka informuar se sipas PZHK-se parcella P.70101005 -0049-0 z.k. Terpeze
eshte e destinuar per toke pyjore, male e klasit te 6 te. Dhe sipas protokolit 06-320/0411913 e dates 22.05.2020 ka verifikuar se parcella ne fjale ne baze te Planit Zhvillimor
Komunal 2010-2020 komuna nuk planifikim afatshkurter per investime ne parcellen nr.
P.70101005 -0049-0 me siperfaqe te teresihme S=156986m2 ( perderisa sa nuk shfaq
interes per investim afatgjate), ashtu qe kompania Maxstone shpk ka marre pelqimin nga
pronari i kesaj parcelle Agjensioni Pyjor i Kosoves me qira per lejimin e ndrrimit te
destinimit per dhenie te tokes pyjore me qira(nr.pr.4902 nr.faqeve 2 te dates 03.12.2020) :
Per Thermim-seperim dhe shfrytezim te gurit gelqeror me siperfaqe S=5ha , pjese e
ngastres kadastrale 00049-0 ZK.Terpeze, Komuna Viti, mbeshtetur si ne kerkesen per
destinimin dhe kohezgjatje te parapar si ne legjislacionin : te OE’Maxstone’’Shpk me
nr.b. 811417428 e perfaqesuar nga Blend Rexhepi. Raporti i Vlerësimit të Ndikimit ne
Mjedis ( VNM) për Shfrytezimin , thermimin dhe seperimin e gurit gelqerore dhe
aktiviteteve tjera minerare, është punuar në bazë të kërkesës së Blend Rexhepi

pronar i

kompanisë ,,MAXSTONE” Sh.p.k., për të aplikuar për Pëlqim Mjedisor, per marrjen e
lejes për Shfrytezimin , thermimin dhe seperimin e gelqeroreve dhe aktiviteteve tjera
minerare, në lokalitetin e kesaj z.k. te Terpezez Komuna e Vitise (Fig. 1. Harta veshtruese
e tereni) .
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Fig.1
6

Në raport do të analizohen ndikimet në mjedis të tërë proceseve teknologjike për
thermimin dhe seperimin dhe sfrytezimin e gelqeroreve dhe aktiviteteve tjera minerare,
duke i parashtruar dhe ndërmarr masat e domosdoshme për mbrojtjen e mjedisit në
lokalitetin ku do te ushtrohet kjo veprimtari dhe rreth tij.
Duke analizuar karakteristikat e gjendjes ekzistuese të mjedisit në lokalitetin për thermimin
dhe seperimin dhe shfrytezimin

gelqeroreve te dhe aktiviteteve tjera minerare, si dhe

karakteristikat e potencialeve përkatëse, nga njëra anë, dhe karakteristikat inzhinjerokoteknike të punëve të cilat zhvillohen në bazë të projektit, nga ana tjetër, behet hartimi i
raportit të Vlerësimit të Ndikimit ne Mjedis ku do të përkufizohen të gjitha ndikimet
relevante që mund të paraqiten në relacionin e shfrytezimut, eksploatimit ,thermimin dhe
seperimin gelqeroreve me aktivitetet tjera minerare dhe mjedis.

Fig.2
7

Fig.3 me S=86275.610m²
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2. Baza ligjore për hartimin e raportit
Raporti i VNM-s është filluar të kryhet me nxjerrjen Ligji për Mbrojtjen e Mjedisit (Nr. 09
/2003). Tani i hartuar Ligji i ri për Mbrojtjen e Mjedisit Nr. 03/L-025. Ne lidhje me
vlerësimin e ndikimit ne mjedis – VNM është aprovuar Ligji për VNM (Nr. 03/L-214) i
cili përcakton te gjitha procedurat për përgatitjen dhe paraqitjen për miratim te VNM. Ligji
për VNM (Nr. 03/L-214) ka për qellim për te siguruar mundësimin e një vlerësimi te
përgjithshëm me ndërthurje te ndikimeve mjedisore te projekteve apo veprimtarive qe do te
realizohen me qellim qe te parandalojnë dhe te zvogëlojnë apo mënjanojnë efektet negative
ne mjedis ne kohen e duhur.
Ligjet me te rëndësishme te aplikuara për hartimin e raportit të VNM-së për projektin për
thermimin dhe seperimin gelqeroret e areniteve dhe arenito-alevroliteve janë si me
poshtë:
- Ligji për VNM Nr. 03/L-214
- Ligji për Mbrojtjen e Mjedisit Nr. 03/L-025
- Ligji për Peshkatari dhe Akuakultur Nr. 02/L-85
- Ligji për Mbeturina Nr. 04/L-060
- Ligji për ndërtim Nr. 04/L-110
- Ligji për planifikim hapësinor Nr. 04/L-174
- Ligji për tokën bujqësore Nr. 02/L- 26
- 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 Kimikate Nr. 04/L-197
- 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.
Gjatë hartimit të raportit për vlerësimin e ndikimit në mjedis, përpos vizitave që iu janë
bërë lokalitetit disa herë, konsultimeve që janë bërë me pronarin dhe ekspertët që e
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udhëheqin

procesin teknologjik për thermimin dhe seperimin , e gelqeroreve

me

aktivitetet tjera minerare, gjithashtu janë shfrytëzuar edhe:
•
•

Konsultat per Projektin kryesor te shfrytezimit
Projekti Teknologjik për thermimin dhe seperimin e gelqerorit të

•

Projekti

•

Çertifikata e biznesit

•

Çertifikata mbi të drejtën e pronës së paluajtshme

•

Kopja e planit

•

Pelqimi nga Komunal, njoftimin ,informat per gjedjen e kesaj ngastra sipas

elektrik për thermimin dhe seperimin e gelqeroret e

drejtoris se urbanizmit dhe mjedis
•

Pelqimin nga Agjensioni Pyjor i Kosoves

Krahas parashikimeve themelore nga regullativat ligjore të cekura më lartë për nevoja të
hartimit të raportit të VNM-s për rastin konkret janë shfrytëzuar edhe regullativa tjera
ligjore, duke përfshirë ligjet aplikative të cilat tani janë në fuqi. Duke u nis nga fakti se një
pjesë e madhe e mardhënjeve specifike nga lëmia e mjedisit nuk është përfshirë në
rregullativat ligjore të tanishme prandaj për nevoja të hartimit të këtij raporti të VNM-s
është shfrytëzuar përvoja e mirë dhe rregullat relevante ndërkombëtare, si dhe direktivat
përkatëse për mjedis si që është direktiva e VNM-s (85/337/EEC), gjithashtu janë
shfrytëzuar edhe raportet e vlerësimit të ndikimit ne mjedis

për shfrytezimin e gurit

gelqeror dhe thermimin seperimin e gelqeroreve te vendburimeve te ngjajsheme.

3. PËRSHKRIMI I LOKACIONIT DHE MJEDISIT
Karakteristikat themelore të gjendjes ekzistuese të lokacionit janë bazë themelore për
hartimin e Raportit. Hulumtimi dhe vlerësimi i gjendjes ekzistuese është bërë duke i
shfrytëzuar hulumtimet studimore të bëra në këtë teren .
Për të u definuar gjendja ekzistuese në mënyrë të kënaqshme dhe për të u krijuar një bazë
reale për hulumtim të ndikimeve të mundshme, në kuadër të gjendjes ekzistuese janë
prezantuar edhe të dhënat relevante që kanë të bëjnë me të

dhënat

morfologjike, gjeologjike, hidrologjike, hidrografike dhe meteorologjike.
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ekzistuese

3.1.Pozita gjeografike e lokacionit
Ngastra ku është e parapar të kryhën sudime kerkimore të gelqeroret e shtrihet në anën
veriore të fshatit Terpeze, në anën e majtë të rruges magjistrale Pozheran –llokot. Pjesa e
zonës ku mendohet për ta bere shfrytezimin dhe thermim e seperim te gurit gelqeror dhe
me pas e ndare për shfrytëzim shtrihet ndërmjet fshatit të Sllakovc dhe Terpeze ne pjesen
veriore dhe ne pjesen jugore te fshatit Sllakovc (Fig.2). Sipërfaqja e ngastrës për
shfrytezimin e gelqeroret dhe vendosjes se seperacionit për “ MAXSTON” Shpk, është
S=86275.610m2 (Harta e situacionit).

Fig.4.Pozita gjeografike e zonës së vendosjes se Gurethyesit me seperacion dhe
fushes se shfrytezimit z.k. Terpeze ,KK-Viti

11

Fig.5
Komuna e Vitise kufizohet me Komunën e Ferizajt, Gjilanit, Kllokotit , Kaqanikun dhe
Hani Elezit dhe Parteshin.
Qyteti i Vtise është mbi 50 km larg nga kryeqendra e Kosovës (Prishtina), 150 km nga
Prizreni dhe 13 km nga Ferizaj. Vitia është udhëkryq i rrugëve regjionale, këtë segment
duhet ruajtur dhe zgjeruar edhe gjatë hartimit të Planit Gjeneral Urbanistik .
Ne lokacionin ku investitori planifikon të e bëj shfrytezimin, thermimin dhe seperimin e
gelqeroreve

dhe aktivitetet tjera minerare, ne kohën e kryerjes se raportit të VNM,

kompania eshte duke u pergadite me dokumentacion per te shfrytezuar pjesen e
vendburimit ku posedon pelqimin nga Agjensioni Pyjor i Kosoves per nxjerja e gurit
gelqeror dhe vendosjen e seperacionit per prodhimin e asfalt betoneve si dhe tamposje
per të rregulluar infrastrukturën qe kompania deshiron te marr pelqimin mjedisor per
shfrytezimin e gelqeroret e ne ne zonen kadastrale te Terpezes
Sipërfaqja prej S=86275.610m2, në të cilat
dhe

do te vendoset

gurethyesi me seperacion,

per shfrytezimin e gurit gelqeror brenda kufijve të vizatuar
12

dhe pikave të

koordinatave të shënuara ne harten e situacionit (fig.3), që do të i bashkëngjitet raportit të
VNM-s dhe do të shënohen ne vijim.

Fig.6 Kopja e planit z.k.Tërpeze
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Ne kete lokacion ne afërsi të drejt për drejt

me kufirin e zones se shfrytezimit dhe

gurethyesin nuk ekzistojnë objekte të banimit. Ne bazë të pozites së gelqerorit dhe të
lokacionit, ne këte lokalitet nuk ekzistojn edhe kompania tjera te cila operojn apo te kene
te vendosur seperacione, po vete pjeset ku do te vedosen gurethyesi
shpk.lokacioni gjendet gjendet ne pjesen perendimore

‘’Maxston’’

te fshatit Sllakovc ne anen e majte

te rruges qe e lidhe vendburimin me seperacionin. Sipërfaqja e tokës (ngastrave

ku

investitori do të bëj thermimin dhe seperimin e gelqeroreve) dhe për rreth tyre është e
mbuluar me një shtresë të pa përfillshme të humusit dhe me vegjetacion të ndryshëm : bar
të egër të mbirë vetë, kaçuba dhe therra si dhe ne vende të shumta shihet alevrolite dhe
arenite ne sipërfaqe.

Fig.7. Zona e shfrytezimit dhe seperacioni gelqerorit ne z.k Terpeze ( shpk”MAXSTON”
Ferizaj)
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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.
Ndonëse konsiderohet si njëra ndër komunat më të pazhvilluara të Republikës së Kosovës
(me një infrastrukturë të kënaqshme rrugore, por jo edhe me rrjetin e ujësjellësit të
kanalizimit ). Vitia e vendosur në një rrafshinë shumë pjellore, ka mundësinë e kultivimit
të, të gjitha bimëve bujqësore. Kjo është edhe arsyeja që sektori i bujqësisë është njëri ndër
sektorët kryesor të zhvillimit ekonomik të komunës së Vitisë, edhe pse viteve të pasluftës
ka ngelur prapa në këtë drejtim, për të krijuar një përparësi tregtia dhe më pak zejtaria.
Sidoqoftë, Komuna e Vitisë ka potencial të madh të zhvillimit të sektorit bujqësor.
Mbi 40 % të popullsisë së përgjithshme në Komunë janë me moshë të re 0 deri 19 vjeç.
Ndërsa, grup-moshat mbi 65 vjeç kanë pjesëmarrje të vogël, rreth 4.3% të popullsisë së
përgjithshme. Në përgjithësi rreth 60% e popullatës ne Komunën e Vitisë merren me
bujqësi, dhe një pjesë e madhe e popullatës jeton në mërgim ku edhe krijon të hyra të
mjaftueshme për disa familje. Tokat pjellore shtrihen rreth lumenjve dhe kryesisht
shfrytëzohen për bujqësi, me një trend të rritjes së shndërrimit të tokave pjellore në ato
ndërtimore dhe sipërfaqe të pa mbjellura (djerrina). Në këtë aspekt mungojnë hulumtime
përkatëse për kualitetin dhe shfrytëzimin e tyre.

3.3. Lidhjet e Komunikacionit
Kryqëzimi i akseve rrugore të rëndësishme në relacionet Ferizaj – Kllokotë-Gjilan dhe
Kllokot -Viti -Gerlice janë segmente me rëndësi për zhvillimin e mëtutjeshëm të komunës.
Qyteti i Vitise është mbi 50 km larg nga kryeqendra e Kosovës (Prishtina), 18 km nga
Ferizaji dhe 18 km nga Gjilani. Vitia është udhëkryq i rrugëve regjionale, këtë segment
duhet ruajtur dhe zgjeruar edhe gjatë hartimit të Planit Gjeneral Urbanistik
Lokacioni ku do te vendoset Gurethyesi me Seperacion , dhe zona e shfrytezimit ka lidhje
të mira me rrugët rajonale, përmes rrugës se asfaltuar qe lidhet deri ne afersi te gurethyesit
15

dhe shfrytezimit te gurit gelqeror mbi 1k m lidhet me rrugën magjistrale Kishnapole
Rahovic –Sllakovc dhe ate rajonale e Ferizaj –Prishtinë . Nga kjo mund të përfundojmë se
lokacioni ka lidhje të mira komunikacioni , me të cilën rritet vlera nga aspekti ekonomik,
me qëllim të plasmanit të produkteve prodhuese nga gelqeroret e si dhe për furnizim me
repromaterial dhe derivate të naftës.
3.4. Kushtet klimatike
Territori ku do të bëhet eksploatimi thermimi dhe seperimi i gureve gelqerore që njihet si
pjesa qendrore te Kosovës kryesisht ka klimë kontinentale që karakterizohet me vera të
nxehta dhe dimra të ftohtë. Sa i përket reshjeve dhe temperaturave, Pranvera dhe Vjeshta
karakterizohen përafërsisht me klimë të njëjtë. Të reshurat janë të formës riguese ose me
karakter lokal. Temperatura mesatare sillet prej 9.9˚C gjer në 10,5˚C e si mesatare e këtyre
merret temperatura prej 10,3˚C. Temperaturat më të larta në vitet e hulumtuara (1986,
1987,1988) janë në muajin qershor 35,6˚C, ndërsa në korrik 32,4˚C dhe në gusht 31,1˚C.
Temperaturat më të ulta kanë qenë në muajin dhjetor, janar dhe shkurt. Temperaturat
maksimale mesatare vjetore për vitet e hulumtuara janë 22,5˚C, ndërsa temperaturat
mesatare minimale sillen prej (-1,7)-(-3,4˚C). Regjimi i reshjeve ne komunën e Vitise ka
karakterin e klimës aride. Shuma e përgjithshme e reshjeve sillet nga 583 mm deri ne 753
mm (për vitet e hulumtuara). Vlera mesatare vjetore e lagështirës relative është 76.8%.
Muaji më i thatë është gushti 66.2%, kurse më me lagështi janë nëntori dhe dhjetori 84.2%.
Në lokacionin ku do të bëhet eksploatimi i gelqeroreve dhe seperimi e thyerja , më së
shumti janë të përfaqësuara erërat veriore. Me intensitet më të madhe të shpejtësisë
paraqiten erërat veriore, veri perëndimore si dhe erërat perëndimore, kurse ato jugore janë
me intensitet më të vogël. Në komunën e Vitise erërat më të shpeshta janë ato veriore me
26‰ dhe më të rrallat janë ato jug – perëndimore me 27‰, kurse shpejtësia mesatare më
e madhe e erës është 3.2 m/sek.
3.5. Relievi
Relievi i kësaj zone është kryesisht maloro-kodrinor dhe rafshit të Moraves. Relievi i
ngushte i vendburimit është një reliev i bute kodrinor, ne anën perendimore të zonës së
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kërkimit në ka kuotën 905m Kodra e bucalive dhe kodra e mullirit 830m, ndersa lartesia
mbidetare ne vete zonen e shfrytezimit eshte 863m , vendi i quajtur Kodra Stublla.
Relievi i bute malor më i theksuar shtrihet në pjesën jug-lindore, Maja e madhe me
K.604m, gjegjësisht në Mali Terpezes ne jug-perendim me lartesi mbidetare 724m. Kuota
me e ulet eshte Mali i Gales kuota 533m.
3.6. Hidrogjeologjia
Karakteristikat hidrogjeologjike të shkembinjeve qe e ndertojn zonen e ku shtrihen edhe
këto ngastra dhe jashtë tyre janë të thjeshta . Gelqeroret ndërtojnë një masiv dhe se pjesa
ku jane te vendosura seperacioni dhe shfrytezimi i gurit gelqeror perbehet nga shkembinje
gelqeror te metamorfizuar te Paleozoikut, te cilat kane karakteriastika te mira
hidrogjeoogjike . Pjesa ku jane te shtrire keta gelqerore eshte e perfaqesuar nga sedimentet
e Jurasikut , mellanzhi si dhe nga shkembinjet metamorfik te Paleozoikut te cilat cilesohen
me nje porozitet te qimentar jo uje leshues dhe konsiderohen si shkembinje izolator. Keta
shkembinje mundesojn qarkullimin, jane me pershkueshmeri shume te ulet vetem ne
kontakte litologjike mund te kemi shfaqje te ujrave

nentokesor. Ndersa

pjesa

siperfaqesore e ujrave pershkohen tutje në prrockën ne pjesen jugore te seperacionit dhe
zones se shfrytezimit , dhe pastaj drenohen ne luginen e Sintulles, kurse një pjesë nëpër
çarjet dhe plasaritjet e gelqeroreve depërtojnë deri në shtresat jo ujë lëshuese apo edhe në
qarjet tektonike ku akumulohen.
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Ne pjesen jugore te zones ku kerkohet te behet shfrytezimi i gurit gelqeror dhe vendosja e
thermueses me seperacion gjendet rezervari i ujit i cili duhet te jete 200m large kufirit te
vendburimit sipas ligjit te minierave dhe mineraleve te Kosoves , 03/L-163, neni.13.
Morfologjia, ndërtimi gjeologjik, tektonika janë faktorët dominantë të cilët definojnë
lëvizjen e ujërave sipërfaqësor dhe ato nën tokësor.
Proceset teknologjike gjatë eksploatimit të gelqerorit e nuk do të ndikojnë në ndotjen e
ujërave sipërfaqësore si dhe nëntokësore pasi që investitori duhej të ketë vendin e veçantë
për precipitimin e vajrave të makinave punuese dhe hedhjen mbeturinave hekurore të
shkatërruar.
3.7. Pedologjia
Në aspektin pedologjik , toka ku ndodhen ngastrat bënë pjesë në tokat e pazhvilluara , me
një shtresë të materialit fushor karakteristik për gelqeroret

me ngjyrë të kafët

jashtëzakonisht e cekët në masën e ketyre gelqeroreve edhe atë sillet nga 0.20 deri 0.50m.
Kurse jashtë ngastrës sidomos për gjatë luginës në perëndim ku është e mbuluar nga
sdimantet e Juarasikut , toka me rentabilitet të ulet lartë të kultivimit të kulturave
bujqësore.
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Fig.4 Harta pedalogjike e regjionit te vendburimit
Kurse pjesët nga të cilat kemi një proces të alterimit të shkëmbinjve kemi toka që shumë
pak shfrytëzohen tokë bujqësore, por ma tepër janë livadhore me vegjetacion shumë të
dobët të shkurreve dhe gjysmë shkurreve
Harta pedologjike e rajonit të ngushtë , ku gjendet Mihja Sipërfaqësore është tok ngjyrë
kafet të cekët, lagështinë e marrin nga ujërat atmosferik.Ph është bazike sidomos në
vendburimin e gelqeroret e ku nga analizat kimike me leter lakmuese shihet se Ph është 8
deri në neutrale sepse nuk kemi materie e shkëmbinjve gelqeror në afërsi të MS. Përbërje
ma të madhe të tokave kemi me ngjyrë kafe e ma pak ato të smonicës. Tokat me ngjyrë
kafe janë biologjikisht mjaft aktive të cilat kryesisht përdoren si toka bujqësore dhe pyje të
dytat kalojnë në smonica dhe vështirë përdorën për bujqësi .Masivet shkëmbore në dhe
rreth Vb janë kryesisht të gelqeroret. Duhet të ceket se pas shfrytëzimit këto toka do ti
rikultivojmë dhe ti kthejmë në toka antropogjenë gjendje të mëparshme
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3.8. Ndërtimi gjeologjik lokacionit
Rajonin e gjerë te zonës për hulumtime e ndërtojnë formacione te ndryshme
litostratigrafike nga: Depozitimet e Terciarit (tc) dhe depozitimet me te reja te Kuaternarit
(Q

Fig.5
3.8.1 Terciari
Në fundin e Kretakut ka përfunduar sedimentimi detar. Vetëm në hapësirën e Moravës së
Binçës janë depozituar, në Oligocenin e mesëm, sedimente të deteve të cekëta.
Gjatë Terciarit ka ardhur deri te shkarëzimi, copëtimi dhe ulja (fundosja) e terreneve

të

ndërtuara nga formacionet e vjetra dhe formimi i baseneve (depresioneve) tektonike. Në
këtë mënyrë, në rajonin e pjesës lindore të Kosovës, u formuan basenet liqenore të
Moravës Binçës.
Në bazë të materialit faunistik të zbuluar, depozitimet Terciare të ketij rajoni janë
percaktuar të moshes Oligocenike, Miocenike dhe Pliocenike.
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Proceset vullkanike kanë përfshirë pjesën lindore të zonës së Vardarit dhe terrenin në lindje
të rrafshit të Kosovës. Mund të dallohen dy zona vullkanike: vullkanitet e brezit Kishnicë Janjevë me Moravën e Binçës dhe ai i Strezoc-Artanës. Zona e parë është vazhdim i zonës
së madhe vullkanike të Kopaonikut, e cila shtrihet në drejtimin e juglindjes, kurse zona e
dytë i takon kompleksit të madh vullkanik të Leces, i cili shtrihet në veri të Artanës
3.8.2. Paleogeni
Oligoceni detar (Ol2) - Depozitimet detare të Oligocenit të mesëm, të bashkëshoqëruara
me produktet e vullkanizmit Terciar, janë të përhapura në zonën e Moravës së Binçës dhe
fshatin Zhegoc. Në kompleksin sedimentaro-vullkanogjen paraqiten brekçiet, pastaj
trahitet, latitet, leucitet, tufet dhe brekçet trahitike.
Meqenese gëlqerorët koralor, argjilat karbonatore dhe mergelet ranore në drejtimin lateral
dhe vertikal ndërrohen (zëvendësohen) me tufe dhe brekçe vullkanike, është e qartë që
aktiviteti vullkanik në zonën e Moravës së Binçës ka qenë sinkron (i njëkohshëm) me
sedimentimin e sedimenteve detare të Oligocenit të mesëm.
Në kuadër të shkëmbinjve vullkanikë janë veçuar trahitet, latitet, leucitet, brekçet, trahitoleucitet dhe tufet trahito-leucitet.
Trahitet (τ), shfaqen në gjithë zonën vullkanike të Moravës së Binçës dhe Zhegovcit në
formë të derdhjeve dhe rrjedhjeve në piroklastite. Trahitet janë të fortë, të freskët, me
ndërtim holokristalin-porfirik dhe me masën themelore trahitike. Janë të ndërtuar nga
feldspati i kaliumit, pirokseni monoklin, biotiti, sfeni, leukokseni, apatiti, rrallë zirkoni,
granati dhe mineralet metalore. Masa kryesore është rrallë e kristalizuar dhe e zeolitizuar.
Tufet trahito-leucite (θ’), janë të përhapur në veri të Banjës së Kllokotit. Janë
kokërrimët, me ngjyrë karakteristike të kuqe. Rrethojnë copëra të trahiteve dhe leucittrahiteve, kurse nga mineralet përmbajnë fragmente të sanidinit, leucitit, egirin-augitit, fleta
të biotitit të koroduar, kokrriza të apatitit dhe të mineraleve metalore. Çimento është
kryesisht material xham-tufë.
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Brekçiet trahito-leucite (ω’), zënë hapësirën më të madhe nga të gjithë shkëmbinjtë tjerë
vullkanik. Janë të përbërë nga fragmente të ndryshme të shkëmbinjve vullkanik - trahiteve,
leucit - trahiteve, latiteve, të cilët janë të çimentuara me çimento leucit-trahite.
Leucitet (τ), paraqiten si dajka ose derdhje mbi piroklastite. Përfaqsojne fazën më të re të
kristalizimit të shkëmbinjve vullkanikë.
3.8.3. Mioceni
Gjatë kohës së Miocenit janë formuar shkëmbinjtë vullkanike në zonën e Gjilanit dhe
Moravës së Binçës.
Tufet andezite (θ), me trashësi rreth 60 m, janë konstatuar në basenin e Sterzocit. Janë të
perbere kryesisht nga hiri pelitik, në të cilën vërehet silici kriptokristalor, iliti, kloriti,
feldspati dhe kuarci. Përmbajtja e mineraleve metalore është e parëndësishme.
Brekçiet andezite (ω), Përveç tufave në basenin e Moravës së Binqës janë veçuar edhe
brekçiet vullkanike me trashësi rreth 60 m, të cilët, sikurse edhe tufat, shtrihen mbi
sedimentet e ujërave të ëmbla të Oligocenit të sipërm.
3.8.4. Kuaternari (Q)
Depozitimet e Kuatenarit në rajonin e Devajës

përfaqësohen

nga aluvionet dhe

deluvionet. Aluvionet (al) takohen përgjatë rrjedhjeve të lumenjve. Përhapja më e madhe
dhe trashësia e depozitimeve është përreth lumit Moravë e Binçës (15-20m). sedimentet e
tarracave dhe shtatëve përbëhej prej lymit, rërës dhe zhavorrit.

3.9. Bimësia dhe vegjetacioni
Pjesët e ngastrave ku do të eksploatohen gelqeroret janë të mbuluara me bar të mbirë vet
, manaferra e kaçuba, ne bazë të shqyrtimeve vizuale ne afërsi të zonës ku do të
eksploatohen gelqeroret kemi hasur në bimësi që karakterizohet kryesisht nga bimët e ulta
barishtore , manaferra , shkurre, si kaçuba të qarrit , lisit, etj. Këto bimë u përshtaten
kushteve të jetës së tyre në shkëmbinjtë flishor. Lokacioni përbëhet nga tereni kodrinor fushor, me vegjetacion të ulët i zhveshur pothuajse tërësisht .
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Ngastrat ku do të eksploatohen gelqeroret nuk përmbajnë vlera ekonomike në kuptimin e
përdorimit si tokë bujqësore, por as edhe si zone me vlera kullosore.
Nuk ekzistojnë të dhëna se në këtë terren kemi të bëjmë me ndonjë hapësirë të mbrojtur
me ligj, në drejtim të biodiversitetit dhe natyrës në përgjithësi, por as që është ndonjë
zonë/territor potencial të futet nën mbrojtje.
Por kjo zonë për shkak të pozitës gjeografike dhe rezervave të gelqeroreve është duke u
shëndrruar ne zonë industriale, për thermimin dhe seperimin materialeve per prodhimin e
asfat betoneve dhe per shtruarje dhe tamposje.
3.10. Bota shtazore – Fauna
Zona e ngushtë mund të quhet si zonë jo e përshtatshme për zhvillimin e specieve të
ndryshme të faunës sepse është zona në aferësi të vendbanimeve. Bazuar ne florën
ekzistuese dhe kushtet klimatike si dhe ne bazë të dhënave nga vendasit në këtë zonë
përpos kafshëve dhe shpezëve shtëpiake, jetojnë edhe

gjitarët, zvarranikët, brejtësit,

insektet e ndryshme, lepuri i egër, dhelpra, iriqi etj. Prej brejtësve jetojnë- mijtë , prej
zvarranikëve- gjarpri i zakonshëm , bolla , breshkat e tokës zhapini i gjelbër , insektet
krahëfortë , krahëlusporë, mizat etj, ndërsa prej shpezëve janë karakteristike zogjtë, çafkat ,
bilbilat , thëllënëza e fushës , sorrat , shqiponja , lakuriqi, etj.
3.11. Peizazhi
Peizazhi është i tipit te kombinuar më kodrina të ulëta të cilat shtrihen në të dy anët e
ngastrave ne lindje dhe veri. Gjerësia e kësaj kodrine është e ndryshme për gjatë prrockes.
Peizazhi është i

dëmtuar më shfrytëzim pa kriter dhe në mënyrë jo profesionalë të

gelqeroret e , në disa pjesë të këtij regjioni Në përgjithësi peizazhi është i bukur dhe
tërheqës.
3.12. Dukshmëria

Shikuar nga pozita e lokacionit ku do të eksploatohen gelqeroret dhe relievit te saj,
dukshmëria është mjaft e lartë në të gjitha anët e horizontit. Ne pjesën jug-perëndimore dhe
ajo jug-lindore ka një dukshmëri ma te madhe për gjate përroit Sintulles.. Vendet që
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shtrihen ne këtë lokalitet karakterizohen më mjegulla dhe më lagështi të madhe të ajrit
gjatë stinës së dimrit.
Edhe kjo zonë nuk përjashton nga ky fenomen por në masë më të vogël, sepse nuk ka
kurrfarë uzine e as diçka tjetër që e rritë ndotjen e ajrit dhe për rrjedhojë e zvogëlon
dukshmërinë.
3.13. Ajri
Vegjetacioni i mirë, prania e madhe e llojeve të ndryshme të faunës janë treguesit kryesor
për pastërtinë e ajrit.
Kjo është zonë kryesisht bujqësore, në afërsi nuk ka ndonjë uzinë ose aktivitet tjetër
prodhues që do të ndikonte në ndotjen e ajrit.
Mund të konkludojmë se pastërtia e ajrit në këtë regjion është në nivel të mirë
3.14. Uji
Ne këto pjesë të ngastrave kadastrale dhe ne rrethinën më të gjere të ngastrave
planifikuar të eksploatohen keto gelqeror

ku është

dhe vendose seperacioni nuk kemi ujëra

sipërfaqësore, ujërat sipërfaqësore paraqiten vetëm gjatë të reshurave atmosferike.Ne
pjesen jugore te zones se shfrytezimit gjendet rezervari i ujit te cilen e shfrytezojn banoret
e fshatit Terpeze. Distanca e rezervarit te ujit deri te vendburimi eshte 200m, bazuar nga
koordinata e marrun prej rezervarit deri te pika kufizimit te vendburimit (shih.ort. A.K.K)
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Ne rrethinën më të gjere të ngastrave kualiteti i ujit është i nivelit të mirë, gjithashtu ne
fshatin Sllakovc dhe Terpeze kemi puset e hapura te cilat kane cilësi te mire dhe janë te
pijshëm , të cilët shfrytëzohen nga fshataret e këtyre lokaliteteve.
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4. Përshkrimi i procesit të eksploatimit në mihjen sipërfaqësore
Për të e eksploatuar gelqeroreve duhet të kryhen këto procese teknologjike: duhet bere
largimin e shtresës së dheut (sterilit), shpim, minim, ngarkim dhe transport .
Për realizimin e procesit teknologjik për thermimin dhe seperimin

e gelqeroreve te

Kretakut nevojiten këto pajime: Garnitura për shpim, një ekskavator, një bulduzher , një
lopatë ngarkuese dhe një kamion special për bartjen e shkëmbit të minuar gjer te gurthyesja
me seperacion, kompania shtresat e para mund te ishfrytezon pa minim por ne thellesi keto
materiale jane te qimentuara dhe duhet te aplikohet shpim minimi.
Punimet e eksploatimit të shkembit në këtë vendburim do të zhvillohen sipas projektit
kryesor të Xehetarisë ku do te përcaktuar të gjithë parametrat tekniko-teknologjik për
shfrytëzim. Në bazë të përvojës gjatë punës në kushte të njëjta dhe duke marrë për bazë
karakteristikat e shkëmbinjve te gelqeroret e në vendburim janë përcaktuar parametrat
kryesor për hapje të karrierës:
- lartësia e shkallëve është 10 metra
- gjerësia e sheshit të shkallës është 10-15m.
- pjerrtësia punuese e shkallës është 75 gradë.
- eksploatimi i gelqeroreve do të kryhet përmes shkallëve.
- sterili dhe materiali humusor nëpër rrugë të projektuara do të bartët dhe deponohet ne
deponin e caktuar enkas për te e pastaj do të deponohet në sipërfaqen e shfrytëzuar.
- karakteristikat hidrogjeologjike janë të volitshme nga aspekti i shfrytëzimit sepse ujërat
atmosferik me punime xehetarie lehtë largohen nga karriera
- gelqeroret jane relativisht te forta sidomos ne thellesi, i qimentuar dhe shtresuar dhe
kompakt, sistemi i çarjeve është i papërfillshëm.
- hapja e karrierës bëhet duke u nisur nga kuota fillestare e vendburimit nga lartësia ne
nivelin e kuotës 856m dhe nga thellësia ne nivelin e kuotës të shkallës 796m, disniveli
është 60 m , ne vartesi te Projektit Kryesor qe do te punohet.
Ky proces bëhet në faza të cilat u cekën më lartë. Etazhet zhvillohen në drejtim lindjeperëndim, dhe atë në një kat bëhet shpimi dhe përgatitja e fushës për minim , kurse në
katin ( etazhin ) më lart bëhet ngarkimi dhe transporti i masës së minuar më herët . Minimi
bëhet me eksplozive Amonali i përforcuar i cili është treguar efektiv në shfrytëzimin e
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gurit gëlqerorë.Për të pas një pasqyrë reale të lëndëve plasëse ne në këtë raport do ti japim
karakteristikat teknike të Amonalit të përforcuar.
Tipi i lendes plasëse
1. Amonium nitrat.................................-82+1.5%
2. Trimitro trotuol.................................- 14 + 1%
3. Tallash druri....................................- 4 + 0.5%
Karakteristikat
Dendësia

kg/l

Shpejtësia e detonimit

m/s

Përcjellja e detonimit

cm

Bilanci i oksigjenit
Vëllimi i gazrave
Lirimi i nxehtësisë
Presioni i deponimit

% peshore
L/kg
0

1.1-1.15
4400-4500
4-9
4
+0.24

C

2564

Dn/m2

56619

Diametri i llokumit

Ø

60

Në rastin e minimit në gelqeroret e Kretakut të vendburimit, është e kalkuluar largësia e
gjuajtjes së copave shkëmbore, gjë që nuk paraqesin ndonjë rrezik për rrethinën.
Konsumi specifik për një vrimë është llogaritur të jetë 30 kg e cila është 36 herë më e
vogël se sasia e lejuar për shkallen e tretë të merkalit ku shpejtësia e lejuar e oscilimeve të
trupit është 0.4 deri në 0.8 cm/s. Por tani me sistemin e ri të minimit, do të kemi sigurinë
ma të madhe.
Nga kjo mundë të konstatojmë që veprimet sezmiologjike në objektet sipërfaqësore duke
marrë parasysh distancën e larguar është i pranueshëm në procesin teknologjik.
Rrezja e zonës së rrezikut caktohet në bazë të përdorimit të eksplozivit që aktivizohet:
R = 5 √Q = 5√ 2478 = 248,89 ≈ 250 m’
R- zona jo e rrezikuar për njerëz dhe objekte nga copat e hedhura të shkëmbit
Q- sasia e eksplozivit për një minim
5- koeficient i cili merret për distancën e palosjes së masës së shkëmbit (m)
Prandaj minimet ne ketë lokalitet nuk paraqesin ndonjë rrezik për rrethinën sepse objektet
banuese janë mbi 500m, kurse zona e rrezikuar për njerëz dhe objekte nga copat e hedhura
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të shkëmbit është ≈ 250m, ndersa kompanit qe operojn ne kete zone duhete kene
bashkpunim.
Nga minimi gjithmonë duhet të ketë kujdes që madhësia e shkëmbit të minuar të jetë në
granullometri të lejuar për fytin e thërrmueseve primare, gabaritet e mdhenjë nuk guxojnë
të jenë prezent më tepër se 20% nga madhësia e fytit pranues.
5. Përshkrimi i procesit të eksploatimit dhe seperimit te gurit gelqeror
5. Përshkrimi i gurthyesit me seperacion dhe pajimeve përcjellëse
Pronari i kompanisë ,,Maxston ” për realizimin e procesit teknologjik për thërrmimin dhe
seperimin e gelqerorit, sipas konsultave me pronarin posedon këto pajime të cilat do te i
vendos ne pjesën e ngastrës të lartshënuar: thërmimi primar do të bëhet me thërmuse me
rotor 500 x 400, me dimenzion të fytit pranues 500 x 400 mm, dimensionet e prodhimit në
dalje mesatarisht do të jenë 0 - 150 mm me kapacitet prodhimi prej 60-80m3/h. Thermojsa
do te punoj me lende djegese , nafte. Thermojsa eshte levizese.Mirpo ne te ardhmen
mendon te vendos Seperacionin Statik.

Lidhjet për përcjellje të lëndës së parë nga kamioni ne bunkerin hyrës, bëhet përmes
tavolinës dozuese dhe shiritave që bëjn lidhjen në mes pajimeve thërmuese dhe sitave për
ndarjenn e frakcioneve. Paimet në gurëthyes dhe separacion shfrytëzojn naften për mes
rezervuarit me sasi 250l.
Të gjitha këto pajime janë të vendosura sipas projektit dhe udhëzimeve të prodhuesit.

4. 2. Procesi teknologjik i gurthyesit me seperacion
Prodhimi në gurthyes me seperacion bëhet në bazë të kërkesave për fraksione të blerësve,
në bazë të cilave bëhet edhe plani i biznesit të kompanisë.
Prodhimi në gurthyes me seperacion bazohet në prodhimin e fraksioneve për ndërtimin e
rrugëve, dhe tamposje.
Ne vijim po japim përshkrimin e procesit teknologjik komplet të gurthyesit me seperacion
për prodhimin e fraksioneve për ndërtimin e rrugëve, dhe per shtruarje e tamposje.
Gelqeroret nga kamionët derdhet në bunkerin pranues të gurëthyesit 3x2.5 x1 ose nga
deponia me anë të lopatës ngarkuese derdhet në bunkerin (furtinën) pranues nr.1 i cili ka
një vëllim prej 8 m3 dhe është i paisur me rrjetë katërore me dimenzion 500 mm x 400
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mm, i punuar nga qeliku kualitativ. Rrjeta shërben që në paimet thërmuese të mos futen
blloqe më të mëdha se sa thërmuesi mund ti përpunoj, njëherit rrjeta pengon që mos të vijë
gjerë ke mbërthimi në thërmuese, nga se në këto raste do të kishim ndërprerje në prodhim
dhe në stabilimente teknologjike. Blloqet të cilët mbesin në rrjetën mbi bunker duhet të
thyhen me dorë ose me ndihmën e mjeteve teknike enkas për këtë qëllim qoft mjete
hidraulike ose me kompresor, për ndryshe ata duhet larguar nga bunkeri me lopatë
ngarkuese ose eskavator. Nëse vjenë deri te mbërthimi nga blloqet në hyrje të thërmueses
goditëse, menjëherë duhet të ndalet tavolina dozuese nr1, që të mos vie deri te mbushja e
padëshiruar e therses primoare me rotor. Tavolina dozuese përmesë grillës vibruese ka për
detyrë furnizimin kontinual me materjal për thërrmim në thërmuesin me rotore që njëherit
e mban proqesin e mëtejmë të prodhimit në nivel të duhur .
Rritja ose zvoglimi i kapacitetit në thërmuesit me rotor kryhet me shtimin e pllakave në
thërmuesin me rotor dhe shtërngimi i detalit ku rrisim ose zvoglojm kapacitetin e
prodhimit prandaj ky faktor paraqet një element shumë të rëndsishëm në prodhimin e
frakcioneve (granulateve) të gelqerorit .
Nga pjesa manipulative me kamion mbushet bunkeri kryesor i thermojses mobile e cila ka
gryken pranuese te shkembit prej 500mm x400m dhe neper mjet thyeres me nofulla bene
thyerjen e gelqeroreve dhe rreshpe sericitike ku pjesa shterp e materialit munde te ndahet
nga shiriti nr.3 x i cili vije para thermojses me rotor. Neper mjete shiritit ky material i
thermuar me dimensione nga 0-100mm ne per mes sitave vibruese ndahet ne shirite
transportuese te percaktuara per deponimin e ketyre franksioneve .
Nepermjet

(sitës) e cila vibron, nga materiali i cili hynë ndahet në material me

granullate 0- 30 mm dhe +30 - 60 mm dhe 0-100mm të cilët përmes transportuesve
shiritor të pjerrt nr.5 dhe nr. 6, transportohet (dërgohet ) në deponit adekuate për
deponimin e sterilit 0- 30 mm dhe +30 - 60 mm, 0-100mm ose sipas nevojës vetëm 0 - 60
mm dhe si e till i afrohet blerësëve, kuptohet me qmime më të lira (material per tamposje.
Duhet të theksohet se për të zhvilluar një punë normale në proqeset e prodhimit në
gurthyes me seperacion, proqeset teknologjike janë të varura nga shumë faktor pos tjera
pos largimt të pluhurit edhe detektori për pjesët metalike është një paisje shumë me
rëndësi prandaj gjatë punës provuese e cila duhet të kryhet në çdo fillim të ndërrimi duhet
të rregullohet dhe konrollohet ndieshmëria e detektorit metalik për madhësi të caktuara të
copave prej metali . Ndieshmëria e madhe e detektorit metalik nuk është e rekomanduar
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për proqeset tekologjike për shkak të mundësive të ndërprerjeve të shpeshta të prodhimit ,
meqë do të ndikonin në zvoglimin e kapacitetit prodhues . Njëherit
provohet vonesa e ndaljes së shiritit transportues

nevojitet që të

nga momenti kur detektori ndienë

prezencën e copave metalike.
Nevojitet që në një mënyrë të shënohet zona e transporterit në të cilën detektori ka
ndieshmëri dhe ndanë pjesët metalike . Në këtë mënyrë mund të konkludojmë se me
sukses kemi mbrojtur të gjitha thërmueset e montuara për thërmim sekundare dhe terciare.
Detektori për detektimin e copave metalike ose në mungesë të tij magneti për tërheqje
duhet të vëndoset para thërmimit sekundar, duhet cekur se nuk është e teper që këta
detektor ose magnet të vendosen para qdo therrmuese me qekiqa ( ne te ardhmen kur
kompania te zgjeron prodhimin) nga se këta detektor ose magnet në shumë raste mund të
evitojn dëme të paparashikueshëm për paimet prodhuese.
Në dalje të thërmueseve primare si dhe në qdo vëndë ku praqitet pluhuri janë të parapara
vendosja e sistemit të spërkatjes për çpluhurosje, të cilat janë të nevojshëm që pluhuri të
rrëxohet me anë të spërkatjes me frushkuj uji gjerë sa të gjejmë një mundësi finansiare për
të ngrit sistemin e thithjes së pluhurit e cila metodë kishte me pas efekte pozitive edhe në
ekonomozim më të mirë duke e ndar pluhurin e cili në treg ka një kërkesë të
jashtëzakonshëme.
Sistemin e spërkatjes të vëndeve ku kemi burim të pluhurit është rregulluar në mënyrën më
të mirë të mundëshme, nga burimi i ujitë, mes pompave me presion të lartë sillet uji në
rezervuar të veqant për spërkatje, prej aty prap mes pompave shtyhet sasia e mjaftuar e ujit
mes gypave në vënde ku duhet të kem spërkatje për rrëximin e pluhurit.
Para burimit të pluhurit janë të rregulluar sisteme të posaqëme ku uji hudhet në formë
pluhuri mes dizneve- fyshekëve të përgatitur enkas për spërkatje, të cilat bëjnë që pluhuri
mos të ngritet në ajr dhe ambienti të mbetet plotësisht i pastër.
Gjithashtu pronari i gurëthyesit me seperacion duhet të paiset me cisternë lëvizëse me
ujë me të cilën gjatë ditës herë pas here duhet të ujiten rrugët ku ka qarkullim të mjeteve
transportuese.
Nga ky proqes teknologjik i dhënë më lartë kompanisë i hapen mundësit që në prodhimet e
veta të ketë këto lloj të prodhimesh:
Frakcionet – tamponet të rrugëve: 0 – 30 mm , 0 – 60 mm, 0 – 100 mm
Me pas kompania do te prodhoj edhe
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Frakcione Betonit : 0 - 4 mm, 4 - 8 mm, 8 - 16 mm, 16 - 22 mm , 22 - 31.5 mm
Frakcionet e asfaltit :0- 2 mm, 2 - 4 mm, 4- 8 mm, 8 -11 mm, 11 -16 mm,16-22mm
Në raste kur praqitët nevoja për prodhimin e frakcioneve të cilat nuk janë të dhënuna në
projekt, ato mund të prodhohen shumë lehtë pasi që vetë konstrukcioni teknik i sitave
mundëson ndërrimin e lehtë të rrjetave.
Menaxhimi i procesit teknologjik bëhet nga dhoma e cila është e ndërtuar afër gurthyesit e
në të cilën janë të vendosur ormani me tërë automatiken dhe mbrojtësit për tërë hargjuesit e
derivateve te naftes, si dhe pulti komandues i cili është i vendosur në ormanin adekuat të
caktuar për te.
Automatika është e rregulluar në atë mënyrë që mundëson lëshuarjen në punë të pajimeve
të gurthyesit me seperacion në mënyrë automatike dhe manuale. Në pultin komandues
ekzistonë rregullatori komandues për zgjedhjen e punës së gurthyesit me seperacion.
Nëse zgjedhim punën automatike, atëherë për fillimin e startimit të pajimeve të gurthyesit
me seperacion, pajimet lëshohen në punë automatikisht, duke filluar nga më të largëtat kah
të afërmet, nga transportieret për fraksionet e imta, gurthyesit me rotor, transportierët
shiritor për fraksion finale, sita vibruese, , transportierët shiritor, transportierët shiritor..
Te ndalesa e pajimeve të gurthyesit me seperacion në mënyrë automatike, pajimet ndalen
me radhë në anën e kundërt të lëshimit të pajimeve duke filluar nga dozuesi vibrues e tutje.
Të zgjedhja e punës në mënyrë manuale, pajimet lëshohen në punë secila në vete, përmes
tastereve të veçanta, sipas zgjedhjes ton, gjithashtu edhe te komanda manuele duhet
respektuar radhën, e lëshimit të pajimeve në punë, sikurse të mënyra automatike.
Udhëheqja manuele preferohet vetëm në raste të defekteve, dhe në raste të remontit të
pajimeve.
Renditja dhe lidhshmëria e pajimeve dhe stabilimenteve në mes veti të cilat nevojiten për
realizimin e procesit teknologjik për thërrmimin dhe seperimin e gelqeroreve shihet në
shemën teknologjike në vijim.
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Fig.6 Skica e proqesit teknologjik ne gurethyesin mobil, e kompanis “ Maxston ” ShpkFerizaj
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Foto 1. Gurethyesi mobil qe do te vendoset ne ( z.k. Terpeze) , Shpk”Maxston” Ferizaj
1. Bunkeri primare (kapaciteti pranues 6m3)
2. Thyerja me rotor ( Ø-500mmx400mm)
3. Shiriti per ndarjen e materialit shterp,
4. Sita vibruese
5.

Shiriti transportues fr. 0.-30mm , dhe

6. .Shirit transportues i fraksioneve fr.0-100mm
7. Komanda automatike , leshimi ne pune i gurethyesit
8. Rezervuari i derivatit te naftit ,250l
Kapaciteti i prodhimit te gurethyesit eshte 60m3 /h
Pajimet në gurëthyes me seperacion aktivizohen me anë të derivatit te naftes.
Pronari ne te ardhem parashe qe te punoj me energji elektrike ne furnizim mte thermojses
me seperacion
Përveç pajimeve të lartë cekura për realizimin e procesit teknologjik për thërrmimin dhe
seperimin te gurit gelqeror dhe shërbimeve tjera kompania disponon mekanizëm ngarkues
dhe transportues si.psh. lopata ngarkuese, ekskavator, kamionë etj.
Ndërtesën për personelin e kompanisë dhe mbajtjen e pjesëve rezervë, dhe derivateve te
naftes.
Duhet potencuar se impianti për përpunimin e shkëmbit te gelqeroreve me rreshpe
sericitike një proqes të mbyllur teknologjik që do të thot se i gjithë materiali që hynë në
proqes, pas thyerjes primare, bluarjes , klasifikikimit del si material final dhe i gatëshëm
për treg pa humbje . Ne te ardhmen kompania mund te vendose edhe gurethyesin me
seperacion statik .

5. Vlerësimi dhe përshkrimi i ndikimeve të mundshme ne mjedis
5.1. Ndikimet në ajër
Në aktivitetin e mihjes sipërfaqësore dhe seperimit, ndikim negativ në mjedis shprehet
edhe në ambientin e ajrit.
Në zonën e shtrirjes së trupit minerar dhe seperacionit ajri është i pastër. Deri te ndotja vie
për shkak të punëve dhe aktivitetit në mihjen sipërfaqësore dhe seperimit , sidomos në
fazën e sshfrytezimit , ngarkimit seperimit dhe transportit.
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Ndotësit janë kryesisht pluhurat që barten me anë të erës , por duke iu falënderuar formës
së relievit dhe konfiguracionit të terenit bartja e pluhurit me anë të erës nuk arrin deri te
vendbanimet

e banuara më të afërta, pasi se ato janë larg nga

lokacioni ku do të

eksploatohet guri gëlqeror .
Ndotja e ajrit vjen edhe gjatë lirimit të gazrave nga eskavatori per shfrytezime nga
automjetet e ngarkimit dhe transportit të cilat si lëndë djegëse përdorin derivatet e naftës.
Përbërja e gëlqerorit në shfrytëzim nuk përmban materie të dëmshme.
Në aktivitetin e gurëthyesit me separacion, si ndikim negativ në mjedis shprehet në ajër.
Hartuesi i këtij raporti vlerëson se nga teknologjia në prodhim lirohen grimcat e mëdha të
pluhurit të cilat tentojnë të gravitojnë për shkak të peshës së tyre në drejtim të tokës, dhe
depozitohen në afërsi të gurëthyesit me seperacion, kurse pluhurat me përbërje të elementeve
kimike që posedon vetë lënda minerale, thërmitë më të vogla të cilat i bartë ajri për shkak të
reliefit dhe kushteve tjera mjedisore gravitojnë në distanca ma të largëta, kjo situatë e
përshkruar, kishte me qenë pa përdorimin e masave për zvogëlimin e pluhurit.
Ndotësit janë kryesisht pluhurat që barten me anë të erës , por duke iu falënderuar formës
së relievit, konfiguracionit të terrenit, largësisë si dhe pozitës së lokacionit ku janë të
vendosur gurëthyesi me seperacion, bartja e pluhurit me anë të erës nuk arrin deri te
vendbanimet e banuara më të afërta.
Përbërja e gurit gëlqeror në shfrytëzim nuk përmban materie të rrezikshme për shëndetin e
njeriut.
Gjatë realizimit të procesit teknologjik për thërrmimin dhe seperimin e gurit gëlqeror,
ndikime negative në ajër ndodhin edhe nga:
•

Pluhuri i cili lirohet çdo herë në momentin e thyerjes së gurit gëlqeror dhe rreshpeve
sericitike, do të thotë te thërrmuesja primare dhe thërrmuesja sekondare.

•

Pluhurat të cilët lirohen gjatë transportit të fraksioneve ne të gjithë shiritat transportues.

•

Pluhurat të cilët lirohen gjatë seperimit të fraksioneve ne sitat vibruese.

•

Pluhurat të cilët lirohen nga deponit të cilat nevojitën për deponimin e fraksioneve të
materialit të thërrmuar.

•

Pluhurat të cilët lirohen nga mekanizmi ngarkues i fraksioneve në automjetet
transportuese.
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•

Pluhurat të cilët lirohen nga rrugët jo të asfaltuara dhe sipërfaqet operacionale që
ndodhën në afërsi të gurëthyesit me seperacion.

•

Gazrat të cilat lirohen nga automjetet e ngarkimit dhe transportit.

5.2. Ndikimet në tokë
Si ndikim negativ në tokë paraqitet masa sterile e cila duhet të largohet nga sipërfaqet e
punës.
Trashësia e sterilit sillet prej 10 cm gjerë 35 cm, depozitimi i tij duhet të bëhet në
konsultim me projektuesin në zonën e punishtes, në një anë ku nuk pengon proceset
minerare.
Si ndikime kemi edhe mbeturinat e ngurta të cilat krijohen gjatë procesit të mirëmbajtjes
dhe riparimeve të mekanizmit punues, mbeturinat e ndryshme organike dhe jo organike të
cilat i krijojnë punëtorët.
Ndikim tjetër me rëndësi në tokë paraqitet depozitimi i pluhurit i cili krijohet nga proceset
teknologjike të cekura në pasusin e sipërm (ndikimet në ajër), si dhe me ngjeshjen e tokës
të cilën e shkaktojnë makinat punuese.
Ndikimet nga mbeturinat e lëngëta të cilat shkaktohen nga derdhja e vajrave dhe derivateve
të ndryshëm nga mjetet punuese gjatë furnizimit dhe punës së tyre.
Si ndikim negativ në tokë gjatë realizimit të procesit teknologjik për thërrmimin dhe
seperimin e gurit gëlqeror mund të shkaktohen nga :
• Deponimi i fraksioneve të prodhuara nga gurthyesi dhe seperacioni dhe mbeturinat
nga këto prodhime.
• Si ndikime kemi edhe mbeturinat e ngurta të cilat krijohen gjatë procesit të
mirëmbajtjes dhe riparimeve të mekanizmave, mbeturinat e ndryshme
organike dhe jo organike të cilat i krijojnë punëtorët.
• Ndikim tjetër me rëndësi në tokë paraqitet depozitimi i pluhurit i cili krijohet nga
proceset teknologjike të cekura në pasusin e sipërm (ndikimet në ajër),
• Ndikimet nga ngjeshja e tokës të cilën e shkaktojnë makinat punuese.
• Ndikimet nga mbeturinat e lëngëta të cilat shkaktohen nga derdhja e vajrave dhe
derivateve të ndryshëm nga mjetet punuese gjatë furnizimit dhe ndërrimit të tyre.
5.3. Ndikimet në ujë
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Ndikime negative në ujë shkaktohen nga derivatet dhe vajrat e ndryshme të cilat derdhen në
tokë nga makinat të cekura në pasuset e më sipërm të cilat me derdhjen e tyre në tokë
ndikojnë në ndotjen e ujërave sipërfaqësore me rastin e të reshurave atmosferike si dhe
ndotjen e ujërave nëntokësore.
Gjithashtu në ndotjen e ujërave ndikon pluhuri i cili bartet me anë të ujërave sipërfaqësor.
Ndikimet tjera negative janë edhe derdhja e ujërave të zeza, mbeturinat e ndryshme, etj.
Ndikime negative në ujë gjatë realizimit të procesit teknologjik për thërrmimin dhe
seperimin e gurit gëlqeror mund të shkaktohen:
• Nga derivatet dhe vajrat e ndryshme të cilat derdhen në tokë nga makinat të cekura
në pasuset e më sipërm të cilat me derdhjen e tyre në tokë ndikojnë në ndotjen e
ujërave sipërfaqësore me rastin e të reshurave atmosferike si dhe në ndotjen e
ujërave nëntokësore.
• Nga derivatet dhe vajrat të cilat krijohen ne ofiçinën e riparimit te mjeteve
ngarkuese dhe transportuese, si dhe nga gjeneratori për prodhimin e energjisë
elektrike .
• Nga vajrat dhe lubrifikantët e ndryshëm që derdhën nga pajimet dhe stabilimentet
prodhuese si dhe nga mirëmbajtja dhe riparimi i tyre.
• Mbeturinat e ngurta të cilat krijohen gjatë procesit të mirëmbajtjes dhe riparimeve
të makinave ngarkuese dhe transportuese.
• Mbeturinat e ngurta dhe të lëngëta të cilat krijohen gjatë mirëmbajtjes dhe
riparimeve të pajimeve dhe stabilimenteve prodhuese.
• Nga ujërat e zeza.
• Pluhuri i cili bartet me anë të ujërave sipërfaqësor etj.

5.4. Ndikimi në Peizazh
Lokacioni ku është mihja sipërfaqësore, gjithnjë do të merr pamjen e një vendi industrial.
Gjatë fazës së shfrytëzimit normalisht, peizazhi do të pësojnë një degradim i cili me masat
të cilat do të merren në mbarim të shfrytëzimit do ti kthehet pamja në harmoni me gjendjen
të përafërt me gjendjen e mjedisit me rrethinën .
Këto masa do të arrihen me aplikimin e rikultivimit si masë për kompensimin të
shfrytëzimit të pasurive /resurseve natyrore.
5.5. Ndikimi në florë dhe faunë
Për shkak të proceseve operuese që zhvillohen në mihjen sipërfaqësore për eksploatimin
thyerjen dhe seperimin e gurit gëlqeror dhe rreshpeve sericitike dhe ate ne sipërfaqet
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operacionale ne gjatësinë kohore të eksploatimit flora tërësisht do të shkatërrohet, e cila
duhet të rikultivohet pas përfundimit të punëve minerare.
Fauna nuk do të dëmtohet fizikisht për arsye se do të largohen nga regjioni i veprimtarisë
prodhuese dhe do të zhvillohet në terrenin e përafërt që i përshtatet faunës.
5.6. Ndikimet në vendbanime dhe popullatë
Në kompleksin e punimeve minerare të gëlqerorëve nuk ka objekte banimi , nuk do të kemi
ndonjë rast të zhvendosjes së popullatës dhe as që pritet në të ardhmen të ketë për shkak të
punimeve minerare.
Zhvillimi i veprimtarisë eksploatuese në këtë lokalitet ka një rëndësi të veçanet për
popullatën e këtij rejoni. Pronari i Kompanisë ,,IHASI ” SHPK për të zhvilluar veprimtarin
e vet do të jetë i obliguar të punësoj një numër të punëtorëve, kryesisht nga popullata
vendase, nga kjo del se ne aspektin social eksploatimi thyerjen dhe seperimin e gurit
gëlqeror dhe rreshpeve sericitike do të ketë ndikime pozitive. Gëlqerori dhe rreshpet
sericitike i këtij vendburimi nuk përmban materieje të rrezikshme për shëndetin e njerëzve.
5.7. Zhurma
Zhurma, si element në teknologjinë e eksploatimit thyerjes dhe seperimit të gurit gëlqeror
ka një karakter lokal dhe pa ndikim në zonat e banuara, duke pasur parasysh largësinë e
tyre nga lokacioni.
Zhurma vjen si rezultat i aktiviteteve minerare kryesisht nga makinat gjatë procesit të
shpimit, ngarkimit, transportit etj.
Me shfrytëzimin e pajisjeve prodhuese bashkohore në bazë të standardeve të zakonshme
maksimumi i zhurmës në burim duhet të jetë 90 dB.
Zhurma për zonën e banuar është plotësisht në kufijtë e standardit dhe gjatë ditës nuk kalon
50 dB, kurse gjatë natës nuk do të punohet, por edhe kur punohet nuk do të jetë më e
madhe se 45 dB.
Ne vijim po e paraqesim ne formë tabelore nivelin e zhurmës në varshmëri nga distanca.

Zhurma
90db –niveli

Distanca (m)
10

50

100

500

59

45

39

25

37

Për pajisje moderne

5.8. Ndikimet në raste të aksidenteve mjedisore
Pasi që në aktivitetin e mihjes sipërfaqësore , thyerjes seperimit dhe mekanizmi punues
do të jen mirë të mirëmbajtura , dhe të monitoruara nga ekspertët e lamive përkatëse dhe
një herit kur dihet se brenda veprimtarisë prodhuese nuk kemi të bëjmë me materie të
rrezikshme për mjedisin, por thjeshtë me materialin që e marrim po nga ky mjedis.
Aksidentet të cilat mund të ndodhin, mund të jenë të natyrës së ndryshme dhe mund të
ndodhin në çdo etapë të proceseve teknologjike në punishte si:
•

Gjatë përgatitjes së fushës se eksploatimit

•

Gjatë germimit, punëve në kate pune

•

Gjatë proceseve tjera teknologjike në eksploatim të lëndës së parë

•

Nga rrjedhjet e ndryshme të lëndëve djegëse dhe lubrifikuese nga mekanizmi punues
(mundësia e ndezjes)

6. Marja e masave për parandalimin dhe zvogëlimin e ndikimeve
6.1. Masat e marura për mbrojtjen e ajrit
Për të parandaluar e zvogëluar sasinë e ndikimeve negative të mundshme në ajër të krijuara
nga realizimi i proceseve teknologjike për eksploatimin e gurit gëlqeror,të cilat i kemi cek
më lart duhet ndërmarr këto masa:
•

Nuk duhet të germohet me eskavator në kohëra me erëra.

•

Të gjitha sipërfaqet operacionale dhe rrugët ( pjesët e pa asfaltuara) ku do të bëhet
transportimi i masës shkëmbore duhet vazhdimisht të stërpiken me ujë.

•

Duhet të behët kontrollimi i rregullt teknik i automjeteve të rënda punuese me qëllim
që lirimi i gazrave nga mjetet e punës të jetë sa më kualitativ.

•

Kamionët të cilët bëjnë transportin e fraksioneve duhet të mbulohen me mbulesa
adekuate.

•

Duhet rregullisht të jetë ne disponim cisterna me ujë rezervë.
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6.2. Masat e marura për mbrojtjen e tokës
Për të parandaluar dhe zvogëluar sasinë e ndikimeve negative në tokë nga realizimi i
proceseve teknologjike për eksploatimin e gurit gëlqeror duhet marrë këto masa mbrojtëse:
•

Masa bimore e larguar duhet të deponohet në vende të caktuar për shfrytëzim të
mëtutjeshëm si dhe mos të lejohet kalbja e tyre.

•

Pjesën humusore dhe argjilore të materialit steril duhet deponuar në vende të
posaçëm me qëllim të ruajtjes për rekultivim biologjik.

•

Erozionin duhet ta pengojmë me anë të rikultivimit biologjik ku është e mundur.

•

Varësisht nga fronti i punëve në mihjen siperfaqesore, në kohën më të shkurtër që
është e mundur duhet të filloi procesi i rikultivimit, me ç’ rast e tërë sasia e sterilit e
cila mbetet do të përdoret për mbushje dhe nivelizim të hapësirave të krijuara nga
proceset e shfrytëzimit

thyerjes dhe seperimit të gurit gëlqerordhe rreshpeve

sericitike .
•

Të ndërpritet puna në kohra me të reshura atmosferike me qëllim të mos ngjeshjes
në masë të madhe të tokës.

•

Duhet të merën masat e nevojshme për mos lëshuarjen e pa kontrolluar të derivateve
dhe vajrave nga makinat dhe pajimet prodhuese.

•

Vaji i makinave duhet të ndërrohet në vende të caktuara dhe të izoluara për mos
depërtimin e tyre në tokë dhe ate ne ofiçinën për riparimin dhe mirëmbajtjen e
mjeteve ngarkuese dhe transportuese.

•

Nëse detyrimisht duhet të bëhet ndërrimi i vajit në lokacionin e eksploatimit
seperimit

të gurit gëlqeror 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.
•

Të gjitha mbeturinat e ngurta të cilat krijohen në minierë duhet të grumbullohen dhe
klasifikohen sipas përbërjes dhe llojit të tyre, ato metalike të deponohen në vende të
posaçme, ato të cilat nuk përdoren për nevoja të kompanisë ti shiten kompanive të
licencuara, për mbeturinat tjera të ngurta të sigurohen kontejner të posaçëm të cilët
do të i zbrazin kompanitë që kanë veprimtarin e grumbullimit të tyre dhe të i dërgojnë
ne deponin regjionale.
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•

Mbeturinat e lëngta që krijohen nga ndërrimi i vajrave të pajimeve duhet të
deponohen në enë të posaçme të cilat mbeturina do të i shiten kompanive të
licencuara për grumbullimin e vajrave të përdorura.

6.3. Masat e marura për mbrojtjen e ujit
Mbrojtja e mihjes sipërfaqësore nga ndotësit e ngurtë të cilët mund të ndodhin gjatë bartjes
me ujë nga të reshurat atmosferike duhet të bëhet me krijimin e kanalit rreth e përqark
sipërfaqes së mihjes sipërfaqësore dhe fushes se vendosjes se seperacionit. Ky kanal
nevojitet për mbrojtjen e mihjes sipërfaqësore nga vërshimet gjatë të reshurave
atmosferike, dhe mbrojtjen e ujërave nga ndotësit mekanik dhe ndotësit me vajra e
derivate, prandaj për pastrimin e ujërave të cilët rrjedhin nga hapësirat e mihjes
sipërfaqësore gjatë të reshurave atmosferike duhet të rregullohen puset sedimentuese për
sedimentimin e materieve të ngurta dhe seperatori për pastrimin e ujit të ndotur me vajra e
derivate të cilat kanë rrjedh në sipërfaqet operacionale të mihjes sipërfaqësore, nga pajimet
e punës, e pasandaj ujërat e pastra të lëshohen në recipient. Duhet rregullisht të pastrohen
puset sedimentuese dhe seperatori. Në mihjen sipërfaqësore gjithmonë duhet të ketë në
disponim absorbues të vajrave dhe derivateve.
Ujërat e zeza duhet së pari te trajtohen në gropën septike e cila duhet të ndërtohet në
varshmëri me numrin e punëtorëve e pastaj të lirohen ne recipient të pastërta. Gropa
septike duhet të pastrohet nga pronari apo kompanitë e licencuara
Ne vijim po e paraqesim shemën teknologjike të trajtimit të ujërave të ndotura.
Shema teknologjike e trajtimit të ujrave
Ujërat e të reshurave atmosferike
nga sipërfaqet operacionale

Pusi
Sedimentus

Pusi
Sedimentus

Ujërat e zeza

Pusi
Sedimentus

GROPA
SEPTIKE

Mostrimi

Recipienti
Uji i trajtuar (pastërt)

6.4. Masat e marura për mbrojtjen nga zhurma
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Duhet të bëhen matjet e zhurmës në përputhje me ligjet dhe rregullat mbi mbrojtje nga
zhurma.
Për analizat dhe vlerësimin e rezultateve të fituara nga matjet duhet ti krahasojmë me ligjet
dhe nivelet e lejuara për vendet ku jetojnë dhe punojnë njerëzit.
Në raste se zhurma e mesit nga matjet tejkalon at të lejuarën atëherë duhet të merën të
gjitha masat që niveli i zhurmës të bihet në nivelin e të lejuarës sipas rregullave në fuqi.
Në varshmëri nga fazat e procesit të punës duhet edhe të punësuarit në ato vende të punës
të përdorin mjetet kundër zhurmës.

6.5. Masat e marura për mbrojtjen e botës bimore dhe shtazore
Masat për mbrojtjen e botës bimorë kryesisht lidhen ngushtë me ruajtjen e tokave në pjesët
e ngastrave shfrytëzuese nga erozioni dhe masave mbi mbrojtjen e ajrit. Kompania duhet
të ketë kujdes që të mos deponoj pa kontroll mbeturina në vende të ndryshme por ato
duhen të deponohen në vende me destinacion të caktuar.
Në raste të lajmërimit të zjarrit menjëherë të merën masa për neutralizimin e tij. Pajisjet
kundër zjarrit duhen të ruhen në mënyrë të veçantë.
Për mbrojtjen e botës shtazore kompania duhet të tregoj kujdes duke kufizuar lëvizjet e të
punësuarve jashtë zonës eksploatuese dhe seperimit dhe të kenë kujdes në nivelin e
zhurmës, kualitetin e ajrit etj.
6.6. Masat e marura për mbrojtjen nga rreziqet aksidenciale
Për të evituar rreziqet aksidenciale gjatë eksploatimit thyerjen seperimin të gurit gëlqeror
duhet ndërmarr këto masa:
•

Duhet të bëhet plani i intervenimit për raste të aksidenteve ekologjike.

•

Duhet të kenë ne disponim kemikate neutralizuese për karburante të naftës dhe
vajra.

•

Duhet të bëhet plani i mbrojtjeve nga zjarri.

•

Duhet e tërë fusha eksploatuese dhe seperimit të thuret me tel gjembor.

• Të merën të gjitha masat e sigurisë konform ligjit për siguri në punë, mbrojtje të
shëndetit të punësuarve dhe mjedisit të punës.
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7. Aktivitetet në raport me publikun
Meqë kompania ,,IHASI” shpk, për arsye të zbutjes së papunësisë në këte lokalitet të
varfër , dhe

duke pasur parasysh llojin e projektit, kapacitetin e prodhimtarisë dhe

potencialit të ndikimeve në mjedis, nuk ka pasur dhe nuk planifikon që të ketë ndonjë
debat të ngushtë publik apo edhe të veçantë me publikun.
8. Programi i monitorimit
Ndikimet direkte nga aktiviteti i realizimit të proceseve teknologjike për eksploatimin e
thyerjen dhe seperimin e gurit gëlqeror, bazuar në vlerësimet e ndikimit në mjedis janë
ndikimet në tokë, ajër dhe ujë. Këto ndikime janë relativisht minimale në mjedis pas
marrjes së masave për zvogëlimin e

këtyre ndikimeve, dhe si të tilla mund

të

monitorohen. Për këtë arsye parashihet një program monitorues për mihjen sipërfaqësore.
Monitorimi i ajrit, ujit dhe zhurmës duhet të bëhet me marrjen e mostrave dhe kryerjen e
analizave në institute adekuate dhe të raportohen në Ministri të Mjedisit dhe Planifikimit
Hapësinor sipas kërkesës së tyre.

9. Raportimi
Do të kryhet nga udhëheqja, gjegjësisht nga ekspertët e kompanisë së paku në fund të çdo
viti kalendarik, ku do ti paraqiten të dhënat relevante nga të gjitha monitorimet e bëra
brenda vitit, të cilat do të raportohen autoriteteve përkatëse, ne Ministri të Mjedisit dhe
Planifikimit Hapësinor dhe komunitetit lokal brenda komunës.

10. Marja e masave rehabilituese pas përfundimit të aktiviteteve
prodhuese
10.1. Objektivat e rikultivimit
Trajtimi i rikultivimit në përputhje me kërkesat bashkohore të mbrojtjes dhe regjenerimit të
mjedisit, duhet parë si një prioritet të rëndësishëm edhe në këtë regjion ku zhvillohet
veprimtari minerare.
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Nga proceset teknologjike për eksploatimin seperimin e gurit gëlqeror do të krijohen
substrate që i takojnë kategorisë së tokave të dëmtuara d.m.th. substrate të pa përshtatshme
(sterile) për rikultivim. Substrate me përmbamës të gëlqerorit, që pa tjetër duhet ti
nënshtrohen rehabilitimit gjerë në masën e përmirësimit të pjesërishëm të vetive të tyre dhe
krijimit ose zëvendësimit të tij me at të rrethit ashtu qe të krijohet një substrat produktiv i
përshtatshëm për rikultivim bujqësor dhe at malor. Rikultivimi i këtyre sipërfaqeve të
dëmtuara përfshin rivilitalizimin në tërësi të hapësirave të shfrytëzuara dhe dëmtuara nga
punimet minerare. Zgjedhja e modelit të rikultivimit varet nga:
Qëllimi i rekultivimit- i cili nënkupton që pas përfundimit të punimeve minerale,
sipërfaqeve të degraduara, prapë tu kthehet funksioni i saj primar (prodhimi i biomasës),
dhe kështu zvogëlohet ndikimi negativ i këtij projekti në ekosistem.
Planifikimi i shfrytëzimit të tokës– planifikohet që toka

në lokalitet të mihjes të

rikultivohët duke iu përshtatur gjendjes se përafërt me at të rrethit.
Niveli i punimeve minerare - punimet minerare janë në fillim e sipër, rikultivimi është i
lidhur me aktivitet minerare, përkatësisht përfundimin e punëve dhe shpalljen e mihjes
sipërfaqësore të mbyllur.
Të gjitha aktivitetet e lartshënuara synojnë objektivat e rikultivimit që kanë këto qëllime:
•

Prodhimi i biomasës - drurit.

•

Rehabilitimin e peizazhit dhe kthimin e pamjes vizuale në harmoni me
formën relefore të terrenit.

•

Kthimin e profilit pedologjik të tokës së degraduar me rastin e punimeve
minerare.

•

Zgjerimi i kapacitetit filtrues natyror të ajrit.

•

Pyllëzimi i sipërfaqeve të qveshura si pasoj e punimeve minerare.

• Krijimin e një peizazhi të bukur, të përafërt me at të natyrës për rreth.
10.2. Struktura përfundimtare e sipërfaqeve
Struktura përfundimtare e sipërfaqes për rikultivim është e paraqitur në planin dhe
projektin e rikultivimit. Pas përfundimit të punimeve minerare me rikultivimin teknik do të
krijohet një profil i ri i tokës, e cila mund të përdoret edhe për nevoja tjera . Propozohet që
rikultivimi të bahet me pyllëzimin e sipërfaqeve të zhveshura dhe të pyllëzuara me bimë
halore në ngastrën ku bëhet eksploatimi thyerjen dhe seperimin e gëlqerorëve.
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Për të qen rikultivimi sa më i suksesshëm duhet të kryhen këto faza të procesit të
rikultivimit: Rikultivimi teknik, Rikultivimi agroteknik dhe Rikultivimi biologjik.
10.3. Rikultivimi teknik
Në bazë të ligjeve relevante të mjedisit çdo tokë e dëmtuar si shkas i aktiviteteve minerare,
pas skadimit të afatit të shfrytëzimit ekonomik të karrierës, investitori është i obliguar që
tokës ti kthej pamjen e më parëshme. Në bazë të punimeve të kryera hartografikepedologjike në mihjen sipërfaqësore duhet konstatuar se cilët pjesë iu është nënshtruar
dëmtimeve nga veprimet minerare, për këtë arsye duhet studiuar llojet e dëmtimeve si dhe
intezitetin dhe ndikimin e tyre në botën bimore e pastaj të shqyrtohen mundësit e sanimit të
efekteve të pavolitshme si dhe rikultivimi i kësaj pjese. Gjatë rikultivimit teknik duhet të
përvetësohet teknologjia e tillë që rikultivimi të kryhet njëkohësisht gjatë punimeve në
minierë, pra me teknologjinë mih – transporto – palos. Me krijimin e sipërfaqes së lirë nga
sheshet punuese duhet të fillohet me dizajnimin teknik të hapësirës së lirë duke bërë
përgatitjen e terenit për rikultivim. Pas përfundimit të aktiviteteve minerare hapësira do të
merr formën e degraduar e ndryshuar me peizazhin ekzistues, e cila me rastin e rikultivimit
zonës i jep një pamje natyrale. Pas përfundimit të punimeve minerare fillon rikultivimi
teknik i sipërfaqeve tokësore të degraduara. Degradimi i tokës gjatë punimeve minerare
shkon deri në at masë sa bëhet zhdukja fizike e profilit pedologjik të tokës, prandaj për
këtë fazë të rikultivimit propozojmë krijimin e profilit pedologjik të tokës në sipërfaqet e
dëmtuara. Për formimin e shtresës së sipërme sipërfaqësore produktive të tokës parashihet
mihja selektive e humusit dhe vendosja direkte në sipërfaqet punuese ku janë kryer
punimet, d.m.th. duhet të përvetësohet teknologjia e tillë që rikultivimi teknik të kryhet
njëkohësisht gjatë zhvillimit të punimeve në minierë. Pra me përfundimin e shfrytëzimit të
vendburimit nga punimet e para minerare të lira, fillon shtresimi i dheut dhe humusit në
këto shkallë. Nëse konstatojmë se shterpa nuk i plotëson kërkesat kualitative për rikultivim
kem cek edhe më parë, duhet të konsultohen ekspertët profesional të lëmisë së agronomisë
dhe të sillet sasia e dheut nga një vend tjetër me qëllim të suksesit të rikultivimit.
10.4. Rikultivimi agroteknik
Pas fazës së rikultivimit teknik fillon faza e rikultivimit agroteknik e cila fazë starton me
analizimin e substratit të krijuar, për të përcaktuar vetit agrokimike dhe pedologjike. Në
bazë të analizave të propozohen masat meliorative dhe agroteknike që do të aplikohen në
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këtë tokë të re. Eksploatimi i gëlqerorit dhe seperimit me teknologjinë minerare dëmton
mjedisin jetësor. Toka është njeri prej elementeve të këti mjedisi të cilës përveç që i
ndërrohet destinimi primar, pëson degradim të rënd, deri në zhdukjen fizike të profilit
pedologjik të sajë. Kjo paraqet formën më të rënd të dëmtimit të tokave. Në rastin konkret
kemi të bëjmë me një masiv të fort e
cila është e mbuluar me tokë të cektë.
Për të llogaritur numrin e fidaneve për tërë sipërfaqen që do të rikultivohet, duhet të
kalkulohet me distancën në mes rendeve dhe distancën në rend.
Nf = S / a x b
S - paraqet sipërfaqen, a – paraqet distancën në mes rendeve b – paraqet distancën në mes
fidaneve.
Në rastin tonë propozojmë që të dy këto distance të jenë nga 2 m. Në pjesët ku do të behët
mbjellja e bimëve duhet të vendoset një shtresë e humusit prej 0,5m trashësi të analizuar
nga aspekti agrokimik, pastaj duhet të bëhet ngjeshja e këtij substrati me qëllim që të jetë
shtresa ma kompakte. Pas këtij operacioni duhet të bëhen vrimat në mënyrë të mekanizuar.
Thellësia e gropës duhet të jetë aq sa është i gjatë habitusi qendror i sistemit rrënjor të
bimës, ndërsa gjerësia duhet të jetë e atillë që rrënjës t’i siguroj shtrirje sa më të lirë. Nëpër
këto gropa duhet të hedhet 150 gr pleh mineral dhe pleh të djegur të shtallës e pastaj rreth
bimës hidhet shtresa e dheut e cila duhet të jetë e ngjeshur sa më mirë.
Të gjitha këto bimë duhet të kontrollohen me kujdes gjendja shëndetësore e fidanëve.
Fidanët duhet të shoqërohen me ambullazh përkatëse ne momentin e blerjes. Nga sistemi
rrënjor hiqen të gjitha pjesët e dëmtuara.
Para se të mbillen fidanët, rrënjët e tyre duhet të zhyten në solucion prej bajage të freskët
dhe argjile me qëllim që kjo përzierje të shërbejë si ushqim fillestar për bimën, si dhe dheu
të ngjitet sa më mirë për rrënje. Bima e përgatitur në këtë mënyrë është e gatshme për
mbjellje. Koha më e përshtatshme për mbjelljen e kulturave shumëvjeçare është vjeshta.
Gjatë dimrit rrënja është aktive si dhe posedon sasitë optimale të lagështisë, kështu ne
pranverë bima ka një startim më të suksesshëm. Mirëmbajtjes së plantacionit të krijuar
duhet kushtuar kujdes i veçantë sidomos në ujitje, prashitje, krasitje etj. Pas mbjelljes së
silvokulturave, pronari më tutje do të kujdeset për zhvillimin e tyre.

45

10.5. Rikultivimi biologjik
Qëllimi afatgjatë i rikultivimit biologjik është që të krijojmë ekosistem të ri në hapësirat e
shfrytëzuara dhe të dëmtuara në të cilën do të krijohet baraspeshë relative e të gjitha
elementeve të ekosistemit siç janë: toka, flora, fauna dhe efekti ekonomik në prodhimtarin
bujqësore, blegtorale dhe në silvikulturë.
Rikultivimi biologjik është faza përfundimtare me të cilën arrihet edhe qëllimi i
rikultivimit. Bimët të cilën e kemi propozuar në këtë projekt në sipërfaqet e mihjes
sipërfaqësore është Pisha e zezë - Pinus nigra L. dhe Pisha e bardhë- Pinus silvestris L. Me
kurorën e tyre pisha e zezë dhe e bardhë , i japin pamje të bukur peizazhit, janë bimë që i
përgjigjen lartësisë mbidetare të cekura ne pasuset e më sipërme , si dhe janë bimë lehtë
adaptuese dhe rezistuese ndaj dëmtuesve biologjik. Edhe pse janë propozuar këto bimë ,
duhet të bëhet konsultimi me ekspertët profesional të lëmisë së agronomisë dhe me
autoritetin e Ministrisë së bujqësisë dhe pylltarisë. Përgatitja dhe mbjellja e fidanëve shihet
ne figurat e më poshtme.

46

11. Monitorimi pas shfrytëzimit
Pas përfundimit të punimeve në eksploatimin thyerjen seperimin e gurit gëlqeror dhe
rreshpeve sericitike, pushon edhe emetimi i pluhurit dhe i ndikimeve tjera në mjedis.
Prandaj nuk paraqitet nevoja për vazhdimin e monitorimit të këtyre ndikimeve.

Por

kompania SHPK ,,IHASI” ka për detyrë të bëj monitorimin e sipërfaqeve të rekultivuara,
posaçërisht pjesës së pyllëzuar për një kohë të caktuar.

12. Konkluzion
Ndikimi i Mihjes Sipërfaqësore për eksploatimin thyerjen, seperimin e gurit gëlqeror në
Mjedis, është në nivelin e vlerave të rekomanduara nga Ligji për Mbrojtjen në Mjedis,
Ligji për Vlerësimin e Ndikimit ne Mjedis dhe ligjet e aktet tjera nënligjore relevante për
mjedis. Ndikimet në tokë, ujë dhe në ajër rregullisht duhet të kontrollohen. Këto ndikime
do të monitorohen dhe do të raportohet në fund të çdo viti kalendarik .
Pas punimit të këtij raporti , mund të konkludohet se eksploatimi thyerja e seperimi i gurit
gëlqeror ne lokacionin kodra Stublla , z.k. Terpeze nuk ka potencial të rrezikimit të
shëndetit të njerëzve, gjithashtu ndikimet në tokë , ujë, ajër, peizazh dhe pamjen vizuale,
pas identifikimit dhe zbatimit të të gjitha masave mbrojtëse të rekomanduara në këtë
raport, konstatojmë se ato mund të minimizohen në nivel të lakmueshëm, ose edhe të
eliminohen në fazën e rehabilitimit të hapësirave të degraduara të formuara nga shfrytëzimi
i gurit gëlqeror . Gjithashtu është paraparë që paralel me shfrytëzimin thyerjen seperimin e
gurit gëlqeror, të bëhet edhe rikultivimi i sipërfaqeve të shfrytëzuara aty ku lejojnë
mundësit e operacioneve teknologjike të eksploatimit të gurit gëlqeror . Mendojmë se këto
të dhëna janë të mjaftueshme dhe i mundësojnë Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit
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Hapësinor dhënien e mendimit për Pëlqim Mjedisor sipas kërkesës së Blend Rexhepi
pronar i kompanisë ,,Maxston” SHPK Ferizaj
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Pamja ne profil e vendburimit te gelqerorit (‘’ Maxstone”Shpk)

