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1.0 PËRSHKRIM I SHKURTËR I MBULESËS BIMORE TË SIPËRFAQES 
KU PROPOZOHET TË ZBATOHET PROJEKTI, TË SHOQËRUAR 
DHE ME IMAZHE TË MARRA JO MË VONË SE 6 MUAJ NGA DATA 
E APLIKIMIT 

1.1 Flora 

Lumi Drin karakterizohet nga një diversitet i lartë biologjik dhe peisazhor për shkak të pozicionit të tij gjeografik, 

karakteristikave hidrogjeologjike, klimës, mikroklimës dhe terrenit. Këtu përfaqësohen habitate të shumta, si në 

ekosistemet ujore ashtu edhe në ato tokësore. Ekosistemet ujore përfshijnë habitate të ndryshme si përrenjtë e 

tributrëve, rrjedhën kryesore të lumit, disa liqene natyrore dhe artificiale, rezervuarët e mëdhenj të Fierzës, 

Komanit dhe Vaut të Dejës, liqenin natyror të Shkodrës, zonën e përmbytjes së Shkodrës, lumin Buna dhe 

deltën e tij duke përfshirë daljen e lumit, kompleksi ligatinor i Velipojës, laguna e Vilunit dhe deti Adriatik. 

Ekosistemet tokësore përfshijnë një shumëllojshmëri habitatesh si pyjet, komunitetet pyjore/shkurre, kullotat 

dhe toka bujqësore. Një shumëllojshmëri e tillë habitatesh mbështet një diversitet të lartë për sa i përket 

specieve të florës. 

Bimësia bregore (riparian) përgjithësisht përbëhet nga lloje bimesh të zakonshme, por habitatet natyrore që ato 

formojnë janë shumë të rëndësishme dhe disa prej tyre përfshihen në Aneksin I të Direktivës Evropiane të 

Habitateve (HD) si habitate prioritare. Një nga karakteristikat më të rëndësishme të biodiversitetit është prania 

e fashës ripariane me Salix sp., Populus sp., dhe Black alder (Alnus glutinosa), i cili sipas Direktivës Evropiane 

të Habitateve përfaqëson një habitat prioritar (91E0*). Habitate të tjera relevante me interes për ruajtje përbëhen 

nga komunitet e Salix alba dhe Populus alba (92A0, Aneksi I i HD) dhe pyjet Illyrian oak-hornbeam (Erythronio- 

carpinion) (91L0, Aneksi I i Direktivës së Habitateve). 

Disa lloje bimesh me interes kombëtar dhe ndërkombëtar (Lista e Kuqe Shqiptare dhe Lista e Kuqe e BNRN - 

IUCN) u identifikuan gjatë studimeve në terren dhe janë të përfaqësuara mirë në zonën e studimit: Adiantum 

capillus-veneris, Asperula scutellaris, Forsythia europaea, Juglans regia, Juniperus oxycedrus, Juniperus 

communis, Platanus orientalis, Populus alba, Rhus coriaria, Salvia officinalis, Satureja montana, Sesleria 

robusta, Stachys scardica, Ramonda serbica dhe Colchicum autumnale. 

Gjatë vëzhgimeve në terren të kryera tashmë, u identifikuan disa lloje bimësh mjekësore me rëndësi ekonomike 

dhe shëndetësore për banorët vendas: Salvia officinalis, Primula veris, Cistus incanus, Rubus ulmifolius, 

Tussilago farfara, Melissa officinalis, Thymus longicaulis, Malva sylvestris monogram dhe Malva sylvestris. 

Prania e ndikimit njerëzor në zonat e studimit ka krijuar mozaike me habitate te ndryshme që janë më të prekurat 

nga llojet e huaja (invasive) dhe pushtuese. Llojet më të shpeshta të huaja dhe pushtuese janë Erigeron 

canadensis, Aster squamatus dhe Robinia pseudoacacia. 

Të gjitha llojet e indetifikuara aktualisht janë të listuara si shqetësime më të vogla (Least Concern) (LC) ose të 

dhëna të mangëta (Data Deficient) (DD) dhe gjashtëmbëdhjetë prej tyre nuk janë vlerësuar nga Lista e Kuqe e 

BNRN -IUCN. Sipas Listës së Kuqe Shqiptare, një lloj (Arra e zakonshme - Juglans regia) renditet si e rrezikuar 

(EN), ndërsa katër (Forsythia europaea, Iris pseudacorus, Juniperus oxycedrus dhe Populus alba) renditen si 

të rrezikuara (VU). 
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Figura1: Quercus robur (majtas)dhe Quercus troiana (djathtas) 
 

Figura2: Fushat e braktisura (majtas) të degraduara nga prania e Pteridium aquilinum (djathtas) 

1.1.2 Metodologjia e mbledhjes së të dhënave në terren 

Studimet në terren të florës u fokusuan në identifikimin e grupeve të bimësisë dhe llojeve të habitateve. Janë 

ndjekur transekte dhe metoda të ndryshme për të mbledhur të dhëna të gjeoreferencuara cilësore dhe sasiore. 

Vlerësimi i habitatit u bazua në të dhënat fitosociologjike dhe identifikimin e karakteristikave të specieve bimore. 

Të dhënat u mblodhën përmes mostrave fitosociologjike të parcelave të vegjetacionit duke përdorur metodën 

Braun-Blanquet (Braun-Blanquet 1951; Dengler et al., 2008). Vendet e kampionimit u zgjodhën bazuar në dy 

kritere kryesore: 

▪ Sigurimi i dimensioneve të duhura hapësinore të cilat mundësojnë përfshirjen e të gjitha llojeve që i përkasin 
një njësie të veçantë bimore; dhe 

 

▪ Të jetë homogjen nga ana floristike dhe ekologjike. 

Për marrjen/kampionimin e mostrave u përdor një metodë kuadrat dhe vendndodhja e secilit kuadrat u zgjodh 

përmes kampionimit të rastësishëm të shtresuar brenda çdo njësie vegjetacioni. Aty ku ishte e mundur, 

dimensionet e kuadratit u përdorën sipas standardeve evropiane (Chytrý dhe Otýpková 2003) si më poshtë: 

▪ 4 m2 – Të gjitha llojet e bimësisë ujore dhe bimësisë së ulët tokësore; 

▪ 16 m2 – Shumica e llojeve të bimësisë barishtore; 

▪ 50 m2 – Bimësia shkurrorre; dhe 

▪ 200 m2 – Toka pyjore boreale, të buta dhe mesdhetare. 
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Vendndodhjet e sondazhit u hartuan në sistemin e projeksionit WGS84 bazuar në koordinatat GPS (Sistemi i 

Pozicionit Global) dhe në secilën grafik të dhënat e mëposhtme u regjistruan në një tabele të paracaktuar. 

▪ Të dhënat e përgjithshme përfshinin: Numrin e parcelës, datën e vlerësimit, lokalitetin dhe madhësinë e 
parcelës, lartësinë, ekspozimin, pjerrësinë, mbulesën bimore për secilën shtresë (pemë, shkurre, barishte), 

lartësinë e secilës shtresë, nënshtresën gjeologjike etj. 
 

▪ Të dhëna për vlerësimin e shkallës së ruajtjes: presionet dhe kërcënimets; dhe 

▪ Të dhënat për speciet bimore: çdo takson i komunitetit të vegjetacionit u regjistrua dhe mbulesa e tij u 
vlerësua sipas shkallës nëntëpjesëshe të modifikuar Braun-Blanquet (Dengler et al. 2008). 

 

Llojet e habitateve u klasifikuan sipas kodeve të Manualit të Interpretimit të Habitateve të Bashkimit Evropian 

(2013). Të gjitha llojet e habitateve natyrore ose gjysmë-natyrore u klasifikuan sipas sistemit EUNIS (Schaminée 

et al., 2013). Njësitë e vegjetacionit me të dhënat e tyre shoqëruese u përdorën për të identifikuar dhe përshkruar 

përbërjen dhe strukturën e habitatit. 

Llojet e florës u regjistruan dhe u mblodhën kryesisht gjatë vëzhgimit fitosociologjike dhe në zona jashtë 

parcelave vetëm në rastet e specieve me interes dhe rëndësi kombëtare dhe ndërkombëtare. Mostrat e bimëve 

që kishin nevojë për vëzhgim të detajuar në laborator për identifikim u mblodhën dhe u hartuan në sistemin e 

projeksionit WGS84 bazuar në koordinatat GPS (Sistemi i Pozicionit Global). 

Identifikimi i specieve u krye duke përdorur manualet e mëposhtme: “Flora e Shqipërisë” (Paparisto et al. 1988; 

Qosja et al. 1992 dhe 1996), “Flora ekskursioniste e Shqipërisë” (Demiri 1983), “Flora e ilustruar e Shqipërisë” 

(Pils, 2016), "Flora Europaea" (Tutin et al. 1968-1980, 1993). Baza e të dhënave online Euro-Med (2006) u 

përdor si referencë e nomenklaturës së taxa bimëve. 

Për speciet prioritare, kategoritë e ndryshme u përcaktuan duke përdorur Listën e Kuqe të BNRN - IUCN (IUCN 

2021), Listën e Kuqe të Shqipërisë (VKM 2013), Aneksin II, IV, V, speciet e Konventës së Bernës. Për speciet 

e rrezikuara, u konsultuan të dhëna nga Herbariumi Kombëtar i Tiranës dhe atlasi i Shpërndarjes së bimëve 

vaskulare në Shqipëri (Barina et. al, 2016). 

 

 

1.2 Habitatet natyrore dhe të modifikuara 

Zona e Projektit ndodhet brenda Ekorajonit të Adriatikut Juglindor dhe peizazhi përgjatë lumit Drin, në zonën e 

studimit është kryesisht natyror me zona më të vogla të karakterizuara si bujqësore (të modifikuara). 

Karakteristikat natyrore të peizazhit konsistojnë në shtratin e lumit, bimësinë natyrore dhe morfologjinë e cila 

nuk ndikohet nga strukturat e krijuara nga njeriu me përmasa të konsiderueshme, p.sh. ndikimet/veprimet 

antropogjene. Zona konsiderohet me vlera të larta estetike. 

Peizazhi përgjatë linjës së transmetimit karakterizohet kryesisht si urban në seksionin jugor, pra kalon drejt 

habitatit të modifikuar bujqësor ndërsa shtrirja lëviz drejt veriut dhe së fundi, si habitat gjysmë natyror dhe natyror 

në seksionin e mëvonshëm të linjës së transmetimit. Në seksionin jugor, ku peizazhi është kryesisht bujqësor, 

karakteristikat kryesore konsistojnë në zhvillimet urbane, spërfaqe të rrafshuara dhe zona bujqësore që tregojnë 

modifikim të lartë. Në të kundërt, në seksionin verior të linjës së transmetimit, morfologjia karakterizohet nga 

pjerrësi më të mëdha dhe peizazhi dominohet nga karakteristikat natyrore dhe gjysmë-natyrore dhe mungesa 

e përgjithshme e ndikimit antropogjen. Peizazhi në këtë zonë konsiderohet gjithashtu me vlerë më të madhe 

estetike. 

Llojet kryesore të vegjetacionit të regjistruara në zonën e studimit përfshijnë: 
 

Llojet e habitateve ujore 
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i) 3280/Lumenjtë mesdhetarë me rrjedhe të vazhdueshme, me formacione barishtore dhe zhavorre 

shumëvjeçare (Paspalo-Agrostidion) në brigjet aluviale me perde të varura shelgu (Salix sp.) dhe plepi 

(Populus alba). 

Ky lloj habitati është i përhapur në të gjithë shtrirjen kryesore të Drinit të Zi. Është habitati lumor dominues në 

zonë. 

ii) 3290/Lumenjtë mesdhetarë me rrjedhje të ndërprerë me formacione shumëvjeçare barishtore dhe 

kërpudhash (Paspalo-Agrostidion) 

Ky lloj habitati gjendet në disa degë që hyjnë në rrjedhën kryesore të lumit. Disa degë më të vogla kanë një 

rrjedhje natyrore me ndërprerje. Këto janë të vështira për t'u lokalizuar dhe për t'u hartuar për shkak të 

degradimit të regjimeve të rrjedhës së ujit të shkaktuar nga praktikat urbane dhe bujqësore (domethënë, disa 

prej tyre mund të jenë artificialisht me ndërprerje për shkak të abstraksionit, një situatë e zakonshme në sistemet 

e lumenjve të vegjël mesdhetar). 

iii) 3250/Lumenjtë mesdhetarë me rrjedhje të vazhdueshme me pranine e Glaucium flavum 
 

Në zonat ku ekzistojnë lumenj të cilët gërshetohen me kanale, shiritat e rërës dhe zonat e mbuluara me zhavorr 

kalldrëmi dhe kanalet ranore krijojnë kushte për këtë lloj habitati. Në zonën e studimit ky lloj habitati përfaqëson 

sipërfaqe të vogla, dhe fragmente në disa lokacione, veçanërisht brenda seksionit Meandrat e Kastriotit. Ky 

habitat mbulon rreth 10% të sipërfaqes së rrjedhes kryesore te lumit. 

iv) Llojet e tjera të habitateve lumore 
 

Duhet përmendur se brenda zonës së Meandrës së Kastriotit ka rrjedhje të vogla të lumit që kanë një lidhje 

interesante të ngjashmërisë së bimësisë nënujore me bimët ujore të cilat janë prezente në ujërat rrjedhëse 

(Ranunculion fluitantis dhe bimësia Callitricho-Batrachion). 

Pyjet aluviale përgjatë brigjeve të lumit 
 

Pyjet aluviale ndeshen në shumë segmente gjatë rrjedhës së lumit Drini i Zi, përkatësisht nga kufiri me 

Maqedoninë e Veriut deri në fshatin Zall Rec. Llojet e mëposhtme të habitateve natyrore bregore janë të 

pranishme, disa prej tyre janë të fragmentuara dhe të përbëra nga bashkësi të përziera. Përpjekjet për mbrojtjen 

dhe rigjenerimin e llojeve të habitateve gjenden brenda degëve (rrjedhjet kryesore) dhe pjesën më të sipërme 

të rrjedhës kryesore (përgjatë kufirit Shqipëri-Maqedoni e Veriut). Keto lloj habitatesh duket të janë në një fazë 

rigjenerimi intensiv. Ata janë më të përfaqësuar në Kalis, Lugje, Fushë Cidhne, Kishavec, Muhur, Luzni, Hotesh 

dhe Podgorcë. 

v) 92A0: Formacionet e shelgut të bardhë (Salix alba) dhe plepit të bardhë (Populus alba) (kushte dhe 

fragmente të përziera ekzistojnë dhe janë të përhapura në zonën e studimit) 

vi) 91E0: Pyje aluviale me alder të zi Black alder (Alnus glutinosa) dhe irë Evropian Ash (Fraxinus excelsior) 

(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (kushte të përziera ekzistojnë dhe janë të përhapura në 

zonën e studimit). 

Për sa i përket specifikave të specieve, pyjet aluviale përfaqësohen më së shumti nga verri I zi (Alnus glutinosa), 

Plepi i Zi (Popuplus nigra), disa lloje shelgjesh (Salix sp.) dhe frasheri i zi (Fraxinus excelsior). 

Dushku dhe pyjet e përzier 
 

Pyjet e dushkut janë të gjithëpranishëm përgjatë të gjitha shpateve që rrethojnë rrjedhën e lumit. Në shumicën 

e pjesëve si Luzni, Arras, Mustafë dhe Zall Dardhë, pyjet e dushkut janë ndikuar nga mbishfrytëzimi i ndodhur 
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gjatë 20 viteve të fundit për shkak prerrjes së druve per zjarr dhe për qëllime ndërtimi. Në vitet e fundit vihet re 

rigjenerimi I tyre për shak të zvogëlimit të presionit nga njeriu. 

vii) 91F0: Dushku dhe pyjet e përziera të dushkut (Quercus robur), elmës së bardhë evropiane (Ulmus laevis) 

dhe elmës së fushës evropiane (Ulmus minor), frasherit te zi (Fraxinus excelsior) dhe frasherit gjethe 

ngushte (Fraxinus angustifolia), përgjatë lumenjve të mëdhenj (Ulmenion minoris) (fragmente shumë të 

vogla të këtij habitati mund të ekzistojnë por tani janë shumë të lokalizuara në zonën e studimit). 

Pyjet e dushkut përbëhen nga një përzierje e llojeve të dushkut të dominuar nga lisi maqedonas (Quercus 

trojana). Lloje të tjera të pranishme janë lisi i gjelit (Quercus cerris), dushku (Quercus ilex) dhe lisi Pubescent 

(Quercus pubescens). 

Shkurre 
 

Ky lloj vegjetacioni është përgjithësisht i përhapur në pjesën veriore të shpateve të lumit Drin i Zi, megjithëse 

pjesë të tij janë të pranishëm edhe pranë të gjitha zonat rurale. Ai përbëhet kryesisht nga pemë gjetherënëse si 

shkoza orientale (Carpinus orientalis), frasheri i zi (Fraxinus ornus), driza e zeze (Robinia pseudoacacia) si dhe 

shkurre me gjelbërim të përhershëm si dëllinja e kuqe (Juniperus oxycedrus). 

 

 
Kullota të lagështa dhe të thata 

Kullotat e lagështa dhe të thata përbëjnë llojin më të kufizuar të habitatit në seksionin e lumit Drin. Ato janë 

kryesisht të pranishme në periferi të zonave rurale ku habitate të tilla përdoren gjerësisht për kullotje sezonale. 

Tokat bujqësore 
 

Habitatet e tokave bujqësore të modifikuara dhe të rigjeneruara ndodhen brenda zonës së studimit. Zakonisht, 

ato mbillen me misër, perime dhe pemë frutore (kryesisht mollë dhe kumbulla). Në disa raste, si në Fushë 

Çidhën, produktiviteti i tyre është i lartë për shkak të pranisë së tokës aluviale të pasur me sedimente. Disa 

habitate të tokave bujqesore janë braktisur për sa i përket menaxhimit produktiv. Duke qenë se janë në djerrë, 

ato kane filluar të gjysmë-natyralizohen duke u kthyer ne livadhe dhe te dominohen nga shkurre. 

 

Figura3: Habitatet natyrore dhe të modifikuara në zonën e studimit 

 
 

Pylli i ri i 

lisit 

Shenjat e 

erozionit 
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Figura4: Mozaik i habitateve natyrore dhe të modifikuara në Zonën e Studimit 

1.2.2 Metodologjia e mbledhjes së të dhënave në terren 

Një studim në terren është ndërmarrë për të verifikuar shpërndarjen dhe karakteristikat e llojeve të habitateve 

brenda zonës së studimit të Projektit. Studimi në terren i habitatit i përshkruar këtu është kryer së bashku me 

studimin në terren të florës (1.1.2). 

Puna në terren u orientua për të identifikuar llojet e habitateve të pranishme në zonën e studimit në lidhje me 

çdo habitat potencial natyror ose kritik (IFN, 2012). Studimet në terren të habitatit u kryen gjatë sezonit kryesor 

të rritjes vegjetative në 2021. 

Vendndodhja e stacioneve të kampionimit u zgjodh përpara vizitës në terren për të qenë përfaqësuese të 

zonave të studimit për sa i përket pozicionit dhe llojeve të habitateve të hulumtuara. Pozicioni i stacionit të 

marrjes së mostrave mund të ndryshojë në terren për shkak të aksesit, sigurisë ose çështjeve të tjera të 

paparashikueshme. Vendndodhja e secilit stacion kampionimi u regjistrua me një GPS (s istemi i koordinatave 

WGS84) duke përdorur një kod unik të stacionit të kampionimit për ta identifikuar atë. 

Për secilin stacion kampionimi u mblodhën minimalisht të dhënat e mëposhtme: 
 

▪ Kodi unik i stacioneve të kampionimit; 

▪ Emri i ekspertit; 

▪ Data e vizitës në terren; 

▪ Koordinata GPS (sistemi i koordinatave WGS84); 

▪ Numri i referencës së fotografive të marra; 

▪ Pjerrësia; 

▪ Orientimi (V-P-J-L); 

▪ Lloji i habitatit dhe përshkrim i shkurtër; 

▪ Shtresat e vegjetacionit dhe klasa ose përqindja e mbulesës bimore; 

▪ Llojet kryesore të florës së pranishme dhe klasa ose përqindja e mbulimit të tyre; 

▪ Kërcënimi/shqetësimi kryesor i pranishëm (p.sh. kullotja, erozioni i tokës, depozitimi i pluhurit) dhe niveli i 
shqetësimit (i lartë, i mesëm, i ulët); dhe 

Toka bujqësore Fusha të braktisura Rrugë hyrjeje 
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▪ Çdo informacion tjetër që konsiderohet i dobishëm (p.sh. ndonjë aktivitet i veçantë i faunës, shenja të 
përmbytjeve të fundit, shqetësime të mundshme në të ardhmen). 

 

Dokumentacioni fotografik u mblodh në çdo pikë kampionimi. Fotografitë u morën në të gjitha drejtimet kryesore 

(V-P-J-L) për të përfaqësuar llojin e habitatit, shqetësimet eventuale dhe çdo kontekst tjetër të veçantë të 

habitatit që konsiderohet i dobishëm. 

 

 

2.0 INFORMACION PËR PRANINË E BURIMEVE UJORE NË 
SIPËRFAQEN E KËRKUAR NGA PROJEKTI DHE NË AFËRSI TË 
SAJ 

2.1 Hidrologjia dhe cilësia e ujërave sipërfaqësore 

Pellgu i Drinit është pellgu ujëmbledhës më i gjerë në Shqipëri, duke u shtrirë në një sipërfaqe gjeografike prej 

rreth 20,000 km2 përmes pjesëve të Shqipërisë, Maqedonisë së Veriut, Greqisë, Kosovës dhe Malit të Zi. Ai 

është pellgu më i pasur me burime ujore në vend dhe një nga sistemet hidrologjike më komplekse në Evropë, 

që përfshin një rrjet të gjerë trupash ujorë të përbërë nga nën-pellgjet ndërkufitare të mëposhtme: (MIO-ECSDE, 

2018): 

Nën-pellgu i lumit Drin; 
 

▪ Nën-pellgjet e dy degeve të tij kryesore të quajtura Drini i Zi dhe Drini i Bardhë; 

▪ Nën-pellgu i lumit Buna; 

▪ Nën-pellgjet e liqeneve të Prespës, Shkodrës dhe Ohrit; 

Pjesë e sistemit janë edhe akuiferët themelorë dhe zonat e afërta bregdetare dhe detare. Harta në Figura 5 

tregon komponentët e përmendur të sistemit. 

Lumi Drin siguron shkarkimin e tretë më të rëndësishëm në Mesdheun Evropian (11,000 milion m3/vit). Është 

lumi më i gjatë në Shqipëri, me 285 km brenda territorit kombëtar shqiptar dhe kalon nëpër zona malore në 

Ballkanin jugperëndimor drejt detit Adriatik. Për shkak të topografisë malore, konfigurohet si një lumë i 

rrëmbyeshëm me shpate të pjerrëta. Zona e tij ujëmbledhëse ka 19,570 km2 dhe përfshin pjesë të vendeve të 

mëposhtme: Shqipërinë, Maqedoninë e Veriut, Greqinë, Kosovën, Serbinë dhe Malin e Zi. 
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Figura 5. Baseni dhe nënpellgjet e lumit Drin. Burimi: (Drin CORDA, 2016). 

 
Zona e Studimit të këtij projekti ndodhet brenda pellgut të lumit Drin, më saktë në nënpellgun e Drinit të Zi (i 

quajtur edhe lumi Drin i Zi), siç tregohet në Figura6. 

Drini i Zi është dega kryesore e sipërme e lumit Drin dhe buron nga liqeni i Ohrit, në Maqedoninë e Veriut dhe 

rrjedh në veri, duke kaluar kufijtë shqiptarë pas rreth 50 km, në perëndim të qytetit të Dibrës. Më pas vazhdon 

të rrjedhë deri në periferi të qytetit të Kukësit, ku takohet me ujërat e Drinit të Bardhë, duke formuar kështu lumin 

Drin. Gjatë rrugës Drini i Zi ushqehet nga ujërat e shumë degëve. Ka 149 km dhe një pellg kullimi prej 3504 

km2. Shkarkimi mesatar vjetor i tij është 118 m3/s (Cullaj, et al., 2005). 
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Figura6. Vendndodhja e përafërt e digës së Skavicës në nënpellgun e lumit Drin i Zi. Burimi: modifikuar nga Drin CORDA 
(2016). 

 
Aktualisht në Shqipëri nuk kryhen analiza të rregullta fiziko-kimike të ujërave sipërfaqësore, megjithëse 

legjislacioni kërkon një monitorim të tillë. Sipas një raporti të Kombeve të Bashkuara të vitit 2018, “trupat ujore 

në Shqipëri nuk janë identifikuar, përcaktuar dhe karakterizuar në përputhje me Direktivën Kuadër të Ujit të BE- 

së (Direktiva Kuadër e Ujit). Skemat e klasifikimit në përputhje me Direktivën Kuadër të Ujit ende duhet të 

zhvillohen”1. Duke qenë se të dhënat e monitorimit për cilësinë dhe sasinë e burimeve ujore janë të 

pamjaftueshme, është relativisht e vështirë të merret një pasqyrë sasiore e cilësisë së ujit të lumenjve shqiptarë. 

Burimet e ndotjes nga aktivitetet industriale, minierat, aktivitetet bujqësore (përdorimi i plehrave, së bashku me 

praktikat aktuale të ujitjes, që çojnë në rritjen e ngarkesës me lëndë ushqyese), dhe bashkitë kontribuojnë në 

degradimin e cilësisë së ujit në pellgun e lumit Drin. Megjithatë, në përgjithësi, analizat kimike të mostrave të 

ujit nga lumi Drin treguan cilësi të mirë të ujit, me përbërje minerale të qëndrueshme përgjatë rrjedhës së lumit. 

 
 

1OKB, 2018 



Shtator 2022 21457136/13314 Rev.3 

15 

 

 

 

 
Jonet metalikë ishin të pranishëm në sasi të vogla me përjashtim të hekurit në disa raste. Megjithatë, cilësia e 

ujit ndryshon nga shumë e mirë në mesatare ndërsa uji rrjedh nëpër zona të banuara, zhvillime industriale dhe 

zona bujqësore. 

Bazuar në një monitorim të cilësisë së ujërave sipërfaqësore të kryer në vitin 2015 nga Agjencia Kombëtare e 

Mjedisit (AKM), e cila monitoron ujin në nivel kombëtar, vetëm stacionet Drin-Lezhë dhe Topojan në pellgun e 

Drinit u konsideruan si jo të një cilësie të mirë uji, që tregon përqendrime të larta të BOD5 (Tabela1). 

Tabela1. Rezultatet e monitorimit të ujërave sipërfaqësore të kryera në vitin 2015 nga AKM. Njësitë në 
mg/l. 

 

Stacioni O2 BOD5 NH4 NO2 NO3 PTOTALI 

Topojani 9.4 4 0,018 0,003 0.3 0.04 

Bahçallek 9.3 2.3 0,025 0.001 0.6 0.03 

Ura Shkoder 9.1 2.7 0,087 0,006 0.1 0.03 

Muriqan 8.8 2 0,035 0,002 0.3 0,021 

Drini Lezhe 7.4 25.7 0,256 0,003 0.7 0,037 

 
 

Përqendrimet e O2 të matura në lumë tregojnë një mjedis ujor që mund të mbajë jetën ujore. Statusi i ujërave të 

lumit Drin mund të klasifikohet në përgjithësi si ujëra me cilësi 'të mirë' deri në 'mesatare' (Klasat II deri III) 

Tabela2). Rezultatet e monitorimit tregojnë gjithashtu praninë e shkarkimeve të ujërave të zeza industriale dhe 

urbane dhe ndoshta edhe rrjedhje bujqësore (Mott MacDonald, 2019). 

Tabela2. Klasifikimi i cilësisë së lumenjve sipas UNECE. Njësitë në mg/l. 
 

Kategoria PTOTALI NO3 OT BOD5 COD NH4 

I <10 <5 >7 <3 <3 <0.1 

II 10-25 5-25 7-6 3-5 3-10 0,1-0,5 

III 25-50 25-50 6-4 5-9 10-20 0,5-2 

IV 50-125 50-80 4-3 9-15 20-30 2-8 

V > 125 >80 <3 > 15 > 30 >8 

 
 

Drini i Zi 
 

Nga disa të dhëna për cilësinë e ujit të disponueshme nga AKM për lumin Drini i Zi në vitet 2001, 2002 dhe 

2007, mund të konkludohet se ujërat e lumenjve janë përgjithësisht pak alkaline (me një pH prej 7.8 deri në 8) 

dhe niveli e lëndëve ushqyese, nitrateve dhe metaleve të rënda është shumë e ulët. 

Cilësia e ujit të Drinit të Zi është e krahasueshme me standardet shqiptare për ujin e pijshëm, të paktën për 

treguesit kryesorë të ndotjes. 

Në përgjithësi, edhe nëse Drini i Zi kontrollohet pjesërisht nga diga, cilësia e tij fizike konsiderohet e mirë. 

Krahasuar me kriteret e UNECE për kategorizimin e ujërave sipërfaqësore, ai i përket kategorive I dhe II 

(Sogreah, 2009). 
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3.0 IDENTIFIKIMI I NDIKIMEVE TË MUNDSHME NEGATIVE NË MJEDIS 
TË PROJEKTIT, PËRFSHIRË NDIKIMET NË BIODIVERSITET, UJË, 
TOKË, AJËR 

Analiza e dokumenteve të projektimit të projektit aktualisht të disponueshme dhe njohuritë e zonës së studimit 

të marra nëpërmjet studimeve në zyrë/kërkimore dhe rezultateve paraprake të vizitave në terren të kryera deri 

tani, lejuan identifikimin e disa aspekteve kyçe mjedisore dhe sociale që mund të ndikohen nga Projekti. 

Ndikimet kryesore të pritshme janë renditur për komponentët fizikë, biologjikë dhe socialë në seksionet e 

mëposhtme. 

3.1 Komponentët fizikë 

Tabela 3 paraqet ndikimet kryesore të mundshme negative të identifikuara paraprakisht për gjeomorfologjinë, 

tokën dhe ujin (ujërat sipërfaqësore dhe nëntokësore) që do të rafinohen në aktivitetet e ardhshme të VNMS- 

së. 

Tabela 3. Ndikimet fizike paraprake të identifikuara 
 

Komponenti Burimi i ndikimit Ndikimi i mundshëm negativ 

Gjeomorfologjia ▪ Punime toke. 

▪ Mbushja e rezervuarit. 

▪ Prania dhe funksionimi i rezervuarit. 

▪ Prania dhe funksionimi i digës dhe 
faciliteteve të hidrocentralit. 

▪ Rrugët e aksesit 

▪ Erozioni i tokës. 

▪ Proceset e paqëndrueshmërisë së 
pjerrësisë. 

 

▪ Modifikimi në proceset e erozionit dhe 
sedimentimit përgjatë lumenjve degë dhe 
rezervuarit. 

 

▪ Modifikimi në regjimin e transportit të 
sedimentit. 

 

▪ Morfologjia e lumit mund të ndryshojë me 
kalimin e kohës derisa të vendoset një 
regjim i ri lumor. 

Sizmiciteti i 
shkaktuar 

▪ Vënia në punë e rezervuarit 
(mbushja/shkarkimi). 

▪ Ndikimi në sjelljen mekanike të 
shkëmbinjve dhe dherave (zvogëlimi i 
forcës) përgjatë fundit të rezervuarit dhe 
brigjeve të tij; 

Dheu/toka ▪ Punime toke. 

▪ Menaxhimi i ujërave të reshjeve. 

▪ Aktivitetet e çmontimit/shkarkimit të 
rezervuarit. 

 

▪ Emetimet ose derdhjet e ndotësve, 
rrjedhjet e karburanteve ose 
lubrifikantëve nga makineritë dhe 
pajisjet. 

▪ Erozioni i tokës. 

▪ Degradimi i cilësisë së tokës. 

Uji sipërfaqësor ▪ Prania dhe funksionimi i rezervuarit. 

▪ Punime toke. 

▪ Modifikimi në morfologjinë e lumit. 

▪ Humbja e rrjedhës së poshtme dhe 
zvogëlimi i transportit të sedimentit. 
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Komponenti Burimi i ndikimit Ndikimi i mundshëm negativ 

 
▪ Emetimet ose derdhjet e ndotësve, 

rrjedhjet e karburanteve ose 
lubrifikantëve nga makineritë dhe 
pajisjet. 

▪ Degradimi i cilësisë së ujit. 

Ujërat 
nëntokësore 

▪ Tunele dhe gërmime. 

▪ Prania e rezervuarit. 

▪ Emetimet ose derdhjet e ndotësve, 
rrjedhjet e karburanteve ose 
lubrifikantëve nga makineritë dhe 
pajisjet. 

 

▪ Mbetjet urbane dhe ujërat e ndotura 
urbane (kampi i punëtorëve). 

▪ Modifikimi në rimbushjen e sistemeve 
akuiferike. 

 

▪ Modifikimi në rrugën e rrjedhës së 
ujërave nëntokësore dhe në rrjedhën 
bazë aktuale. 

 

▪ Degradimi i cilësisë së ujërave 
nëntokësore. 

 

3.2 Komponentët e Biodiversitetit 

Tabela4 më poshtë paraqet ndikimet kryesore të mundshme negative, të identifikuara paraprakisht nga një 

analizë fillestare, që do të përditësohet më tej në aktivitetet e ardhshme të VNMS-së. 

Tabela4: Ndikimet biologjike paraprake të identifikuara 

Komponenti Burimi i ndikimit Ndikimi i mundshëm negativ 

Fauna ▪ Ndërtimi dhe funksionimi i digës 

▪ Gërmimi dhe shpimet 

▪ Nivelimi dhe klasifikimi i 
sipërfaqes 

 

▪ Ndërtimi dhe funksionimi i 
objekteve shoqëruese 

 

▪ Ndërtimi dhe përdorimi i rrugëve 
të reja 

▪ Mobilizimi i automjeteve 

▪ Zhurma dhe ndricimi 

▪ Ndikimi në komunitetet dhe shpërndarjen e 
specieve, vitalitetin dhe riprodhimin e 
peshqve/jovertebrorëve ujorë, i shkaktuar nga 
ndryshimi i lidhjes së lumenjve dhe ndryshimi 
i parametrave të ujit/ modeleve të 
sedimentimit. 

 

▪ Ndikimi në lakuriqët e natës, zogjtë, amfibët, 
zvarranikët dhe gjitarët speciet e rrezikuara 
(dhe jo të rrezikuara), për shkak të ndryshimit, 
fragmentimit dhe humbjes së habitatit të 
qëndrueshëm, si dhe futjes së llojeve të reja 
të trazuara ose pushtuese. 

 

▪ Shkalla e shtuar e vdekshmërisë së specieve 
(ndikimet direkte ose indirekte). 

Flora ▪ Nivelimi i sipërfaqes dhe 
klasifikimi/pastrimi i vegjetacionit 

▪ Humbja e drejtpërdrejtë e bimësisë ose 
modifikimi i saj. 

Habitati kritik ▪ Ndërtimi dhe funksionimi i digës 

▪ Mbushja e rezervuarit 

▪ Ndikimet e mbetura në Habitatin Kritik, të tilla 
si humbja e përhershme e habitatit ujor lotik 
që strehon specie peshqish të rrezikuar si 
Gobio skadarensis. 

Habitatet 
natyrore dhe të 
modifikuara 

▪ Nivelimi dhe klasifikimi i 
sipërfaqes 

▪ Humbja dhe ndryshimi i drejtpërdrejtë i 
habitateve ujore dhe ripariane. 
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Komponenti Burimi i ndikimit Ndikimi i mundshëm negativ 

 
▪ Krijimi i digës, Linjës së 

transmetimit dhe objekteve 
përkatëse 

 

▪ Mbushja e rezervuarit dhe 
vërshimi i brigjeve 

 

Zonat e 
Mbrojtura 
Kombëtare 

▪ Nivelimi dhe klasifikimi i 
sipërfaqes 

 

▪ Krijimi i digës, linja e 
transmetimit dhe objekteve 
përkatëse 

 

▪ Mbushja e rezervuarit dhe 
vërshimi i brigjeve 

▪ Nëse nuk shmanget, humbja ose 
ndryshimi/fragmentimi i mundshëm i 
habitateve. 

Shërbimet e 
ekosistemit 

▪ Krijimi dhe funksionimi i digës 
dhe rezervuarit 

 

▪ Nivelimi i sipërfaqes dhe 
pastrimi i bimësisë 

▪ Gërmimi dhe shpimet 

▪ Përmbytja e brigjeve 

▪ Ndërtimi i rrugëve, linjave të 
energjisë elektrike dhe 
objekteve përkatëse. 

▪ Ndryshimi i lidhjes së lumenjve, modelet e 
sedimentimit dhe ndryshimet në rrjedhën e 
ujit. 

 

▪ Ndryshimi i shërbimeve të ekosistemit lumor, 
për shkak të ndryshimit të cilësisë, sasisë dhe 
rrjedhës së ujit (hidropikimi), dhe modifikimi i 
strukturës së habitatit mikro/meso lumor dhe 
strukturës së vegjetacionit riparian. 

 

▪ Ndryshimi dhe fragmentimi i habitateve, 
humbja e funksioneve të habitateve dhe 
vazhdimësia mjedisore. 

 
Minimizimi i ndikimeve ne biodiversitet do te jete ne maksimum, do te merren te gjitha masat e mundshme per 
mitimizimin e llojeve. 
 

3.3 Komponentët Socialë 

Nga një këndvështrim social,Tabela 5 më poshtë prezantohen ndikimet kryesore të identifikuara paraprakisht 

si në aspektin pozitiv ashtu edhe në atë negativ. Duhet të theksohet se ky identifikim i ndikimit rrjedh nga një 

fazë fillestare e analizës dhe do të përpunohet më tej gjatë aktiviteteve të ardhshme të VNMS-së bazuar në 

informacionin bazë më të saktë dhe informacionin më specifik dhe më të detajuar të Projektit. 

Tabela 5: Ndikimet paraprake sociale të identifikuara 

Komponenti Ndikimi i mundshëm negativ Ndikimi i mundshëm pozitiv 

Perdorimi i tokës 
dhe zhvendosja 
fizike 

▪ Zona e Ndikimit të projektit është në 
një kontekst rural ku jetesa e 
komuniteteve lokale është shumë e 
varur nga bujqësia dhe aktivitetet e 
bazuara në tokë. 

 

▪ Jetesa e familjeve që jetojnë në zonën 
e rezervuarit do të ndikohet ndjeshëm. 

▪ Do të ndërtohen shtëpi dhe infrastruktura 
të reja dhe do të përmirësojnë nivelet e 
përgjithshme të jetesës së familjeve të 
zhvendosura dhe komuniteteve përreth 

 

▪ Do të zbatohen programe të restaurimit të 
mjeteve/mënyrës të jetesës, të tilla si 
programe bujqësore për të mbështetur 
adoptimin e pajisjeve dhe metodave të 
modernizuara 

Trashegimia 
kulturore 

▪ Trashëgimia kulturore e njohur dhe e 
panjohur brenda rezervuarit do të 

▪ Gjetjet arkeologjike mund të kthehen në 
njohuri të shtuara mbi historinë e zonës së 
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Komponenti Ndikimi i mundshëm negativ Ndikimi i mundshëm pozitiv 

 preket drejtpërdrejt dhe, në disa raste 
(objekte të paluajtshme) do të 
humbasin përgjithmonë. 

impaktuar nga projekti dhe të 
përfaqësojnë destinacione të reja turistike. 

Infrastrukturat ▪ Projekti do të ndikojë shumë në rrjetet 
ekzistuese të infrastrukturës duke 
përfshirë rrugët, shpërndarjen e ujit, 
shpërndarjen e energjisë. 

 

▪ Komuniteti më i gjerë që përdor 
infrastruktura të tilla do të ndikohet 
drejtpërdrejt. 

▪ Niveli i rrjeteve ekzistuese të 
infrastrukturës është përgjithësisht i dobët 
dhe infrastrukturat e reja do të jenë të 
standardeve të përmirësuara. 

Objektet sociale ▪ Shkollat, klinikat shëndetësore dhe 
objektet e tjera sociale do të preken 
drejtpërdrejt nga përmbytjet. 

 

▪ Komuniteti më i gjerë që përdor 
objekte të tilla do të ndikohet 
drejtpërdrejt. 

▪ Projekti mund të përfaqësojë një mundësi 
për të ndërtuar shkolla të reja, rrugë, 
kopshte dhe objekte të tjera sociale me 
standarde të përmirësuara. 

Varrezat dhe 
objektet fetare 

▪ Varrezat dhe strukturat fetare 
ekzistuese brenda pellgut do të preken 
drejtpërdrejt. 

▪ N/A 

Turizmi ▪ Disa nga aktivitetet turistike mund të 
shqetësohen gjatë fazës së ndërtimit 

 

▪ Disa destinacione turistike do të 
preken drejtpërdrejt nga përmbytjet 

▪ Projekti mund të përfaqësojë një mundësi 
për të gjeneruar aktivitete të reja turistike 
dhe për të përmirësuar ofertën turistike. 

 

4.0 PËRSHKRIM I SHKURTËR PËR SHKARKIMET E MUNDSHME NË 
MJEDIS, TË TILLA SI: UJËRA TË NDOTURA, GAZE DHE PLUHUR, 
ZHURMË, SI DHE PRODHIMIN E MBETJEVE 

4.1 Identifikimi paraprak i veprimeve të projektit dhe faktorëve të 
ndikimit për Projektin e Skavicës 

Aktivitetet ose veprimet e projektit që potencialisht mund të ndërhyjnë në Komponentët fizikë, biologjikë dhe 

socialë gjatë fazave të ndërtimit, operimit dhe dekomisionimit të Projektit të Skavicës janë identifikuar nga 

përshkrimi i projektit dhe konsultimi me literature akademike, dhe janë renditur më poshtë: 

▪ Faza e ndërtimit 

▪ Nivelimi dhe klasifikimi i sipërfaqes; 

▪ Pastrimi i bimësisë; 

▪ Gërmimi i materialit ndërtimor (dheu dhe nëntoka); 

▪ Ngritja dhe funksionimi i objekteve ndihmëse; 

▪ Magazinimi i përkohshëm i materialit; 

▪ Transporti i materialit ndërtimor (përfshirë transportin e pajisjeve të mëdha); 
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▪ Ndërtimi i themeleve të linjave elektrike; 

▪ Menaxhimi i mbetjeve; 

▪ Përdorimi i tokës; 

▪ Ndërtimi i objekteve shoqëruese (trupi i digës dhe struktura e centralit); dhe 

▪ Mobilizimi i automjeteve, personelit dhe pajisjeve. 

▪ Faza e funksionimit 

▪ Vënia në punë (Mbushja e rezervuarit); 

▪ Prania e rezervuarit; 

▪ Menaxhimi i mbetjeve; 

▪ Funksionimi i objekteve (centralit); 

▪ Funksionimi i rezervuarit (luhatjet e nivelit të ujit); 

▪ Menaxhimi i mbetjeve inerte (të rezervuarit); dhe 

▪ Mobilizimi i personelit dhe pajisjeve. 

▪ Faza e çmontimit/mbylljes do të bazohet në inxhinierinë e projektit. 

Për të identifikuar komponentët që mund të ndikohen nga veprimet e projektit, janë krijuar matrica për të lidhur 

komponentët mjedisorë, biologjikë dhe socialë me veprimet e projektit. 
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Tabela6: Matrica për komponentët fizikë 
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Nivelimi dhe klasifikimi i sipërfaqës            

Pastrimi i bimësisë            

Gërmimi i materialit ndërtimor            

Ngritja dhe funksionimi i objekteve ndihmëse            

Magazinimi i përkohshëm i materialit            

Transporti i materialit ndërtimor            

Mbushja e rezervuarit            

Ndërtimi i themeleve të linjave elektrike            

Menaxhimi i mbetjeve            

Marrja/perdorimi i tokës 
           

Ndërtimi i objekteve shoqëruese            

Mobilizimi i automjeteve, personelit dhe pajisjeve            

  F
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Prania e rezervuarit            

Menaxhimi i mbetjeve            

Funksionimi i objekteve (centralit)            

Funksionimi i rezervuarit (luhatjet e ujit)            

Menaxhimi i mbetjeve (i rezervuarit)            

Mobilizimi i personelit dhe pajisjeve            



Shtator 2022 21457136/13314 Rev.3 

22 

 

 

 
 
 

Tabela 7: Matrica për komponentët biologjikë 
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Nivelimi dhe klasifikimi i sipërfaqes      

Pastrimi i bimësisë      

Gërmimi i materialit ndërtimor      

Ngritja dhe funksionimi i objekteve ndihmëse      

Magazinimi i përkohshëm i materialit      

Transporti i materialit ndërtimor      

Mbushja e rezervuarit      

Ndërtimi i themeleve të linjave elektrike      

Menaxhimi i mbetjeve      

Përdorimi/Marrja e tokës      

Ndërtimi i objekteve shoqëruese      

Mobilizimi i automjeteve, personelit dhe pajisjeve      
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Prania e rezervuarit      

Menaxhimi i mbetjeve      

Funksionimi i objekteve      

Funksionimi i rezervuarit (luhatjet e ujit)      

Menaxhimi i mbetjeve inerte (të rezervuarit)      

Mobilizimi i personelit dhe pajisjeve      
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z
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m
o

n
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m
it

 

Veprimtaritë e prishjes/çmontimit      

Ngritja dhe funksionimi i objekteve ndihmëse      

Transporti dhe asgjësimi i materialit të çmontuar      

Rikuperimi/Ripërdorimi      

Mobilizimi i personelit dhe pajisjeve      
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Tabela8: Matrica për komponentët socialë 
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Nivelimi dhe klasifikimi i 

sipërfaqes 

             

Pastrimi i bimësisë              

Gërmimi i materialit 

ndërtimor 

             

Ngritja dhe funksionimi i 

objekteve ndihmëse 

             

Magazinimi i përkohshëm i 

materialit 

             

Transporti i materialit 

ndërtimor 

             

Ndërtimi i themeleve të 

linjave elektrike 

             

Menaxhimi i mbetjeve              

Përdorimi/Marrja e tokës              

Ndërtimi i objekteve 

shoqëruese 

             

Mobilizimi i automjeteve, 

personelit dhe pajisjeve 
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Vënia në punë (mbushja e 

rezervuarit) 

             

Prania e rezervuarit              

Menaxhimi i mbetjeve              

Funksionimi i objekteve              

Funksionimi i rezervuarit 

(luhatjet e ujit) 

             

Menaxhimi i mbetjeve 

inerte(i rezervuarit) 

             

Mobilizimi i personelit dhe 

pajisjeve 

             

 
 

Veprimet e projektit përcaktohen në kontekstin e kësaj metodologjie si faktorë ndikimi. Lista e mëposhtme 

paraqet faktorët kryesorë të ndikimit që lidhen me projektet: 

▪ Emetimi i gazeve serrë; 

▪ Emetimi i substancave që shkatërrojnë ozonin; 

▪ Emetimi i pluhurit dhe grimcave; 

▪ Ndryshimet në morfologjinë lokale; 

▪ Heqja e sipërfaqes së tokës; 
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▪ Kërkesa për ujë; 

▪ Shkarkimi i ujërave të zeza; 

▪ Ndryshimet në rrjedhën/qarkullimin në trupat ujorë natyrorë; 

▪ Ndryshimet në modelet e sedimentimit; 

▪ Ndryshimet në cilësinë e ujërave nëntokësore dhe sipërfaqësore; 

▪ Emetimet elektromagnetike; 

▪ Ndryshimi i veçorive të peizazhit; 

▪ Emetimi i zhurmës; 

▪ Emetimi i vibrimeve; 

▪ Sizmiciteti i shkaktuar; 

▪ Ndërtesa/infrastruktura të reja; 

▪ Largimi i ndërtesave/infrastrukturave; 

▪ Kërkesa për shërbime të depozitimit të mbetjeve; 

▪ Kërkesa për minerale industriale (rërë, zhavorr, etj.); 

▪ Heqja e bimësisë natyrore; 

▪ Prezantimi i specieve të huaja; 

▪ Ndryshimi në përdorimin e tokës; 

▪ Kërkesa për fuqi punëtore; 

▪ Kërkesa për mallra, materiale dhe shërbime; 

▪ Kërkesa për energji; 

▪ Rritja dhe modifikimi i trafikut; 

▪ Ndërprerje/kufizim i infrastrukturës/shërbimeve; 

▪ Në migrimin e punëtorëve dhe njerëzve të tjerë; 

▪ Risistemimi; 

▪ Humbja e mjeteve/menyrës së jetesës; 

▪ Humbje ose dëmtim i drejtpërdrejtë i trashëgimisë kulturore dhe burimeve arkeologjike; 

▪ Heqja/zhvendosja e trashëgimisë kulturore dhe burimeve arkeologjike nga konteksti origjinal; 

▪ Ndryshimet indirekte në mjedisin mjedisor të receptorit të trashëgimisë kulturore; 

▪ Humbja e aksesit në vendet e trashëgimisë kulturore; 

▪ Restaurimi i terrenit. 
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5.0 KOHËZGJATJA E MUNDSHME TË NDIKIMIT NEGATIVE TË 
IDENTIFIKUARA 

5.1 Identifikimi i faktorëve të ndikimit dhe parametrave të tyre 

Faktorët e ndikimit të identifikuar gjatë analizës së projektit dhe përmes përcaktimit të fazave të projektit dhe 

veprimeve të projektit vlerësohen sipas rëndësisë së tyre, duke përdorur një sistem pikëzimi. Parametrat e 

konsideruar për të vlerësuar rezultatin e faktorit të ndikimit janë si më poshtë: 

Kohëzgjatja (D): është kohëzgjatja e faktorit të ndikimit dhe mund të ndryshojë nga i shkurtër në i gjatë sipas 

përcaktimeve të mëposhtme: 

▪ shumë e shkurtër, kur kohëzgjatja është më e shkurtër se një muaj; 

▪ i shkurtër kur kohëzgjatja është nga një muaj në një vit; 

▪ e mesme kur kohëzgjatja është nga një deri në dy vjet; 

▪ e gjatë kur kohëzgjatja është nga dy deri në pesë vjet; 

▪ shumë e gjatë kur kohëzgjatja është mbi pesë vjet. 

Frekuenca (F): është frekuenca me të cilën shfaqet faktori i ndikimit: 
 

▪ ngjarje e vetme; 

▪ e rrallë, nëse përbëhet nga disa ngjarje të shpërndara në mënyrë të barabartë ose të rastësishme me 
kalimin e kohës; 

 

▪ e përsëritur, nëse përbëhet nga ngjarje të shumta të shpërndara në mënyrë të barabartë ose të 
rastësishme me kalimin e kohës; 

 

▪ i shpeshtë nëse përbëhet nga një numër i madh ngjarjesh të shpërndara në mënyrë të barabartë ose të 
rastësishme me kalimin e kohës; 

 

▪ e vazhdueshme, nëse ngjarja nuk ka ndërprerje me kalimin e kohës. 

Shtrirja gjeografike (G): është zona gjeografike brenda së cilës faktori i ndikimit mund të ushtrojë efektet e tij: 
 

▪ vendndodhja e projektit; faktori i ndikimit është i kufizuar brenda objekteve në pronësi ose të kontrolluara 
ekskluzivisht nga projekti; 

 

▪ lokal; faktori i ndikimit shtrihet në zonat ose komunitetet fqinje me vendndodhjen e projektit; 

▪ rajonale; faktori i ndikimit shtrihet në një zonë përtej rrethinës së lokacionit të projektit dhe në kufijtë fizikë 
rajonalë (pellgu ujëmbledhës, etj.) ose administrativ; 

 

▪ kombëtare; faktori i ndikimit shtrihet në disa rajone ose në të gjithë vendin; 

▪ ndërkombëtar: faktori i ndikimit ka një shtrirje ndërkombëtare ose globale. 

Intensiteti (I): është një masë e ashpërsisë fizike, ekonomike ose sociale të faktorit të ndikimit: 
 

▪ i papërfillshëm: faktori i ndikimit gjenerohet në sasi që nuk mund të zbulohen ose perceptohen lehtësisht 
dhe që nuk ka gjasa të jetë në gjendje të shkaktojë ndonjë ndryshim të dallueshëm në komponentët 

mjedisorë ose socialë të synuar; 
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▪ i ulët: faktori i ndikimit gjenerohet në sasi që mund të zbulohen ose perceptohen, por efektet e të cilit nuk 
kanë gjasa të shkaktojnë ndryshime të prekshme në komponentët mjedisorë ose socialë të synuar; 

 

▪ i mesëm, faktori i ndikimit gjenerohet në sasi që janë brenda standardeve ligjore ose praktikave të pranuara 
dhe/ose efektet e të cilave ka të ngjarë të shkaktojnë ndryshime të prekshme në komponentët e synuar 

mjedisor ose social; 

▪ i lartë, faktori i ndikimit gjenerohet në sasi që në kufirin e standardeve ligjore ose praktikave të pranuara 

dhe/ose efektet e të cilave ka të ngjarë të shkaktojnë dëmtime serioze në komponentët mjedisorë ose 

socialë të synuar; 
 

▪ shumë i lartë, faktori i ndikimit gjenerohet në sasi që rrezikojnë të tejkalojnë kufijtë e standardeve ligjore 
ose praktikave të pranuara dhe/ose efektet e të cilave ka të ngjarë të shkaktojnë dëme shumë serioze deri 

katastrofike për komponentët e synuar mjedisor ose social; 
 

Secili nga parametrat e listuar më sipër mund të ketë një vlerë midis 1 dhe 5, dhe ashpërsia e ndikimit 

përcaktohet përmes një rezultati të faktorit të ndikimit që është shuma e 4 parametrave, prandaj mund të 

supozojë një vlerë midis 5 dhe 20. 

Vlerësimi formal i vlerave të parametrave të lartpërmendur, duke përfshirë kohëzgjatjen e mundshme të 

ndikimeve negative të identifikuara, do të bëhet në një fazë të mëvonshme të procesit të VNMS-së, pasi të 

përcaktohen projekti përfundimtar, vendndodhja, zgjerimi i rezervuarit, kushtet e të dhënave të komponentëve, 

dhe kuptohet ndikimi i plotë i krijuar nga aktivitetet e Projektit. 

 
 
 
 

6.0 TË DHËNA PËR SHTRIRJEN E MUNDSHME HAPËSINORE TË NDIKIMIT 
NEGATIV NË MJEDIS, QË NËNKUPTON DISTANCËN FIZIKE NGA 
VENDNDODHJA E PROJEKTIT DHE VLERAT E NDIKUARA QË 
PËRFSHIHEN NË TË; 

 

Vlerësimi i Ndikimit në Mjedis (VNM) do të marrë në konsideratë zonën e mundshme të ndikimit siç përcaktohet 

nga IFN SP1, e cila përfshin, sipas rastit: 

▪ Zona që mund të ndikohet nga: (i) projekti dhe aktivitetet dhe objektet e klientit që janë në pronësi, operim  

ose menaxhim të drejtpërdrejtë prej tyre (përfshirë nga kontraktorët e tyre) dhe që janë pjesë përbërëse e 

projektit; (ii) (zonat që i nënshtrohen) ndikimet nga zhvillimet e paplanifikuara por të parashikueshme të 

shkaktuara nga projekti që mund të ndodhin më vonë ose në një vend tjetër; ose (iii) (zonat që i 

nënshtrohen) ndikimeve indirekte të projektit në biodiversitet ose në shërbimet e ekosistemit nga të cilat 

varen jetesat e Komuniteteve Të Prekura. 

▪ Zonat e prekura nga objektet shoqëruese, të cilat janë objekte që nuk financohen si pjesë e projektit dhe 
që nuk do të ishin ndërtuar apo zgjeruar nëse projekti nuk do të ekzistonte dhe pa të cilat projekti nuk do të 

ishte i zbatueshëm. 

▪ Zonat e prekura nga ndikimet kumulative që rezultojnë nga ndikimi në rritje, në zonat ose burimet e 

përdorura ose të ndikuara drejtpërdrejt nga projekti, nga zhvillime të tjera ekzistuese, të planifikuara ose të 

përcaktuara në mënyrë të arsyeshme në kohën kur kryhet procesi i identifikimit të rreziqeve dhe ndikimeve. 
 

Studimet bazë do të kryhen në dy fusha referimi si më poshtë: 
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Zona Rajonale e Studimit (ZRS) mund të përkufizohet si një zonë e karakterizuar nga kushte të dallueshme 

mjedisore ose si një njësi gjeografike ose administrative. ZRS është identifikuar për të vlerësuar, bazuar në 

rishikimin e literaturës, aspektin e përgjithshëm mjedisor, social dhe shëndetësor të zonës së Projektit. Për 

qëllimin e fushëveprimit aktual, ZRS korrespondon me territorin e njësive administrative ku ndodhen elementët 

e Projektit. ZRS në përgjithësi do të përkufizohet si shtrirja e pellgut ujëmbledhës ose shtrirja e ekorajonit të 

ujërave të ëmbla të prekura siç përcaktohet në Ekorajonet e Ujërave të Ëmbla të Botës (FEOW).2 

Zona Lokale e Studimit (ZLS) do të përfshijë rezervuarin, hidrocentralin (rezervuar, central energjie dhe linjë 

transmetimi), të gjitha objektet shoqëruese (rrugët e hyrjes/aksesi, objektet e përkohshme, etj.) dhe zonën e 

pritshme të ndikimit të projektit (zona në të cilën mund të ketë një ndikim të drejtpërdrejtë ose të tërthortë në 

komponentë), përveç një tampon deri në 500 m që mund të bazohet në zonën e ujëmbledhësit të Drinit. Zona  

përfshin pjesë të bashkive Kukës dhe Dibër. Zona lokale e studimit e saktë do të përcaktohet pasi të zgjidhet 

vendndodhja dhe lartësia e digës. Brenda VNMS-së, do të përcaktohet një zonë e ndryshme studimi për secilin 

nga komponentët e projektit: komponenti fizik, biologjik dhe social. 

Shtrirja përfundimtare e mundshme hapësinore e ndikimeve negative mjedisore në nivel rajonal dhe lokal, me 

fjalë të tjera, distanca fizike nga vendndodhja e projektit dhe vlerat e ndikuara të përfshira në të, do të 

identifikohen dhe vlerësohen në një fazë të mëvonshme në procesin e VNMS-së, pasi të jetë përcaktuar projekti 

përfundimtar, lartësia dhe vendndodhja e digës dhe të gjitha objekteve të tjera të projektit. 

 
 
 
 

7.0 MUNDËSIA E REHABILITIMIT TË MJEDISIT TË NDIKUAR DHE 
MUNDËSIA E KTHIMIT TË SIPËRFAQES SË MJEDISIT TË NDIKUAR 
NË GJENDJEN E MËPARSHME, PËRFSHIRË EDHE TOKËN 
BUJQËSORE, SI DHE KOSTOT FINANCIARE TË PËRAFËRTA PËR 
REHABILITIMIN 

Duke ndjekur hierarkinë e zbutjes/shmangies sipas praktikave të mira ndërkombëtare të industrisë (PMNI-ve), 

sa herë që është e mundur, të gjitha ndikimet negative të projektit fillimisht do të shmangen, përndryshe do të 

minimizohen, ose përfundimisht do të kompensohen. Kudo që ka objekte që hiqen apo largohen, në fund të 

ndërtimit ka të ngjarë që do të ketë ndikime që do të korrigjohen përmes rehabilitimit të zonave. Zona të tilla të 

prekura do të rikthehen në vlera ekologjike të ngjashme ose më të larta, sipas standardeve në fuqi, duke 

përdorur masa të përshtatura për vendndodhjen përfundimtare dhe karakteristikat ekologjike. 

Rehabilitimi do të bëhet vetëm në zonat e lidhura me përdorim të përkohshëm gjatë ndërtimit dhe vënies në 

punë të projektit, duke përfshirë zonat e guroreve dhe gropat e sterileve, zonat e shtrirjes dhe skelave, zonat e 

përkohshme të zyrave, zonat e kampeve, zonat e tokës së prekura/cregulluara dhe rrugët e përkohshme dhe 

pikat e aksesit. Të gjitha zonat e tjera të projektit do të mbeten përgjithmonë, si zona nën gjurmën e rezervuarit, 

diga, centrali, rrugët e përhershme etj., pasi në këtë moment nuk parashikohet çmontimi i aseteve të 

përhershme. 

Aktivitetet që lidhen me rehabilitimin do të jenë progresive, duke filluar me fillimin e punimeve të ndërtimit dhe 

duke përfunduar pasi të ketë përfunduar ndërtimi dhe çmontimi i objekteve të përkohshme. Aktivitetet e 

rehabilitimit do të jenë përgjegjësi e zhvilluesit të projektit. Aspektet e rehabilitimit do të përfshijnë aktivitetet e 

listuara më poshtë, dhe këto do të rafinohen ndërsa zhvillimi i projektit vazhdon. 

 

 
 

2 Ekorajonet e ujërave të ëmbla të botës (feow.org) 

https://www.feow.org/
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▪ Përgatitja e një “plani rehabilitimi” nga kontraktori EPC me inpute teknike multidisiplinare dhe monitorim nga 
ekspertë të kualifikuar. Plani do të përfshijë masa rehabilituese, rolet dhe përgjegjësitë, afatet kohore, 

tregues të performances dhe monitorimi për të vlerësuar rezultatet; 
 

▪ Dekomisionimi i kampeve dhe kantiereve në kushtet filletare duke aplikuar metodat e duhura të stabilizimit 
dhe rivegjetimit të vendit; 

 

▪ Largimi i të gjitha materialeve të ndërtimit të pa përdorur dhe të mbetjeve që lidhen me projektin, duke 
kërkuar mundësi për të ripërdorur materialet dhe për të ricikluar mbetjet; 

 

▪ Ripërdorimi i materialit të nxjerrë nga punimet në rrugë për të ndihmuar në stabilizimin e vecorive të 
peizazhit brenda zonës së projektit; 

▪ Heqja dhe pastrimi i çdo mbetje me substanca të rrezikshme në zonat e gjurmës së projektit për të 

parandaluar ndikimin në cilësinë e ujit dhe biodiversitetin, duke përfshirë largimin e dherave të ndotura nëse 

ka; 
 

▪ Ndarja e shtresës së sipërme të tokës për ripërdorim të mundshëm si pjesë e stabilizimit dhe rivegjetimit të 
vendit; 

▪ Ri-mbjellja e të gjitha zonave që janë pastruar për përdorim të përkohshëm duke përdorur bimësinë 

vendase, duke maksimizuar mundësinë për rimbjellje natyrore nga bimësia e afërt që është mbrojtur nga 

ndikimi. Kjo do të kryhet sa më shpejt të jetë e mundur dhe në përshtatje me sezonet, me synimin për të 

prodhuar një mbulesë të qëndrueshme vegjetative për të minimizuar erozionin, pluhurin, dhe përhapjen e 

specieve aliene pushtuese me qëllim krijimin e habitatit që do të ketë ndikim pozitiv në biodiversitet; 

▪ Çrrënjosje ose kontrolli i specieve pushtuese që mund të kenë kolonizuar zona ku ndodhin aktivitete 
shqetësuese nga projekti; 

 

▪ Konfirmim që sistemi natyror i ujërave të shiut në zonat ku ndodh ndikimi i projektit është i përshtatshëm 
për të parashikuar rrjedhjen pas ndërtimit dhe adekuat për parandalimin e ndikimit nga erozioni; 

 

▪ Minimizimi i aksesit në zone gjatë rehabilitimit, për të lejuar rimbjelljen e duhur; 

▪ Zëvendësimi i çdo infrastrukture të humbur, si rrugë ose shërbime elektrike që mund të bien nën gjurmen e 
rezervuarit; dhe 

 

▪ Ripërdorimi i objekteve të përkohshme sa herë që dëshirohet ose është e dobishme për komunitetet lokale 
(përcaktuar rast pas rasti). 

 
Masat e rehabilitimit do të përshtaten bazuar në: 

 

- Vendndodhjen dhe vizatimet e objekteve; 
 

- Karakteristikat origjinale ekologjike dhe fizike të asaj zone të caktuar; 
 

- Llojit të aspekteve mjedisore, rreziqet dhe ndikimet; dhe 
 

- Konsideratat e palëve të interesit, duke përfshirë KESH-in dhe autoritetet vendore dhe komunitetet. 
 

Qëllimi është që zona e projektit të lihet në një gjendje të qëndrueshme, të sigurt dhe të pastër në përputhje me 

kushtet ekologjike lokale dhe pritshmëritë sociale dhe rregullatore. 

Buxheti për këto aktivitete nuk mund të përcaktohet në këtë kohë, duke pasur parasysh se projekti përfundimtar 

i digës dhe objektet e përhershme dhe facilitetet e përkohshme ende nuk janë përzgjedhur. Megjithatë, buxheti 
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dhe burimet e personelit do të aplikohen sipas nevojës për të zbatuar aktivitetet e rehabilitimit, për të 

përmbushur kriteret e performancës dhe për të arritur qëllimin e përshkruar më sipër. 

 

 

8.0 MASAT E MUNDSHME PËR SHMANGIEN DHE ZBUTJEN E 
NDIKIMEVE NEGATIVE NË MJEDIS; 

Masat zbutëse, përmirësimi dhe monitorimi janë pjesë përbërëse e raportit të VNMS-së. Ato përcaktohen gjatë 

procesit të vlerësimit të ndikimit në marrëveshje me propozuesin e projektit dhe do të inkorporohen dhe 

zbatohen gjatë gjithë ciklit jetësor të projektit. Masat gjithashtu përcaktojnë më tej kërkesat e monitorimit dhe 

vendosin kornizën për planet e menaxhimit. 

Masat zbutëse do të ndjekin një hierarki zbutëse, duke filluar me shmangien, minimizimin, 

restaurimin/rehabilitimin dhe, në fund, kompensimin. Masat zbutëse do të përcaktohen bazuar në standardet e 

zbatueshme të projektit, duke përfshirë standardet e IFN-së, Shënimin e Praktikave të Mira për Qasjet 

Mjedisore, Shëndetësore dhe Sigurisë për Projektet Hidroenergjetike (Mars 2018), si dhe Praktikat e mira 

ndërkombëtare të industrisë (PMNI) si udhëzimet e Shoqatës Ndërkombëtare të Hidroenergjisë mbi 

Qëndrueshmërinë. 

Do të përgatitet një Plan i Menaxhimit Mjedisor, Social dhe Shëndetësor (PMMS) për të renditur dhe gjurmuar 

zbatimin e masave zbutëse sipas standardeve të zbatueshme dhe planit të projektit. PMMS do të specifikojë 

strukturën organizative duke përfshirë burimet, kapacitetin, nevojat për trajnim, rolet dhe përgjegjësitë, 

përmbledhjen e ndikimit dhe zbutjes, programin e monitorimit dhe procedurën për menaxhimin e ndryshimeve 

që kanë një ndikim të mundshëm mjedisor. Ai do të ketë përgjegjësi, afat kohor dhe rezultatet e pritshme të 

përshkruara në detaje. Përmbajtja e pritshme e PMMS, e cila mund të ndryshojë bazuar në gjetjet e vlerësimit 

të ndikimit, tregohet në Shtojcën B: Draft Tabela e Përmbajtjes së VNMS-së. 

Në përgjithësi, masat zbutëse do të kenë fokusin vijues: 
 

1) Në lidhje me komponentët fizikë, duhet të merren konsiderata drejt reduktimit ose eliminimit të përdorimit 

të substancave të rrezikshme duke minimizuar çlirimin e tyre në ujë, tokë dhe ajër, përdorimin e burimeve 

natyrore (lëndët e para të ujit dhe lëndët djegëse) dhe gjurmën e përgjithshme të karbonit të Projektit. Kjo 

mund të arrihet përmes masave të ndryshme që do të analizohen më në detaje në fazën e vlerësimit, por 

do të marrin në konsideratë veçanërisht prokurimin e materialeve, për të minimizuar transportin, i cili është 

një burim i rëndësishëm i emetimeve të Gazeve Serë. Po kështu, do të duhet të merren parasysh përmasat 

dhe projekti i digës, me objektivin për të reduktuar sasinë e përgjithshme të betonit të nevojshëm, i cili 

është një material me një gjurmë të konsiderueshme karboni. Guroret dhe zonat e dëmtimit do të duhet të 

vendosen me synimin për të reduktuar distancat e transportit dhe për të shmangur vendndodhjet e 

papërshtatshme nga pikëpamja fizike, ekologjike dhe sociale; Mundësia e përzgjedhjes së guroreve në 

zonat brenda rezervuarit të ardhshëm dhe e përdorimit të dobishëm të materialit nga tunelizimi dhe 

gërmimet e tjera duhet gjithashtu të hetohet më tej. 

2) Në lidhje me komponentët biologjikë, masat zbutëse duhet të dizajnohen për të mos arritur asnjë humbje 

neto, dhe mundësisht një fitim neto, të karakteristikave prioritare të biodiversitetit/habitatit natyror për një 

periudhë afatgjatë. Për habitatin kritik të ndikuar nga projekti, masat zbutëse duhet të dizajnohen për të 

arritur fitimin neto. Planet e zbutjes do të duhet të përshkruajnë qartë, prioritizojnë dhe justifikojnë veprimet 

sipas hierarkisë së zbutjes. Demonstrimi se përfitimet e biodiversitetit janë të barabarta me (pa humbje 

neto) ose tejkalojnë (fitim neto) humbjet e biodiversitetit do të kërkojë zgjedhjen e metrikës së 

përshtatshme për të matur humbjet dhe fitimet në biodiversitet. Në mënyrë të veçantë, ndikimet në habitatin 

kritik mund të kërkojnë kompensim nëpërmjet ofrimit të masave të restaurimit ose të parandalimit të 

humbjeve. Kjo mund të përfshijë restaurimin e ujëmbledhësve të tjerë ujorë, mbrojtja e ujëmbledhësve të 
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tjerë më 'të pacenuar' në mbarë vendin ose një përzierje e të dyjave. Ndikimet e mbetura në habitatin 

natyror mund të kompensohen duke konsideruar konvertimin e tokës bujqësore të punueshme në kullota 

ose toka pyjore më të pasura me specie në varësi të natyrës specifike të humbjeve, p.sh., për krijimin e 

"pa humbje neto". Ndikimet dhe zbutja ndaj habitateve kritike dhe habitateve natyrore sigurisht që do të 

duhet të llogariten duke përdorur metrika të përshtatshme siç u aludua më parë. Ndikimet në speciet 

individuale të florës dhe faunës do të duhet të trajtohen dhe do të kërkohet zbutja e Direktivave për 

Habitatet dhe Zogjtë, Ligji Shqiptar dhe statusi i të dhënave të Librit të Kuq për të siguruar që statusi i 

ruajtjes së specieve të mos cenohet negativisht. 

Përsa i përket komponentëve socialë, ndikimet kryesore do të lidhen me zhvendosjen fizike dhe ekonomike të 

njerëzve dhe aktiviteteve që ndodhen brenda gjurmës së rezervuarit. Standardet ndërkombëtare vendosin një 

standard të lartë dhe kërkojnë që jetesa e personave të zhvendosur jo vetëm të rikthehet, por edhe të 

përmirësohet. Në këtë kuptim projekti mund të përfaqësojë mundësinë për të përmirësuar kushtet e banimit dhe 

aksesin në infrastrukturat dhe shërbimet komunale (si uji i pijshëm, sistemet e ujërave të zeza, rrugët etj.) të 

cilat aktualisht janë në kushte të këqija. Për më tepër, programe specifike të restaurimit të mjeteve të jetesës 

do të duhet të planifikohen dhe zbatohen për t'u siguruar njerëzve të prekur nga projekti aftësi dhe mjete jetese 

shtesë për të përmirësuar kushtet e tyre aktuale. Përveç kësaj, duhet të kushtohet kujdes për të siguruar që jo 

vetëm infrastrukturat fizike të restaurohen, por edhe infrastrukturat sociale që janë në bazën e strukturës së një 

komuniteti, duke përfshirë shkollat, qendrat shëndetësore dhe hapësirat publike. 

Kostot e përafërta për zbatimin e masave zbutëse dhe rehabilituese do të varen shumë nga vendndodhja 

përfundimtare, lartësia dhe projektimi i digës, dhe rrjedhimisht, zgjerimi i rezervuarit, dhe do të sigurohet në një 

fazë të mëvonshme të procesit të VNMS-së. 

Plani i Menaxhimit Mjedisor, Social dhe Shëndetësor (PMMS) do të përgatitet për të siguruar që angazhimet e 

projektit ndaj kërkesave ligjore dhe standardeve ndërkombëtare janë përmbushur, me synimin për të reduktuar 

detyrimet e mundshme dhe sfidat ligjore të propozuesit. PMMS do të përfshijë gjithashtu një mekanizëm 

përcjellës të zbatimit për të siguruar që aktivitetet të zbatohen sipas planit. 

Bazuar në informacionin e disponueshëm aktualisht dhe praktikat më të mira të industrisë, mund të supozojmë 

se PMMS do të përbëhet nga seksionet e mëposhtme: 

▪ Operacionet dhe Pajisjet në terren; 

▪ Menaxhimi i Transportit; 

▪ Menaxhimi i materialeve të rrezikshme; 

▪ Menaxhimi i Mbetjeve; 

▪ Marrëdhëniet me Komunitetin; 

▪ Mekanizmi i Ankesave; 

▪ Biodiversiteti; 

▪ Zhurma dhe vibrime; 

▪ Parandalimi i Ndotjes; 

▪ Burimet Historike, Arkeologjike dhe Trashëgimia Kulturore; 

▪ Shëndeti dhe Siguria në Punë; 

▪ Akomodimi i punëtorëve; 

▪ Shëndeti i komunitetit; 
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▪ Pergjigje emergjente; dhe 

▪ Restaurimi. 

Përmbajtja e secilit seksion do të strukturohet si më poshtë: 

▪ Prezantimin 

▪ Fushëveprimin e Planit - Ndërlidhja dhe integrimi me planet e tjera të menaxhimit 

▪ Rolet dhe përgjegjësitë -Rolet dhe përgjegjësitë kryesore për zbatimin e planit 

▪ Rolet dhe përgjegjësitë kryesore për zbatimin e planit të menaxhimit 

▪ Ndërfaqet kryesore 

▪ Standardet e projektit (sa herë që ka një konflikt ndërmjet kërkesave, do të zbatohet standardi ose 
kërkesa më e rreptë) 

▪ Standardet kombëtare të aplikueshme; 

▪ Kërkesat e VNMS-së; 

▪ Angazhime të tjera dhe kërkesa të autoriteteve vendore; 

▪ Praktika të mira ndërkombëtare të industrisë; 

▪ Standardet dhe udhëzimet ndërkombëtare të aplikueshme; dhe 

▪ Përmbledhje e standardeve të zbatueshme të projektit. 

▪ Masat zbutëse dhe kontrollet e menaxhimit - kontrollet e integruara zbutëse, si dhe masat zbutëse 
praktike dhe kosto efektive do të identifikohen dhe përcaktohen në marrëveshje me Klientin; 

 

▪ Skeduli i zbatimit - duke përfshirë vlerësimet e kostove, si do të përmbushen këto kosto, menaxhimin, 
burimet njerëzore dhe financiare; 

 

▪ Monitorimi - të përcaktuara brenda secilit komponent të Sistemit të Menaxhimit dhe duke reflektuar 
Standardet e Projektit. Aty ku tejkalohet ndonjë normë (p.sh. normat e zhurmës) ose vërehen 

mospërputhje, Sistemi i Menaxhimit kërkon që këto tejkalime ose mospërputhje të regjistrohen, 

raportohen dhe hetohen. Veprimet e rekomanduara nga rishikimi i rezultateve të monitorimit do të 

dokumentohen, do të caktohet llogaridhënia për ndjekjen dhe veprimet do të gjurmohen deri në 

përfundim. Treguesit kryesorë të performancës (TKP) do të përcaktohen për të matur efektivitetin e 

zbatimit të këtij Sistemi Menaxhimi. Gjithashtu do të përcaktohen TKP specifike për të vlerësuar 

efektivitetin e masave specifike të kontrollit të përcaktuara brenda Sistemit të Menaxhimit. 

▪ Pasqyrë e kërkesave të monitorimit; 

▪ Aktivitetet kryesore të monitorimit; dhe 

▪ Treguesit kryesorë të performancës. 

▪ Trajnimi 

▪ Vështrim i përgjithshëm; 

▪ Trajnimi fillestar; dhe 

▪ Trajnim specifik për punë. 

▪ Auditimi dhe raportimi 

▪ Auditimi; 
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▪ Auditimi i jashtëm; dhe 

▪ Mbajtja e të dhënave. 

▪ Kontrolli i dokumenteve. 

 
9.0 NDIKIMET E MUNDSHME NË MJEDISIN NDËRKUFITAR (NËSE 

PROJEKTI KA NATYRË TË TILLË) 

Hidrologjia e lumit Buna, e vendosur në deltën e Bunës/Bojana në rrjedhën e poshtme të Drinit dhe që çon në 

detin Adriatik, ndikohet nga regjimi i rrjedhës së ujit të Drinit, i cili rregullohet nga një kaskadë digash të operuara 

në një mënyrë për të siguruar prodhim energjie maksimale hidrike. Lumi Buna mbledh ujërat nga lumi Drin dhe 

liqeni i Shkodrës. Në të kaluarën, daljet e lumenjve Buna dhe Drini ishin të ndara. Aktualisht shtrati i vjetër i 

Drinit, që të çon në jug drejt qytetit të Lezhës, mbart vetëm një pjesë të vogël të shkarkimit; pjesa tjetër takohet 

me Bunën pranë Shkodrës dhe ndjek shtratin e lumit përgjatë kufirit me Malin e Zi. 

Gjatë ndërtimit, mund të ketë potencial për një ulje të përkohshme të disponueshmërisë së ujit për zonën përreth 

lumit Buna gjatë periudhës së mbushjes së rezervuarit. Duhet theksuar se zona rreth lumit Buna është shumë 

e zhvilluar, kryesisht për përdorim bujqësor. 

Nga ana tjetër, një ndikim i mundshëm, i cili do të ishte pozitiv dhe i përhershëm në natyrë, do të ishte një zbutje 

e shtuar e përmbytjeve në rrethinën e lumit Buna gjatë ngjarjeve ekstreme të shiut gjatë funksionimit të digës 

së Skavicës. 

Megjithatë, në përgjithësi, ndikimi i Projektit të Skavicës në lumin Buna në rrjedhën e poshtme përgjatë seksionit 

të tij në kufi me Malin e Zi pritet të jetë i papërfillshëm për shkak të pranisë së kaskadës së digës në rrjedhën e 

sipërme (Fierzë, Koman dhe Vau i Dejës), që aktualisht po kontrollon rrjedhën. Dhe përsëri, ekzistenca, gjasat 

dhe ashpërsia e ndikimeve të përmendura më sipër do të konfirmohen dhe, nëse ekzistojnë, do të vlerësohen 

gjatë VNMS-së së plotë pasi informacioni i rrjedhës ekologjike të jetë i disponueshëm. 

 

Projekti i propozuar nuk pritet të ketë ndikime ndërkufitare. 

 

Bazuar në VKM-në Nr. 598, datë 01.07.2015 “Për përcaktimin e rregullave dhe të procedurave për 

Vlerësimin e Ndikimit në Mjedisin Ndërkufitar” projekti i HEC Skavicës në terësi nuk ka ndikim 

ndërkufitar, pasi ndodhet dhe shtrihet brenda territorit të Republikës së Shqipërisë. Për të bërë një 

vlerësim me specifik, në vijim janë analizuar me radhë secila nga pikat e shtojcës Nr. 2 të VKM-së së 

lartpërmendur. 

1. Shkarkimet në ajër të gazeve ndotëse që mund të ndryshojnë cilësinë e ajërit në zonë. 

Projekti në fjalë do të ketë shkarkime të gazeve ndotëse nga makineritë dhe mjetet qe do te frekuentojne keto 

ambiente, por ato do të jenë në nivele të moderuara dhe brenda territorit ku do të kryhen punime për ndërtimin 

e digës, edhe pse këto shkarkime do të jenë të përkohshme e të përqëndruara vetëm në zonën e projektit. Kjo 

edhe për arsye të vendodhjes së digës në fshatin Skavicë të Bashkisë Kukës, brenda territorit të Shqipërisë. 

Siç mund të shifet edhe në hartën e mëposhteme, vendodhja ku do të ndërtohet diga është në distancë të 

konsiderueshme nga kufiri shtetëror i shteteve fqinje si me Kosovën ashtu edhe me Maqedoninë e Veriut. 

Konkretisht distanca e digës me këto shtete është 21.5 km në vijë ajërore me Kosovën dhe 21.6 km në vijë 

ajërore me Maqedoninë e Veriut, çka nënkupton që jashtë kufirit shtetëror nuk do të ketë shkarkime që të 

ndryshojnë cilësin e ajrit. 

Projekti hidroenergjitik gjatë gjithë periudhës së ndërtimit do të zbatojë ligjet Shqipëtare dhe Standartet 
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Ndërkombëtare për cilësinë e ajrit, dhe do të kryej monitorime periodike për të vlerësuar atë. Megjithatë, 

distanca e treguar nga këto shtete fqinje është e konsiderueshme dhe nuk vlerësohet të gjenerojë 

ndikime në këto territore. 

 

Figura 7. Harta me distancën e digës së projektit të propozuar me kufirin e shteteve fqinje 
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2. Shkarkimet e lëndëve ndotëse në ujërat sipërfaqesor, përrenj, lumenj, liqene dhe dete 

Kompania zbatuese së bashku me mbikqyerjen e KESH do të marrin masat e nevojshme gjatë ndërtimit të digës, 
në mënyrë të tillë që të mos ndodhin shkarkime të lëndëve ndotëse në ujera. Konkretisht nga projekti në fjalë, 
nuk do të ketë asnjë lloj shkarkimi në ujera sipërfaqësore apo nëntokësore, ujerat që do të dalin nga proceset 
ndërtimore të diges janë ujëra që gjenerohen nga aktiviteti ndërtimor por edhe ujëra të krijuara nga reshjet 
atmosferike. Për këto ujëra, kompania zbatuese do të ndërtojë vaska dekantimi për grumbullim të tyre dhe më 
pas do të bashkëpunojë me kompani të licensuara për menaxhim të metejshëm të këtyre ujërave. I gjithë 
menaxhimi i këtyre ujërave do të kryhet në perputhje me parashikimet ligjore dhe praktimat më të mira të njohura 
internacionale. Mundësia tjetër e konsideruar është dhe paisja e vetë subjektit zbatues ose investues me lejet 
përkatëse për menaxhim të mëtejshëm të këtyre ujërave përpara shkakrimit të tyre në mjediset ujore pritëse.  
Projekti i propozuar është i lokalizuar në lumin Drin i Zi i cili buron nga qyteti i Strugës në Maqedoninë e Veriut 
në Liqenin e Ohrit dhe furnizohet me ujë nga Liqeni i Prespës nëpërmjet burimeve nëntokësore. Siç tregohet 
edhe në hartën në vijim, lumi Drini Zi pasi del nga territori Maqedonas hyn në territorin Shqipëtar në afërsi të 
Dibrës, në të cilën është propozuar zhvillimi i tij dhe duke ditur drejtimin e rrjedhës së këtij Lumi, konkludohet se 
projekti në fjalë nuk ka asnjë lloj ndikimi në ujërat sipërfaqësor, të qytetit fqinjë të Maqedonisë së Veriut pasi i 
gjithë projketi zhvillohet në territorin Shqiptar. Në vijim, lumi Drini i Zi pasi futet në territorin e Shqipërisë rrjedh 
përgjatë qytetit të Dibrës dhe në qytetin e Kukësit dhe më tej ai bashkohet me Drinin e Bardhë duke krijuar Lumin 
Drin i cili derdhet në Detin Adriatik. 

Projekti hidroenergjitik gjatë gjithë periudhës së ndërtimit do të zbatojë ligjet Shqiptare dhe Standartet 
Ndërkombëtare për cilesinë e ujërave, dhe do të kryejë monitorime periodike për të vlerësuar dhe 
dokumentuar atë.  
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Figura 8. Rrjedha e burimit ujor të Lumit Drin i Zi 
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3. Prerjet masive të drurëve apo shpyllëzimet në sipërfaqe të konsiderueshme 

Implementimi i projektit të propozuar nuk shoqërohet me prerje masive të drurëve apo shpyllëzime në sipërfaqe 
të konsiderueshme jashtë kufirit të Shqipërisë. Sikurse është përmendur, projekti i propozuar do të zhvillohet 
vetëm brenda territorit shqipëtar. Në vijim pasqyrohet në hartë largësia e gjurmës së projektit me shtetet fqinje 
(kufitare) si: Malin e zi, Kosovën dhe Maqedoninë e Veriut. 

 

Figura 9. Distanca e projektit me shtetet fqinje 
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4. Afërsia e vendodhjes së projektit me zonat e mbrojtura 

Duke qënë se projekti i propozuar ndodhet brënda territorit të Republikës së Shqipërsisë, ai ndodhet i distancuar 
nga zonat e mbrojtura të shtetit fqinjë Maqedonisë së Veriut. Më poshtë tregohen në hartë distancat e projektit 
të propozuar me zonat e mbrojtura të Maqedonisë së Veriut.  Janë marrë në konsiderate zonat e mbrojtura të 
këtij shteti duke qënë se dhe projekti ka një shtrirje paralele me këtë shtet. Siç mund të vihet re në hartë, projekti 
është i distancuar 10.8 km dhe 20 km në vijë ajërore nga zona e mbrojtur më e afert e shtetit fqinjë. 

 

Figura 10. Distanca me zonat e mbrojtura të Maqedonisë së Veriut 
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5. Mundësia që aktiviteti i propozuar të shkaktojë aksidente që mund të kenë ndikime ndërkufitare 

Punimet për ndërtimin e projektit hidroenergjitik të Skavicës, do të zhvillohen të gjitha brenda kufirit shtetëror të 
Shqipërsisë, e si pasojë e këtij fakti, në rast të ndonjë aksidenti me pasoja në mjedis nuk pritet të ketë ndikime 
ndërkufitare. Kjo si pasojë e vendodhjes së projektit por dhe për faktin që rrjedha e ujit të lumit është e drejtuar 
nga Maqedonia e Veriut në drejtim të Shqipërisë dhe jo e kundërta. Edhe pse kompania zbatuese së bashku me 
kontraktorët e saj do të punojë që të mos ketë raste aksidentale dhe nëse do të ketë të merren masa të 
menjëhershme për të mos lejuar përhapje të aksidentit në një sipërfaqe me të madhe se ndodhia, duke 
respektuar parashikimet e legjislacionit dhe standardeve internacionale më të mira. Përhapja e aksidenteve të 
mundshme të supozuara nuk kanë ndikime ndërkufitare. 

 

6. A lidhet aktiviteti i propozuar me ndonjë marveshje ndërkombëtare për çeshtjet mjedisore 

Aktiviteti që propozohet të zhvillohet “Projekt hidroenergjitik” nuk lidhet me asnjë marrëveshje ndërkombëtare 
për çeshtje mjedisore, projekti në fjalë shtrihet vetëm brenda kufijëve të Shqipërsisë dhe do jetë në pronësi të 
Koorporatës Elektro Energjitike të Shqipërsisë (KESH). 
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GR Albania është kontraktuar nga WSP Golder (WSP Golder) si një nënkontraktor lokal për të suportuar me 

aktivitetet e mëposhtme direkt nga Shqipëria: 

Studime në zyrë: 
 

▪ Gjeologji-sizmikiteti-tokat: bibliografi dhe harta në dispozicion; 

▪ Cilësia e ujërave sipërfaqësore: rezultatet e studimeve zyrtare të monitorimit të ujërave sipërfaqësore në 
pellgun e lumit Drin Buna; 

 

▪ Ujërat nëntokësore: rezultatet e studimeve zyrtare të monitorimit të ujërave nëntokësore në fshatrat e 
prekura. 

 

Studime në terren: 
 

▪ Dheu; 

▪ Cilësia e ujit sipërfaqësor; 

▪ Cilësia e ajrit; 

▪ Ujërat nëntokësore; 

▪ Zhurma; 

▪ Zogjtë; 

▪ Gjitarët; 

▪ Amfibët; 

▪ Peshqit; 

▪ Jovertebrore ujore; 

▪ Flora; 

▪ Arkeologjia; dhe 

▪ Angazhimi i palëve të interesuara dhe studimet socio-ekonomike. 

E themeluar në vitin 2010, GR Albania është një furnizues i shërbimeve inxhinierike dhe mjedisore në sektorët 

e burimeve natyrore, infrastrukturës, prodhimit dhe energjisë elektrike. Krijuar nga një ekip profesionistësh me 

synimin për të ofruar cilësi të shërbimeve të konsulencës duke promovuar investime të qëndrueshme dhe duke 

ruajtur një etikë të fortë pune. GR Albania me zyrë në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Mal të Zi dhe Serbi ofron 

një gamë të gjerë shërbimesh mjedisore dhe sociale. 

Licenca e GR Albania dhe Certifikatat e ekspertëve janë paraqitur më poshtë. 
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Draft Tabela e Përmbajtjes së 

VNMS-së 
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Përmbajtja e VNMS-së është krijuar duke marrë në konsideratë të gjitha standardet në fuqi, përfshirë VKM 

nr. 686 datë 29.07.2015 “Për miratimin e rregullave, përgjegjësive dhe afateve për zhvillimin e procedurës 

së vlerësimit të ndikimit në mjedis (VNM) dhe Procedurës së Transferimit të Gjendjes Mjedisore. Vendim”, 

i ndryshuar. 

Një përmbledhje tentative e përmbajtjes së propozuar të raportit të VNMS është dhënë më poshtë. 
 

Përmbajtja mund të modifikohet gjatë përgatitjes së projektit ose në bazë të nevojave të projektit, 

gjetjeve të aktiviteteve në vazhdim, ndryshimit të prioriteteve ose si rezultat i aktiviteteve të 

angazhimit të palëve të interesuara; megjithatë, pritet që përmbajtja e raportit të VNMS-së të jetë në 

përputhje të gjerë me titujt kryesorë të sugjeruar të paraqitur më poshtë. 

 
 

INDEKSI 

SHKURTESAT DHE AKRONIMET 

PËRMBLEDHJA EKZEKUTIVE 

Gjetjet dhe përfundimet kryesore. 

 

 
UDHËZUES PËR RAPORTIN E VNMS-së 

Zhvillimi dhe struktura e raportit. 

 

 
PREZANTIMI 

▪ Propozuesi i projektit 

▪ Sfondi i projektit 

− ndikimet që kanë formësuar projektin deri më sot 

− studimet e fizibilitetit, historia e projektit dhe vendimet e marra për të përmbushur objektivat e 

projektit (përfshirë sigurimin e energjisë dhe kontrollin e përmbytjeve). 

▪ Arsyetimi i projektit 

− Qëllimi dhe nevoja e projektit 

− Roli në zhvillimin e Shqipërisë dhe planet e tjera kombëtare 

▪ Kategorizimi i projektit 

 

KËRKESAT E ZBATUESHME 

▪ Rregulloret M&S Shqiptare duke përfshirë të gjitha agjencitë dhe entitetet përkatëse shqiptare të 
përfshira në projekt (ministritë, agjencitë, njësitë e qeverisjes vendore, etj.) 

 

▪ Traktatet, marrëveshjet dhe konventat ndërkombëtare sociale dhe mjedisore; 

− Udhëzimet përkatëse të Grupit të Bankës Botërore: 
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− IFN SP; 

− IFN MSS; 

− Udhëzimet e përgjithshme të MSS (2007) duke përfshirë çështjet mjedisore, shëndetin dhe 

sigurinë e komunitetit, shëndetin dhe sigurinë në punë, ndërtimin dhe nxjerrjen nga përdorimi; 

− Udhëzimet MSStë Bankës Botërore për Transmetimin dhe Shpërndarjen e Energjisë Elektrike; 

dhe për nxjerrjen e materialeve ndërtimore; 

− Shënim i praktikës së mirë Përqasjet mjedisore, shëndetësore dhe të sigurisë për projektet 

hidroenergjetike (mars 2018); dhe 

− Manuali i Praktikave të Mira: Rrjedhat Mjedisore për Projektet Hidroenergjetike (2018). 

▪ Parimet e Ekuatorit (korrik 2020); 

▪ Rekomandimet e OBZE Organizata për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik për qasjet e përbashkëta 
për kreditë e eksportit të mbështetura zyrtarisht dhe kujdesin e duhur mjedisor dhe social (2016); 

 

▪ Akomodimi i punëtorëve të BERZH-it: Procesi dhe standardet; 

▪ Standardet e Bashkimit Evropian; dhe 

▪ Tabela që përcakton standardet e projektit duke krahasuar standardet kombëtare me ato 
ndërkombëtare. 

 

 
PËRSHKRIMI I PROJEKTIT 

▪ Planimetria e vendndodhjes së projektit në një hartë topografike me sipërfaqen e kërkuar të tokës, 

kufijtë e sipërfaqes së kërkuar, të shoqëruar me koordinata sipas Sistemit të Koordinimit GAUS 

KRUGE, të dhëna për përdorimin ekzistues të tokës që do të përdoret përkohësisht ose përgjithmonë 

nga projekti. gjatë fazës së ndërtimit ose instalimit të pajisjes; 
 

▪ Projekti i propozuar duke përfshirë çdo objekt jashtë vendit që mund të kërkohet, duke përfshirë skicat 
dhe planimetrinë e objekteve të projektit dhe strukturën e projektit; 

 

▪ Përshkrimi i proceseve dhe metodave të ndërtimit, teknologjik dhe operacional, duke përfshirë 
kapacitetet prodhuese/përpunuese dhe produktet përfundimtare të projektit; 

▪ Infrastruktura e nevojshme për kyçje në rrjetin elektrik, furnizimin me ujë, ujërat e zeza dhe shkarkimet 

e mbeturinave, si dhe informacion për rrugët ekzistuese të aksesit ose nevojën për hapjen e rrugëve 

të reja; 
 

▪ Lëndët e para që do të përdoren për ndërtim dhe mënyra e sigurimit të tyre (materialet e ndërtimit, uji 
dhe energjia); 

 

▪ Përdorimi i lëndëve të para gjatë operimit, duke përfshirë sasitë e nevojshme të ujit, energjisë, lëndëve 
djegëse dhe mënyrën e sigurimit të tyre; 

 

▪ Aktivitete të tjera që mund të nevojiten për zbatimin e projektit, si ndërtimi i kampeve apo rezidencave, 
etj.; dhe 

 

▪ Programi për ndërtimin, kohëzgjatja e ndërtimit, kohëzgjatja e fazës së funksionimit të projektit, koha e 
planifikuar për përfundimin e funksionimit të projektit dhe, sipas rastit, edhe faza e planifikuar e 

rehabilitimit të sipërfaqes pas përfundimit të jetës. 
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KUFIJT HAPËSINOR DHE KOHËNOR 

▪ Zona e studimit fizik; 

▪ Zona e studimit biologjik; 

▪ Fusha e studimit social; dhe 

▪ Hartat e zonave të sipërpërmendura. 

 

ANALIZA E ALTERNATIVAVE TË ARSYESHME 

▪ Procesi i përzgjedhjes; 

▪ Alternativa strategjike; 

▪ Nuk ka opsione të projektit; 

▪ Zgjedhja e vendndodhjes për projektin dhe nënkomponentët si rrugët hyrëse, vendndodhja e projektit 
etj; 

 

▪ Alternativat e projektimit dhe teknologjisë për projektin ose komponentët e tij specifikë si lartësia e 
digës, zona e përmbytjes, marrja e ujit dhe strukturat e shkarkimit; dhe 

 

▪ sqarimi i arsyeve kryesore për alternativën e propozuar duke përfshirë ndikimet mjedisore të secilës 
alternativë, si dhe, nëse ka, mendimet dhe sugjerimet e institucioneve përgjegjëse. 

 

 
QASJA DHE METODOLOGJIA VNMS 

▪ Qëllimi dhe qëllimi i VNMS-së; 

▪ Përshkrimi i vështirësive (mangësi teknike ose njohuri) të hasura gjatë përpilimit të informacionit; 

▪ Shtrirja dhe cilësia e të dhënave të disponueshme, boshllëqet kryesore të të dhënave dhe pasiguritë 
që lidhen me parashikimet dhe specifikoni temat që mund të kërkojnë vëmendje të mëtejshme; 

 

▪ Metodologjia/qasja duke përfshirë: 

− identifikimi i Veprimeve të Projektit dhe Faktorëve të Ndikimit; dhe 

− Matricat e Komponentëve Mjedisor dhe Social kundrejt veprimeve të projektit. 

 

 
KOMPONENTËT FIZIKË 

▪ Përshkrimi i komponentëve të mëposhtëm: 

− Estetika vizuale; 

− Hidrologjia dhe cilësia e ujit; 

 cilësia e ujërave sipërfaqësore Pellgu ujëmbledhës i Drinit; 

 Kimia, cilësia dhe përdorimi i ujërave nëntokësore; 

− Gjeologjia, Gjeomorfologjia dhe Sizmiciteti; 
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− Kushtet e tokës dhe kimia; 

− Sedimentologjia dhe Hidrodinamika; 

− Klima (reshjet sezonale dhe rajonale, temperatura, era, ngjarjet ekstreme sezonale); 

− Cilësia e ajrit dhe burimet ekzistuese të emetimeve në ajër; 

− Zhurma dhe vibrime; 

− Rreziqet e mëdha në zonën e projektit (natyrore dhe të krijuara nga njeriu) si: erozioni i tokës, 

zjarret, ndotja historike, përmbytjet; 

▪ një vlerësim i ndjeshmërisë për secilin komponent dhe tendencat e parashikueshme në të ardhmen; 
dhe 

 

▪ informacion mbi saktësinë, besueshmërinë dhe burimet e të dhënave. 

 

KOMPONENTËT E BIOLOGJIK 

▪ Përshkrimi i komponentëve të mëposhtëm: 

− habitatet në zonën e ndikimit të projektit; 

 hartat e zonën e ndikimit të projektit bazuar në imazhet satelitore, fotografi dhe hartën 

e mbulimit të tokës Corine 2018; 

− Ekologjia tokësore dhe e ujërave të ëmbla në çdo habitat; 

 Statusi kombëtar dhe ndërkombëtar i ruajtjes; 

 Llojet me interes/interes; 

 Llojet invazive; 

 Fauna ujore; 

 Amfibët zvarranikë; 

 Gjitarët; 

 Zogjtë; 

 Flora dhe vegjetacioni; 

− Vlerësimi Kritik i Habitatit; 

− Shërbimet e ekosistemit; 

▪ Vlerësimi i ndjeshmërisë për secilin komponent; 

▪ Informacion mbi saktësinë, besueshmërinë dhe burimet e të dhënave. 

 

ZONAT E MBROJTURA 

▪ Zonat e mbrojtura dhe të klasifikuara; 

▪ Zonat e mbrojtura kombëtare; 
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▪ Zonat e njohura ndërkombëtare; dhe 

▪ Monumentet e natyrës të mbrojtura me ligj. 

 

KOMPONENTËT SOCIAL 

▪ Përshkrimi i komponentëve të mëposhtëm: 

− Struktura administrative; 

− Socio-ekonomia dhe demografia e popullsisë; 

− Struktura shtëpiake; 

− Edukimi dhe shkrim-leximi; 

− Burimet e energjisë; 

− Përdorimi i ujit industrial, bujqësor dhe shtëpiak (sasia, cilësia dhe burimi) në zonë duke 

përfshirë përdorimin e lumit në rrjedhën e sipërme dhe të poshtme; 

− Përdorimi i tokës; 

− Menaxhimi i mbetjeve sanitare dhe urbane dhe ujërave të zeza; 

− Mjetet e lëvizjes së popullatës lokale, trafiku rrugor dhe transporti; 

− Shëndeti publik dhe sëmundjet e transmetueshme; 

− Objektet komunitare (qendra shëndetësore, shkolla); 

− Burimet arkeologjike, historike dhe të tjera kulturore; 

− Praktikat dhe vlerat kulturore dhe prania e stileve tradicionale të jetesës, grupeve të tjera etnike 

ose popujve indigjenë; 

− Blegtoria dhe bujqësia; 

− Peshqit dhe peshkimi; 

− Mbetjet, substancat e rrezikshme dhe kontaminimet e lidhura me aktivitetet dhe strukturat dhe 

banesat njerëzore dhe industriale; dhe 

− Komunitetet e prekura dhe harta e palëve të interesuara; 

▪ Vlerësimi i ndjeshmërisë për secilin komponent; 

▪ Informacion mbi saktësinë, besueshmërinë dhe burimet e të dhënave. 

 

VLERËSIMI I NDIKIMIT 

▪ Vlerësimi i ndikimit bazuar në ashpërsinë, qëndrueshmërinë/ shtrirjen/kohëzgjatjen, gjasat, të 
drejtpërdrejta ose të tërthorta, mundësinë për të zbutur ose kompensuar; 

 

▪ Vlerësimi nëse ndikimet mund të ndryshojnë sipas 'receptorit/audiencës' (grupet e cenueshme, gratë, 
etj.); 

 

▪ Ndikimet e mbetura; 
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▪ Temat e mëposhtme do të konsiderohen si minimum: 
 

Konsiderata 

Ekologjike 

• Diversiteti biologjik – efekti në numrin, diversitetin, mbarështimin, etj. të 

peshqve dhefaunës së egër dhe vegjetacionit, me vëmendje të veçantë atyre 

me status endemik, të kërcënuar ose të rrezikuar. 

• Ndikimi në ekosistemin ujor - efekti në cilësinë dhe rrjedhën e ujit, habitatet dhe 

nënshtresat ujore, dhe numrin dhe diversitetin e specieve 

• Ndryshimi dhe fragmentimi i habitatit dhelidhje e dëmtuar 

• Përdorimi i qëndrueshëm – efekt në cilësinë e tokës dhe ujit; mbarështimi i 

popullatave të peshqve, shpendëve, kafshëve; rigjenerimi natyror i tokës 

pyjore/rendimenti i qëndrueshëm; burimet ligatinore 

• Mirëmbajtja e ekosistemit – efekti në zinxhirin ushqimor, ciklet ushqyese, 

rimbushja e akuiferit, shkalla e rrjedhjes, shtrirja reale e habitateve, ekosistemet 

e brishta 

• Shërbimet e ekosistemit 

Konsiderata 

ekonomike 

• Punësimi, tregu i punës dhe shpërndarja e të ardhurave, mallrave dhe 

shërbimeve 

• Aktivitetet e krijimit të të ardhurave dhe mbijetesës 

• Taksat dhe ndikimet në çmimin e energjisë elektrike 

• Produktiviteti dhe kontributi në rritjen ekonomike/objektivat ekonomike 

kombëtare 

Konsiderata 

Mjedisore 

• Ujërat e reshjeve (të dhënat e klimës, rreziku nga përmbytjet) 

• Substancat e rrezikshme dhe riparimi strukturor, i shërbimeve, tokës dhe 

ujërave nëntokësore 

• Mbetjet, duke përfshirë mbetjet e rrezikshme 

• Zhurma dhe vibrimet (përfshirë receptorët e ndjeshëm) 

• Emetimet e ajrit, ndotësit lokalë dhe emetimet e gazrave serrë 

• Ujërat e zeza 

• Tokat, sedimentet dhe erozioni 

• Vendet arkeologjike dhe strukturat historike 

• Ndryshimet klimatike (vulnerabiliteti, përshtatja, zbutja) duke përfshirë 

ndryshueshmërinë e parashikuar në kushtet klimatike dhe mjedisore për shkak 

të ndikimeve të ndryshimeve klimatike (përfshirë ndikimet operacionale nga 

kushtet e përmbytjeve/thapësirës) 
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Marrja e tokës • Risistemimi i banesave dhe bizneseve, zhvendosja e objekteve dhe 

shërbimeve komunitare, humbja e komunitetit/fshatit dhe humbja/ulja e 

aktiviteteve që gjenerojnë të ardhura, duke përfshirë ndikimet në komunitetet 

pritëse dhe përdoruesit informalë të tokës 

• Ndikimi në grupet vulnerabël 

• Efektet indirekte nga toka që i lënë njerëzit e mbetur në disavantazh (p.sh. 

popullsia e shkollave ulet në mënyrë që shkolla të mos jetë më e qëndrueshme) 

Peizazhi • Pamjet e hapura dhe të mbyllura 

• Ndikimet vizuale dhe estetike (veçoritë, heqja e vegjetacionit, strukturat e reja) 

• Pajtueshmëria me zonën përreth 

• Pajisjet e hapura dhe të mbyllura (rekreacion) 

Përdorimet e tokës • Efektet në përdorimin aktual dhe potencial të tokës, mundësia e përdorimit të 

shumëfishtë 

• Efektet në përdorimet e tokës përreth dhe përdorimet e mundshme/të 

planifikuara të tokës 

• Përdorimi i tokës për ekzistencë 

• Përdoruesit aktualë të lumenjve (nxjerrja e ujit, rekreacioni) 

Siguria • Siguria e punëtorëve gjatë ndërtimit 

• Siguria publike gjatë ndërtimit dhe operimit 

• Siguria e digave dhe reagimi i gatishmërisë emergjente përshkrim i aksidenteve 

të mundshme me pasoja mjedisore (ligji shqiptar) 

Konsiderata sociale • Ndikimet socio-ekonomike 

• Standardi i jetesës (qasja në shërbimet e infrastrukturës duke përfshirë 

shërbimet komunale, arsimin dhe aktivitetet që gjenerojnë të ardhura, etj.) 

• Demografia (përfshirë të dhënat e përkatësisë etnike) 

• Kohezioni ose përçarja sociale, ndikimet në strukturën e komunitetit, ndikimet 

e ndarjes nga puna 

• Efekti në shëndetin e njeriut/shëndetin publik dhe sigurinë 

• Mundësia për të shkaktuar imigrim ose emigracion 

• Komunikimi dhe lëvizshmëria (rrugët e hapura, të mbyllura, të ridrejtuara) 

• Efektet mbi kulturën dhe objektet me vlerë kulturore (përfshirë burimet historike 

dhe arkeologjike) 

• Efektet në popullata të ndryshme, duke përfshirë grupet vulnerabël 

• Rreziqet dhe ndikimet e lidhura me gjininë 

• Të drejtat e njeriut 
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Uji • Burimet ujore (cilësia dhe sasia) e lumenjve, burimeve, liqeneve, ujërave 

nëntokësore, modeleve/sistemeve të kullimit; duke përfshirë ndryshimin 

sezonal 

• Ndryshimet hidrologjike/hidro-morfologjike, transporti i sedimenteve dhe rritja e 

potencialit të erozionit 

• Ujërat nëntokësore dhe sipërfaqësore 

 

VLERËSIMI I TË DREJTAVE TË NJERIUT 

Kërkesat e parimeve të Ekuatorit. 

 

 
VLERËSIMI I NDIKIMIT KUMULATIV DHE NDËRKUFISH 

▪ Aktivitetet e kaluara, ekzistuese ose të propozuara të zhvillimit brenda kaskadës duke përfshirë 

ndërveprimet shtuese, sinergjike, antagoniste me rezultatin e VNMS-së, duke përfshirë ndikimet 

negative në cilësinë e mjedisit dhe VEC (Sistemi i kontrollit të emetimit të avujve) në zonën e projektit 

dhe burimet natyrore, si mineralet, pyjet, burimet ujore; 
 

▪ Sqarim nëse shuma e ndikimeve nga ky projekt i propozuar dhe të tjerë tejkalon një prag; 

▪ Ndikimet në mjedisin ndërkufitar; dhe 

▪ Saktësia, besueshmëria dhe burimet e të dhënave. 

 

VLERËSIMI I RREZIKUT NGA NDRYSHIMET KLIMATIKE 

▪ Duke ndjekur kërkesat e EP-IV. Rreziqet do të ndahen në dy kategoritë e mëposhtme: 

− Rreziqet fizike: rreziqet që lidhen me ndikimet fizike të ndryshimeve klimatike, shembuj: 

ndryshimet në disponueshmërinë e ujit, ndryshimet e habitateve që vijnë nga ndryshimet 

klimatike; 

− Rreziqet e tranzicionit: rreziqet që lidhen me kalimin në një ekonomi me karbon më të ulët, 

shembuj: teknologjia dhe rreziku i tregut në kërkesën për energji në Shqipëri. 

 

 
PLANI DHE PROGRAM MONITORIMI I MENAXHIMIT MJEDISOR DHE SOCIALE 

Përshkrimi i strukturës dhe kornizës së PMMS. 

 

 
KONKLUZIONET DHE REKOMANDIME 

▪ Përmbledhje e ndikimeve kryesore të vlerësuara dhe konkluzioneve të lidhura. 

▪ Rekomandime shtesë, nëse ka. 

 

REFERENCAT 
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SHTOJCA 

Shtojcat do të përfshijnë të dhëna, raporte teknike dhe analiza të detajuara që mbështesin raportin, duke 

përfshirë, minimalisht: 

▪ Lista e përgatitësve dhe kontribuesve të raportit, me deklarata të shkurtra që pasqyrojnë aftësitë dhe 
certifikatat; 

 

▪ Hartat e detajuara (duke përfshirë versionet me madhësi të plotë sipas nevojës së hartave në trupin e 
raportit ose lidhjet me skedarët GIS) + baza gjeodatake me rilevimin e bërë; 

 

▪ Listat e specieve të florës dhe faunës në zonën e projektit dhe statusi kombëtar dhe ndërkombëtar i 
ruajtjes; 

 

▪ Lista e të gjitha raporteve dhe planeve shoqëruese (p.sh. Plani i Veprimit për Risistemimin, Plani i 
Veprimit për Biodiversitetin) të përfshira nga referenca e hiperlidhjes ose përfshirja e drejtpërdrejtë; 

▪ Të dhënat e intervistave dhe proceseve të konsultimit, informacione për mënyrën e kryerjes së 

konsultimit gjatë përgatitjes së VNMS-së, rezultatet përkatëse, kontaktet e personave dhe subjekteve 

që kanë marrë pjesë në këtë proces, opinionet e dhëna dhe arsyetimet se si ato janë adresuar ose jo 

në raportin e detajuar të VNM-së. duke përfshirë kërkesat dhe mendimet e dhëna gjatë dëgjimit publik; 
 

▪ Kërkesat e veçanta të AKM-së dhe institucioneve të konsultuara, sipas pikave “C” dhe “D” të ligjit 
shqiptar; 

 

▪ Mbledhja e të dhënave dhe analizat që janë kryer si pjesë e VNMS-së, duke përfshirë rezultatet e 
analizave laboratorike në mostrat e ajrit, tokës dhe ujit; dhe 

 

▪ Fotografi shtesë. 

 

PËRMBLEDHJE JOTEKNIKE 

▪ Përafërsisht 10 faqe (përfshirë hartat); 

▪ Përshkrim konciz i gjetjeve të rëndësishme dhe veprimeve të rekomanduara; 

▪ Struktura do të ndjekë atë të vetë raportit të VNMS-së dhe do të fokusohet në çështjet dhe konkluzionet 
kryesore; 

 

▪ Një hartë e zonës së projektit, duke përfshirë vendndodhjen e të gjitha objekteve të përkohshme dhe 
të përhershme; 

 

▪ Dorëzohet në shqip dhe anglisht. 
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