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1. HYRJE
Raporti i Vlerësimit të Ndikimit ne Mjedis për Akuakulturen, ndërtimin e
Bazenave për Kultivimin e Peshkut, në zonen kadastrale Korishë ku kapja e ujit dotë
bëhet nga lumi Korishë komuna e Prizrenit,

është punuar në bazë të kërkesës së

drejtorit të kompanisë ,,Trofta e Kabashit”Shpk drejtor i kompanisë z. Vesel Rexhaj,
me banim në Korishë komuna e Prizrenit, me qellim të rregullimit të dokumentacionit
për marrjen e pëlqimit mjedisor. Përmes raportit të VNM-së do të analizohen
karakteristikat e gjendjes ekzistuese të mjedisit në lokalitetin për ndërtimin e Bazenave
të Peshkut, si dhe karakteristikat e potencialeve përkatëse, nga njëra anë, dhe
karakteristikat inzhinjeroko- teknike të punëve të cilat zhvillohen në bazë të projektit
nga ana tjetër. Duke u nisur nga qëllimi paraprak dhe në metodologjinë e hartimit të
vlerësimit të ndikimit në mjedis, ky Raport i Vlerësimit të Ndikimit ne Mjedis bëhet me
qëllim të identifikimit të ndikimeve potenciale dhe caktimin e masave të cilat do të jenë
të nevojshme për tu marr për mbrojtjen e mjedisit nga ndikimet negative. Me rastin e
hartimit të Raportit duhet marrë për bazë ndikimet në mjedis dhe aplikimi i masave
për zvogëlimin e ndikimeve gjatë fazës së ndërtimit të Bazenave për Kultivimin e
Peshkut, gjatë fazës së aktiviteteve

kultivuese të Peshkut dhe pas përfundimit të

aktiviteteve prodhuese në zonen kadastrale Korishë komuna e Prizrenit.
Akuakultura në përkufizimin e saj me organizmave ujore (këtu përfshihen
peshqit, molusqet, krustacet dhe bimët ujore), ndërsa sipas përkufizimit me zyrtar,
akuakulture konsiderohet prodhimi i të gjithë organizmave ujore, të cilët rriten nga një
subjekt që ka pronësinë e tyre, i vetëm ose në forme ortakërie, gjate periudhës së rritjes.
Akuakultura si shkence është praktikuar që 2500 vjet me parë. Nga statistikat FAO
prodhimi i akuakultures në shkallë globale ka kontribuar në 23% të prodhimit të
përgjithshëm peshkut, ku pjesën me te madhe (mbi 80% e zë prodhimi i akuakultures
aziatike).
Edhe në Kosove peshkataria ka një potencial të konsiderueshëm të ujërave të
ëmbla. Në shumicën e ujërave zhvillohet peshkimi rekreativ-sportiv pa ndonjë përfitim
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të madh ekonomik. Gjendja e lumenjve nuk është e kënaqshme për arsye të ndotjes së mjedisit
për rreth, si dhe dëmtimeve të mëdha në shtretërit e lumenjve si pasojë e nxjerrjes së rërës dhe
ngritjes së pajisjeve për pastrim dhe përpunim të zallit përgjatë rrjedhës së lumenjve. Zhvillimi i
akua-kulturës në Kosovë daton që nga vitet e ‘60-ta. Sasia e prodhimit të peshkut në 30 hurdhat e
peshkut është shumë e vogël , e cila për vitin 2014 ka shkuar deri në 610 t/ vit.
Prodhimi i Troftës vitet e fundit ka shënuar një ngritje të dukshme por kjo nuk mund të
ketë ndikim të madh tek zogjtë e egër peshk ngrënës, sepse organizohen në basene artificiale e
shumë pak në kushte natyrore. Sipas analizave të bëra nga Ministria e Bujqësisë Pylltarisë dhe
Zhvillimit Rural duke pasur parasysh prodhimtarinë vendore të peshkut në hurdhat ekzistuese si
dhe importin e peshkut të freskët dhe të ngrirë, konsumi i mishit të peshkut është 0.8 kg/banor,
krahasuar me vendet e rajonit dhe më gjerë është nën çdo mesatare të konsumit. Menaxhimi i
fondit të peshqve nuk bazohet në ndonjë plan menaxhues të hartuar nga institucione hulumtuese
shkencore.
Ky raport i vlerësimit të ndikimit në mjedis është përgatitur në bazë të kërkesës së
drejtorit të kompanisë ,,Trofta e Kabashit”Shpk drejtor i kompanisë z. Vesel Rexhaj,
me banim në Korishë dhe trajton Akuakulturë-Bazën për Kultivimin e Peshkut, me
infrastrukturë përcjellëse në zonën kadastraleKorishë në parcelat numër . P- 7181303701831-0, komuna e Prizrenit.
Raporti është hartuar në bazë të legjislacionit mjedisor të Republikës së Kosovës,
në veçanti sipas Ligjit nr. 03/L-214 për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis.
Për këtë qëllim Investitori ka iniciuar hartimin e raportit të VNM-së për të identifikuar
ndikimet e mundshme në mjedis, me qëllim të ndërmarrjes së masave të nevojshme për
minimizimin e ndikimeve negative të mundshme në mjedis.
Tereni ku është ndërtuar objekti është kryseisht i pjerrët me një ramje të butë dhe
hapësira-lokaliteti respektivisht zona ku është realizuar projekti nuk i takon ndonjë
zonë të mbrojtur të natyrës dhe ne këtë zonë nuk ka ndonjë specie që është në rrezik për
zhdukje, apo ndonjë zonë me rëndësi historike ose kulturore e cila do të mund të
ndikohet me rastin e zhvillimeve të planifikuara lidhur me veprimtarinë e lartë
përmendur.
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Raporti përshkruan gjendjen e përgjithshme në dhe rreth lokacionit të projektit,
kushtet mjedisore ekzistuese, përshkrimin teknik të projektit që është realizuar,
ndikimet e mundshme të projektit në mjedis, si dhe masat për parandalimin apo
minimizimin e ndikimeve në mjedis.
Identifikimi i ndikimeve potenciale në mjedis, identifikimi i masave për zbutjen e këtyre
ndikimeve si dhe ndërmarrja e masave adekuate për të ndikuar në evitimin apo
minimizimin e ndikimeve të këtij projekti në mjedis, janë komponentët kryesore të këtij
raporti.
Në terren janë realizuar vizita në lokacionin e projektit, janë bërë matjet e
nevojshme të lokacionit me GPS, është incizuar gjendja e terrenit dhe janë bërë fotografi
për lehtësimin e përgatitjes së këtij raporti. Raporti është punuar në bashkëpunim të
ngushtë me investitorin, prej të cilit janë marrë të dhënat kryesore dhe të nevojshme
përmes bisedave, vizites së terenit si dhe konsultat me Ing. e Ndertimtarisë.
Raporti është hartuar në bazë të informatave të siguruara nga literatura ekzistuese
për zonën. Për hartimin e këtij raporti janë përdor të dhëna nga përshkrimi teknik i
projektit të ndertimit si dhe të dhëna dhe materiale relevante për projekte të ngjashme.
Veprimtaria e e tilla parimishtë vlerësohet se do të ketë vlerësim minimal në
mjedis, por nuk duhet nënvlerësuar edhe ndikimet ne ujëra.
Ngritja respektivisht zhvillimi i kësaj veprimtarie pa dyshim se do të ndikon
pozitivisht në të mirë të krijimit të prodhimeve vendore si dhe në aspektin socioekonomik përmes krijimit të vendeve të reja të punës dhe të mirë ushqyerjes me një
produkt mjaft kualitativ të peshkut.

2. KORNIZA LIGJOR PËR HARTIMIN E RAPORTIT
Duke u bazuar në veprimtarinë të cilën ky investitor e ushtron Akuakulturë-Bazën
për Kultivimin e Peshkut, ndikimet e mundshme në mjedis si dhe vendndodhjen; ky
projekt është subjekt i vlerësimit sipas Ligjit nr.03/L-214 për Vlerësimin e Ndikimit në
Mjedis. Ky ligj është baza kryesore ligjore e referuar, i cili përveç definicioneve, afateve,
të drejtave dhe detyrimeve, çështjeve procedurale, përshkruan edhe përmbajtjen e
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raporteve të VNM.
Ligji për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis (Nr. 03/ L-214), është baza kryesore
ligjore te cilit ju kemi referuar. Shtojca 2 e këtij ligji, paragrafi:1. Bujqësia, Pylltaria dhe
Peshkataria, 1.4. Fermat intensive të Peshkut.
Për përgatitjen e këtij raporti janë konsultuar edhe ligje te tjera relevante, si:
 Ligji për Mbrojtjen e Mjedisit Nr. 03/L-025
 LIGJI NR. 02/L-85 PËR PESHKATARI DHE AKUAKULTURË
 Ligji për mbrojtjen e Ajrit nga Ndotja Nr. 03/L-160
 Ligji për ujërat e Kosovës Nr. 04/L-147
 Ligji për Planifikim Hapësinor Nr. 04/L-174
 Ligji për Mbeturina Nr. 04/L-060
 Ligji për Mbrojtjen e Natyrës Nr. 03/L-233
 Ligji për Mbrojtje nga Zhurma Nr. 02/L-102
 Ligji për Ndërtim Nr. 04/L-110
 LIGJI Nr. 04/L-040 PËR RREGULLIMIN E TOKËS
Pasi që për këtë veprimtari është e nevojshme të bëhet vlerësimi i ndikimit në
mjedis (VNM), atëherë për të adresuar ndikimet mjedisore të mundshme, masat për
zvogëlimin e ndikimeve dhe përputhshmërinë ligjore, investitori ka vendosur që të
kryej një studim përkatës të vlerësimit të ndikimit në mjedis, të përgatis raportin dhe të
aplikon për pëlqim mjedisor në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor dhe
Infrastrukturës.

2.1. Metodologjia e punës
Për të vlerësuar ndikimin në mjedis (VNM-së) si dhe për të identifikuar masat
para parandalimin dhe zvogëlimin e ndikimeve në mjedis, për Akuakulturë-Bazën për
Kultivimin e Peshkut, është ndjekur qasja e vlerësimit të përgjithshëm të projekteve të
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kësaj natyre, si dhe është bërë analiza dhe identifikimi i ndikimeve të mundshme sipas
fazave.
 Informatat themelore mbi:
 Burimet themelore të ndikimeve në mjedis,
 Popullatën dhe vendbanimet në lokacion,
 Karakteristikat hidrologjike, topografia dhe peizazhi në lokacionin e
projektit.
 Klima dhe të dhënat meteorologjike,
 Kualiteti i ajrit, ujit dhe komponentëve tjerë mjedisor në lokacion,
 Bota bimore dhe shtazore në lokacionin e projektit.
 Vlerësimi i ndikimeve sipas kritereve në vijim:
 Gjendja e mjedisit në lokacionin e projektit,
 Lloji dhe madhësia e pritshme e ndotjes nga projekti,
 Karakteristikat dhe përbërja e materialit ndotës,
 Vlerësimi i përhapjes së ndotjes.
 Përcaktimi i masave për parandalimin dhe zvogëlimin e ndikimeve në mjedis,
duke u bazuar në rezultatet/të gjeturat nga vlerësimi i ndikimeve në mjedis, në
lokacionin e projektit.

3.0. PËRSHKRIMI I LOKACIONIT DHE I MJEDISIT
3.1. Pozita gjeografike e lokacionit
Në momentin e përpilimi të keti raporti të VNM–së objekti i Bazenave për
kultivim të Peshkut kanë qenë të pa përfunduara. Lokacioni ku dotë ndërtohen Bazenat
për kultivimin e Peshkut gjendet në zonën kadastrale të Korishës, gjegjësisht uji i cili
do të shfrytëzohet është nga dega e ujit te lumit Korisha, në lokalitetet e fshatrave të
Korish dhe Kabashit të komunës së Prizrenit. Komuna e Prizrenit me sipërfaqe prej 640
km2 (5.94 % territorit të Kosovës) gjendet në jug-perëndim të Republikës së Kosovës.
Prizreni Kufizohet me komunat e Gjakovës, Rahovecit, Suharekës, Shtërpcës dhe me
komunen e Dragashit si dhe me Republikën e Shqipërisë dhe asaj të Maqedonisë.
Projektoi ,,ALBI & B”-SHPK, tel.+383 0/44 143 238, bexhat.1969@gmail.com
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Për këtë arsye rrafshi i Prizrenit gjendet në lartësi mbidetare rreth 400 metra dhe disa
maje të Sharrit kalojnë lartësinë 2000 m të lartësisë mbidetare.
Ngastrat kadastrale në të cilatështë planifikuar të ndërtohen hurdhat, bazenat e
kultivimit të Peshkut do të i shenojm në vijim:
Bazenat e peshkut janë te ndërtuar ne afërsi të lumit Korisha të cilën do ta
paraqesim edhe me situacion të terenit, distanca nga lumi në disa pjese është deri në 15
metra ndërsa ne disa pjesë shkon edhe deri ne 25 metra. Lokacioni ku është planifikuar
të vendoset Akuakulturë - Bazenin për Kultivimin e Peshkut, ndodhet në z.k. korishë
lokalitetin e komunës se

Prizrenit, saktësisht ne zonën kadastrale te Korishë, në

ngastrën kadastrale në parcelat numër nr. P- 71813037- 01831-0

me sipërfaqe të

përgjithshme S-27375 m2 , me kulturë kullosë e klasit të 6 (gjashtë), sipas bonitetite te
tokave dhe evidentimit në fleten poseduese. Uji i cili do të merret për shfrytëzim të
kultivimit të peshkut është nga një degë e lumit të Korishës e cila vjen nga bjeshkët e
Kabashit të Prizrenit kryesisht marrja e ujit është nga lumi Korishë. Këto vlerësime
shërbejnë si bazë për kuantifikimin e ndikimeve të mundshme dhe për përcaktimin e
masave të nevojshme mbrojtëse për Akuakulturë -Bazën për Kultivimin e Peshkut.
Në vijim po e paraqesim pjesën e hartës dhe pamjen nga sateliti ku shihet
lokacioni ku është i vendosur Akuakulturë - Bazën për Kultivimin e Peshkut.
Lokacionet në të cilin planifikohet të ndërtohen Hurdhat e Peshkut- Bazeni për
kultivimin e Peshkut, furnizimi me ujë do të bëhet lumi Korishë komuna e Prizrenit,
ekzistojnë në pjesën malore në lartësitë të ndryshme mbidetare te cilat do të i shënoj në
vijim: Objekti i Bazenave për kultivim të Peshkut është i ndërtuar në anen e majtë të
rrjedhjes së lumit Korisha në largësi nga lumi prej 15 metra, afër lumit akaorishës ku
largesia e bazenave nga lumi është në njëren anë 15 metra ndersa ne anen jugore 25
metra. Në lokacionin ku planifikohet të ndërtohet objekti ekzistojnë objektet në rrethine
si që janë shtëpit e Kabashit dhe ato të fshatit Korishë në largësi të theksuar ngs objekti
me i afert banimi ekziston në distanëc 820 m.
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Lokacioni ku është planifikuar të ndërtohet Bazeni për kultivim të Peshkut, shihen
në pjesët e hartave topografike të më poshtme.

Lokacioni i projektit

Pozita e Parcelës të Peshkut si dhe furnizimi me ujë nga lumi Korishaë

Lokacioni i projektit

Pamja në Ortofoto të parcelës së paraparë për ndërtim të Bazenave për kultivimin e
Peshkut
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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.
Duke pasur parasysh llojin e projektit dhe pozitën gjeografike të lokacionit ku do
të ndërtohet Bazeni i Peshkut, largësinë e objektit, mbi 800m nga objektet e banimit,
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 ndërtimit dhe aktivitetit të Bazenave për kultivim të peshkut dhe një numër
më i vogël i punëtorëve do të punësohen gjatë fazës së kryerjes së aktiviteteve për
kultivimin e peshkut.
Komuna e Prizrenit përfshin një sipërfaqe prej 640 km2 (5.94 % te territorit të
Kosovës) posedon 76 vendbanime me 220.776 banorë nga të cilët ne Prizren jetojnë rreth
110.000 banorë. Komuna e Prizrenit Në bazë të sasisë së ujit është një ndër vendet më të
pasura. Kjo pozitë krijon të gjitha parakushtet për zhvillimin e kulturave bujqësore,
blegtorisë, industrisë ushqimore dhe të turizmit në bazë të modelit të Austrisë,
Sllovenisë, Zvicrës.
Përmes anës së Prizrenit kalon rruga më e shkurtër qe bashkon pjesën qendrore të
gadishullit Ballkanik me detin Adriatik.
Kjo rrugë, për arsye politike nga e kaluara sot nuk ka rëndësi aq të madhe , është
një rast i mire që me valorizimin e saj te shfrytëzohen të gjitha përparsit e saj, duke mare
parasysh që në të kaluarën ka pas ndikim primar në zhvillimin e Prizrenit.
Kushtet hidrologjike dhe kushtet natyrore të komunës së Prizrenit ndikojnë ne
zhvillimin e bujqësisë dhe për zhvillimin e aktiviteteve turistike dhe rekreative. E gjithë
kjo ka ndikim në strukturën ekonomike të Prizrenit. Prandaj bujqësia dhe turizmi
merret si pjesë madhore e aktiviteteve ekonomike në komunën e Prizrenit.
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Pjesa më e madhe e popullsisë së lokacioneve ku planifikohen të ndërtohet bazeni
për kultivim të peshkut merren me blegtori. Një numër i madhe i popullsisë nga pjesa e
kabashit janë të shpërngulur nga kjo trevë për shkak të papunësisë, infrastruktures jo të
mira, mos hapja e rrugëve nga bora gjatë muajve të dimirt, mungesa e shkollimit, dhe
shumë faktor të tjerë të jetës së përditshme.
Një pjesë me e madhe e kësaj treve në pamundësi të relizimit të aspiratave të tyre
kanë zgjedhur rrugën e gurbetit.
Prandaj investimi në ndërtimin dhe zhvillimi i Akuakultures, në këto zonë ka
karakter të shumëfishtë por një ndër to edhe sociale. Së pari, që nga fillimi i ndërtimit
lypset nevoja e një fuqije të madhe pune dhe mundë të punësohen një pjesë e banorëve
dhe pastaj gjatë zhvillimit të aktiviteteve për Kultivim te Peshkut po ashtu mundë të
punësohen një numër i donorëve për një kohë afatgjate.

3.3. Lidhjet e komunikacionit
Në afërsi të lokacionit ku planifikohet të ndërtohet Akua Kultura- Bazenat për
kultivim të Peshkut kalon rruga dytsore për Kabash ndërsa në afërsi të fshatit korishë
ekzistonë rruga e asfaltuar Prizren – Suharekë– Prevallë. Ne bazë të shiqimit të terenit
shihet se ekzistojnë rrugët e nevojshme për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e si dhe
funksionimi i nevojave për Bazenat e Peshkut.
Po ashtu është planifikuar edhe rregullimi i rruges në pjeset rurale nga rruga
kryesore deri ku planifikohet ndertimi i Bazenit të Kultivimit të Peshkut. Mbetet të
ndërtohen rrugët ku nuk ekzistojn për ndertimin e veprës se Bazenit.

3.4. Kushtet Klimatike
Klima e kësaj treve sipas pozitës së saj gjeografike, lartësisë mbi detare dhe sipas
hulumtimeve meteorologjike siç janë: reshjet dhe temperaturat mesatare mujore dhe
vjetore ёshtё klimë kontinentale. Në viset e ulta për shkak të ndikimit të klimës
mesdhetare dhe verave shumë të nxehta të korrurat janë nder të parat në Evropën
juglindore prandaj ekzistojnë përparësitë e pakrahasueshme për kulturat bujqësore:
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Hardhia e rrushit, pemët dhe perimet. Në viset malore, dominon klima e alpeve, për
ç’arsye deri në Qershor nëpër gropa mbeten sasitë e bores me ç’rast në mes të verës
mund të zbardhohen majet e maleve. Sa i përket reshjeve dhe temperaturave, Pranvera
dhe Vjeshta karakterizohen përafërsisht me klimë të njëjtë.
Për informacionet e klimës, do të iu referehemi shtacionit klimtik në Prizren, në të
cilën kryhen vrojtimet – matjet shumëvjeçare meteorologjike. Siç është qëllimi i këtij
studimi që detalisht të shqyrtoi karakteristikat hidrologjike të pellgut të Lumit Topllua
të Prizrenit në profilet e kaptimeve të analizuara, e me këto analiza të regjimeve
klimatike merr qëllimi sekondar. Për shkak të kësaj tek analiza e elementeve klimatike
do të analizohen elementet fillestare të cilët janë marrë nga studimet ekzistuese, dhe të
cilët detalisht shqyrtojnë këtë problematikë. Në territorin e analizuar, dhe më gjerë, ka
të bëjë me ndikimet e brezeve klimatike evropiane

subtropikale të matura, mes

rajoneve mesdhetare-kontinentale edhe atyre kontinentale-europiane.
Klima mesdhetare kontinentale është e njohur sipas sasive më të mëdha të
reshjeve në periudhat dimërore, kurse verës ky rajon është nën ndikimin e ciklonit
azotik me masa ajrore me prejardhje tropikale, që ka si pasojë vera të nxehta dhe të
thata.
Në rajonin kontinental evropian janë të theksuara – dominojin reshjet e mëdha në
muajt e pranverës dhe verës në raport me ata të dimrit. Në përgjithësi mund të thuhet
që në teritorin e Kosovës, për shkak të ndikimit të faktorëve orografik, me kurorat e
larta malore për rreth, prania e veçorive specifike mikroklimatike, që veçanërisht vlen
për teritorin e pellgut të Lumit Korisha. Këta përbërës natyror kanë kushtëzuar që kjo
lami është karakteristike sipas asaj që gjatë pranverës dhe vjeshtës është kohë e
ndryshueshme, kurse vjeshta është më e nxehtë se pranvera.Vera është mjaft stabile,
derisa dimri nën ndikimin e aktiviteteve mesdhetare dhe ciklonave atlantike dhe
anticiklonit siberian. Elementet klimatike do të jenë të paraqitura sipas domethënies në
formimin e ndikimit sipërfaqësorë, i cili është objekti – lënda kryesore e këtij studimi.
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3.4. 1. Reshjet
Tek pasqyra e reshjeve mesatare në studimet ekzistuese është shiquar perioda 19481986. Për stacionin Prizren, në tabelën 23, janë të dhëna reshjet mesatare mujore dhe
vjetore.
I

5

I
V

I

I

I
I

6
6

5
9

5
1

6
2

V
I

V
II

V
III

V
X

I

7
9

5
8

5
8

3
5

6
2

X
I

X
II

X

6
9

7
3

7

vj
etore
7
47

Tabela Reshjet mesatare mujore në stacionin Prizren
Nga tabela mund të konkludohet – përfundohet që stacioni i Prizrenit është nën
ndikim më të madh të klimes mesdhetare – kontinentale me reshjet maksimale në
periudhën e dimërit.

Figura Paraqitja grafike mesatare e reshjeve
Në bazë të hartës së izohjeteve janë përcaktuar reshjet mesatare vjetore pë pellgun
e lumit Prizren gjegjesishte në profilet e kaptazhave tabela ne vijim
Ujërrjedha
(lumi)

Profili

A
(km²)

Reshja
mesatare
mm

Stacioni
158
1083
Prizren
Tabela Reshjet bazuar ne hartën e izohjeteve per pellgun e stacionit
Lumbardh
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3.4. 2. Temperatura e ajrit
Regjimi i temperaturave të ajrit për rajonin e analizuar të lumit Korisha degë te
lumit Lumbardh do të paraqitet në bazë të dhënave nga stacioni klimatik në Prizren,
për të cilat disponohet me vrojtime shumë vjeçare. E qartë është, që për rajonin e pellgut
deri te lokacioni i pendave, duke pas parasysh pozitën e lartësisë, mund të priten diç
regjimim i temperaturave më të ultë dhe i temperaturave kontinentale.
Në tabelën në vijim dhe figurën në vijim, janë të paraqitura vlerat mesatare
mujore dhe vjetore të temperaturave për stacionin në Prizren.
I
I
ax
in
es

M
1
.7
.8
M
7
6.2
M
1.63 .17

I
II
4
1.6
0
.09

I
V
7
0.4
.2
3
.71

I

V
I
1
1
6.1
7.9
4
9
.8
3
7
1
2.44 5.73

V
II
1
0.5
1
5.9
1
7.71

V
III
2
2.1
1
3.5
1
7.87

V
X
2
6.9
1
0.5
1
4.06

I
1
1.8
1
.7
1
.78

X
I
1
.3
4
.4
8
.7

X
II
9
.8
1
3.2
4
.69

X
jet.
4
1.94
.58
0
.44

Tabela Temperaturat mesatare mujore dhe vjetore

Fig. Temperaturat mesatare, maksimale dhe minimale të ajrit.
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3.4. 3. Bora
Shfaqja e borës, kohëzgjatja e mbulesës së borës dhe lartësia e saj në pellgun e
lumit korisha janë paraqitur përmes shtjellimit te të dhënave vrotjuese në stacionin
Prizren. Pavarësisht këtij numri të stacioneve të paraqitura, të dhënat mbi dëborën të
cilat janë mbledhur në to mund të japin një pasqyrë të numrit të ditëve me borë,
lartësisë dhe kohëzgjatjes së mbulesës së borës në tërë pellgun e lumit.
Nga të dhënat për numrin e ditëve me borë mund të konkludohet se mesatarja
vjetore e borës është 36 në Prizren. Megjithatë, pavarësisht nga konstatimet e
mëparshme bazuar në të gjitha vrojtimet mund të vlerësohet se numri i ditëve me borë
ndryshon me lartësi. Variacionet janë të ndryshme nëpër regjione dhe ajo është për
lumin Lumbardh 1 ditë, në çdo 100 m l. mbidetare. Nëse e shikojmë lokacionin më të
ulët dhe më të lartë ku është vrojtuar bora, atëherë numri i ditëve do të rritej me
shfaqjen e borës mesatarisht për 3 ditë në çdo 100 m të l. mbidetare. Numri mesatar i
ditëve me borë gjatë vitit në territorin e Republikës së Kosovës, sipas analizës së
mëparshme do të ishte 31 ditë. Muaji janar është më i përfaqësuari në të gjitha vendet
matëse pastaj vije muaji shkurt.
Nga të dhënat e vrojtimit mund të konkludohet se periudha kur mund të ketë borë
gjatë vitit është mjaft e gjatë. Reshjet më të hershme të borës janë shënuar në muajin
shtator, e më së voni në muajin qershor. Mesatarisht bora fillon të bie në muajin nëntor
(25.XI) dhe pushon të bjerë në fillim të prillit (5.IV). Kohëzgjatja e mbulesës së borës si
dhe shpeshtësia e ditës me borë janë në lidhje të fuqishme me kushtet e temperaturave
të rejgjionit të vrojtuar, për atë arsye pritet rritja e tyre me lartësinë mbidetare.
Kohëzgjatja e mbulesës së borës ndryshon mesatarisht 26 ditë nën borë (mbulesa matëse
e borës) dhe më e larta (2000m) rreth 101 ditë. Këtu duhet të theksohet se numri i ditëve
me borë (në kuptim të reshjeve) dhe kohëzjgatja e mbulesë së borës janë dukuri të
ndryshme.
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3.5. Kushtet Hidrologjike
Në

aspektin

hidrologjik

ujërat

sipërfaqësorë

të

komunës

së

Prizrenit

karakterizohen me ujera të bollshme sipërfaqësore të cilat drenohen në lumin Drini i
Bardhë dhe Lumbardhit. Nëpër komunën e Prizrenit kalon lumi më i madh në Kosovë,
Drini i Bardhë. Drini i Bardhë, përshkon pjesën perëndimore të Kosovës, respektivisht
Rrafshin e Dukagjinit për 122 km në drejtimin veri-jug, buron nga një gurrë në Bjeshkën
e Rusolisë, sipër fshatit Katundi i Ri në vendin e ashtuquajtur Radavc (afër qytezës së
Burimit), thellësitë e ujërave nëntokësore në këtë lokalitet nuk janë studiuar. Ujërat e
lumit të Drinit të Bardhë dhe Lumbardhit nevojitën për ujitjen e tokave që shtrihen afër
shtratit të tij.

3.5.1. Hidrologjia e zonës së projektit
Pjesa e përshkrimit të hidrologjisë së zonën në të cilën janë të planifukuar ndertimi
i Akuakultures-kultivimi i Peshkut, është e paraqitur më konkretishtë në pjesën e
projektit idero.
Në këtë pjesë të këtij studimi për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis për zhvillim të
Akuakultures është me rëndësi të paraqesim lakoren e qëndrueshmërisë për prurjet
dhe më këtë paraqesim sasinë e ujit të lëshuar dhe të marrur për nevoja e funksionimit
të Bazenave të Peshkut dhe mundësinë me mosprishjes së ekuilibrit ekosistemit në
pjesën e poshtme të rrjedhjes.

3.6. Karakteristikat gjeologjike të terenit
Rajoni i gjërë i lokacionit ku planifikohet të ndërtohen bazenat e kultivimit të
peshkut është i përbërë nga njësit e ndryshme litostratigrafike. Më të vjetrat janë
rreshpet e epidot-aktinolite të Paleozoikut, kuarc porfiret, sedimentet dobët të
metemorfizuar pelito-psemite të Permo Triasikut, sedimentet Karbonatore të T2.3,
shkëmbinjve e jurasikut, haloceni në kuadër

të të cilit janë të zhvilluar produktet

proluviumit dhe deluviumit, në afërsi të Korishës të formuara në kuadër të sedimenteve
deluviale në anën e majtë të lumit Lumëbardhit të Prizrenit të cilat janë formuar gjatë
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proceseve të alterimit fiziko mekanik të gëlqerorëve të triasikut në një periudhë të gjatë
kohore. Sedimentet deluviale janë të deponuara në pjesët më të ulëta relievore të
lokalitetit mbi gëlqeroret amë të triasikut me shtrirje L-P dhe trashësi deri 100 metra.
Gëlqeroret janë të copëzuar dhe të rreshpëzuar me shkallë të ulët të kompaktësisë
që paraqesin elemente mjaft pozitiv në fazën e shfrytëzimit.

3.6.1. Rreshpet Epidot - Aktinolite (PZ) - Këto rreshpe në të vërtetë
paraqesin produkte te metamorfizuar te shkëmbinjve spirit-bazaltik të cilët lajmërohen
në pjesët të Kabashit. Në përbërjen minerale të këtyre shkëmbinjve marrin pjese allbiti,
epidotic, kloriti, aktinoliti, apatite dhe minerale metalore si përbërës dytësore.
Mineralet e formuara gjatë metamorfizimit formojnë klivazhin kristalizues nëpër
cilin janë renditur kristalet gjilpërore të amfiboleve dhe kloritit. Mosha e këtyre
shkëmbinjve në bazë të superpozicionit me shkëmbinjtë anësor është përcaktuar si
paleozoike.

3.6.2. Kuarcporfiret (πq) - Shtrihen në pjesen qëndrore jugore të
KabashitReqanit të deponuara në mënyrë konkordante në kuadër të shkëmbinjëve të
metamorfizuar të permo-triasit. Janë

mjaft të rreshpëzuar, pjesërisht e plotsisht te

tjetërsuar në rreshpe me strukturë dhe përbërje të ruajtur mirë. Kanë ngjyrë hiri të
bardhë dhe në përbërje minerale marrin pjesë fenokristalet e albittit të kaolinitizuar dhe
sericitizuar. Qarjet në këta shkëmbinjë janë të mbushura me allbit të ri dhe kuarc, kanë
struktur bllasto-porfire.

3.6.3. Sedimentet dobët të metamorfirzuar pelitopsamite të permo
triasit - Këta shkëmbinjë janë më të përhapur në regjionin e gjer duke u shtri në form
brezore në jug të lumit Lumëbardh. Në kuadër të tyre mes veti ndrrohen dhe gradual
kalojnë njëri në tjetrin filitet, argjilo-filitet, argjilitet, ranoret, kuarcitet dhe
konglameratet.
Filitet janë më të përhpurat ndërsa konglameratet dhe ranoret paraqiten si
ndërshtresa në form të pakove të trasha shtresore. Në disa profile të hapura pakot e
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ranorve në kuadër të filiteve arrinë trashësin edhe derin nëtra. Pranë ranorëve dhe
konglamerateve rrallë lajmrohen edhe ndërshtresa të vogla të gëlqerorëve në nivelet e
larta të këtyre njësive.
Variateti më i përhapur i filiteve është filiti sericitë ngjyrë hiri, këta shkëmbinjë
kanë strukturë lepidobllastike. Argjilat e sipërme veqohen me ranoret masiv. Trashsia e
serisë nuk është përcaktuar por ajo besohet të jetë prej 500-700 metra. Mosha e tyre
është kampanian- mastrihtian është përcaktuar në bazë të të dhënave faunistike.

3.6.4. Sedimentet karbonatore të T

2,3 , -

Ndërtojnë pjesën më të madhe të

regjionit të gjerë duke u shtrirë në mënyrë brezore në veri të lumit të korisha.
Sipas analizave sedimentologjike këta janë pothuajse gëlqeror të pastër me
përmbajtje të CaCO 3 mbi 90% ndonjëherë të dollomitizuar.
Gëlqeroret kokërrimët janë me përbërje dolomite ndërsa ata kokërrtrashë janë të
mermerizuar. Gëlqeroret janë të prekristalizuar me struktur ksenoblastike. Në vende të
veçanta lajmërohen edhe koncentrime të dollomitit romboedrik. Tektonikisht janë të
thyer, copëtuar dhe brekçizuar. Rrafshet e rreshpëzuara janë të përshkruara me
hidrokside të hekurit.
Ambienti i sedimentimit të këtyre shkëmbinjve është kryesisht bazikë dhe mjaft
reduktiv me pH-8.6 – 9 dhe Eh 180-230
Në bazë të materialit të vogël faunistik të zbuluar në këta shkëmbinj ka qenë e pa
mundur të bëhet zbërthimi më i plot stratigrafik i triasit të mesëm dhe të lartë.

3.6.5. Jura - përfaqsohet nga mellanzhi olistostrom, ultramofitet dhe shkëmbinjët
metamorfik në dysheme të ultramofiteve.
Mellanzhi olistostrom përfaqsohet nga matriksi i mellanzhit të cilin si olistolite
janë ndërfutur edhe diabazet, spilitet, keratofiret, blloqet e ranorëve dhe silicorëve si
dhe blloqe të gëlqerorëve. Matriksi i mellanzhit përbëhet nga argjilitet dhe argjilofilitet.
Në këta shkëmbinjë nuk vrehet ndonjë stratifikim i shprehur i shtreses mbi shtresë
por paraqiten si shtresa amorfe që në profil nuk mund të përcaktohen as shtrirja as rënja
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e tyre. Diobazet spilitet dhe keratofiret lajmrohen në tërë hapsiren ku është i zhvilluar
mellanzhi në form të olistoliteve ose klaste në matriksin e përshkruar.
Në matriksin poashtu lajmrohen edhe gëlqeroret dhe silicoret si klaste dhe
olistolite kjart të diferencuar.

3.6.6. Haloceni - Si produkte tipike të halocenit lajmrohen proliviumi dhe
daluviumi. Bartjet proluviale janë konstatuar përgjat shtratit të lumit korisha,
përfaqsohen nga fragmentet e shkëmbinjëve të ndryshëm dhe janë në lidhje me
tërheqjen e ujërave nga liqeni i pleistocenit që vazhdon edhe në ditet e sotme.
Daluvionet - Përfaqsohen nga mbetjet e shpateve reliefore që kanë përhapje të
konsideruar sidomos në viset e larta malore ku shkëmbinjët intenzivisht allterohen nën
ndikimin e temperaturave të ulëta.
Në lokalitetin e Korishës produktet daluviale përfaqsohen nga gëlqeroret e
allteruar të Triasikut duke formuar mbetjet kodrinore. Karakterizohen me fragmente
shkëmbore pak të rrumbullaksuara si rezultat i transportit i tyre i vogël.

3.6.7. Mbërthimi Tektonik
Rajoni i gjërë i lokacionit i takonë njësis tektonike të Sharr-Koretnikut e cila ka
shtrirje të madhe në këto anë. Në kuptimin regjional paraqet vazhdimsi të zonës së
Korabit. Përfaqsohet nga produktet e palozoikut, permo-triasit dhe triasikut të mesëm
dhe të lartë. Kjo njësi tektonike përshkohet nga një numer i madhë i shkarjeve tektonike
dhe deformimieve plikative të formuara para dhe gjatë orogjenezes alpike.

3.7. Flora dhe Fauna
Ndikimi i ndërtimit dhe funksionimi i Akuakultures - Bazenave per kultivim te
Peshkut, 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. Në tërësi si kompleks kjo pjesë e
Maleve të Kabashit ka ekspozicion nga veriu. Ky lokalitet është i ndikuar nga dy klima:
mediterane e cila ushtron ndikim përmes luginës së Lumbardhit të Prizrenit dhe klima
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malore e cila zbret nga zonat e larta të Maleve te Sharrit. Ky gërshetim i klimës ka
mundësuar një zhvillim të florës dhe vegjetacionit që është i dominuar nga pyjet e
dushkut që i takojnë klasës Querco –Fagetea Br. Bl. Vegjetacioni i këtij lokaliteti është i
dominuar nga drunjtët që janë të klimatizuar dhe të përshtatur kushteve të tilla
ekologjike, klimatike etj. Dhe i takojnë dy rendeve Quercetalia pubescentis Br.Bl. dhe
Populetalia albae Br. Bl. Nga rendi Quercetalia pubescentis është e pranishme aleanca
Quercion frainetto Ht. Në kuadër të kësaj aleance janë të pranishme fotocenoza
Quercetum frainetto cerris scardicum. Në vendet ku uji vërshon sipërfaqe të tokës në të
dy anët e rrjedhës së lumit dominon rendi Populetalia me aleancen Salicion albae Soo.
Nga kjo aleancë është e përhapur fitocenoza Salicetum albae fragilis në pjesë të vogla
kurse pjesa me e madhe është e dominuar nga verri-Alnetum glutinosae. Ana e rrjedhës
së lumit është e dominuar nga llojet drunore si: Quercus cerris, Quercus frainetto,
Quercus pubescens dhe në individë të rrallë lajmërohet edhe gështenja (Castanea
sativa). Llojet bimore të katit përdhes janë të njëjta me ato të pyllit të dushkut. Me të
rendesishme janë:Ajuga laxmani, Salvia argentea, Lathyrus niger, Stachys scardica,
Inula salicina, Potentilla micrantha, dictamnus albus, Viola odorata, V. sylvestris,
Dictamnus albus, Cyclamen europaeum, Thymus serpillum etj.
Si pasoj e degradimit të mjedisit përveç llojeve të cekura drunore që dominojnë
janë të pranishme edhe lloje tjera drunore që zënë hapësirë të konsiderueshme. Lloj i
tillë është driza e butë-bagremi (Robinia pseudoacacia) që është e zhvilluar shumë mirë
dhe ka tendencë të zgjerimit të habitatit. Së bashku me këtë lloj janë takuar edhe krekci
(Acer campestre), lajthia (Corylus avellana), thana (Cornus mas) e në veçanti duhet
cekur se mjaft prezentë janë edhe disa bimë liane si: urthi (Hedera helix), kulpra
(Clematis vitalba) dhe në pak individ llojet nga gjinia Calistegia dhe Convolvulus.
Edhe në rrjedhën e lumit dominojnë llojet nga gjinia e dushkut (Quercus frainetto,
Q. cerris), mirëpo në një pjesë të madhe këto lloje sipasoj e prerjes pa kriter janë
zëvendësuar me lloje tjera të tipit të shkurrave si: Carpinus orientalis, Cornus mas,
Coryllus avellana, Acer campestre, Rosa banania etj. Përveç fitocenozave sekondare që
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ceka në një pjesë të madhe në veçanti nën fshatin Kabashë sipërfaqe të konsiderueshme
janë të dominuara nga fieri i shqipës (Pteridium aquilinum). Në anën e majtë të rrjedhës
së lumit janë prezentë edhe fragmente të pishës së zezë të kultivuar e cila është prezent
edhe në anën e djathtë të rrjedhës por në lartësi me të madhe mbidetare. Afër fshatrave
vërehet një degradim i pyllit i cili është zëvendësuar me lloje tjera si: bagremi, qershia e
egër, arra dhe shkurra dhe bimë liane të ndryshme. Në të dy anët e lumit në vende më
të freskëta janë prezent edhe frashëri (Fraxinus excelior) dhe shkoza e butë (Carpinus
betulus). Në vendet e përfshira nga uji i lumit dominon verri (Alnus glutinosa) por
hasen edhe llojet shelgu i bardhë (Salix alba), plepi kanadez (Populus canadensis),
ulmus effusa, Galium palestre, Equisetum palestre, Mentha longifolia, Lithrum salicaria
dhe Petasites albus.
Duke u bazuar në observimet direkte në këtë lokacion dhe nga bisedat me banoret
lokal nga grupi i gjitarëve janë dhelpra, ujku, lepuri kurse në zona me të larta gjendet
edhe ariu. Janë vërejtur gjurmë të urithit (Talpa europaea) dhe miut të fushës et. Nga
grupi i bretkosave janë prezent lloji: bretkosa Rana esculenta, Bufo viridis e lloje tjera të
bretkosave. Nga grupi i hardhucave gjendet hardhuca (Lacerta muralis) dhe Lacerta
viridis, kurse nga grupi i zogjve janë vërejtur; harabeli (Passer domesticus), trishtili
(Parussp.), qafka, gala (Corvus corone dhe Corvuscornix), pëllumbi urban (Columbia livia)
etj. Janë vërejtur edhe çerdhe të zbrazta të dallëndyshes (Hirundo rustica) si dhe lloje të
ndryshme të shpendëve grabitqare por nuk kemi arritur të shohim ndonjë shqiponjë
apo gjurmë të sajë.

3.8. 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 Akuakultures - Bazenave për kultivim të Peshkut dhe – 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
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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 bazenat do të vendosen në dhe siperfaqet e degraduara
gjatë ndërtimit, të cilin do të mbillet me bar autokton që nuk do të dallohet nga mjedisi
rrethues, si dhe objekti do të ndërtohet e tipit të ndertesave banuese një etashore.
Ndërtimi dhe funksionimi i objektit për kultivim të peshkut, prandaj në efektet
vizuale nuk do të ketë ndikime negative.

3.9. Ajri
Në territorin e komunës së Prizrenit deri tani nuk janë bërë matje të sakta mbi
shkallën e ndotjes së ajrit, ujit, tokës dhe zhurmës.
Kemi observuar së frekuenca e madhe e automjeteve në rrugët, ndikon direkt në
ndotjen e ajrit me gazra, pluhur dhe me ndotje tjera automobilistike sidomos ndotjet që
vijnë nga makinat e vjetra që rrjedhin vajra në rrugë, nga ku këto vajra sidomos gjatë
kohës me reshje depërtojnë në pjesën anësore të rrugës. Mirëpo rol shumë të madh në
pastrimin e ajrit në këtë rajon luajnë pyjet që gjenden në Bjeshkët e Kabashit dhe Sharrit.
Mund të konkludojmë se pastërtia e ajrit në këtë regjion është në nivel të mirë pasi
që zona eKorishës dhe Kabashit me rrethinë gjendet buzë Maleve të bjeshkës së
kogjaballkanit dh të Sharrit që ndikojnë pozitivisht në pastrimin e ajrit.

3.10. Uji
Ndotja e ujit shkaktohet nga frekuentimet e madhe te automjeteve që qarkullojnë
në rrugën e fshatit. Ndotja e ujit shkaktohet dhe nga ujërat e zeza të cilat shkarkohen
nga komuniteti në recipient të pa trajtuara nga objektet e fshatit Kabash.
Mundësia e ndotjes së ujërave nëntokësore mund të vije si pasojë e mundësisë se
derdhjes së vajrave të automjeteve në tokë.
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Projekti hidroenergjetik për ndërtimin e bazenave për kultivim të Peshkut nuk do
të ndikoj negativisht, sepse nuk do të ketë ndryshime të natyrave të sipër
përmendurave, ngase vetëm vendosja e tubacionit për bartjen e ujit nga lumi në bazen
të peshkut do të bëhet dhe nuk do të ketë ndikime negative.

3.11. Zhurma
Në lokacionin e analizuar dhe ma gjerë nuk kemi ndonjë matje të zhurmës, por
konsiderojmë se lokacioni është i ekspozuar zhurmës së automjeteve që qarkullojnë
nëpër rrugët e fshatrave. Në kuadër të aktiviteteve në objekt nuk shkaktohet ndonjë
zhurmë që do binte ndesh me ligjet në fuqi për ndotje nga zhurma.

3.12. Trashëgimia kulturore dhe natyrore
Ne afërsi të lokacionit ku planifikohet të ndërtohet Akukultures - Bazenave për
kultivim të Peshkut, ekziston kisha si dhe prona është në posedim të Eparhiski Upravni
OBBOR Pravoslavne Eparhije Rasker Prizrenska, ndërsa objekte tjera në afërsi si
kulturors si xhamia ose objekte të tjera fetare të vendosura në afërsi e pothuajse nuk ka
fare objekte të tilla në këtë zonë. Gjatë aktiviteteve të ndryshme të ndërtimit të rrugëve
apo ndërtimet e lokaleve, apo të dhëna gojore nga banorët vendas nuk janë gjetur
objekte arkeologjike ose kulturore dhe nuk ka të dhëna që mund të ekzistojnë.
Në këto kushte, në rast zbulimi të objekteve arkeologjike ose fetare duhet të
ndërpriten punimit, në këtë rast inxhinieri duhet të informojë punëdhënësin, i cili
menjëherë duhet të njoftojë institucionet gjegjëse të Arkeologjisë cilat merren me këto
punë. Një kuadër e përbërë nga profesionistë të fushës, duhet të vizitojnë vendin e
lokalizuar, të identifikojnë dhe të merren veprimet e duhura.
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4. PROCESI TEKNOLOGJIK I AKUAKULTUR-BAZEN PËR
KULTIVIMIN E PESHKUT
4.1 Përshkrimi i Procesit te rritjes se peshkut
Procesi i Akuakulturë-Bazenet për Kultivimin e Peshkut nga kompania ,,Trofta e
Kabashit”-Shpk, është proces i thjeshtë i bazuar në përdorimin e ujit të pastër dhe
ushqyerjen e peshqve me ushqim adekuat. Në ketë proces nuk përdoret ndonjë
teknologji specifike, pra është një proces i thjeshte.
Për funksionimin normal te procesit te kultivimit,

prodhimit si dhe për te

siguruar parametrat bashkëkohorë të troftës dhe të peshkut të një cilësie shume të
lartë, projekti do te funksionoje si një kompleks i vetëm, së bashku me ambientet dhe
pajisjet e mëposhtme:
1. Magazina e ruajtjes se ushqimit te peshkut
2. Sistemi i kontrollit të peshës se ushqimeve që hyjnë dha dalin nga magazina
3. Sistemi i kontrollit të parametrave të ambientit
4. Sistemi i zënies ruajtjes frigoriferike dhe shpërndarjes së peshkut.

Karakteristikat teknike:
I gjithë procesi do të mund të ndahej sipas fazave në vijim:


Ndërtimi i bazënit



Blerja e peshkut



Ushqyerja

Lëndet që përdoren në këtë proces të Akuakulturë-Bazeni për Kultivimin e
Peshkut janë;
 Uji si materie bazë per zhvillimin e kesaj veprimtarie
 Peshku Trofta per rritje
 Ushqimi
Uji si komponentë baze për zhvillimi e kësaj veprimtarie - kompania ujin do ta
shfrytëzoj nga lumi Korisha me një kapacitet vjetor te rrjedhjes prej 250 l/s, ky lume
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është i mjaftueshëm për furnizim dhe i përmbush te gjitha standardet për tu përdorur
për rritje te peshkut.
Ndërkaq, në proces për ta mbushur basenin dhe për ta mbajtur nivelin e ujit,
shpenzohet një sasi e konsideruar e ujit, kjo sasi varet nga avullimi natyral që ndodhë.
Në bazë të kapacitetit vjetor të ujit të lumit korisha 250 l/s ëshë llogaritur që kapaciteti i
prodhuar i peshkut në gjasht Bazene të jete 15 – 20 tona Peshk në vite.
Ushqimi - Të ushqyerit e troftës dhe marrja e një produkti cilësor është një nga
objektivat e kësaj kompanie. Ushqimi ka një rendësi të veçante jo vetëm në nxjerrjen e
një prodhimi cilësor në treg, por dhe për shëndetin e rasatit, pra si rrjedhojë edhe ne
mbarëvajtjen e ciklit të prodhimit. Furnizimi me ushqime do te sigurohet nëpërmjet
blerjes nga firma e mirënjohur e prodhimit te këtyre ushqimeve në Turqi ose Itali.
Përbërësit kryesore të ushqimit, që do të përdoret në impiant janë te një cilësie shume të
larte dhe të kontrolluara, ne ketë mënyre sigurohet një produkt bio i garantuar dhe pa
pasoja negative ne mjedis.
Ushqimet që përdoren për Troftë janë;







Aqua Balance
Aqua Uni
Aqua Dynamic
Aqua Dynamic Semi-Swim

Aqua Profi

Blerja e peshkut Trofta – Pronari i kompanisë ,,Trofta e Kabashit”Shpk, peshkun
për rritje do ta blejë në tregun vendor, ku pritet shumë shpejte të lidh një kontratë për
blerje e peshkut me kultivuesin me te madhe në Kosove e që gjendet ne Istog.

4.2

Karakteristikat teknike te basenit

Baseni ne tersi është planifikuar të jetë me dimensione, dy bazena e pare me
dimension 3 x 30 x 1.20 m dhe kater bazena tjere me dimensione, 3 x 30 x 1.20 m me
trashsi 25 cm dhe lartesi 1,20 cm, dhe trashsi te pllakes , bazamentit 20 cm. Ndahet ne 6,
basene tjera ku secili bazën ka diametër 4X5 m.
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Plani i ndërtimit të Bazenave për kultivimin e Peshkut

Dimenzionimi i Bazenave

Figure. Pamje e basenit me ndarje ne 6 basene
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Fig. Pamja e Bazeneve për kultivim të Peshkut për kompaninë,,Trofta e Kabashit’’Shpk.

Plani i Ndërtimit të Basenit është do të ndërtohet me konstruksion të beton i
armiruar me trashi të mureve 25 cm, pllaka apo bazamenti me trashësi 20 cm dhe
lartësia e mureve te betonit prej 120 cm është planifikuar të ndërtohet në atë mënyre që
të jetë përshtatshëm për rritjen dhe kultivimin e peshkut. Ne fillim janë te ndërtuar 2
bazena me dimensione 3 x 30 x 1.2 m, për rritjen e peshqve te vegjël dhe ne vazhdim
janë zgjeruar me katër (4), bazena me dimensione : 3x 30 x 1.20 m, te cilat shërben për
konsum

dhe

i

gatshëm

për

treg,

si

ne

foto

të

paraqitura

me

poshtë.

Fig. Pamje e basenit
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5. IDENTIFIKIMI DHE PËRSHKRIMI I NDIKIMEVE NË MJEDIS
Duke ju referuar natyrës së aktivitetit e veçmas kapaciteteve të aktivitetit, mund të
konstatohet se gjatë fazës së operimit, nuk do të ketë ndonjë ndikim në ambient. I vetmi
ndikim mund të jete në ato raste që ngordhin peshqit dhe nuk adresohen apo nuk
trajtohen komfore rregulloreve për mbetje, ku si pasoje e masë respektimit te këtyre
masave do te vije deri te lirimi i aromave që lirojnë në ajër.

5.1. Ndikimet në ajër
Ndikimet në ajër, mund të rezultojnë ne ato raste ku ka ngordhje te peshqve dhe
këto mbetje nuk adresohen apo nuk trajtohen si duhet. Gjatë gjithë procesit te rritjes se
peshkut nuk pritet te ketë ndikime ne ajër.
Nivel më pak relevant i ndotjes së ajrit mund të vije edhe nga emisionet e gazrave
të automjeteve që përdoren, për ushqim a po bartje te produktit, mire po ky nivele është
jashtëzakonisht i vogël.

5.2. Ndikimet në tokë
Gjate fazës së operimit –ndikime negative në tokë mendoj qe nuk do te ketë, pasi
që nuk ka ndonjë proces që do të ndikonte në toke.
Mirëpo disa ndikim mund te jene nga mos kujdesi dhe këto janë:
-

Ndikimi më i madh në cilësinë e tokës do të vije në rast të përdorimit të automjeteve
të vjetruara, për shkak të rrjedhjes së vajrave apo karburanteve.

-

Mbeturinat e ngurta të cilat krijohen gjatë procesit të ushqyerjes se peshkut dhe
riparimeve të ndryshme; si dhe nga mbetjet e ushqimit dhe paketimet që mund të
rezultojnë nga stafi / punëtoret.

5.3. Ndikimet në ujë
Ndikimet në ujëra, mund të rezultojnë nga:


Ndikimet ne ujëra mund te vijën në rast se peshqit qe mund te ngordhin, hodhën ne lum



Derivatet, vajrat dhe lubrifikantet të ndryshme të cilat mund të derdhen nga makineritë në
përdorim;



Në rastet e pastrimit të automjeteve të transportit në zonën e projektit
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Ujerat e përdorur për ambientet hijeno-sanitare të ambientit të stafit;

Veçmas, në rast të operimeve të pakontrolluara, mund të ketë efekte negative në
rrjedhën ujore në afërsi.

5.4. Ndikimet në peizazh, florë dhe faunë
Sipërfaqja e planifikuar për vendosje të te projektit, nuk karakterizohet me ndonjë
vegjetacion, peizazh, apo faunë specifike. Dhe kur kemi për bazë qe projekti është i
përmasave te vogla, këto ndikime do te janë mjafte te vogla, gjë qe nuk arrin te
ndryshojnë peizazhin ne përmasa mesatare a apo ne përmasa te mëdha.

5.5. Ndikimi në vendbanime dhe popullatë
Nga ky projekt nuk pritet që të ketë zhvendosje të popullsisë, çrregullim të
vendbanim apo çfarëdo efekti tjetër. Veprimtaria e biznesit është mjaftueshëm e
distancuar nga vendbanimet, si dhe në pozicion që nuk ndikon direkt në mjedisin e
vendbanimit. Një ndikim i vogël mund të rezultojë nga rreziku qe sjelle ky bazën për
fëmijët apo personat qe nuk din te notojnë, nëse nuk rrethohet me rrethoja adekuate.

5.6. Ndikimi nga zhurma
Zhurma është një nga ndikimet e rëndësishme që duhet trajtuar. Ne rastin e tille
nuk pritet të krijohet zhurmua gjatë procesit të operimit, e vetmja hallkë që mund të vijë
zhurma është nga makinat për transport, gjë që ndodhe shume rralle.
Megjithatë, zhurma do të ketë një karakter lokal dhe nuk do të ketë ndikim në
zonat e banuara dhe aktivitetet që zhvillohen në këtë biznes nuk pritet që të tejkalojnë
nivelin e lejuar të zhurmës.

5.7. Ndikimet në raste të aksidenteve mjedisore
Sipas natyrës së projektit, nuk pritet përdorim i lëndëve e as prodhim i
produkteve të cilat kanë rrezikshmëri të lartë për mjedisin. Aksidentet që mund të
ndodhin mund të jenë ne aspektin lokale qe rrezikshmëria e tyre është minimale a po
fare hiç.

Projektoi ,,ALBI & B”-SHPK, tel.+383 0/44 143 238, bexhat.1969@gmail.com

Page 32

RAPORT I VNM-së – TROFTA E KABASHIT-SHPK
6. MASAT PËR ZVOGËLIMIN E NDIKIMEVE NË MJEDIS
6.1. Masat për zvogëlimin e ndikimeve në ajër
Gjatë fazës së operimit, përkatësisht gjatë se rritjes se peshqve, për parandalimin
dhe zvogëlimin e ndikimeve në ajër duhet të ndërmerren këto masa:
-

Ne rast se ngordhej se ndonjë peshku te largohet nga baseni

-

Vazhdimisht të kontrollohen bazenet.

6.2. Masat për zvogëlimin e ndikimeve në tokë
Gjatë fazës së operimit, duhet të ndërmerren masat si në vijim:
- Zona e operimeve duhet të betonohet, dhe të ndërtohet sistem drenazhimi dhe mbledhjes së
ujërave atmosferike
- Të gjitha pajimet, makineritë qe përdoren për transport të mirëmbahen dhe kontrollohen
rregullisht
- Mbeturinat e ngurta duhet të grumbullohen dhe klasifikohen sipas llojit dhe përbërjes. Ato që
nuk mund të ripërdoren apo të shiten duhet të dërgohen në deponinë regjionale të
mbeturinave
- Mbeturinat komunale duhet të vendosen në kontejner adekuat të mbuluar me kapak, dhe duhet
të bëhet marrëveshje me kompaninë komunale për mbledhje të mbeturinave.

6.3. Masat për zvogëlimin e ndikimeve në ujë
Për parandalimin dhe zvogëlimin e ndikimeve negative në ujëra, duhet ndërmarrë
këto masa:
- Zona e operimeve duhet të betonohet, dhe të ndërtohet sistem drenazhimi dhe mbledhjes së
ujërave atmosferike
- Duhet të merren masa paraprake, për mbrojtjen e lumit qe është ne një distancë mbi 30 m, në
mënyrë që të mos ndodhin ndërhyrje fizike, ndërprerje të rrjedhës ujore, apo ndotje e ujit.
Ndër masat është ndërtimi i pengesave fizike, për të ndaluar hedhjen e mbeturinave afër lumit
apo edhe ne lume.
- Të mos depozitohen materie të lëngëta, ngurta, vajra, kimikate, përfshirë mbeturinat
- Të gjitha pajimet, makineritë të mirëmbahen dhe kontrollohen rregullisht;
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- Mbeturinat e ngurta duhet të grumbullohen dhe klasifikohen sipas llojit dhe përbërjes. Ato që
nuk mund të ripërdoren apo të shiten duhet të dërgohen në deponime regjionale të
mbeturinave
- Mbeturinat komunale duhet të vendosen në kontejner adekuat të mbuluar me kapak, dhe duhet
të bëhet marrëveshje me kompaninë komunale për mbledhje të mbeturinave.

6.4. Masat për mbrojtjen nga Zhurma
Kompania duhet të bëjë matjet e zhurmës në përputhje me ligjet dhe rregulloret në
fuqi. Matjet duhet të bëhen afër vendbanimeve, në mënyrë që të vërehen ndikimet në
vendbanim.
Në rast se rezultatet e matjeve tregojnë vlera më të larta sesa ato të lejuarat, atëherë
kompania duhet të ndërmarrë masat e duhura.

6.5. Masat për mbrojtje nga rreziqet dhe aksidentet
Për të parandaluar pasojat e mundshme, kompania duhet të zhvilloj plan të
menaxhimit të rrezikut nga aksidentet mjedisore. Gjithashtu duhet të përgatit një plan
për parandalimin edhe menaxhimin e situatave në rasteve emergjente.
Duhet që të ndërmerren të gjitha masat e sigurisë, komfor ligjit për siguri në punë,
mbrojtje të shëndetit të punësuarve dhe të mjedisit të punës.

7. PROGRAMI I MONITORIMIT
Duke e pasur parasysh se ky aktivitet nuk parasheh përdorim të lëndëve djegëse,
nuk parasheh procese të djegies, shkrirjes, apo furra me temperatura të mëdha, nuk
konsiderohet e detyrueshme monitorimi permanent i tregueseve mjedisor pasi qe nuk
ka ndonjë proces teknologjik të komplikuar.

8. RAPORTIMI
Ne rast qe i kërkohet raportimi, ky raportimi do te kryhet nga personi përgjegjës i
autorizuar nga menaxhmentit, gjegjësisht nga ekspertët të fushës. Në raport do të
përfshihen të dhënat për monitorimin siç do të jetë kërkuar në Pëlqimin Mjedisor,
përkatësisht Lejen Mjedisore.
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9. MASAT REHABILITUESE PAS PËRFUNDIMIT TË AKTIVITETIT
Pas përfundimit të aktivitetit prodhues, pajimet e impiantit duhet të çmontohen
dhe të largohen nga ky lokalitet. Bazamentet si dhe platotë duhet të shkatërrohen,
imtësohen dhe të dërgohen në deponinë regjionale. Struktura përfundimtare duhet të
jetë e mbuluar me dheun, e cila është adekuate me dheun e mëparshëm dhe ku do ti
përshtatet substratit te tokës.
Rikultivimi i këtyre sipërfaqeve të dëmtuara apo të degraduar nga ndryshimi i
destinimit do të përfshij rivitalizimin në tërësi të hapësirës së dëmtuar nga veprimtaria
ekzistuese. Zgjedhja e rikultivimit dmth modelit, varet edhe nga qëllimi i përdorimit të
tokës, siç do të jetë e paraparë me planet komunale.

10. KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME
Me respektimin e masave për parandalimin dhe zvogëlimin e ndikimeve në
mjedis, ndikimi i këtij projekti do të jetë në nivel të vlerave dhe standardeve të caktuara
me ligjet dhe aktet nënligjore në fuqi. Ndikimet e evidentuara janë të menaxhueshme
dhe kontrollueshme. Këto ndikime do të monitorohen dhe do të raportohen te
autoritetet përkatëse, nëse kërkohen sipas kërkesave ligjore.
Si përfundim, nxjerrim konkluzionet si në vijim:


Ky aktivitet është i shkallës së vogël, me kapacitete të vogla operative



Ndikimet e përgjithshme janë minimale dhe të menaxhueshme



Aktiviteti, në procesin e prodhimit nuk parasheh përdorim e as shkarkim të materialeve të
rrezikshme, kimikateve, mineraleve metalike dhe jo metalk, mbeturinave etj;



Duke ju referuar natyrës së aktivitetit, mund të konstatohet se ndikimet e këtij aktiviteti janë
të kontrollueshme dhe të menaxhueshme.

Duke i analizuar të gjitha parametrat e procesit të punës në funksionim dhe kultivimin e
Peshkut të cilat kanë mundësi të ndikojnë në mjedisin jetësor dhe duke pasur parasysh
identifikimin e ndikimeve të mundshme në mjedis gjatë ndërtimit dhe funksionimit të objektit
te Bazenave tË Peshkut, nuk do të shkaktoj ndikime negative në mjedis dhe nuk rrezikon
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shëndetin e njeriut nëse zbatohen të gjitha masat e rekomanduara për fazën e ndërtimit dhe
shfrytëzimit dhe në pikëpamje të mbrojtjes së mjedisit.
Mendojmë se këto të dhëna janë të mjaftueshme dhe i mundësojnë Ministrisë së Mjedisit dhe
Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës për dhënien e mendimit Pozitiv për Pëlqim Mjedisor
për ndërtimin e Objektit – Bazenave për kultivim të Peshkut në zonen kadastrale Korishë sipas
kërkesës të z. Vesel Rexhaj, drejtor i kompanisë ,,Trofta e Kabashit”Shpk, nga fshati Korishë të
komunës së Prizrenit.
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12. Shtojcat
Bashkëngjitur këtij raporti:


Shtojca 1. Certifikata e regjistrimit të biznesit,



Shtojca 2. Te dhënat për biznesin,



Shtojca 3. Certifikata e pronës,



Shtojca 4. Kopja e planit,



Shtojca 5. Pëlqimi nga komuna e Prizrenit,



Shtojca 6. Matjet gjeodezike ( plani i situacionit )



CD e cila përfshinë Raportin e Vlerësimit të ndikimit në Mjedis
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