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Hyrje
Aktiviteti njerezor qe zhvillohet ne çdo aspekt te vetin, perveç dobesive ne menyre te
pashmangshme krijon dhe “produkte” qe ne perfundim mund te sjellin probleme per zhvillimin e
qendrueshem te mjedisit. Pavaresisht nga vlerat dhe volumet edhe ne Shqiperi keto probleme
vrojtohen dhe shoqeria e shteti kane synuar dhe vazhdojne te organizojne dhe orientojne kete
proçes. Ndotja e mjedisit nenkupton shkarkimet e cdo lloj mbetje nga pjese te materialeve te
ndryshme ne uje, toke, ajer e cila shkakton ose mund te shkaktoje probleme mjedisore te
perkoheshme ose te perhershme ne balancen ekologjike te tokes. Se bashku me zhvillimin e madh
qe eshte bere ne industri te ndryshme ne menyre te ngjashme me te njejten shpejtesi eshte rritur
edhe sasia e mbetjeve nga perdorimi i te mirave materiale.
Kur parametrat mjedisore nuk jane konform ligjeve, normave dhe rregullave te mjedisit,
rrjedhimisht kemi ndotje te tij dhe prishje te ekuilibrave natyror. Nxitja e zbatimit te ketyre normave
kerkon nje perkujdesje nga ana e organeve legjislative dhe vendimmarrese, ne menyre qe te rritet
interesi si dhe detyrimi per ruajtjen e ekuilibrave natyror.
Ne Shqiperi hasim cdo dite ndotje te larte si nga pakujdesia e njerve te cilet nuk ujdesen per
ambjentin por dhe nga subjekte te ndryshme te cilat shaktojne deme te mbedha ne mjedis dhe
mendojne vetem per perfitimet monetare qe marrin nga puna qe zhvillojne .Ne rasti konkret jemi
ndalur per te studiuar nja nga zonat me te ndotura te Durrsit e cila jo vetem qe nuk zbaton ligjin,
normat dhe rregullat mjedisore por eshte nje nga problematikat me te renda per qyetetin ,per cdo
godine dhe banore te zones ,per Durssin dhe per gjithe ekosistemin pereth.
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I.

Pozicioni Gjeografik

Rajoni I Durrsit ben pjese ne Ultesiren Bregdetare. Ne veri kufizohet nga Kepi Rodonit ne Jug nga
lugina e Erzenit (Skorane – Romanat) dhe skaji jugor I kodrave Rrashkull –Shenavlash. Ne lindje kufiri
kalon pergjate ngritjeve monoklinale te Preze –Ishem, kurse ne Perendim nga Deti Adriatik.
Stratigrafia
Si pjese perberese e Ultesires Praneadriatike rajoni i Durrësit ndërtohet nga depozitimet terrigjene
të sistemit mio-pliocenik dhe kuaternarit që sipas përbërjes litologjike mund ti klasifikojmë në dy
grupe të mëdha:
-formacioni molasik; dhe
-depozitimet kuaternare.
Formacioni molasik vendoset trasgresivisht me depozitimet e vjetra të nënshtruara dhe i përket
moshave Miocen i mesem – Miocen i Sipërm – Pliocen.

Depozitimet kuaternare kanë përhapje të gjerë, duke mbuluar të gjithë pjesën e ulët të relievit. Në
rajonin e Durrësit ato shfaqen me të gjithas tipet e tyre gjenetike: depozitime deluviale lagunorekënetore, aluviale dhe detare.
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Depozitimet detare (Q4dt) përfaqësohen kryesisht prej rërave dhe surërave të akumulimit detar.
Trashesia e ketyre depozitimeve arrin nga 2-3m deri ne 10m ne stere. Keto jane te vendosura
transgresivisht mbi depozitimet Pliocenike.
Depozitimet aluviale (Q4al) dhe lagunore kënetore (Q4kt) mbushin rajonin bregdetar, ku. trashesia e
tyre 15-30m deri 50m. Përbëhet nga shtresa rere, zhavorre aluviale ujëmbajtëse me trashësi nga 5.07.50m deri 15.0m që mbulohet nga sipër prej suargjilave, argjilave e surerave (me trashësi nga 5-8m
deri 20.0-30.0m)
Depozitimet lagunoro- kenetore (Q4kt) mbulojne krejtesisht fushen e ish kenetes se Durresit.
Perfaqesohen prej graveliteve, zhure e rera, qe shfaqen ndermjet shtresave suargjilore e argjilore.
Gjithashtu prezente jane dhe ndershtresa rere te imet e torfe, me permbajtje mbeturinash bimore te
pa dekompozuara mire.
Suargjilat e mbuleses lagunore-kenetore perhapen ne te gjithe fushen e Durresit. Trashesia e tyre
arrin deri ne 3m dhe mbulojne nga siper shtresat e rereve te imeta me trashesi nga 3-7 deri 11m.
Nen shtresen e rerave jane vendosur argjilat e buta trashesia e te cilave luhatet nga 20-40m.
Nga ana tektonike, rajoni i Durresit, ndahet në tre elemente strukturale: sinklinali i Erzenit të
poshtëm, antiklinali i Kavajës dhe sinklinali i Durrësit.
Krahu lindor i antiklinalit të Durrësit ndërtohet nga argjila të miocenit të sipërm, nga pakoja e
fuqishme e ndërshtresëzimeve të argjilave dhe ranorëve të moshës Pliocenike. Sipas të dhënave të
puseve krahu lindor i kësaj strukture shkëputet tektonikisht.
Neotektonika
Ultësira pranadriatike është kapur fuqimisht nga një lëvizje shtypëse paspliocenike dhe është
formuar nga rrudha, lartrreshqitëse mbihypje dhe kundrahypje, si dhe shtytje. Lëvizjet shtypëse
vazhdojnë edhe sot.
Në baze të intensitetit dhe kronologjisë së lëvizjeve vertikale, në Ultësirën anësore Pranadriatike
veçohen këto elementë sipërfaqësorë:
-Ngritje mesatare të fuqishme që nga plioceni.
-Zhytje mesatare deri të fuqishme në pliocen dhe ngritje e dobët në kuaternar.
Sektori në detin Adriatik është kapur nga zhytja e fuqishme në pliocen dhe kuartenar. Deformimet
shtypëse vazhdojnë deri në ditët tona. Si rezultat i fazës tektonike shtypëse të fundit, depozitimet
kuaternare (detare ose kontinentale) shtrihen horizontalisht me mospajtim mbi strukturat miocenpliocenike të rrudhosura.
Ultësira Pranadriatike, ku bën pjesë dhe rajoni i Durrësit, ndërtohet nga disa linja antiklinale
relativisht të ngushta (nga studimet gjeofizike të kryera edhe në det) dhe sinklinale të gjera, lineare
Mio-Pliocenike me shtrirje veriperëndim deri afër veriore. Antiklinalet Mio-Pliocenike vendosen mbi
shkëputjet të tipit lartë rrëshqitës – mbihypës ose kundrahypës gjatësore dhe shkëputje tërthore të
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tipit shtytje që spostojnë linjat antiklinale (shtytja e djathtë midis Durrësit dhe Kryevidhit). Mbihipjet
dhe kundrahipjet janë ende aktive në ditët tona, këtë e dëshmojnë tërmetet e fuqishme të
gjeneruara prej tyre.
Tektonika rajonale dhe sizmiciteti
Shqiperia perfshihet ne brezin orogjenik alpin mesdhetar, i cili është rezultat i lëvizjes së pllakave të
mëdha tektonike (Afrika dhe Euroazia) dhe nje sere pllakash te vogla (pllaka e Adrias). Territori
shqiptar kufizohet, në perëndim të tij, me buzen lindore te mikropllakes se Adrias. Si rezultat i
lëvizjeve shtytëse orogjenike, në brezat e rrudhosur që rrethojnë mikropllakën e Adrias, gjenerohet
nje aktivitet i larte sizmik, i cili prek edhe vendin tone.

Mikropllaka e Adrias dhe tektonika rregjionale
Tektonika dhe sizmiciteti ne territorrin shqiptar
Territori shqiptar karakterizohet nga nje aktivitet i larte sizmik. Ne figuren e meposhtme (fig.3.7)
jepen vatrat dhe magnituda e termeteve instrumentale, te rregjistruar ne periudhen 1964-2000.
Pjesa me e madhe e epiqendrave te termeteve, me te fuqishem, qe prekin kete territor, shtrihen ne
3 breza sizmike (Sulstarova et al., 1980; Aliaj et al., 2004), midis te cileve ben pjese edhe brezi
termetor Joniko-Adriatik, me orientim veriperendim-juglindje, i shtrire pergjate buzes lindore te
mikropllakes se Adrias. Thyerjet terthore qe kalojne ne veri te ishullit te Sazanit dhe prane qytetit te
Lezhës, e ndajne kete brez, ne tre zona sizmogjene, nder te cilat edhe zona e Ultesires Pranadriatike
(PL), ku ben pjese edhe rajoni i Durresit.
Fenomenet tektonike, qe prekin territorrin e Shqiperise, u perkasin fazave te ndryshme rrudhosëse.
Paraqitja aktuale e tyre lidhet me fazën e fundit rrudhosëse Plio-Kuatemare, e cila dallohet nga nje
amplitude e larte e levizjeve tektonike. Gjate kesaj faze, perveç riaktivizimit te thyerjeve te
meparshme, janë formuar edhe disa thyerje të reja, që në gjeologjinë shqiptare njihen me emrin
tektonika e re pas Pliocenike.
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Zona e Ultesires Praneadriatike (PL) karakterizohet nga shkeputje tektonike mbihypese oblike me
shtrirje veri dhe veri-veriperendim, dhe prishje te rralla tektonike gjate shtrirjes me drejtimin lindjeverilindje.

Paraqitje skematike e zonave sizmogjene te vendit tone dhe termetet e matur qe kane sherbyer si
baze per ndarjen e tyre. (Sipas Aliaj Sh. etj. 2004). Zona e studimit ndodhet ne brezin PL (Preadriatic
Lowlad: Ultesira Praneadriatike).
Me rreth te kuq jane shenuar termetet me shkallen me te madhe te rrezjkun, kurse rrathetgri
perfaqesojne termetet e tjere. M< 2.0, M 2.0-2.9, M 3.0-3.9. m 4.0-4.9. M 5.0-5.9, M 6.0-6.9 dhe M
7.0 + perfaqesojne madhesine e shkalles se termeteve
Vlerat e larta te potencialit sizmik, te kesaj zone, i detyrohen faktit se ajo ndodhet gjeografikisht
prane ballit mbihypes te Orogjenit Shqiptar, ne konvergjence me Mikropllaken e Adrias. Amplituda e
larte e levizjeve shtypese, qe lindin si pasoje e kesaj konvergjence, krijon kushte per termete te forte,
magnituda e te cileve arrin potencialisht deri ne M=7.0. (Aliaj Sh. etj. 2004).
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II. Burimet ujore
Ujrat nentokesore
Kushtet hidrogjeologjike te rajonit
Rajoni i Durrësit ndërtohet nga depozitimet terrigjene të sistemit Mio-Pliocenik dhe Kuaternarit.
Duke u bazuar ne përbërjen litologjike dhe ne vecorite hidrogjeologjike te formacioneve qe
ndertojne kete rajon, dallojme komplekset ujembajtese te formacionit Mollasik dhe depozitieve
Kuaternare.
Komplekset ujembajtese te formacionit Molasik
Kompleksi ujëmbajtës i depozitimeve te Miocenit (Mesiniani)
Këto depozitime përfaqësohen kryesisht nga ranorë, konglomerate, shpesh me cimentim të dobët
deri në të shkrifta. Këtu të pranishme janë dhe argjilat. Ka përhapje të kufizuar në rajonin e Durresit.
Ne pjesen perendimore te rajonit takohet ne Malin e Durresit dhe Bishtin e Palles.
Depozitimet e miocenit në këtë rajon hyjnë në grupin e shkëmbinjve me ujëmbajtje lokale dhe
resurse të kufizuara ujërash nëntokësorë, kanë vlera në shfrytëzim lokal për furnizimin me ujë.
Ujërat e këtyre depozitimeve janë të ëmbla me mineralizim mestar 0.4-0.5 g/liter por që mund të
arrije dhe 1.0 g/liter dhe me fortësi të madhe (mbi 30° gjermane). Karakteristike eshte permbajtja e
larte e joneve sulfate ne ujrat e ketij kompleksi e justifikuar kjo nga prania e depozitimeve te gipsit
ne kete formacion.
Kompleksi ujëmbajtës i formacionit konglomeratik të Pliocenit (të pandarë)
Duke analizuar kushtet hidrogjeologjike të formacionit konglomeratik te Pliocenit, horizonti
ujëmbajtës konglomeratiko-ranor vendoset direkt nën depozitimet kuaternare, i vecuar nga një
shtresë apo pako argjilore me trashësi 17 e deri ne 70-100 m. Horizonti në fjalë shtrihet në të gjithë
fushën e Durrësit, duke filluar nga bregu Adriatik-Hamallaj, Porto Romano deri në lumin Erzen duke
u shtrire ne jug deri ne gjirin e Durresit.
Këta shkëmbinj përmbajnë rezerva të konsiderueshme ujërash nëntokësorë, që sipas tipit hidraulik
mund të jenë ujëra carjesh ose poro-carjesh. Në të shumtën e rasteve janë arteziane dhe për nga
pikëpamja e përbërjes kimike deri në thellësinë 250.0-350.0 m zakonisht janë të freskëta, ndërsa më
në thellësi mineralizohen dhe disponojnë pression të madh të kolonës së ujit, që pas shpimit dalin
me vetëderdhje në sipërfaqe.
Midis ujërave me presion të Pliocenit, ujrave te Kuaternarit dhe ujrave të grundit që janë sipër tyre
nuk ka lidhje hidraulike gjë që vërtetohet nga ndryshimet e vetive të ujit si dhe nga ndryshimet e
niveleve statike të tyre.
Cilesia e ujrave nentokesore te pliocenit
Keto ujra kanë veti të mira kimiko-fizike, janë të kthjellëta, pa erë, me temperaturë rreth 15°C.
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Përsa i përket përbërjes kimike të ujërave nëntokësorë në kolektorët ujëmbajtës të pakove ranorokonglomeratike te Pliocenit, ne zonen e Porto Romanos analizat e shumta kimike kanë treguar se ato
janë të tipit hidrokarbonat- magnezium- kalciumi, ose hidrokarbonat- kalcium- magneziumi,
pH=7.50-8.50, Mth>1000 mg/l. Ndotja nga NO2 dhe NO3 mungon ose ka vetëm gjurmë. Në këtë
zonë fortësia e përgjithshme nga juglindja në veriperëndim rritet gradualisht nga 25° gjermane deri
38° gjermane, relativisht e lartë.
Në disa pus-shpime të rajonit të Durrësit, ujërat nëntokësorë të depozitimeve ranorokonglomeratike përmbajnë jone të Fe, që është mbi normën e lejueshme, dmth mbi 0.30 mg/l. Ne
keto puse, per shkak te permbajtjes se hekurit, uji ka shijen e ndryshkut që në veri bëhet më i
theksuar. Prania e jonit hekur vihet re në të gjitha shpimet e kryera, qe kane kapur trashësitë te
mëdha konglomeratike. Si burime hekuri në ujërat nëntokësorë janë perberja e vete zajeve te
konglomerateve nga mineralet e grupit silikat, alumosilikatet etj.
Në këto ujëra është i pranishëm dhe amoniaku, i cili mund të jetë si rrjedhim i vete konstruksionit jo
brenda normave teknike te pusit i ndikuar nga ambientet e ndotura prane shpimeve si psh pranë
kanaleve vaditëse, zonave te banuara etj, ose mund te jete rrjedhojë e përmbajtjes së tij në vetë
shtresën ujëmbajtëse të konglomerateve.
Kompleksi ujëmbajtës i depozitimeve te Kuaternarit
Depozitimet e kuaternarit kane përhapje të gjerë, duke mbuluar të gjithë pjesën e ulët të relievit,
dhe shfaqen me të gjitha tipet e tyre gjenetike: depozitime deluviale, lagunore-kënetore, aluviale
dhe detare.
Te dhënat e shpimeve të shumta të kryera në rajonin e Durrësit kanë treguar se kolektorët
ujëmbajtës te Kuaternarit në këtë rajon lidhen kryesisht me:


shtresat me përshkueshmëri të madhe të zhavorreve aluviale,



shtresat me përshkueshmëri të vogël të rërave të imëta

Ku rezervat me te rendesishme te ujërave nëntokësorë në shkëmbinjtë e shkrifët, ose ujërave te
poreve lidhen me kolektorët e tyre kryesorë: depozitimet aluviale të kuaternarit.
Shtresat me përshkueshmëri të vogël të rërave
Shtresa kolektorale e rërave të imëta detare që takohet në Porto Romano ka përshkueshmëri të
dobët dhe veti kolektorale të uleta. Pompimet eksperimentale në shpimet e kryera, si dhe në puset e
gërmuara të kësaj zone kanë treguar se ujërat nëntokësorë të këtij horizonti ujëmbajtës janë të
pakta dhe të kufizuara sepse ato kane vetem nje burim ushqimi, reshjet atmosferike. Kjo mbeshtetet
nga matjet e nivelit te kryera ne puset e gerrmimit. Matjet tregojne qe ato luhaten ne varesi te
reshjeve atmosferike, nga 1-3.5m nga siperfaqja e tokes. Debiti i përgjithshëm të puseve shkon deri
ne 0.30 l/sek.
Cilesia e ujrave te rerave
Në drejtim të veriperëndimit, e me ne veri, këto ujëra të pakta nëntokësorë nuk kanë asnjë përdorim
praktik, sepse janë me mineralizim të lartë dhe të kripura, të tipit klorur-sulfat-natriumo-
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magneziumi, me tregues pH=9.2-9.50 dhe ndodhen direkt nën influencën e vazhdueshme të ujërave
detare.
Analizat kimike të ujërave të këtij horizonti për zonën tonë tregojnë se ka mineralizim të
përgjithshëm mbi 1 gr/l. Pra kemi mineralizim të lartë. Kurse fortësia e përgjithshme është mbi 30°
gjermane.
Nga analiza baktereologjike rezulton se ato janë në përgjithësi ujra të ndotura. Nga karakteristikat
hidrogjeologjike të dhëna më sipër, sidomos nga ana cilësore, del se këto ujëra nuk mund të
shfrytëzohen për furnizimin me ujë të pijshëm.
Ne zonen e Porto Romanos pervec faktoreve te mesiperm nje rol te rendesishem luan dhe ndotja
nga lendet kimike.

Shtresat me përshkueshmëri të madhe të zhavorreve aluviale
Depozitimet aluviale te Kuaternarit ndjekin drejtimin e rrjedhjes se lumit Erzen. Ne Katund i Ri,
Qerret e Fllage, kjo fushe aluviale zgjerohet ne drejtim te jugut ne Fshatin Rinia e zonen e Porto
Romanos.
Shtresa ujëmbajtëse zhavorrore përbëhet nga kokrriza me dimensione të ndryshme, në të cilën
takohen të gjitha fraksionet (zhavorr i trashë, i mesëm zhur dhe rërë).
Mbulesa e depozitimeve zhavorrore te kuaternarit perbehet nga tre forma të shfaqjes së tyre:
suargjila, rëra dhe argjila. Subargjilat e mbulesës lagunore-kenetore mbushin pjesën më të madhe të
fushës së Durrësit, ato përhapen ne formë gjuhe duke filluar rrëzë kodrave të krahut lindor,
përfshijnë pjesën qëndrore të ultësirës dhe mbyllen në veri-perëndim pranë kodrave të ish NB
Durres e Porto Romanos. Subargjilat janë të shkrifëta me trashësi 2.0–3.0 m dhe mbulojnë nga sipër
shtresën e rërave të imëta, me trashësi 3.0–8.0 m deri 15.0 m. Ujepershkueshmeria e tyre eshte e
nje rendi mjaft te ulet.
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Drejtimi i rrjedhjes së ujërave nëntokësorë është juglindje-veriperëndim, gjatë të cilit rryma e
ujërave nëntokësorë nga juglindja drejtohet për në veriperëndim, me gradientin piezometrik
mesatar 0.0033. Ne pjesen veriperendimore te pellgut parametrat hidrogjeologjike te shtresës ulen
ndjeshëm, ujepercjellshmeria zvogëlohet nen vlerat 200 m2/dite, koeficienti i filtrimit ka vlera
relativisht te uleta nga 5-7-10 m/ditë. Po keshtu ulje te ndjeshme kemi dhe persa i perket prurjes per
nje meter ulje qe luhatet nga 1.4-2.1 l/sek/m. Kjo ka bërë që dhe drenimi i ujerave nentokesore të
jetë i vështirësuar.
Cilesia e ujrave nentokesore
Ne depozitimet aluviale te Kuaternarit ne zonen e Porto Romanos eshte i perhapur tipi i ujit klorurhidrokarbonat-natriumi. Ne pjesen me perendimore uji nga tipi klorur- hidrokarbonat-natriumi kalon
ne klorur-natriumi me koeficient alkaliniteti 0.3-0.8, koeficienti i ujefreskimit 0.04-0.34 mineralizimi i
pergjithshem kap vlerat 1.8-3.5 g/liter e madje deri 18 g/liter, praktikisht ujera te shellirta.
Mesataret e permbajtjes se joneve ne mgek/liter sipas analizave te kryera ne puset e hapura ne
depozitimet e kuaternarit-zona e Porto Romanos.
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Këto ujëra nëntokësorë përgjithësisht paraqesin koncentrime të joneve Fe më të mëdha se normat e
lejueshme, që arrijnë 0.50-0.90 mg/l. Megjithatë duke patur parasysh nevojat dhe kërkesat e mëdha
të furnizimit me ujë të rajonit të Durrësit mund të përdoret si ujë per perdorim komunal.
Ujrat nentokesore pa presion te zones se Porto Romanos, e me ne veri, jane të pakta dhe nuk kanë
asnjë përdorim praktik, sepse janë me mineralizim të lartë dhe të kripura, të tipit klorur-sulfatnatriumo-magneziumi, me tregues pH=9.2-9.50 dhe ndodhen direkt nën influencen e vazhdueshme
të ujrave detare.
Ne zonen e Porto Romanos eshte identifikuar ndotja e ujerave ne puset e hapura me krahe, thellesia
e te cileve shkon deri ne 12m. Nga analizimi i provave ka rezultuar ndryshimi jo vetem i vetive fizike
dhe organo-leptike si psh: uji eshte i turbullt me ngjyre te verdhe deri ne portokalli me ere te rende
te kimikateve, por dhe nga analizat kimike rezulton me permbajtje te larte te joneve Cl, SO4, si dhe
permbajtje jashte normave te metaleve te rende
Nga analizat baktereologjike rezulton se ujërat e gruntit janë në përgjithësi të ndotura. Nga
karakteristikat hidrogjeologjike të pershkruara ne kapitullin perkates, sidomos nga ana cilësore, del
se këto ujëra nuk duhet të shfrytëzohen për furnizimin me ujë të pijshëm, per blegtorine apo per
vaditje, ndonese nje gje e tille nuk respektohet me rigorozitet nga popullsia e asaj zone.
Ujrat siperfaqsore
Në rajonin e Durresit ka rezerva ujore te kufizuara, burimi i te cilave përfaqësohet kryesisht nga lumi
Erzen, i cili, ne kete rajon, ushqehet edhe nga rrjedhjet sipërfaqësore të përrenjve të Hardhishtës,
Gjepalajt, Tonës, Rubjekës, Manezit Shkalles, Kodërlorit etj si dhe te rrjedhjeve te perkohëshme.
Ndersa pjesen me veriore te rajonit në studim e pershkon perroi i Tarinit, i cili derdhet ne detin
Adriatik.
Lumi i Erzenit fillimet e tij i ka ne afersi te Qafes se Gurakuqit ne kuoten mbi 1300m mbi nivelin e
detit, ndonese grumbullon ujera ne kuota edhe me te larta. Siperfaqja e pellgut te tij eshte 760km2
dhe gjatesi 109km. Kurse vete lumi i Erzenit me gjatësi rreth 75.0 km dhe gjerësi 50.0-200.0m.
Brënda rajonit tonë lumi i Erzenit ka gjerësi nga 40.0-50.0m deri 150.0-200.0m. Deget kryesore te
lumit Erzen ndodhen jashte rrethit te Durresit dhe jane perroi i Zallit, perroi i Zhullimes, perroi i
Pezes. Karakteristike e ketij lumi eshte qe ne rrjedhjen e siperme pershkon Krahinen malore
Qendrore, kurse ne rrjedhen e poshtme shtrihet ne Ultesiren Perendimore.
Amplituda e lëkundjeve të nivelit të tij arrin 7.68m kurse ne Porto Romano prurja mesatare
shumevjecare e lumit arrin ne 8.60m3/sek ne Ibe, 14.5m3/sek ne Ndroq dhe 18.0m3/sek ne
Sallmone. Rregjimi i tij është i paqëndrueshëm. Ecuria e shpërndarjes së rrjedhjes ujore në pellgun
ujëmbledhës karakterizohet nga rritje të shpejta që përsëriten disa herë gjatë vitit, nga një ujëshmëri
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që vazhdon për një kohë pak a shumë të gjatë, nga Porto Romano prurje të shumta në periudhën e
lagët të vitit dhe nga një zbritje e theksuar e tyre gjatë periudhës së thatë. Një ecuri e tillë
kushtëzohet kryesisht nga natyra e regjimit klimatik, nga shpërndarja në kohë dhe në hapësire e
reshjeve atmosferike. Keshtu nga matjet shumevjecare te kryera ne stacionin e Ndroqit del qe 65% e
rrjedhjes ujore te lumit Erzen te jete nga ushqimi siperfaqesor dhe vetem 35% te jete nga ushqimi
nëntokësor. Rrjedha mesatare e periudhes së lagët te vitit ndryshon nga 11.8m3/sek në vendmatjen
në Ibë në 24.2m3/sek ne Sallmone kurse në periudhën ujëpakët rrjedha minimale ditore është
përkatësisht për vendmatjet e mësipërme 1.83m3/sek dhe 2.75m3/sek. Gjatë sezonit të dimrit kur
rreshjet janë të shumta, uji është mjaft i turbullt si pasojë e gërryerjeve erozionale të mëdha të
brigjeve të tij. Depozitimet fundore gjate shtratit te rrjedhjes se Erzenit karakterizohen me
zvogelimin e diametrit mesatar te tyre nga burimi deri ne derdhje.
Perberja kimike e ujrave te lumit eshte hidrokarbonate. Ne rrjedhen e poshtme permbajtja e te
gjithe joneve ndryshon duke marre vlera te larta.
Rajoni i Durrësit konsiderohet si rajon i varfër në rrjedhjet sipërfaqësore, gjë që është kompensuar
me ndërtimin e shumë rezervuarve artificialë. Nga studimet e bëra për sasinë e ujërave nëntokësore
të këtij rajoni vërehet një sasi shumë e vogël e tyre, për më tepër duke e krahasuar me rajonet e
tjerë bregdetarë që dallohen për resurse të mëdha ujrash nëntokësore.
Zona e Porto Romanos perben pjesen veriperendimore te fushes se ish kenetes se Durresit. Kjo e
fundit, me shtrirje prej Shkëmbit të Kavajës e Shkozetit në juglindje dhe deri në Bishtin e Pallës në
veriperëndim, ndodhet afërsisht në kuotë të njëjtë me nivelin e detit. Në pjesët anësore të fushës
kuota ngrihet deri në 1.40m/abs, ndërsa në pjesët qëndrore të saj kjo kuotë ulet deri në 0.44m/abs.
Në pjesën veriore verilindore dhe jugore fusha e Durrësit kufizohet nga vija bregdetare e detit
Adriatik, ajo është e hapur nga ana e detit dhe në këto drejtime ka patur lidhje direkte me atë
ndërmjet dy kanaleve komunikues, Gjirit të Durrësit dhe Porto Romanos. Ujërat e rreshjeve që
zbresin nga faqet e kodrave konturuese të rajonit së bashku me ujrat e kripura detare kanë
qarkulluar lirisht nëpërmjet këtyre dy kanaleve duke krijuar një rrjedhje të rregullt ujore nga Porto
Romano deri në grykëderdhjen e vendit të quajtur Ura e Dajlanit. Sot të dy këto kanale komunikues
janë mbushur me aluvione detare e kontinentale.
Per te evituar kthimin e fushës në moçalishte ujrat e rreshjeve derdhen nëpër sistemet e dendur të
kanaleve të bonifikimit me drejtim veriperendim-juglindje dhe verilindje–jugperendim dhe pej andej
me ndihmën e stacionit të pompave kalojnë në det të hapur. Gjithashtu jane ndertuar dhe nje sistem
argjinaturash dheu per te ndaluar ndikimin e ujerave detare ne pjesen me veriore te fushes, nga
Fshati Rinia e deri ne jug te zones kodrinore te Bishtit te Palles, qe do te sillnin kenetezimin e fushes..
Keto ujra jane te shellirta te cilat shplajne tokat e kripura te ish kenetes se Durresit, toke e cila gjate
stines se veres ze nje cipe te bardhe kripe. Kjo ndodh sepse vlerat e avullimit kapin kufirin maksimal
te tyre. Gjithashtu keto ujera ndodhen dhe nen ndikimin e detit. Ujerat jane te tipit klorur-sulfatnatrium-magneziumi.
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Cilesia e ujarve siperfaqesore
Raporti i joneve te Mg me Ca eshte afersisht 5 me 1, i krahasueshem me ate te ujit te detit ku ky
raport arrin deri ne 6. Si pasoje e permbajtejes se larte te jonit te Mg, fortesia e pergjitheshme arrin
vleren e 371o gjermane. Uje eshte alkalin me pH = 9.50. Sasia e lendes organike eshte ne vlerat e
6.40 mg/l.
Ndikimin kryesor ne cilesine e ujrave bregdetare te gjirit te Porto Romanos e kane shkarkimet e
hidrovorit i cili bart ujrat e zeza te qytetit te Durresit dhe qendrave te banuara ne afersi te kanalit.
Mungesa e impiantit te pastrimit te ujrave te zeza per Durresin, shkakton edhe ngarkesen e
konsiderueshme ndotese te ujrave qe derdhen nga ky kanal ne det.

Hidrovori i Porto romanos dhe shkuma ne dalje te ujrave te ndotura prej tij
Nga analizat e kryera nga Instituti Mjedisit eshte gjetur se permbajtia e oksigjenit te tretur ne ujrat
pas hidrovorit eshte 1,33 mg/l O2, ndersa 10 m mbas shkarkimit te ujrave te ndotura ne det kjo vlere
rritet ne 4,81 mg/l O2. Vlerat respektive te fosfateve (si fosfor total) rezultojne 7,08 mg/l Pt dhe 1,7
mg/l Pt. Ndotja nga fosfori lidhet me sa duket me perdorimin e detergenteve me fosfor. Ne fakt
edhe ne aspektin vizual, ujrat mbas stacionit te pompave te hidrovorit kane permbajtje te larte
shkume. Edhe vlerat e Nevojes Kimike per Oksigjen (NKO) dhe te Nevojes Biokimike per Oksigjen
(NBO), paraqiten te larta, respektivisht 82,50 mg/l O2 29,85 mg/l O2 per NKO dhe 29,25 mg/l O2
9,75 mg/l O2 per NBO5.Gjate vitit 2006 analizat, referuar mesatares se kater mostrave, ne
hidrovorin e Porto Romanos, tregojne ne pergjithesi nivele te larta te ndotjes, sikedhe ne tabelen ne
vijim.
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Gjithashtu edhe ndotja bakterollogjike eshte pertej normave te lejuara. Nje situate e till e ben zonen
per rreth vend shkarkimit te ujrve te ndotura ne det te pa papershtshem per perdorim balnear.
Ne Raportin mbi Gjendjen e Mjedisit per vitet 2003 – 2004, ujrat e hidrovorit ne Porto Romano jane
klasifikuar “maksimalisht te ndotura”.
Permbytjet
Pjesa veriperendimore te fushes se Spitalles, qe eshte pjesa me e prekur nga ky fenomen, ndodhet
afërsisht në kuotë të njëjtë me nivelin e detit. Në pjesët anësore të fushës kuota ngrihet deri në
1.40m/abs, ndërsa në pjesët qëndrore të saj kjo kuotë ulet deri në 0.44m/abs. Në pjesën veriore
verilindore dhe jugore fusha e Durrësit kufizohet nga vija bregdetare e detit Adriatik, ajo është e
hapur nga ana e detit dhe në këto drejtime ka patur lidhje direkte me atë ndërmjet dy kanaleve
komunikues, Gjirit të Durrësit dhe Porto Romanos. Ujërat e rreshjeve që zbresin nga faqet e kodrave
konturuese të rajonit së bashku me ujrat e kripura detare kanë qarkulluar lirisht nëpërmjet këtyre dy
kanaleve duke krijuar një rrjedhje të rregullt ujore nga Porto Romano deri në grykëderdhjen e vendit
të quajtur Ura e Dajlanit. Sot të dy këto kanale komunikues janë mbushur me aluvione detare e
kontinentale.
Per te evituar kthimin e fushës në moçalishte ujrat e rreshjeve derdhen nëpër sistemet e dendur të
kanaleve të bonifikimit me drejtim veriperendim-juglindje dhe verilindje–jugperendim, prej nga
nepermjet stacionit të pompave kalojnë në det të hapur. Gjithashtu jane ndertuar dhe nje sistem
argjinaturash dheu per te ndaluar ndikimin e ujerave detare ne pjesen me veriore te fushes, nga
Fshati Rinia e deri ne jug te zones kodrinore te Bishtit te Palles, qe do te sillnin kenetezimin e fushes.
Keto ujra jane te shellirta dhe shplajne tokat e kripura te ish kenetes se Durresit, te cilat gjate stines
se veres ze nje cipe te bardhe kripe. Kjo ndodh sepse vlerat e avullimit kapin kufirin maksimal te tyre.
Gjithashtu keto ujera ndodhen dhe nen ndikimin e detit.
Tokat
Sipas klasifikimit te Bankes Boterore, tokat ne zonen e ne fjale dhe perreth saj, u perkasin tipeve
Calcik Luvisol (LVcc) dhe Gleic Solloncak (SCgl). Keto toka kane per origjine fluvicet dhe gleicet. Ne to
dallohet qarte horizonti cambic.
Ne rajonin e Durresit, ato gjenden kryesisht ne zonen depresive te bregdetit. Keto toka kane
përmbajtje te larte kripe. Formimi i profilit te tyre eshte kontribut i aktivitetit aluvial ne periudhen e
Holocenit. Thellesia e ketij profili eshte relativisht e madhe dhe luhatet nga 1.5 deri ne 2.0m. Gjate
gjithe trashesise se profilit spikatin shtresat e ndryshme, ne te cilat dallohen qarte prania e ngjyres
dhe larmia e madhe e njesive tokesore, kryesisht haplik, molik, kalcik, gipsik, stanjik dhe gleik. Guret
mungojne gjate gjithe thellesise se profilit te tyre.
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Ne tre horizontet e para (0-20cm, 20-40cm dhe 40-90cm) lageshtia eshte vazhdimisht e pranishme,
ndersa ngjyra eshte gri.
Ne keto horizonte, struktura eshte kendore. Pershkueshmeria e sistemit rrenjor te bimesise se
kultivuar dhe asaj spontane, eshte aktiv ne shtresat e siperme, ndersa me rritjen e thellesise fillon e
dobesohet.
Ne horizontet e tjera, mbi 90 cm thellesi, kemi nje ndryshim te dukshem te ngjyres, aktivitet te
dobet te sistemit rrenjor, prishje te struktures se tokes dhe per rrjedhoje edhe mungesa te poreve te
saj.
Per gjate gjithe gjatesise se profilit, vlerat e aciditetit qendrojne te pa ndryshuara. Per pH ujor, keto
vlera shkojne nga 8.3 deri 8.7, ndersa per pH kripor nga 7.4 ne 7.5. Rritja e pH-it kripor dhe atij ujor
lidhet drejtperdrejt me thellesine e profilit te tokave.
Nga pikpamja e grimcometrise, keto toka perfshihen ne tipin argjlor. Ne te gjithe profilet e analizuar
rezulton se grimcometria e tokes eshte ne vlerat e meposhtme:
18.2% rere;
33.3% lyme; dhe
48.5% argjile me permbajtje te larte lageshtie
Kapaciteti i kembimit kationik eshte gati i barabarte per te gjitha shtresa e profilit, ne vlerat 35 deri
36.6. Ndersa raporti Ca/Mg eshte 15.36 / 10.1.
Sipas nje studimi te Landell Mills Ltd (Rapid EA for Industrial and Energetic Park’s at Porto Romano,
Durres Albania, May 2008), nuk ka te dhena per nivelin e ndotjes se tokes per munges te perfshirjes
te perfshirjes se kesaj zone ne Programin e Monitorimit Mjedisor. Toka konsiderohet e kripur dhe
mundet e ndotur nga permbytjet e shpeshta, prej ujrave te ndotura.
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III. Mjedisi atmosferik
3.1 Karakteristikat klimaterike
Pershkrim i mjedisit atmosferik
Pozita gjeografike në skajin perëndimor të vendit përgjatë buzës së Adriatikut, shtrirja meridionale
veri-jug, në trajtën e nje rripi relativisht të ngushtë me gjerësi jo më shumë se 50 km, ndikimi aktiv i
detit, relievi i ulët fushor dhe kodrinor, vargmalet që e rrethojnë nga lindja me shtrirjen e tyre
karakterisike veriperëndim-juglindje dhe që e mbrojnë nga erërat e ftohta dhe të forta kontinentale,
janë faktore themelore që kushtëzojnë veçoritë klimatike të rajonit te Durresit.
Vleresimi i vecorive klimaterike te ketij rajoni eshte bere duke u bazuar ne te dhenat shume vjecare
te vrojtuara ne periudhen 1965-1990, ne stacionet metereologjike te qytetit te Durresit dhe ate te
Sukthit.
Diellezimi dhe rrezatimi diellor
Rajoni merr sasi të mëdha orësh diell. Vlera e zgjatjes vjetore të diellëzimit lëviz në kufijtë 2600-2700
orë. Edhe numri i ditëve me diell lëviz nga 320-330 ditë. Vlerat me te larta jane vrojtuar ne korrik
ndersa me te ultat ne dhjetor.
Edhe rrezatimi diellor ndjek pothuaj te njejten shperndarje vjetore si dhe diellezimi. Energjia diellore
mesatare gjate nje viti eshte 1600 kWore /m2. Vlerat me te larta jane vrojtuar ne korrik, dhe me te
ultat ne dhjetor.
Diellezimi (ore) dhe rrezatimi diellor per rajonin e Durresit (kWh/m2)

3.2 Temperatura e ajrit
Relievi fushor dhe ndikimi i detit Adriatik kushtëzon në përgjithësi një uniformitet të kushteve
klimatike të rajonit. Ky ndikim shprehet në vlera mesatare të minimumeve absolute, të cilat vijnë
duke u ulur nga bregdeti në brendësi. E njëjta gjë ndodh dhe me vlerat mesatare të maksimumeve
absolute, por ndryshimi i tyre bëhet në kah të kundërt, pra zvogelohen nga brendësia në bregdet.
Temperatura mesatare e ajrit, në periudhën e muajit janar arrin 7-8oC, ndërsa gjatë korrikut dhe
gushtit luhatet nga 23oC, në brendësi, deri në 26oC buzë detit. Temperatura mesatare vjetore e
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rajonit të Durrësit është rreth 16oC. Efektet zbutese te afersise se detit në ultësirën bregdetare të
rajonit pasqyrohen ne numrin e diteve me ngrica, qe janë të rralla (5-10 dite), si dhe i diteve me
temperature me te larte se 30 oC (rreth 35 dite). Ditet me ngrica verehen kryesisht gjate sezonit te
dimrit, ne muajt dhjetor, janar dhe shkurt. Ne tabelen e meposhtme jane dhene disa nga parametrat
kryesore karakteristike te temperatures.

Temperaturat mesatare mujore, minimumet dhe maksimumet kane pothuajse te njejten
shperndarje vjetore, sic jane paraqitur dhe ne grafikun e meposhtem.

3.3 Rreshjet
Rajoni i Durresit bën pjesë në brezin e rreshjeve mesatare vjetore 1000-1500mm. Sasia dhe
shpërndarja e tyre, ne kete rajon, pëson ndryshim hapësinor. Rreshjet kanë tendencë të rriten nga
perëndimi në lindje. Muajt më të lagësht janë nëntori dhe dhjetori. Gjysma e ngrohtë e vitit
karakterizohet nga rreshje të pakta. Në Korrik e Gusht sasia e rreshjeve eshte minimale (rreth 20.2
mm). Periudhat e thatesires zgjasin 8-10 javë dhe në vite të veçanta 10-12 javë. Bora eshte fenomen
i rrallë, ndersa breshëri vrojtohet në çdo stinë, por më shpesh në dimër, 3-8 ditë në vit.
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Mesataret shumevjecare mujore te regjimit te reshjeve.

Shperndarja mujore e reshjeve

3.3 Era
Shpejtësia dhe regjimi i eres ndikohen nga deti Adriatik, per shkak te te cilit era ka karakterin e
puhizes detare, vecanerisht gjate sezonit te nxehte, dmth gjate dites era fryn nga deti ne toke,
ndersa gjate nates ne drejtim te kundert. Drejtimi mbizoterues i eres ndryshon sipas stineve.
Drejtimi i dyte i eres ne kete zone eshte drejtimi jug-lindje me nje frekuence 16.7%. Gjithashtu edhe
drejtimi veri-lindje eshte i pranishem gjate periudhes se ftohte te vitit me nje frekuence rreth 1213%.

Ne kete zone verehen shpejtesi te larta ere pamvaresisht nga stina e vitit. Izopletat e shpejtesise
mesatare te eres per vendmatjen perfaqesuese te Durresit jane paraqitur me poshte. Nga analiza
rezulton se shpejtesi te konsiderueshme te eres vihen re edhe ne oret e mengjesit dhe te mbasdites.
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3.6 Ajri
Cilesia e ajrit
Monitorimi i cilesise se ajrit ne pergjithesi dhe i ajrit urban ne vecanti eshte nje praktike e viteve te
fundit qe kryhet ne disa nga qytet kryesor te Shqiperise.
Megjithate si vend matjet ashtu dhe frekuenca e matjeve jane te pakta per te krijuar nje tablo te
qarte te cilesise se ajrit, ne qytetet objekt i monitorimit.
Nga te dhenat e tabeles me poshte per cilesin e ajrit ne qytetine Durresit, eshte e veshtire te behen
pergjithesime ne nivel qyteti vetem me matjet ne nje pike. Ne pergjithesi, konstatohet pothuaj e
njejta dukuri qe vihet re edhe per qytetet e tjera kryesore te vendit; ndotja mbi normativat e lejuara
nga lendet e ngurta pezull (LNP) dhe PM 10.
Rezultatet e monitorimit te ajrit per Qytetin e Durresit (prane DSHP)

Faktore mbi cilesine e ajrit ne qytetin e Durrsit eshte me shume impakti qe krijohet nga Porto
Romano pasi ne vendepozitimin e mbetjeve nuk merren masa per te paranaluar
ndotjen.Vendepozitimi eshte I hapur ne natyre dhe per shkak te gazrave te ndryshem qe clirohen si
dhe djegjeve qe ndodhin ben qe impakti ne ajer te jete shume mbi norma dhe te jete nje nga
problemet kryesore per zonen.

18

Vielf Studio
Studim Paraprak i Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis

3.7 Zhurmat
Zhurmat eshte nje ndotes fizik i mjedisit qe ne nivele te caktuara mund te jete me pasoja ne
shendetin e njeriut dhe faunen.
Te dhenat per nivelet e zhurmes, ashtu si dhe per cilesine e ajrit urban disponohen per disa nga
qytet kryesor te vendit. Bazuar ne matjet e kryera nga Institutit Shendetit Publik, qyteti i Durresit
renditet i dyti pas atij te Tiranes si qyteti me i ndotur nga zhurmat. Trafiku rrugor, hekurudhor dhe
detar, aktivitet ndertimore dhe zhurmat ne mjediset publike e kane rritur se tepermi nivelin e
zhurmes.
Vlerat mesatare te monitorimit te zhurmes, diten dhe naten, per qytetin e Durresit, viti 2018
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IV. Ekonomia dhe punesimi
Pozicioni gjeografik, kushtet e mjedisit dhe burimet njerëzore i kanë dhënë rajonit të Durrësit një rol
të rëndësishëm në ekonominë kombëtare. Vizioni i zhvillimit ekonomik të rajonit të Durrësit është i
lidhur ngushtësisht me zhvillimin e transportit përfshirë atë detar, hekurudhor, ajror e tokësor;
zhvillimin e të gjitha llojeve të turizmit dhe zhvillimin e përshpejtuar të bujqësisë me krijimin e
fermave të mesme e të mëdha.
Rajoni i Durrësit paraqet fuqi të shumta ekonomike, duke u renditur në vendin e dytë pas rajonit të
Tiranës. Pozicioni i Rajonit të Durrësit në qendër të Shqipërisë, vendosja e portit më të madh të
vendit, fuqitë investuese nga dërgesat e emigrantëve dhe burimet natyrore për zhvillimin e turizmit,
kanë favorizuar zhvillimin e disa sektorëve të ekonomisë rajonale dhe krijimin e një numri të madh të
ndërrmarrjeve aktualisht aktive.
Krijimi i sektorit privat, i cili në fillimet e viteve 90-të ishte i dobët dhe i pafuqishëm, sot ka krijuar
dhe ofron vende pune për rreth 32 përqind të fuqisë punëtore duke zbutur papunësinë. Sektorë si
peshkimi, industria, dikur me rëndësi në jetën ekonomike të shumë banorëve të këtij rajoni, i kanë
lënë vendin sektorëve të ndërtimit, tregtisë, industrisë së lehtë ushqimore dhe shërbimeve, te cilat
ofrojnë punësim për rreth 30 përqind të fuqisë punëtore.
Ne rrethin e Durresit jane aktualisht ne aktivitet 3511 subjekte ekonomike, midis te cilave 64 shoqeri
te perbashketa (Filanto, Floryhen, Trumph, Eurotech), etjer qe merren me rieksportin e
konfeksioneve te kepuceve, peshkut etjer.

Te dhenat e mesiperme japin nje panorame te nderrmarrjeve aktive sipas aktivitetit qe operojne ne
qarkun e Durresit,, ku vihet re, se nderrmarrjet kryesisht te llojit tregtar zene 51% dhe jane ne
pergjithesi nderrmarrje me permasa te vogla si ne prodhim ashtu edhe ne punesim. Perjashtohet ne
kete drejtim sektori i ndertimeve, qe edhe pse ka nje peshe te vogel (rreth 3.3%), dallohet per
nderrmarrje me permasa te medha.
Ne Qarkun e Durresit ushtrojne veprimtarine e tyre 6561 nderrmarrje, kryesisht te llojit tregtar.
Ne pergjithesi shohim se mbizoterojne nderrmarrje vetiake ose te vogla me nje punonjes (rreth 78%)
e ndermarrjeve aktive, ndersa nderrmarjet e medha si nga numuri i punonjesve ashtu edhe nga
teknollogjia qe perdorin perfaqesojne 10% te tyre.
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Numuri i pergjithshem i te punesuarve (i vleresuar rreth 66.097) ne keto nderrmarrje ndahet ne
menyre jo homogjene midis punesimit publik dhe atyre privat dhe brenda ketij te fundit sektorit
bujqesor dhe jo-bujqesor. Sektori bujqesor thith pjesen me te madhe te krahut te punes, duke
punesuar rreth 34.706 njerez.
Porti i Durresit, eshte percaktuar si nje pike hyrje per Korridorin e 8-te te transportit qe fillon nga
Shqiperia, kalon nepermjet Maqedonise dhe Bullgarise per te mbrritur ne portin e Varnas dhe
Burgasit ne Detin e Zi. Objektivi kryesor i projektit eshte krijimi i nje transporti te sigurt, sipas
standarteve europian dhe nderkombetare.
Porti i Durresit, eshte porti me i madh i vendit dhe mbulon rreth 85% te import-eksporteve shqiptare
te mallrave dhe me i rendesishmi ne transportin detar te udhetareve. Ai ka nje siperfaqe te
pergjithshme prej 1.4 km2 dhe nje akuatorium prej 0.67 km2. Ne port funksionojne 11 kalata
operues nga 6.60 -11m te thella me nje gjatesi rreth 2.200m. Siperfaqja totale per depozitimin e
mallrave eshte 270.000m2 nga te cilat 27.000m2 jane te mbuluara.
Ne portin e Durresit ngarkohen dhe shkarkohen te gjitha llojet e mallrave; minerale, karburante,
cimento dhe artikuj te kategorive te ndryshme. Ne port gjendet dhe terminali i trageteve, i cili ka ne
dispozicion nje kalate me gjatesi 186 ml dhe zhytje qe varion nga 7.40-7.90 ml. Ne kete terminal,
gjate vitit 2002, u perpunuan 1.683 tragete me 600.500 pasagjere, 138.000 automjete dhe 368.000
ton mallra.
Si nje vend me burime te medha dhe zhvillim te shpejte te ekonomise, qarku i Durresit behet shume
terheqes edhe per investitoret e huaj. Ne kete kontekst eshte per u theksuar fakti qe ne rrethin e
Durresit operojne 89 subjektet me kapital te huaj.

Pasqyra e ndermarrjeve me kapital te huaj
Ne shkalle qarku numri me i madh i nderrmarrjeve me kapital te huaj ushtrojne aktivitetin e tyre ne
fushen e tregtise dhe prodhim veshjesh , ne kete te fundit futen rrobaqepesi me material porositesi.
Keto subjekte klasifikohen ne grupin e nderrmarrjeve me permasa te medha te numrit te punonjesve
dhe te kapitalit.
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V. Mbetjete Urbane
Monitorimi i mbetjeve është një nga detyrimet sipas Vendimit Nr.103, dt. 31.03.2002 “Për
monitorimin mjedisor në Republikën e Shqipërisë“, që kohët e fundit është zëvendësuar me një
vendim të njëjtë, por më të zgjeruar, Vendimi Nr.1189, dt.18.11.2009 “Për monitorimin”. Të dhënat
aktuale për mbetjet janë të kufizuara dhe me besueshmëri të ulët. Ministria e Punëve Publike,
Transportit dhe Telekomunikacionit (MPPTT) llogarit të dhënat për asgjesimin vjetor të mbetjeve për
të gjitha bashkitë. Të dhënat e siguruara nga bashkia e Durrësit janë të ndryshme nga ato të marra
nga MPPTT, siç tregohet më poshtë në Tabelat 2 dhe 3. Diferenca vjen si rezultat i përdorimit të
metodave të ndryshme: Për shembull në 2006, MPPTT përdorte si koefiçient të gjenerimit të
mbetjeve 0.4 ton/banor/vit (që do të thotë 1.09 kg/banor/ditë) ndërsa bashkia e Durrësit përdorte
një koefiçient më të madh 0.48 ton/banor/vit (1.33 kg/banor/ditë), si dhe nga ndyshimet në numrin
e popullsisë së Durrësit, i cili varet nga burimi të cilit i referohemi (MPPTT ose Bashkisë). Përveç
kësaj, në të dyja rastet numrat për sasitë vjetore të mbetjeve janë vetëm përllogaritje pasi në
vendhedhjen e Porto Romanos nuk ka urë peshore.

Të dhënat mbi Asgjesimin e Mbetjeve
Bashkia e Durrësit)

Të dhënat mbi Asgjesimin e Mbetjeve
(Burimi: MPPTT)

Sezoni i lartë është gjatë muajve të verës për shkak të turistëve dhe për këtë arësye sasia e mbetjeve
të gjeneruara dhe atyre të asgjesuara është më e lartë gjatë sezonittë verës sesa në pjesën tjetër të
vitit (sidomos gjatë 3 viteve të fundit siç tregohet në Tabelën 4 më lart). Mesatarisht, një familje në
Durrës prodhon rreth 2 ton mbetje në vit ose 5.5 kg mbetje në ditë (sipas llogaritjeve të bazuara në
të dhënat e marra nga Bashkia e Durrësit). Bashkia Durrës dhe dy ndërmarrjet e saj të menaxhimit të
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mbetjeve, NShKD dhe NShKP nuk kanë të dhëna për sasitë individuale të rrymave të mbetjeve të
grumbulluara / asgjesuara nga rrymat e mbetjeve të rrezikshme, spitalore, ato të ndërtimit,
industriale dhe portuale). Përveç kësaj, për shkak të mungesës së urës peshore në vendhedhjen e
mbetjeve në Porto Romano, nuk kryhet monitorimi i duhur i vëllimit dhe llojit të mbetjeve të
asgjesuara aty. Autoritetet përgjegjëse për të monitoruar të dhënat mbi grumbullimin dhe
asgjesimin e vëllimeve të këtyre lloj mbetjesh (të rrezikshme, spitalore, ato të ndërtimit, industriale
dhe portuale) janë aktualisht të njëjtët gjenerues mbetjesh: spitali, autoriteti portual dhe bizneset
(rreth 4460 ente që operojnë në industrinë ushqimore, atë të lehtë, turizëm, ndërtim, transport)
Përbërja e Mbetjeve
Të gjitha llojet e mbetjeve grumbullohen dhe asgjesohen në Durrës. Këto mbetje ndahen në: mbetje
urbane, inerte, baltra, mbetje të gjelbra nga pemët, mbetje nga anijet, mobilje të vjetra, mbetje
plastike, metale, shishe, kanaçe, letër, rroba, etj. Përbërja e mbetjeve në Durrës nuk është
monitoruar rregullisht dhe nuk ka ndjekur gjithmonë të njëjtën metodologji standarte. Në vitin 20012002, kjo ndarje u monitorua në nivel kombëtar dhe lokal nga Instituti Shqiptar i Shëndetit Publik
(ISHP), siç paraqitet më poshtë në tabelën 5. Përveç kësaj, në vitin 2006, u bënë përllogaritje në bazë
të vëllimit të riciklimeve të kryera në nivel kombëtar të cilat u raportuan në studimin për Vlerësimin
e Sektorit të Riciklimit të Mbetjeve në Shqipëri (mbështetur nga IFC / PEPSE Program i Lidhjeve të
Riciklimit) siç paraqiten në tabelën 6 më poshtë. Në vitin 2009, Projekti INPAEL i BE-së ndërmori një
sondazh për përbërjet e mbetjeve në disa qytete (duke përdorur mostra të mbetjeve nga
kontenierët e mbetjeve bashkiake) në mbarë Shqipërinë dhe përllogaritjet mesatare të tyre janë
paraqitur në tabelën 7 më poshtë. Duket qartë se është e vështirë të krahasohen të dhënat (vite të
ndryshme, metodologji të ndryshme, etj), megjithatë, jepet një ide e përgjithshme për përbërjen e
mbetjeve në Durrës ose në nivel kombëtar.
Përbërja e Mbetjeve në Durrës dhe Shqipëri (Burimi: ISHP, 2001-2002)

Përbërja e Mbetjeve që Riciklohen
Riciklimit të Mbetjeve në Shqipëri,viti 2006)
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Përbërja e Mbetjeve në Shqipëri (Burimi: INPAEL, viti 2009)

Sipas Qarkut të Durrësit (Rajoni) nga të dhënat e vitit 2007, ndarja e sasive të mbetjeve është si
vijon: mbetje urbane (96.7%), mbetje të gjelbra (1.65%), mbetje inerte dhe baltë (1.59%). Sipas të
dhënave të marra nga NShK dhe të paraqitura më poshtë në Grafikun 2, sasia totale e rrymave të
mbetjeve të ndara në Durrës për vitin 2009 është: 94.31% mbetje urbane, 3.34% mbetje inerte dhe
baltë, 1.57% mbetje të gjelbra 0.79% mbetje të tjera. Mbetjet urbane janë rryma kryesore e
mbetjeve që kontribuojnë në sasinë totale të mbetjeve. Natyra sezonale e mbetjeve dhe rrymat e
mbetjeve mund të shihen më poshtë në Grafikët (3-6). Gjatë sezonit të verës, mbetjet urbane rriten
në mënyrë të konsiderueshme, si rrjedhim i rritjes së konsumit nga turistët dhe bizneset. Në disa
vite, vihet re rritje e konsiderueshme e mbetjeve inerte dhe baltës. Kjo gjë mund të jetë rezultat i
rritjes së aktiviteteve të ndërtimit. Në disa vite, vihet re ulje e sasisë së mbetjeve të gjelbra, në
krahasim me sasinë e gjeneruar të këtyre mbetjeve, por kjo ka ardhur më tepër si rezultat i
mungesës së të dhënave (mbetjet e gjelbra nuk janë raportuar rregullisht nga NShKP).

Sasia Totale e Mbetjeve dhe Sasitë sipas Rrymave të Mbetjeve (2006-2009) (Burimi:NShKD dhe
NShKP)
Menaxhimi i mbetjeve ne vend eshte akoma ne nje nivel te ulet. Me sisteme per grumbullimin e
mbetjeve te ngurta jane pajisur vetem qytetet, por jo zonat rurale. Sasia e mbetjeve qe riciklohet
eshte 10%. Kryesisht mbetjet asgjesohen ne vend grumbullimet e mbetjeve. Pervec landfill-eve te
Sharres dhe Bushatit dy venddepozitime te tjera te medha po planifikohen te behen brenda nje afati
te shkurter (2013): nje ne Korce/ Maliq (mbeshtetur nga KfW) dhe nje tjeter ne Sarande/Bajkaj
(mbeshtetur nga Banka Boterore). Nuk ka nje sistem te sigurte per administrimin e mbetjeve te
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rrezikshme (atyre te prodhuara nga industrite dhe ato shtepiake). Sistemi i menaxhimit te mbetjeve
te rrezikshme eshte shume i dobet dhe pjesa me e madhe e grumbullimit te mbetjeve kryhet nga
sektori privat, gjithashtu edhe impiantet e riciklimit jane ne pronesi te sektorit privat. Sigurimi i
ketyre aktiviteteve dhe sistemi i menaxhimit jane ende ne fillimet e tyre dhe varen nga
disponueshmeria e materialeve te riciklueshme me nje cilesi te mire. Ne shumicen e rasteve
industria e riciklimit varet nga lendet e para te riciklueshme qe importohen ne Shqiperi.
Egziston nje politike dominuese dhe e perhapur e hapjes se gropave dhe e grumbullimit te mbetjeve
ne to. Instrumentet ekonomike per administrimin e mbetjeve jane te pakta dhe me vlere te
pakonsiderueshme. Problemet e administrimit te mbetjeve jane te shumta dhe te ndryshme. Zonat
rurale nuk jane te mbuluara akoma nga sherbimet e menaxhimit te mbetjeve. Pjesa me e madhe e
mbetjeve te ketyre zonave depozitohen neper lumenj ose ne ane te rrugeve te cilat pastrohen nga
ujerat dhe ne kete menyre zhvendosen ne nje pjese tjeter toke dhe ne fund ne rrjedhjet ujore.
Mbetjet bashkiake kane nje perqindje te larte te mbetjeve organike dhe aktualisht ne vendin tone
nuk kompostohen keto mbetje me qellim qe te reduktohet sasia e tyre ne venddepozitime.Pjesa me
e madhe e mbetjeve te krijuara (ne peshe) jane te prirura te jene substanca inerte, ne vecanti
mbetjet e ndertimeve, por rreziqet me te medha jane te lidhura me vellime te vogla (kryesisht
industriale) te mbetjeve te rrezikshme. Mbetjet komunale kane nevoje per nje grumbullim te
kushtueshem dhe te zgjeruar, transportim dhe rregullim. Kondita te vecanta duhet t’u aplikohen
kategorive te ndryshme, si p.sh. mbetjet nga shendetesia. Sektori i mbetjeve paraqet nje nga sfidat
me te rendesishme qe ndesh Shqiperia. Raporti i fundit mjedisor i 2014 i hartuar nga Qeveria
permbledh keto ceshtje:
Sistemet per grumbullimin dhe heqjen e mbetjeve jane te pamjaftueshme dhe joefektive;
 Vendimet per mbledhjen dhe heqjen e tyre nuk mund te behen ne mungese te nje
informacioni te besueshem;
Nuk ka nje tradite te mirefillte per trajtimin dhe heqjen e mbetjeve;
 Burimet financiare dhe teknike jane te pamjaftueshme; dhe
 Publiku ka mungese informacioni per sa i perket rrezikut qe shkaktohet nga administrimi i dobet i
mbetjeve.
Ministria e Transportit dhe Infrastruktures ka ngritur dhe plotesuar “Regjistrin vjetor te prodhimit te
mbetjeve urbane dhe inerte sipas Bashkive dhe Qarqeve”. Sic vihet re nga tabela, qarku i Tiranes
gjeneron sasine me te madhe te mbetjeve urbane. Kjo shpjegohet me numrin e madh te popullsise si
dhe zhvillimin ekonomik (prioritar sektori i ndertimit) ne keto qarqe. Krahasuar me vitin e kaluar,
vihet re nje ulje e ndjeshme e shumes totale te mbetjeve.

Gjenerimi i mbetjeve sipas qarqeve, per vitin 2014
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Grumbullimi i Mbetjeve të Ngurta
Të dyja ndërmarrjet kanë të punësuar rreth 129 punonjës (numër ky që rritet deri në 154 gjatë
sezonit të lartë), përdorin rreth 23 makina (për grumbullimin dhe transportimin) dhe mbi 1055
kontenierë me një kapacitet total prej 1160m3 , siç është paraqitur në tabelën 8. Ka 5 kontenierë për
1,000 banorë. Mbetjet hiqen nga 506 pika të grumbullimit të mbetjeve (ku mesatarisht ka 2
kontenierë për PGM), dhe mbetjet e hequra nga një kontenier janë mesatarisht 263kg/ditë.

Ndërmarrjet e Shërbimeve Komunale në Grumbullimin e Mbetjeve (Burimi:NShKD dhe NShKP)
Bazuar në Rregulloren Higjeno – Sanitare për shërbimet e pastrimit në zonat urbane dhe rurale dhe
për menaxhimin dhe trajtimin e mbejeve, (Nr. 376, dt. 17. 11. 1997) është rekomanduar që duhet të
ketë një kontenier publik për 400 banorë. Durrësi është brenda këtij standarti, meqënëse ka 1
kontenier për 193 banorë, megjithatë, shpërndarja e kontenierëve në territorin e Durrësit nuk është
bërë në mënyrë proporcionale (veçanërisht në zonën e plazhit). Përveç kësaj, Pikat e Grumbullimit të
Mbetjeve (PGM) në Durrës mund të jenë të paisura me kontenierë ose janë thjesht pika të hapura
vendhedhjesh (veçanërisht në zonat periferike).
Investimet zakonisht përfshijnë: mirëmbajtjen e kontenierëve, blerjen e kontenierëve (për të shtuar
numrin ose për t’i zëvendësuar) dhe hapjen e PGM-ve të reja. Mesatarisht janë zëvendësuar/
rinovuar çdo vit 10-15 % e kontenierëve. Gjatë tre viteve të fundit numri i kontenierëve nuk ka
ndryshuar. Numri dhe vendodhja e kontenierëve përcaktohen nga bashkia. PGM-të pozicionohen në
një largësi prej 10m nga dyert dhe dritaret e ndërtesave më të afërta dhe zakonisht vendosen në
beton ose sipërfaqe të asfaltuar. Zona përreth kontenierëve (një sipërfaqe prej 6-12 m2) pastrohet
menjëherë pas largimit të mbetjeve. Kontenierët publikë lahen dhe disinfektohen një herë në javë
me gelqere klorike me 5 % klor aktiv.
Grumbullimi dhe transporti i mbetjeve kryhet gjatë ditës. Grumbullimi organizohet si më poshtë:
a. Grumbullimi nga kontenierët e vendosur në hapësira publike;
b. Grumbullimi derë më derë me qese plastike;
c. Grumbullimi në kontenierë vendosur në hapësira private;
d. Gjeneruesi i mbetjeve mund të transportojë mbetjet e veta direkt në vendhedhjen e mbetjeve.
NSHKD ka grumbulluar 170 ton mbetje/ditë në vitin 2009 (të gjitha llojet e mbetjeve), sasi kjo më e
madhe krahasuar me 149 ton mbetje /ditë në vitin 2005. NSHKP ka grumbulluar 108 ton mbetje/ditë
në vitin 2009 (të gjitha llojet e mbetjeve), sasi kjo më e madhe se 93 ton mbetje /ditë krahasuar me
vitin 2005.
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Sasia e Mbetjeve e Grumbulluar/Asgjesuar* (Burimi: NShKD dhe NShKP)

Transportimi i Mbetjeve të Ngurta
Transportimi i mbetjeve urbane për në vendin e asgjesimit bëhet nga ndërmarrjet e shërbimeve
komunale të bashkisë. Mbetjet nga kontenierët në qytet hiqen nga kamionë specialë (makina
teknologjike (agregatë) dhe nga makina të hapura ose të mbuluara) një herë në ditë çdo ditë dhe
transportohen për në vendasgjesimin e Porto Romanos. Në këtë sektor punojnë 75 punonjës (61
punonjës tek NShKD dhe 14 punonjës tek NShKP) të cilët përdorin 23 makina (10 agregatë, 10
kamionë, 2 kamioncina dhe 1 zetor) që transportojnë mbetje mesatarisht nëpërmjet 2 rrugësh në
ditë siç tregohet në tabelën 10 më poshtë sipas llogaritjeve të kryera nga NShK-të. Gjatë 10 viteve të
fundit të paktën nuk ka patur asnjë ndryshim në numrin e makinave. Në çdo pikë grumbullimi të
mbetjeve punojnë 3 punëtorë.

Automjetet e Ndërmarrjeve, shkarkimet dhe rrugët mesatare ditore (Burimi: NShKD dhe NShKP)
Nga llogaritjet e bëra më sipër në tabelën e mesiperme tregohet se mesatarisht një makinë bën 2
rrugë në ditë. Zakonisht makinat nuk kanë intinerar specifik logjistik të rrugës që duhet të ndjekin.
Kjo mund të jetë një nga arsyet e inefiçencës së menaxhimit logjistik dhe të mos përdorimit
produktiv të çdo makine.
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Makinat janë të tepër të vjetra (mesatarisht viti i prodhimit është të paktën mes viteve 1985 – 1988
që do të thotë rreth 25 vjeçare) dhe jo në kushte të mira operacionale. Ato duhet të zëvendësohen
nga makina të reja. Ky investim është i nevojshëm. Në pikat e asgjesimit, mbetjet duhet të peshohen
në urën peshore të kalibruar dhe të dhënat duhet të regjistrohen dhe t’i dërgohen bashkisë sipas një
grafiku kohor të përcaktuar më parë. Për fat të keq, kjo kërkesë e rregullores nuk është aplikuar
akoma, si rezultat i mungesës së urës peshore në vendhedhjen e Porto Romanos.
Asgjesimi i Mbetjeve të Ngurta
Vendhedhja e Porto Romanos është i vetmi vend asgjesimi që përdoret në Durrës. Ai është
funksional që prej vitit 1994 dhe ndodhet në zonën industriale, 4-5 km në Veri të Durrësit.
Vendhedhja është pronë shtetërore nën zotërimin e Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe
Energjitikës dhe administrohet nga Bashkia e Durrësit, megjithatë ajo ende nuk është regjistruar në
regjistrin themelor të pronave-hipotekë. Vendhedhja është organizuar në 3 parcela dhe mbulon një
sipërfaqe prej rreth 200,000 m2. Ajo pozicionohet në një zonë mjedisore sensitive, në një ligatinë që
shpesh gjatë sezonit të shirave përmbytet. Ligatina ndodhet pothuaj në nivelin e detit dhe shtrihet
përafërsisht mbi rreth 30 km2 në drejtimin Veri-Jug, paralel me vijën bregdetare. Vendndodhja është
shenjuar në foton 12.
Vendhedhja e Porto Romanos është e vetmja vendhedhje për zonën e Durrësit dhe e gjithë sasia e
mbetjeve bashkiake të pa ndara, një përzierje e mbetjeve të rrezikshme me mbetjet e parrezikshme,
mbetjet spitalore dhe mbetjet industriale së bashku me mbetjet inerte, përfundojnë në këtë
vendhedhje, duke mos ndjekur asnjë standart mjedisor . Vendhedhja ka një jetë të mbetur prej 5
vjetësh, por është më mirë të braktiset e mbyllet siç duhet dhe të ndërtohet një lendfill i ri në
territorin e Durrësit ose të përdoret një lendfill i përbashkët / rajonal në një zonë tjetër. Nëntoka në
këtë vend është e përbërë nga argjila dhe balta që kanë një përshkrueshmëri të ulët. Mbetjet janë
hedhur në një lartësi përafërsisht rreth 5-6 m. Si rezultat, kapaciteti total i 3 parcelave llogaritet të
jetë 1.1 – 1.3 M m3 . Tashmë, gati gjysma e hapësirës ajrore është e mbushur dhe rreth 600,000 m3
janë ende të disponueshme.
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Ligatina është ndarë në parcela që mbulojnë secila një sipërfaqe prej 370 x 200 m. Çdo parcelë është
e rrethuar me ulluqe të vogla kulluese, që janë të lidhur me një sistem kullimi për të gjithë ligatinën.
Uji i kulluar më pas grumbullohet në një kanal i cili derdhet në det. Vendhedhja e Porto Romanos
përfshin tre parcela me një sipërfaqe totale prej 22,2 ha. Foto 13 jep një pamje më të qartë të zonës
së lendfillit të marrë nga ajri. Tashmë, njëra nga parcelat është e mbushur me mbetje (parcela e
shënuar me vijën e verdhë), ndërsa e dyta aktualisht është e mbushur në masën 50% dhe është ende
në funksion. Parcela e tretë që ndodhet në Lindje është e mbushur në masën 50% gjithashtu.

Pamje ajrore e vendhedhjes së Porto Romanos
Sistemi i ulluqeve dhe kanaleve kulluese mund të shihet edhe në figurën 3, me kanalin kullues
kryesor në anën e majtë.

Vendhedhja e Porto Romanos–zona e kullimit
dhe kufiri

Vendhedhja e Porto Romanos – zona e hedhjes

Vendhedhja e Porto Romanos operohet nga Ndërmarrja e Shërbimeve Komunale Durrës. Ndërmarrja
ka 5 punëtorë në vendhedhje, që punojnë me një buldozier totalisht të amortizuar. Mbetjet
transportohen nëpërmjet një rruge të vogël të lendfillit, hidhen aty dhe lëvizen me Plani Lokal i
Menaxhimit të Mbetjeve për Bashkinë e Durrësit .
Shumë pjesë të lendfillit nuk janë të disponueshme si rezultat i përmbytjes. Punëtorët thjesht i
mbulojnë këto zona duke hedhur mbetje të tjera mbi to. Nuk ekzistojnë paisjet bazë dhe
makineritë, siç është për shembull kompaktori (ngjeshësi). Zona e shpërndarjes nuk ka urë peshore,
si rrjedhim, operatori, (NSHKD) mund vetëm të përllogarisë sasinë e mbetjeve të dërguar në
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vendhedhje në bazë të numrit ditor të rrugëve që bën një kamion, vëllimit të kamionit dhe
standarteve që përdoren për normat e konvertimit. Në vitin 2009, sipas të dhënave të ofruara nga
Bashkia e Durrësit, 101,507 ton mbetje (të grumbulluara nga Qyteti i Durrësit, zona e Plazhit në
Durrës, Shkozeti dhe disa fshatra përreth) u asgjesuan në vendhedhjen e Porto Romanos sipas të
dhënave të siguruara nga Bashkia e Durrësit

Asgjesimi vjetor i Mbetjeve në Vendhedhjen e Porto Romanos (Burimi: Bashkia e Durrësit)
Megjithatë, si rezultat i mos ekzistencës së urës peshore, dhe as të ndonjë peshoreje të thjeshtë në
këtë vend, eksperti i menaxhimit të mbetjeve (Dr. Florian Kolsch, Dhjetor 2009), duke u bazuar në
numrin e popullsisë (203,550 banorë) dhe sasinë mesatare të mbetjeve të gjeneruara (të
grumbulluara) për banor (0.85 kg/ditë ose 0.31t/vit) që përdoret në vendet me zhvillim të ngjashëm
ekonomik, ka llogaritur se sasia reale e mbetjeve të asgjesuara në vit në Durrës duhet të jetë në
shkallën nga 63-67,000 ton. Performanca mjedisore e vendhedhjes është katastrofike për shkak të
çdo aspekti të emetimeve potenciale. Vendhedhja vuan nga ndotja e mbetjeve, lëngjet që rrjedhin
nga lendfilli në ujrat nëntokësorë dhe në det, emetimet e pakontrolluara të biogazrave, e gjithashtu
vendi merr flakë rregullisht në kohë të thatë, duke shkarkuar përqëndrime të larta të dioksinave dhe
furaneve. Risqet më të mëdha në lidhje me mjedisin, shëndetin e njerëzve dhe sigurinë janë si më
poshtë vijojnë:






Ndotja e tokës dhe e sipërfaqes rrezikon florën dhe faunën në ligatina;
Problemet e higjenës mund të shkaktojnë sëmundje tek gërmuesit e mbetjeve, stafi,
shpërndarësit privatë të mbetjeve, dhe te vizitorët e padëshiruar. Në fakt, stafi që punon në
vendhedhje nuk përdor asnjë paisje personale për mbrojtje;
Risqet për shëndetin nga zinxhiri ushqimor (kafshë shtëpiake të infektuara) dhe kafshë të
tjera (qen, zogj);
Tymi nga zjarret në lendfill mund të jetë i rrezikshëm si rezultat i dioksinave dhe përmbajtjes
së ndotësve të tjerë.

Vendhedhja e Porto Romanos nuk ka:
 shtresë mbrojtëse për ujin për të shmangur penetrimin nëntokësor të lëngjeve që rrjedhin
në lendfill;
 barriera kufitare;
 sistem grumbullimi për infiltrimin e mbetjeve;
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impiant të grumbullimit të ujrave sipërfaqësorë (për ujin nga shiu);
rrjet për të mbledhur biogazrat;
mbulim ditor të mbetjeve për të shmangur erërat dhe djegien e mbetjeve;
rrjet rrugësh të brendshme;
zyra në vendhedhje;
impiant për ndarjen manuale të mbetjeve. Gërmuesit e mbetjeve qëndrojnë në majë të
mbetjeve për të ndarë rrymat e mbetjeve që ju interesojnë;
rrethim me gardh të fushës;
akses të kontrolluar;
sistem peshimi;

Duke qenë se vendhedhja nuk ka ndonjë barrierë teknike, lëngjet që rrjedhin në lendfill ndosin
sistemin kullues të ligatinës. Gjthashtu, lidhja e sipërfaqes së tokës me vëllimin është ekstremisht e
pafavorshme (si rezultat i lartësisë së ulët të mbushjes me mbetje), gjë që gjeneron më shumë lëngje
që rrjedhin në lendfill se sa zakonisht. Situata është përkeqësuar edhe si rrjedhim i banorëve të rinj
që janë vendosur afër zonës së vendhedhjes dhe që janë të ekspozuar ndaj rreziqeve të lidhura me
vendhedhjen. Në veçanti, gërmuesit e mbetjeve, përfshirë këtu gra dhe fëmijë, janë të pranishëm në
vendhedhje pasi përzgjedhin rryma mbetjesh të caktuara. Qindra kafshë shtëpiake, shumica derra,
gjenden në vendhedhje, duke rrezikuar si ushqimin, ashtu edhe higjenën, duke qenë se derrat e
ngordhur sapo janë hedhur në vendhedhje.
Vendhedhja e Porto Romanos është konsideruar si rrezik mjedisor (hot spot) dhe megjithëse ajo ka
kapacitet edhe për rreth 5 vjet të tjerë, është rekomanduar që të braktiset dhe të mbyllet sa më
shpejt që të jetë e mundur. Opsion për të ardhmen për asgjesimin e mbetjeve është një lendfill i ri
në territorin e Durrësit ose një lendfill i përbashkët / rajonal në një zonë tjetër. Për të përmbushur
standartet funksionale minimale, Porto Romano të paktën duhet të ketë: një portë të kontrolluar për
hyrjen, një peshore të thjeshtë, një vend për të pastruar makinat dhe paisjet e reja (mund të blihen
edhe të përdorura, për të reduktuar kostot, por në këtë rast duhet të mbahen në gjendje të mirë
pune).

Rrugë hyrëse

Kompaktimi (ngjeshja) i (e) mbetjeve

Ne kete foto ne veme re qe ne vendepozitimin e Porto Romanos nuk ka nje kontroll te plote te
personave qe mund te futen apo dhe te bagetive .Eshte vene re qe persona qe jetojne aty pereth si
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pasoje e varferise se madhe e papunesise gjen ngushellim ne ambjentet e vendgrumbullimit per te
mbedhur hekur dhe per ta shitur ate por nuk e kuptojne rrezikun e vertete qe vjen nga ai ambjent .
Eshte shqetesuse dhe problematik shume e madhe fakti qe aty futen kafshe te ndryshme (
lopa,qingj,dele) apo ushqehen ne ate habitat .Kontrolli I tyre eshte ne ivele minimale dhe me pas ato
bageti dergohen ne thertore nga ku ai mish konsumohet nga te gjithe NE qytetate te Durssit dhe te
Shqperise .Duhet ta kuptojme dhe te nderveprojme sa me pare pasi rreziku I shkaktuar nga Porto
Romano eshte kudo uje,ajer,toke ,ushqim …

Grumbulluesit e mbetjeve

Tymi në vendhedhje

Zona e Përmbytur

Zjarret në vendhedhje

Sic u permend dhe me siper mbetjet qe depozitohen ne vendgrumbullim jane 80% jane paketime
(karton ,letra ,qelq ,dru,gome ) dhe 40% plastike.Plastika nuk biodegradohet por kalon nepermjet nje
procesi te njohur me termin Fotodegradim ne te cilen rrezatimi diellor e copton ate ne pjeseza
gjithmon e me te vogla deri ne perfitim pluhuri .Plastika nuk zhduket madje ajo mbetet nder shekuj
duke shkatuar deme ndaj ekosistemit.
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Duhen marre masa sa me pare per Mbylljen e Porto Romanos .
Vendhedhja e mbetjeve në Porto Romano duhet të mbyllet sa më parë që të jetë e mundur,
meqënëse ajo vë në rrezik shëndetin e njerëzve dhe mjedisin. Ndërtimi për mbylljen dhe kujdesi i
mëtejshëm mund të kryhet në nivele të ndryshme teknike në varësi të rregulloreve dhe nevojave
teknike. Masa më e thjeshtë është mbulimi i lendfillit, që konsiston në materiale dhérash më pak të
përshkrueshme. Kjo masë redukton gjenerimin e lëngjeve që rrjedhin nga lendfilli dhe kap
shkarkimet e gazrave, tymit, fryrjen e erës dhe burime të tjera në një masë të caktuar. Një sistem
modern (me teknologji të lartë) për mbylljen e vendhedhjes është mbulimi i pjesës së sipërme me
dhéra që përbëhen nga një shtresë argjilore gjeo-sintetike ose përbërës të ngjashëm materialesh
ndërtimi.
Për shkak të vendndodhjes kritike në ligatinë, shkarkimet mund të bllokohen tërësisht vetëm duke
rrethuar territorin e vendhedhjes së mbetjeve me një mur mbajtës të kombinuar me të
ashtuquajturën minimizim hidraulik. Kjo metodë kërkon pompim të vazhdueshëm të lëngjeve që
rrjedhin në lendfill me qëllim që të ulë nivelin e tyre nën lendfill, gjë e cila do të rezultojë në
ndryshimin e drejtimit të rrjedhës së shkarkimeve (nga jashtë brenda). Trajtimi i lëngjeve që rrjedhin
në lendfill është i nevojshëm.
Kujdesi i mëtejshëm do të zgjasë të paktën 15 vjet ose më shumë.
Duhet te theksojme qe emetimet ne ajer nga vendepozitimi I Porto Romaos ka impact te
drejterdrejte ne :
 Rritja e temperatures mesatare te tokes
CO2,CH4,N2O dhe disa gaze te halogjenuara kapin nxehtesine ne atmosphere dhe rrisisn
temperature e siperfaqes se tokes .Rritja e perqendrimeve te ketyre gazeve ndikon ne rritjen e
temperatures se tokes. Gazet me efekt sere nuk qendrojne thjesht ne nje vend pasi jane emetuar ne
atmosphere ,ato levizin dhe me ane te eres shperndahen gjithandej gje qe nenkupton qe
perqendrimi I nje gazi eshte I njejte kudo qe matet.
 Shkaterimi I shtreses mbrojtese te ozonit ( O3)
O3 mbron organizmat ne toke ndaj UV (rrezeve Ultra Violet) .Oksidi I Azotit ( N2O) eshte gazi me
efektin me te demshem per shkaterrimin e shtreses se ozonit . UV perben rrezik serioz per shendetin
e njeriut ,ajo nuk shkakton vetem djegje nga dielli por dhe shtim te rasteve te kancerit te lekuresdhe
kataraktit te syve. Rritja e dozes se UV ka impakt serioz dhe ne biodiversistet ( Redukton sasine e
planktonit ne oqeane,sasine e peshkut ,ndikon negativisht ne rritjen e bimeve si dhe ul
produktivitetin e agrokultures.
 Ndikim potencial ne shendet
Ne varesi te llojit te materialit te pranishem ne mbetje, ekziston nje potencial I konsiderueshem per
ndodhjen e ekspozimit te demshem,vecanerisht te individeve qe merren me menaxhimin e mbetjeve
dhe te komuniteteve qe jetojne ne afersi te zonave te trajtimit te mbetjeve
Nje individ eshte I ekspozuar nga substancat pereth me ane te nje ose disa rrugeve
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Frymemarrjes
Ujit
Konsumimit te ushqimeve qe permbajne substance
Kontakti I siperfaqes se lekures

Cdo substance ndaj te ciles ekspozohemi mbart potencial per te shkaktuar efekte te demshme.
 Ndikim ne shendetin e njeriut
Ndikimi ne shendetin e njeriut eshte I larte .Personat qe punojne aty duhet me patjeter te jene te
pajisur me aparatturat perkatese ne lidhje me rregulloren e rrezikut ne pune.Por nese ata nuk I
zbatojne rregullat perkatese kane mundesi te kapen nga shume semundje te cilat vijne si pasoje e
gazrave qe clirojen ne ate ambjent. Ne nje perimeter te caktuar dhe banoret pereth jane te
ekspozuar ndaj semundjeve te cilat do te permenden me poshte .
Problem I madh eshte sepse ne afersi te vendepozitimit ndodhet dhe Universisteti “Aleksander
Moisiu “ ku stafi akademik si dhe studentet bejne protest ate vazhdueshme per te vene ne dukje
anet negative qe po shkakton ky ambjent ne jetesen e tyre.
Vendgrumbullimi i mbetjeve ndodhet vetëm 200- 250 metra larg dhe tymi përplaset këtu (në
godinën e universitetit ‘Aleksandër Miosiu’). Këtu është e pamundur të zhvillohet në kushte normale
procesi mësimor. Nëse hapim dritaret, nuk arrijmë të pikasim njëri-tjetrin si pasojë e dendë- sisë së
tymit. Zhvillojmë mësim me dritare e dyer të mbyllura dimër-verë”, tregojnë studentet Almira
Met’hasa dhe Borana Meco. Të njëjtin shqetësim kanë dhe pedagogët e këtij universiteti dhe
studentëte tjerë, të cilët vuajnë pasojën e ndotjes mjedisore që shkaktohet fare pranë korpusit.
Ndikimet ne shendetin e njeriut jane :
 Iritim I syve
 Dhimbje e shpeshte koke si pasoje e gazrave qe clirohen ne atmosphere
 Infeksion ne rruget e frymemarjes ( sasia e dioksidit te squfurit )
 Azem ( nga sasia e dioksidit te azotit )
 Pakesim I kapacitetit te oksigjenit ( mbartes se gjakut I monoksidit te karbonit )
 Efekte ne sistemin nervor (saisa e plumbit ,magnezit monoksid karbont)
 Efekte ne sistemin imunitar (benzene ,plumbi ,merkuri)
 Difekte te lindura dhe difekte te riprodhimit ( deri ne mutacione gjentike )
 Kancer I lekures (kromi ,benzene ,klouri I vinilit ,hidrokarburet aromatike )
 Efekte ne melci (arseniku )
 Efekte ne veshka ( merkuri ,kadiumi ,kromi ,plumbi )
Keto jane vetem disa nga semundjet e permendura qe jane rrezik shume I madhe dhe te gjithe duhet
te reagojme sa me pare sepse jetojme cdo dite ne keto ambjente te cilat po na shkurtojne jeten.
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VI. Masat konkrete
Mbetjet urbane (të ngurta) konsistojnë kryesisht në përzierje të mbetjeve ushqimore, të letrës,
kartonit, qelqit, metaleve, drurit, gomës, plastikës dhe tekstileve.Më tepër se 30% e mbetjeve të
ngurta urbane përbëhet prej paketimeve dhe rreth 40% e kësaj të fundit është plastikë. Plastika nuk
biodegradohet por kalon nëpërmjet një procesi të njohur me termin fotodegradim në të cilin
rrezatimi diellor e copëton atë në pjesëza gjithmonë e më të vogla deri në përftimin e pluhurit.
Plastika nuk zhduket, madje edhe kur ndodhet në gjendje pluhuri ajo mbetet për shekuj duke
shkaktuar dëme të mëdha ndaj ekosistemeve. Për shkak të jetëgjatësisë së mbetjeve plastike, sasia e
mbetjeve plastike që hidhen përbën një problem të madh. Rritja dhe urbanizimi i popullsisë po
shoqërohet me rritje të mbetjeve të gjeneruara. Kështu pritet që bota të përjetojë një pesëfishim të
volumit të mbetjeve urbane deri në 2025. Në mënyrë direkte ose indirekte, mbetjet ndikojnë
negativisht në mjedis, shëndet dhe ekosistem, ato janë barrë për planetin. Në Shqipëri, sasia vjetore
e mbetjeve të ngurta të gjeneruara në 2015 ishte 951 359 tonë ose mesatarisht 305 kg për banor
dhe e atyre të ricikluara rreth 19 336 tonë. Në vendin tonë gjenden rreth 65 vend-depozitime të
pakontrolluara mbetjesh urbane të përmasave të ndryshme, të cilat nuk ndjekin ndonjë kusht teknik
ose mjedisor. Ndërkohë ekzistojnë këto landfille:
Landfilli I Sharres, Tirane me kapacitet 196 820 Tone
Landfilli I Bushatit ,Shkoder me kapacitet 39.796 Tone
Landfilli I Bajkaj ,Sarande me kapacitet 10.000 Tone
Landfilli Maliq ,Korce ( drejt perfundimit )
Mesatarisht ne landfile perfundojne rreth 246 616 ton ndersa pjesa tjeter prej 704 743 ton
perfundon ne vend – depozitimet e pakontrolluara .
Menaxhimi i mbetjeve
Menaxhimi i mbetjeve konsiston në të gjithë zinxhirin e aktiviteteve dhe veprimeve të nevojshme të
parashikuar në një kornizë tekniko-ligjore për të minimizuar efektet e dëmshme dhe negative të tyre
nga momenti i gjenerimit deri në depozitim (pas riciklim/rikuperimit të pjesës që mund të riciklohet
drejtpërsëdrejti).
Metodat kryesore të menaxhimit të mbetjeve janë këto:
Depozitimi në landfill – depozitimi i mbetjeve në një zonë të projektuar posaçërisht, “groposja” e
tyre në një gropë të parandërtuar dhe të veshur me një shtresë të padepërtueshme për të
minimizuar emisionet dhe rrjedhjet.
Asgjësimi me incinerim – një proces djegie i projektuar për të rikuperuar energjinë dhe reduktuar
volumin e mbetjeve për t’u depozituar.
Asgjësimi me anë të gazifikimit dhe/ose pirolizës
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Asgjësimi me anë të kompostimit – një proces biologjik aerobik i degradimit të lëndës organike të
biodegradueshme.
Riciklimi/rikuperimi i materialeve prej mbetjeve.
Të gjitha metodat aktuale të menaxhimit të mbetjeve urbane kanë ndikimin e tyre negativ në mjedis
dhe shëndet.
Landfilli
Në hierarkinë e menaxhimit të mbetjeve, landfilli është opsioni më pak i preferuar dhe duhet
limituar në minimumin më të mundshëm. Agjensia Amerikane e Mbrojtjes së Mjedisit (USEPA)
pohon se të gjithë landfillet rrjedhin dhe pohimet e përfaqësuesve të industrisë se “teknologjia më e
fundit” e aplikuar mbron ujrat nëntokësore dhe komunitetet nuk janë asnjëherë të vërteta. Mbetjet
e ngurta urbane të “groposura” përbëjnë përgjithmonë kërcënim për shëndetin publik, burimet e
ujrave nëntokësore dhe mjedisin. Efektiviteti i shtresave veshëse të landfilleve për të penguar
migrimin e rrjedhjeve kompromentohet pas instalimit dhe shkatërrohet me kalimin e kohës duke
lejuar rritjen e sasive të rrjedhjeve që depërtojnë nëpërmjet shtresës veshëse për në sistemin e
ujrave nëntokësore që lidhet në mënyrë hidraulike me shtresën fundore të landfillit. Rrjedhjet
përftohen kur uji i shiut infiltron nëpërmjet mbetjeve të landfillit. Kur uji bie në kontakt me mbetjet
e groposura ai shpëlan dhe mbart me vete substanca kimike dhe përbërës të këtyre mbetjeve. Sasi
të vogla të rrjedhjeve mund të ndotin sasira të konsiderueshme të ujrave nëntokësore duke e bërë
të papërshtatshëm përdorimin e tij. Përveç rreziqeve të ujrave nëntokësore, landfillet emetojnë gaze
të dëmshme. Materialet e biodegradueshme dekompozohen duke emetuar gaze landfilli që
konsistojnë kryesisht në metan dhe dioksid karboni si dhe sulfur hidrogjeni dhe avuj mërkuri që
emetohen në përqendrim të vogël dhe ndonjëherë edhe një përzierje komponimesh organike
volatile në sasi prej rreth 0.5%.
Incinerimi
Incinerimi përfshin djegien e mbetjeve në temperatura të larta për kohë të gjatë duke mundësuar
një reduktim thelbësor të volumit të mbetjeve dhe shkatërrimit të organizmave biologjikë
patogjenikë. Nënproduktet e procesit të djegies konsistojnë në emisione gazesh në atmosferë dhe hi
mbetës. Djegia e mbetjeve prodhon gjithashtu një numër të madh ndotësish të cilët mund të
grupohen në grimca dhe gaze, metale dhe komponime organike. Dhjetë ndotësit e konsideruar me
impaktin më të madh potencial në shëndetin e njeriut bazuar në kohëzgjatjen e pranisë së tyre në
mjedis, bioakumulimin, sasinë e emetuar dhe toksicitetin vetjak janë kadmiumi, mërkuri, arseniku,
kromi, nikeli, dioksinat, bifenilet e poliklorinuara (PBCs), hidrokarburet policiklike aromatike (PAHs),
grimcat e ngurta 10μm (PM10) dhe SO2. Incinerimi është një teknologji praktikisht e pamundur për
t’u rregulluar dhe kontrolluar. Incinerimi i mbetjeve emeton elemente kimike toksike si plumbi dhe
mërkuri bashkë me tymrat e oxhakut si dhe prodhon nënprodukte në oxhak në disa temperatura të
caktuara si dioksina (dibenzodioksina të poliklorinuara) dhe furane. Komponimet organike që kanë
tërhequr më tepër vëmendjen lidhur me incinerimin janë dioksinat dhe bifenilet e poliklorinuara,
veçanërisht për shkak të aftësisë së tyre për t’u akumuluar në organizëm. Incinerimi nuk i eleminon
mbetjet; ai thjesht rishpërndan substancat kimike toksike në ajër dhe prodhon një tjetër form
mbetjesh (hi) që depozitohet në landfille.
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Gazifikimi dhe piroliza
Gazifikimi, piroliza dhe teknologjitë e plazmës së harkut elektrik tregtohen nga industria si metoda
“të gjelbra” të menaxhimit të mbetjeve por kjo nuk është e vërtetë. Këto pajisje djegin mbetje me
pak ose aspak oksigjen duke i bërë këto teknologji të ngjashme me incineratorët tradicionalë. Ashtu
si incineratorët, pajisjet gazifikuese emetojnë hi në ajër që ndot mjedisin dhe dëmton shëndetin me
toksina. Gazifikimi dhe piroliza konsiderohen “të gjelbra” sepse ato mundësojnë prodhimin e
energjisë nga djegia e mbetjeve në vend të rezervave fosile. Djegia e mbetjeve megjithatë nuk është
miqësore me mjedisin meqenëse emetohen toksina në ajër.
Kompostimi
Kompostimi përdor procesin natyror të dekompozimit për të përshpejtuar dekompozimin e
mbetjeve urbane. Nëpërmjet kompostimit të mbetjeve organike tokës i kthehen mbrapsht
elementët ushqyes për të mundësuar vazhdimin e ciklit jetësor. Kompostimi biodegradon mbetjet
organike, p.sh. mbetjet ushqimore, jashtëqitjen e kafshëve, barërat, letrën, drurin, etj dhe i kthen
ato në pleh organik të vlefshëm që përmban minerale, humus dhe acid humik dhe i lëshon ato
gradualisht në tokë. Kompostimi është një proces biologjik i natyrshëm që kryhet në kushte të
kontrolluara aerobike (në prani të oksigjenit). Në këtë proces mikroorganizmat e ndryshëm përfshirë
bakteriet dhe kërpudhat zbërthejnë lëndën organike në substanca më të thjeshta. Komposti i
derivuar prej pjesës organike të mbetjeve urbane mund të përmbajë edhe ndotës organikë si dhe
toksina e mikrobe të cilat përbëjnë rrezik potencial për shëndetin e popullsisë. Në formë të
përmbledhur në tabelën në vijim jepen emetimet kimiko-fizike dhe efektet potenciale në shëndet
dhe mjedis për çdo hallkë në zinxhirin menaxhues të mbetjeve urbane.
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