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1. Emërtimi i institucionit kontraktues (Agjencisë Ekzekutuese):

Fakulteti i Gjeologjise dhe i Minierave

Universiteti Politeknik i Tiranës

A. Nënndarjet ku eshte realizuar projekti:

-Departamenti Gjeologjisë se Zbatuar dhe Mjedisit

-Departamenti i Burimeve te Energjisë

2. Institucionet që bashkëpunojnë:
-Sherbimi Gjeologjik Shqiptar.

-Departameni i Inxhinjerise se Burimeve Natyrore.

-Instituti i Ujit dhe Energjise.

-Dept. Fizikes UPT

-Bashkia Himare,.



A-Detyrat e Projektit
1.Vleresimi i horizonteve ujembajtese nen tokesore dhe

kerkim-zbulimi i horizonteve te reja.

1a-Rivleresimi i horizonteve ujembajtese nentokesore te njohur te ujit dhe
kerkim-zbulimi i horizonteve te reja per shtimin e rezervave te furnizimit me
uje.

1b.Mbledhja dhe perpunimi i te gjithe te dhenave komplekse gjeologo-
gjeofizike dhe te shpimeve te kryera ne periudhen paraardhese.

1c.-Verifikimi i perhapjes se horizonteve ujembajtes ne terren dhe
kampionimi.

1d.-Interpretimi i te gjithe te dhenave komplekse gjeologo gjeofizike te
rajonit dhe ne afersi te tij, per rivleresimin e perhapjes hapsinore dhe
rezervave ujmbajtes te horizonteve te njohur, si dhe per evidentimin e
horizonteve te reja ujembajtese
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2.Kerkim-zbulimi i horizonteve te reja.

2a.Ndertimi dhe interpretimi kompleks i profileve gjeologo-
gjeofizik per veçimin e gjithe horizonteve ujmbajtes te
pranishem ne rajon, sidhe ndertimi i hartave te perhapjes se
trashesive te tyre.

2b.-Vleresimi i konditave gjeologo-inxhinierike te qendrushmerise
se truallit ku eshte vendosur infrastruktura ekzistuese e
nxjerrjes dhe shperndarjes se ujit te pijshem deri ne
konsumator, si dhe ajo e shkarkimit te ujrave te perdorura e
ujrave te zeza, dhe projektimi i masave perkatese mbrojtese
kunder rreshqitjeve te tokes.

2c.Kontrolli i mundesive te ndotjes nga penetrimet e ujrave
sipefaqesore ne horizontet ujembajtes nentokesor, si dhe
projektimi i punimeve te mundeshme parandaluese te tyre.
Rivleresimi i perhapjes hapsinore dhe rezervave te
horizonteve ujembajtese te njohur
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3.3.Shpimi i nje pusi studimiShpimi i nje pusi studimi--vleresimi per saktesimin e prerjesvleresimi per saktesimin e prerjes

gjeologjike dhe gjetjen e shtresave ujembajtesegjeologjike dhe gjetjen e shtresave ujembajtese..

3a-Percaktimi i pozicionit te shpimit te nje pusi per
verifikimin dhe korigjimin e perfundimeve te arritura nga
interpretimet e mesiperme me te gjitha metodat perkatese

3b.-Hartimi i projektit te shpimit te pusit duke u mbeshtetur
ne te dhenat e grumbulluara dhe perfytyrimet e krijuara.

3c-Realizimi i shpimit te pusit, kompletimi, pervetesimi,
pergjithesimi.
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Jane marre ne konsiderateJane marre ne konsiderate

• Rajoni në jo më vonë se viti 2020 do të
presë rreth 200,000 vizitore( rreth 70 %
vendas). Vetëm rreth 45,000 e këtyre
vizitorëve pritet të qëndrojnë 5-15 ditë

• Normat mesatare Mesdhetare dhe
Europiane te konsumit te ujit per nje
person ne dite (l/p/d) jane, respektivisht:
– 350 l/p/d per zonat turistike elitare
– 250 l/p/d per zonat turistike jo elitare
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Sasite e nevojeshme per ujeSasite e nevojeshme per uje

• Prurja minimale Qmin = 290 l/sek
• Prurja maksimale Qmax = 400 l/sek
• Prurja mesatare Qmes = 345 l/sek
• Kjo sasi uji do te perdoret :

– Per t’u pire
– Perdorim ekonomik
– Vaditje e lulishteve
– Funksionim normal te pishinave
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Faktoret qe percaktojneFaktoret qe percaktojne
ujembajtjenujembajtjen

• Faktoret klimatike

• Faktoret gjeologo-strukturore

• Tektonika

• Fenomeni i karstit

• Sistemet e carshmerise
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Komplekset ujembajtjesKomplekset ujembajtjes

• Kompleksi ujembajtjes I Kuaternarit
• Kompleksi ujemabjtes I depozitimeve

Eocenike
• Kompleksi ujembajtjes I depozitimeve

Kretake
• Kompleksi ujembajtjes I depozitimeve

Jurasike
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Kompleksi ujembajtes i KuaternaritKompleksi ujembajtes i Kuaternarit

• Takohet kryesisht ne Palase, Dhermi,
Vuno ( terrarosa)

• Burimet jane te vogla – 0.1 – 0.3 l/sek



Kompleksi i depozitimeve teKompleksi i depozitimeve te
KretakutKretakut

• Kryesisht ndertojne antiklinalin e Cikes
• Shkembinjte me te perhapur - gelqerore

dhe gelqerore dolomitike me karstezim te
zhvilluar

• Burimet kane debite nga 0.01 l/sek deri ne
4.5 l/sek

• Temperaturat e ujit jane 7 – 15 grade
( mesatarisht 12 – 13 grade)
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Kompleksi i depozitimeve teKompleksi i depozitimeve te
KretakutKretakut

• Fortesia e pergjitheshme leviz nga 4.7
grade gjermane deri ne 25 grade
gjermane ( Mesatarisht 7 – 11 grade)

• Mbetjet e thata levizin nga 0.16 gr/l deri ne
0.88 gr/liter ( mesatarisht 0.16 – 0.3 gr/l)

• Vetite fiziko-kimike te ujit jane te mira (pa
ngjyre, pa ere, pa shije, transparent)

• Tipi predominues eshte: HCO3 – Ca
(94 % e ujrave)
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Kompleksi i depozitimeve teKompleksi i depozitimeve te
JurasikutJurasikut

• Perhapet nga Uji i  Ftohte deri ne Himare
• Temperaturat levizin nga 9 – 17.8 grade

( mesatare 12-17 grade C)
• Fortesia e pergjitheshme = 3.52 – 19.54

grade gjermane (mesatare 8-14 grade
gjermane)

• Mbetjet e thata 0.13 – 103 gr/liter
(mesatare 0.15 – 0.4 gr/l)

• Tipi I ujrave kryesisht HCO3-Ca ( 95 %)
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Antiklinali i Cikes = 4366 l/sekAntiklinali i Cikes = 4366 l/sek
• Burimi I Tragjasit 1400 l/sek
• Burimi Llogara 2.5 l/sek
• Burimi Vuno 13 l/sek
• Burimi Palase 20 l/sek
• Burimi Dhermi 11.6 l/sek
• Burimi I Potomit 200 l/sek
• Burimi Qeparo 45 l/sek
• Burimi Porto Palermo 520 l/sek
• Burimi Brataj 150 l/sek
• Burimi Bolene 25 l/sek
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Antiklinali i Fteres = 1037 l/sekAntiklinali i Fteres = 1037 l/sek

• Burimi Borsh 429 l/sek
• Burimi Sasaj 407 l/sek
• Burimi Lukove 20 l/sek
• Burimi Ftere 300 l/sek
• Burimi Vane 30 l/sek
• Burimi Piqeras 5 l/sek
• Burimi Tatzat 420 l/sek
• Burime te tjera – gjithsej 20l/sek
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Antiklinali i Sarandes = 35 l/sekAntiklinali i Sarandes = 35 l/sek

• Burimi Cuke 30 l/sek

• Burime te tjera 0.5 – 5 l/sek
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Parametrat llogaritesParametrat llogarites

• Siperfaqa e struktures karbonatike (km2)

• Sasia mesatare e reshjeve atmosferike ne
vit

• Koeficienti I filtrimit dhe shkarkimit te
reshjeve ne siperfaqen karbonatike (60%)
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Te dhenat meteorologjikeTe dhenat meteorologjike

• Himara rreth 1440 mm/vit
• Vlora rreth 977 mm/vit
• Sazani  rreth 836 mm/vit
• Lukova  rreth 1341 mm/vit
• Saranda  rreth 1349 mm/vit
• Llogara  rreth 2456 mm/vit
• Sasia mesatare e rreshjeve eshte mare

1400 mm/vit
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Llogaritja e rezervave ujoreLlogaritja e rezervave ujore

• I gjithe masivi karbonatik Karaburun –
Sarande akumulon nje sasi uji prej rreth
19. 728 m3/sek

• Nga kjo sasi ne formen e burimeve dalin
5.457 m3/sek

• Pjesa tjeter prej 14.271 m3/sek shkarkon
ne det ne formen e ujrave submarine.
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• Burimet dhe sasitë e ujërave qe shkarkojne gëlqerorët e masivit të
karakterizohen nga:

• -Sasia e rezervave ujore të rikuperushme, pa llogaritur rezervat
statike, 12 m3/sek,

• -Sasia e ujit qe shkarkon masivi në formë burimesh natyrore,
4.66 m3/sek,

• -Diferenca nga bilanci i ujrave prej 7,634 m3/sek shkarkon në det në
formën e burimeve nënujore gjatë gjithë vijës bregdetare Uji i Ftohtë-
Palasë-Qeparo. Brenda kësaj zone, nga konusi i Palasës-Gjilek në
Dhërmi (Pusi i shpuar), dhe pa përjashtuar puset e cekët në Jalë-Vuno,
vërtetohet ujëmbajtja e depozitimeve të kuaternarit, ujra këto që
shkarkojnë në det.

• Kompleksi ujëmbajtes që lidhet me depozitimet e shkrifëta (Q4 pl, Q3 pl
etj), përfaqësohet me shtresa me përhapje të gjerë dhe ujëmbajtje të
madhe (Q4al), si edhe me shtresa me përhapje të kufizuar dhe
ujëmbajtje mesatare deri të vogel, të rendit 0.1- 0.3 l/sek.).
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Mbështetur në rezultatet studimeve komplekse të kryera, ujrat duhet t’iMbështetur në rezultatet studimeve komplekse të kryera, ujrat duhet t’i
gjejmë në:gjejmë në:

aa.. NëNë planinplanin mbihypësmbihypës tëtë zonëszonës JonikeJonike mbimbi zonënzonën ee SazanitSazanit oseose nënë planinplanin
mbihypësmbihypës tëtë dolomitevedolomiteve tëtë triasikuttriasikut tëtë sipërmsipërm (T(T33),), mbimbi flishinflishin ee paleogjenitpaleogjenit
(P(Pgg)) oseose mbimbi gëlqerorëtgëlqerorët mëmë tëtë rinjrinj tëtë jurasikutjurasikut (J)(J).. GjithëGjithë fshatratfshatrat ee bregutbregut
dukeduke filluarfilluar nganga PalasaPalasa,, DhërmiuDhërmiu HimaraHimara Piluri,Piluri, Fterra,Fterra, Borshi,Borshi, Piqerasi,Piqerasi,
LukovaLukova ee burimetburimet ii kanëkanë nënë planinplanin ee shtruarshtruar tëtë kësajkësaj mbihipjembihipje tektoniketektonike..
bb.. NëNë faqenfaqen ee malitmalit tëtë Kanalit,Kanalit, nganga KreshtaKreshta nënë veriveri derideri nënë bregdetbregdet nënë
jug,jug, shkëmbinjtëshkëmbinjtë karbonatikkarbonatikee meme rënierënie monoklinalemonoklinale drejtdrejt jugjug--
perëndimit,perëndimit, kanëkanë njënjë sipërfaqesipërfaqe tëtë madhemadhe përpër t’ut’u furnizuarfurnizuar meme ujëujë edheedhe
nganga rreshjetrreshjet atmosferikeatmosferike.. MeqënëseMeqënëse tëtë gjithagjitha shtresatshtresat bienbien nënë jugjug--
perëndim,perëndim, burimetburimet ee ujitujit duhetduhet t’it’i gjejmëgjejmë gjatëgjatë bregutbregut tëtë detitdetit..
cc.. ZonaZona tjetërtjetër ujëmbajtëseujëmbajtëse duhetduhet tëtë ndodhetndodhet nënë depozitimetdepozitimet proluvialeproluviale tëtë
përrenjve,përrenjve, kryesishtkryesisht nënë perroinperroin ee Thatë,Thatë, nënë tëtë cilëtcilët proluvionetproluvionet kanëkanë trashësitrashësi
dhedhe përhapjepërhapje mëmë tëtë madhemadhe.. DepozitimetDepozitimet proluvialeproluviale qëqë vendosenvendosen mbimbi
karbonatetkarbonatet ee zonëszonës sësë SazanitSazanit dhedhe mbimbi terrigjenetterrigjenet ee karbonatetkarbonatet ee zonëszonës
Jonike,Jonike, kanëkanë trashësitrashësi maksimalemaksimale afërafër deltësdeltës 3030--5050 m,m, ndërsandërsa nënë drejtimdrejtim tëtë
kundërtkundërt meme rrjedhjenrrjedhjen ee përroitpërroit trashësiatrashësia zvogëlohetzvogëlohet nënë disadisa metrametra..

Mbështetur në rezultatet studimeve komplekse të kryera, ujrat duhet t’iMbështetur në rezultatet studimeve komplekse të kryera, ujrat duhet t’i
gjejmë në:gjejmë në:

aa.. NëNë planinplanin mbihypësmbihypës tëtë zonëszonës JonikeJonike mbimbi zonënzonën ee SazanitSazanit oseose nënë planinplanin
mbihypësmbihypës tëtë dolomitevedolomiteve tëtë triasikuttriasikut tëtë sipërmsipërm (T(T33),), mbimbi flishinflishin ee paleogjenitpaleogjenit
(P(Pgg)) oseose mbimbi gëlqerorëtgëlqerorët mëmë tëtë rinjrinj tëtë jurasikutjurasikut (J)(J).. GjithëGjithë fshatratfshatrat ee bregutbregut
dukeduke filluarfilluar nganga PalasaPalasa,, DhërmiuDhërmiu HimaraHimara Piluri,Piluri, Fterra,Fterra, Borshi,Borshi, Piqerasi,Piqerasi,
LukovaLukova ee burimetburimet ii kanëkanë nënë planinplanin ee shtruarshtruar tëtë kësajkësaj mbihipjembihipje tektoniketektonike..
bb.. NëNë faqenfaqen ee malitmalit tëtë Kanalit,Kanalit, nganga KreshtaKreshta nënë veriveri derideri nënë bregdetbregdet nënë
jug,jug, shkëmbinjtëshkëmbinjtë karbonatikkarbonatikee meme rënierënie monoklinalemonoklinale drejtdrejt jugjug--
perëndimit,perëndimit, kanëkanë njënjë sipërfaqesipërfaqe tëtë madhemadhe përpër t’ut’u furnizuarfurnizuar meme ujëujë edheedhe
nganga rreshjetrreshjet atmosferikeatmosferike.. MeqënëseMeqënëse tëtë gjithagjitha shtresatshtresat bienbien nënë jugjug--
perëndim,perëndim, burimetburimet ee ujitujit duhetduhet t’it’i gjejmëgjejmë gjatëgjatë bregutbregut tëtë detitdetit..
cc.. ZonaZona tjetërtjetër ujëmbajtëseujëmbajtëse duhetduhet tëtë ndodhetndodhet nënë depozitimetdepozitimet proluvialeproluviale tëtë
përrenjve,përrenjve, kryesishtkryesisht nënë perroinperroin ee Thatë,Thatë, nënë tëtë cilëtcilët proluvionetproluvionet kanëkanë trashësitrashësi
dhedhe përhapjepërhapje mëmë tëtë madhemadhe.. DepozitimetDepozitimet proluvialeproluviale qëqë vendosenvendosen mbimbi
karbonatetkarbonatet ee zonëszonës sësë SazanitSazanit dhedhe mbimbi terrigjenetterrigjenet ee karbonatetkarbonatet ee zonëszonës
Jonike,Jonike, kanëkanë trashësitrashësi maksimalemaksimale afërafër deltësdeltës 3030--5050 m,m, ndërsandërsa nënë drejtimdrejtim tëtë
kundërtkundërt meme rrjedhjenrrjedhjen ee përroitpërroit trashësiatrashësia zvogëlohetzvogëlohet nënë disadisa metrametra..



KonkluzioneKonkluzione && rekomandimerekomandime

• Rezervat ujore te zones turistike Llogara –
Butrint jane te mjaftueshme.

• Nisur nga pozicioni gjeografik I burimeve ujore,
furnizimi me uje mund te realizohet:
– Zona Qeparo – Palase , mund te shfrytezohen

burimet e fshatit Kuc ose fshatit Ftere.
– Zona Piqeras – Nivice – Bubar – Kakome: Mund te

merren burimet e Tatzatit, duke kaluar tubacionin
neper tunelin e Sasajt e pas kesaj te shperndahet ne
dy drejtime:

• Sasaj – Borsh dhe Sasaj - Kakome

• Rezervat ujore te zones turistike Llogara –
Butrint jane te mjaftueshme.

• Nisur nga pozicioni gjeografik I burimeve ujore,
furnizimi me uje mund te realizohet:
– Zona Qeparo – Palase , mund te shfrytezohen

burimet e fshatit Kuc ose fshatit Ftere.
– Zona Piqeras – Nivice – Bubar – Kakome: Mund te

merren burimet e Tatzatit, duke kaluar tubacionin
neper tunelin e Sasajt e pas kesaj te shperndahet ne
dy drejtime:

• Sasaj – Borsh dhe Sasaj - Kakome



Konkluzione & rekomandimeKonkluzione & rekomandime

• Per furnizimin me uje te zones Sarande –
Ksamil – Butrint mund te merren burimet e
Syrit te Kalter

• Per furnizimin me uje te zones Sarande –
Ksamil – Butrint mund te merren burimet e
Syrit te Kalter



• Anet pozitive:
– Rezerva ujore e garantuar
– Cilesite e ujit brenda normave per konsum

publik
• Anet negative

– Gjatesia e ujesjellsave e madhe
– Terereni I aksidentuar
– Kosto e larte

• Anet pozitive:
– Rezerva ujore e garantuar
– Cilesite e ujit brenda normave per konsum

publik
• Anet negative

– Gjatesia e ujesjellsave e madhe
– Terereni I aksidentuar
– Kosto e larte



Kreu 6.vlerësimi i potencialeve ujore siperfaqesore dheKreu 6.vlerësimi i potencialeve ujore siperfaqesore dhe
energjetikë të resurseve ujorë të rajonitenergjetikë të resurseve ujorë të rajonit

--BurimetBurimet ujoreujore siperfaqesoresiperfaqesore janejane njenje assetasset II mjaftueshemmjaftueshem perper furniziminfurnizimin
emeeme ujeuje tete banorevebanoreve nepermjetnepermjet ndertimitndertimit tete ujesjellesaveujesjellesave..

--VlerësimiVlerësimi ii potencialevepotencialeve ujoreujore edheedhe nganga pikepamjapikepamja ee energjiseenergjise hidrikehidrike
kerkonkerkon marrjenmarrjen nënë konsideratëkonsideratë 33 karakteristikakarakteristika qëqë janëjanë::

--VariacionVariacion mëmë tëtë madhmadh tëtë prurjesprurjes --NdryshiminNdryshimin ee ujitujit nënë turbinëturbinë.. --
HidrocentraletHidrocentralet ee vegjëlvegjël nuknuk kanëkanë njënjë rezervuarrezervuar sipersiper rrjedhesrrjedhes..

--FuqiaFuqia ee përgjithëshmepërgjithëshme qëqë mundmund tëtë instalohetinstalohet nganga tëtë dhënatdhënat ee
mësipermemësiperme përpër potencialinpotencialin ee burimeveburimeve ujoreujore tëtë zonëszonës rezultonrezulton tëtë jetëjetë
rrethrreth 11..177177 KWKW..
--DisaDisa nganga llojetllojet ee turbinaveturbinave qëqë mundmund tëtë përdorenpërdoren nënë zonënzonën ee BregutBregut
janejane --TurbinatTurbinat KaplanKaplan dhedhe PeltonPelton meme rregullimrregullim tëtë dyfishtëdyfishtë përpër njënjë gamëgamë
tëtë gjerëgjerë prurjejeprurjeje -- derideri nënë plusplus njënjë tëtë pestënpestën ee prurjesprurjes sësë projektuarprojektuar..
PoshtëPoshtë 4040%% tëtë prurjesprurjes sësë projektuarprojektuar,, turbinatturbinat FrancisFrancis mundmund tete shfaqinshfaqin
problemeprobleme tëtë stabilitetitstabilitetit dukeduke çuarçuar nënë vibrimevibrime dhedhe “shock”“shock” mekanikmekanik..

--BurimetBurimet ujoreujore siperfaqesoresiperfaqesore janejane njenje assetasset II mjaftueshemmjaftueshem perper furniziminfurnizimin
emeeme ujeuje tete banorevebanoreve nepermjetnepermjet ndertimitndertimit tete ujesjellesaveujesjellesave..

--VlerësimiVlerësimi ii potencialevepotencialeve ujoreujore edheedhe nganga pikepamjapikepamja ee energjiseenergjise hidrikehidrike
kerkonkerkon marrjenmarrjen nënë konsideratëkonsideratë 33 karakteristikakarakteristika qëqë janëjanë::

--VariacionVariacion mëmë tëtë madhmadh tëtë prurjesprurjes --NdryshiminNdryshimin ee ujitujit nënë turbinëturbinë.. --
HidrocentraletHidrocentralet ee vegjëlvegjël nuknuk kanëkanë njënjë rezervuarrezervuar sipersiper rrjedhesrrjedhes..

--FuqiaFuqia ee përgjithëshmepërgjithëshme qëqë mundmund tëtë instalohetinstalohet nganga tëtë dhënatdhënat ee
mësipermemësiperme përpër potencialinpotencialin ee burimeveburimeve ujoreujore tëtë zonëszonës rezultonrezulton tëtë jetëjetë
rrethrreth 11..177177 KWKW..
--DisaDisa nganga llojetllojet ee turbinaveturbinave qëqë mundmund tëtë përdorenpërdoren nënë zonënzonën ee BregutBregut
janejane --TurbinatTurbinat KaplanKaplan dhedhe PeltonPelton meme rregullimrregullim tëtë dyfishtëdyfishtë përpër njënjë gamëgamë
tëtë gjerëgjerë prurjejeprurjeje -- derideri nënë plusplus njënjë tëtë pestënpestën ee prurjesprurjes sësë projektuarprojektuar..
PoshtëPoshtë 4040%% tëtë prurjesprurjes sësë projektuarprojektuar,, turbinatturbinat FrancisFrancis mundmund tete shfaqinshfaqin
problemeprobleme tëtë stabilitetitstabilitetit dukeduke çuarçuar nënë vibrimevibrime dhedhe “shock”“shock” mekanikmekanik..



Kreu 7.  Mjedisi dhe problemet e tij.Kreu 7.  Mjedisi dhe problemet e tij.

--CilësiaCilësia ee ujraveujrave siperfaqesoresiperfaqesore dhedhe nëntokësorenëntokësore mundmund tëtë ndikohetndikohet nganga
shumëshumë llojelloje aktiviteteshaktivitetesh sisi rrjedhjerrjedhje nganga depozitatdepozitat,, nganga impiantetimpiantet ee
trajtimittrajtimit tëtë mbetjevembetjeve urbane,urbane, nganga gropatgropat septikeseptike,, përdorimipërdorimi ii
pesticidevepesticideve dhedhe plehëraveplehërave kimikekimike apoapo dhedhe rrjedhjetrrjedhjet ee lëndëvelëndëve tëtë
ndryshmendryshme ndotesendotese..
--EEshtështë shumëshumë ee rëndësishmerëndësishme nnjohjajohja ee zonëszonës sese rimbushjesrimbushjes sësë burimeveburimeve,, qeqe
furnizonfurnizon meme ujëujë njënjë burimburim tëtë caktuarcaktuar,, sepsesepse kështukështu mundmund tëtë planifikohetplanifikohet dhedhe
ruajtjaruajtja ee sajsaj,, sisi dhedhe identifikimiidentifikimi ii burimeveburimeve tëtë mundshmemundshme ndotësendotëse aferafer kesajkesaj
zonezone qëqë tëtë mënjanohetmënjanohet qëqë tëtë mosmos ndotetndotet..
--ProblemProblem tjetertjeter qëqë takohettakohet nënë zonëzonë janëjanë ujratujrat ee shiutshiut,, erozionierozioni dhedhe
ndotjandotja ee përqëndruarpërqëndruar ee cilacila vjenvjen edheedhe nganga mbulimimbulimi ii siperfaqessiperfaqes sese tokestokes
meme shtreseshtrese dhedhe asfaltasfalt perper ndertimendertime ee sheshesheshe betonibetoni,, dhedhe ujëratujërat dodo tete
depërtonindepërtonin nëpërnëpër kanalizimekanalizime ee carjecarje.. NdotësitNdotësit qëqë mbartinmbartin këtokëto ujëraujëra
arrijnëarrijnë infiltrojneinfiltrojne meme shpejtshpejt nënë thellësithellësi tete tokëstokës..
--MbetjetMbetjet ee NgurtaNgurta UrbaneUrbane qeqe variojnëvariojnë shumë,shumë, ((00..7575--11..00)) kg/personkg/person nënë ditë,ditë,
qëqë përpër tëtë gjithëgjithë komunitetinkomunitetin ee PalasësPalasës arrijnëarrijnë derideri 400400 kg/ditë,kg/ditë, 11..88 mm33 nënë
vëllimvëllim dhedhe popo kaqkaq nënë sasisasi edheedhe sasiasasia ee mbetjevembetjeve nganga baret,baret, restorantetrestorantet dhedhe
hotelethotelet..

--CilësiaCilësia ee ujraveujrave siperfaqesoresiperfaqesore dhedhe nëntokësorenëntokësore mundmund tëtë ndikohetndikohet nganga
shumëshumë llojelloje aktiviteteshaktivitetesh sisi rrjedhjerrjedhje nganga depozitatdepozitat,, nganga impiantetimpiantet ee
trajtimittrajtimit tëtë mbetjevembetjeve urbane,urbane, nganga gropatgropat septikeseptike,, përdorimipërdorimi ii
pesticidevepesticideve dhedhe plehëraveplehërave kimikekimike apoapo dhedhe rrjedhjetrrjedhjet ee lëndëvelëndëve tëtë
ndryshmendryshme ndotesendotese..
--EEshtështë shumëshumë ee rëndësishmerëndësishme nnjohjajohja ee zonëszonës sese rimbushjesrimbushjes sësë burimeveburimeve,, qeqe
furnizonfurnizon meme ujëujë njënjë burimburim tëtë caktuarcaktuar,, sepsesepse kështukështu mundmund tëtë planifikohetplanifikohet dhedhe
ruajtjaruajtja ee sajsaj,, sisi dhedhe identifikimiidentifikimi ii burimeveburimeve tëtë mundshmemundshme ndotësendotëse aferafer kesajkesaj
zonezone qëqë tëtë mënjanohetmënjanohet qëqë tëtë mosmos ndotetndotet..
--ProblemProblem tjetertjeter qëqë takohettakohet nënë zonëzonë janëjanë ujratujrat ee shiutshiut,, erozionierozioni dhedhe
ndotjandotja ee përqëndruarpërqëndruar ee cilacila vjenvjen edheedhe nganga mbulimimbulimi ii siperfaqessiperfaqes sese tokestokes
meme shtreseshtrese dhedhe asfaltasfalt perper ndertimendertime ee sheshesheshe betonibetoni,, dhedhe ujëratujërat dodo tete
depërtonindepërtonin nëpërnëpër kanalizimekanalizime ee carjecarje.. NdotësitNdotësit qëqë mbartinmbartin këtokëto ujëraujëra
arrijnëarrijnë infiltrojneinfiltrojne meme shpejtshpejt nënë thellësithellësi tete tokëstokës..
--MbetjetMbetjet ee NgurtaNgurta UrbaneUrbane qeqe variojnëvariojnë shumë,shumë, ((00..7575--11..00)) kg/personkg/person nënë ditë,ditë,
qëqë përpër tëtë gjithëgjithë komunitetinkomunitetin ee PalasësPalasës arrijnëarrijnë derideri 400400 kg/ditë,kg/ditë, 11..88 mm33 nënë
vëllimvëllim dhedhe popo kaqkaq nënë sasisasi edheedhe sasiasasia ee mbetjevembetjeve nganga baret,baret, restorantetrestorantet dhedhe
hotelethotelet..



B. RekomandimeB. Rekomandime
MbështeturMbështetur nënë përfundimetpërfundimet ee arrituraarritura nganga studimistudimi,, përpër zgjdhjenzgjdhjen ee
problemeveproblemeve tëtë shtruarashtruara nënë projektprojekt,, bëhenbëhen rekomandimetrekomandimet ee mëmë
poshtmeposhtme::

1.1.VrojtimetVrojtimet kryesorekryesore përpër kërkiminkërkimin ee horizontevehorizonteve ujëmbajtësujëmbajtës tëtë
përqëndrohenpërqëndrohen nënë zonënzonën ee planitplanit mbihypësmbihypës tëtë zonëszonës JonikeJonike mbimbi zonënzonën
ee SazanitSazanit oseose nënë planinplanin mbihypësmbihypës tëtë dolomitevedolomiteve tëtë TriasikutTriasikut tëtë sipërmsipërm
(T(T33),), mbimbi flishinflishin ee PaleogjenitPaleogjenit (P(Pgg)) oseose mbimbi gëlqerorëtgëlqerorët mëmë tëtë rinjrinj tëtë
JurasikutJurasikut (J),(J), konkretishtkonkretisht mbimbi sektorëtsektorët sipërfaqësoresipërfaqësore kuku deldel linjalinja
tektoniketektonike mbihipjembihipje..

22.. GjetjaGjetja ee ujitujit tëtë pipijjshëmshëm nënë bregunbregun ee detitdetit kaka edheedhe njënjë mundësimundësi tjetërtjetër
ee nënë faqenfaqen ee malitmalit tëtë KanalitKanalit nganga KreshtaKreshta nënë veriveri derideri nënë bregdetbregdet nënë
jugjug..

33.. ZonëZonë tjetërtjetër ujëmbajtëseujëmbajtëse ndodhetndodhet nënë depozitimetdepozitimet proluvialeproluviale tëtë
përrenjve,përrenjve, kryesishtkryesisht nënë përroinpërroin ee Thatë,Thatë, qëqë kaka trashësitrashësi dhedhe përhapjepërhapje
mëmë tëtë madhemadhe tëtë proluvioneveproluvioneve..

MbështeturMbështetur nënë përfundimetpërfundimet ee arrituraarritura nganga studimistudimi,, përpër zgjdhjenzgjdhjen ee
problemeveproblemeve tëtë shtruarashtruara nënë projektprojekt,, bëhenbëhen rekomandimetrekomandimet ee mëmë
poshtmeposhtme::

1.1.VrojtimetVrojtimet kryesorekryesore përpër kërkiminkërkimin ee horizontevehorizonteve ujëmbajtësujëmbajtës tëtë
përqëndrohenpërqëndrohen nënë zonënzonën ee planitplanit mbihypësmbihypës tëtë zonëszonës JonikeJonike mbimbi zonënzonën
ee SazanitSazanit oseose nënë planinplanin mbihypësmbihypës tëtë dolomitevedolomiteve tëtë TriasikutTriasikut tëtë sipërmsipërm
(T(T33),), mbimbi flishinflishin ee PaleogjenitPaleogjenit (P(Pgg)) oseose mbimbi gëlqerorëtgëlqerorët mëmë tëtë rinjrinj tëtë
JurasikutJurasikut (J),(J), konkretishtkonkretisht mbimbi sektorëtsektorët sipërfaqësoresipërfaqësore kuku deldel linjalinja
tektoniketektonike mbihipjembihipje..

22.. GjetjaGjetja ee ujitujit tëtë pipijjshëmshëm nënë bregunbregun ee detitdetit kaka edheedhe njënjë mundësimundësi tjetërtjetër
ee nënë faqenfaqen ee malitmalit tëtë KanalitKanalit nganga KreshtaKreshta nënë veriveri derideri nënë bregdetbregdet nënë
jugjug..

33.. ZonëZonë tjetërtjetër ujëmbajtëseujëmbajtëse ndodhetndodhet nënë depozitimetdepozitimet proluvialeproluviale tëtë
përrenjve,përrenjve, kryesishtkryesisht nënë përroinpërroin ee Thatë,Thatë, qëqë kaka trashësitrashësi dhedhe përhapjepërhapje
mëmë tëtë madhemadhe tëtë proluvioneveproluvioneve..



4- Për konkretizimin e ujëmbajtjes së gëlqerorëve të
antiklinalit të Malit të Kanalit propozohet thellimi i shpimit
te pusit Palasa-2, me detyrë kontrollin e ujëmbajtjes së
gëlqerorëve të kretakut të sipërm ,me karakter kërkim-
shfrytëzim, me projekt thellësi 300m dhe vendvendosje
në pikën me koordinata gjeografike e kilometrike të më
poshteme:

 x =  400 10’ 29.26” /  44 50 5.00
y = 190 36’ 37.00”/ 43 81 790.00; Z=286.00m.

5 - Prerja gjeologjike që ka kaluar pusi është: 0-150m-
gëlqerore të Kretakut të Siperm dhe per thellim150-300m
gëlqerorë ujëmbajtës të Kretakut të siperm.

4- Për konkretizimin e ujëmbajtjes së gëlqerorëve të
antiklinalit të Malit të Kanalit propozohet thellimi i shpimit
te pusit Palasa-2, me detyrë kontrollin e ujëmbajtjes së
gëlqerorëve të kretakut të sipërm ,me karakter kërkim-
shfrytëzim, me projekt thellësi 300m dhe vendvendosje
në pikën me koordinata gjeografike e kilometrike të më
poshteme:

 x =  400 10’ 29.26” /  44 50 5.00
y = 190 36’ 37.00”/ 43 81 790.00; Z=286.00m.

5 - Prerja gjeologjike që ka kaluar pusi është: 0-150m-
gëlqerore të Kretakut të Siperm dhe per thellim150-300m
gëlqerorë ujëmbajtës të Kretakut të siperm.



66 -- SipasSipas kërkesëskërkesës sësë projektitprojektit,, furnizimifurnizimi meme ujëujë nganga pusipusi duhetduhet tëtë
plotësojëplotësojë kërkesatkërkesat ee meposhtmemeposhtme:: PPrurjerurje 11--33 l/sekl/sek meme jetëgjatësijetëgjatësi rrethrreth
2525 vjet,vjet, cilesiacilesia ee uujitjit tëtë jetëjetë brëndabrënda StandarteveStandarteve tëtë ujitujit tëtë pijshëmpijshëm..

77 -- PërPër tëtë siguruarsiguruar ujëujë përpër 2424 oreore papa ndërprerjendërprerje duhetduhet tëtë ndërtohetndërtohet njënjë
rezervuarrezervuar meme kapacitetkapacitet 150150 mm33,, meme përmasapërmasa rrethrreth 1111xx55xx33 m,m, stacioninstacionin
ee pompimitpompimit dhedhe impjantinimpjantin ee klorifikimitklorifikimit.. ZonaZona ee rezervuaritrezervuarit dodo tëtë ketëketë
perimetrinperimetrin ee mbrojturmbrojtur.. KostoKosto parashikohetparashikohet rrethrreth 1515 000000 €€ oseose
4040 €€ //banorbanor..

88 -- MbështeturMbështetur nënë strategjinstrategjinëë përpër mbledhjenmbledhjen dhedhe depozitimindepozitimin ee
mbetjevembetjeve tëtë ngurta,ngurta, duhetduhet tëtë ndërtohenndërtohen brëndabrënda afateveafateve tëtë parashikuarparashikuar
pikatpikat ee groposjesgroposjes nënë BajkajBajkaj tëtë rrethitrrethit tete SarandësSarandës dhedhe nënë VishëVishë tëtë
Himarës,Himarës, sisi edheedhe nënstacioninënstacioni transferimtransferim--veçimveçim ii mbetjevembetjeve urbaneurbane..

Rekomandime

66 -- SipasSipas kërkesëskërkesës sësë projektitprojektit,, furnizimifurnizimi meme ujëujë nganga pusipusi duhetduhet tëtë
plotësojëplotësojë kërkesatkërkesat ee meposhtmemeposhtme:: PPrurjerurje 11--33 l/sekl/sek meme jetëgjatësijetëgjatësi rrethrreth
2525 vjet,vjet, cilesiacilesia ee uujitjit tëtë jetëjetë brëndabrënda StandarteveStandarteve tëtë ujitujit tëtë pijshëmpijshëm..

77 -- PërPër tëtë siguruarsiguruar ujëujë përpër 2424 oreore papa ndërprerjendërprerje duhetduhet tëtë ndërtohetndërtohet njënjë
rezervuarrezervuar meme kapacitetkapacitet 150150 mm33,, meme përmasapërmasa rrethrreth 1111xx55xx33 m,m, stacioninstacionin
ee pompimitpompimit dhedhe impjantinimpjantin ee klorifikimitklorifikimit.. ZonaZona ee rezervuaritrezervuarit dodo tëtë ketëketë
perimetrinperimetrin ee mbrojturmbrojtur.. KostoKosto parashikohetparashikohet rrethrreth 1515 000000 €€ oseose
4040 €€ //banorbanor..

88 -- MbështeturMbështetur nënë strategjinstrategjinëë përpër mbledhjenmbledhjen dhedhe depozitimindepozitimin ee
mbetjevembetjeve tëtë ngurta,ngurta, duhetduhet tëtë ndërtohenndërtohen brëndabrënda afateveafateve tëtë parashikuarparashikuar
pikatpikat ee groposjesgroposjes nënë BajkajBajkaj tëtë rrethitrrethit tete SarandësSarandës dhedhe nënë VishëVishë tëtë
Himarës,Himarës, sisi edheedhe nënstacioninënstacioni transferimtransferim--veçimveçim ii mbetjevembetjeve urbaneurbane..



BB..REZULTATIREZULTATI--KONTRIBUTIKONTRIBUTI--PKKZHPKKZH

1a.-Ndertimi dhe Saktesimi gjeologjik i zones Bregdetit
Jonian realizuar nepermjet studimit kompleks gjeologo-
gjeofizik dhe shpimit te puseve.
2b.-Vleresimi i karakteristikave kolektorale te shtresave dhe i
burimeve te furnizimit dhe komunikimit te tyre, për
shfrytëzimin optimal te baseneve ujore .
3b.-Lidhja reciproke e indikatoreve specifike te metodave te
perdorura per vleresimin e ndertimit gjeologjik dhe te
rezervave ujore te shtresave.
4b.-Percaktimi i rezervave ujore nentokesore te rajonit
5b.-Vleresimi i mundësive te rrezikut te ndotjes dhe
ndjeshmerise karshi saj ne kushtet e fenomenit te Karstit dhe
rekomandimet për parandalimin nepermjet kritereve dhe
standarteve shkencore.
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Kujt i referohemiKujt i referohemi,,
• Studimeve qe i jemi referuar u eshte bere nje sinteze
dhe eshte marre pervoja e Institucioneve qe kane
kontribuar ne problemet e menaxhimit te ujrave te
bregdetit Jonian.
• Objektivat qe u arriten jane ne harmoni edhe me
studimet e tjera si Albania Integrated Coastal Zone
Management and Clean-up Project, 2005,2007; -Plani
hapesinor per zhvillimin e zones se Bregdetit Jonian.
Miratuar, 2008; -Studim projektim i zones se Himares
me perparesi zhvillimin e turizmit” Himare, 2011
• Perputhen me strategjite kombetare te Energjise dhe
Turizmit.
• Perkojne me strategjine e zhvillimit te pushtetit
vendor, qe eshte dhe bashkepuntor ne kete studim.
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Njohja dhe publikimi i rezultateve teNjohja dhe publikimi i rezultateve te
projektit.projektit.

• -Pregatitja dhe hartimi i studimit per menaxhimin efikas dhe
te integruar te burimeve ujore dhe te rezultateve dhe
rekomandimeve te projektit.

• -Hapja e faqes ne internet.
• -Pergatitja e flete palosjeve dhe shperndarja e tyre ne

komunitet.
• -Bashkepunimi ne dy work-shop-ve te zones me pushtetin

vendor per referime dhe publikime.
• -Pergatitja e nje permbledhje per pushtetin vendor (Bashkine)

mbi rezultatet dhe perfundimet kryesore te projektit.
• -Referime-botime ne konferenca shkencore
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Burimi Syri i KalterBurimi Syri i Kalter



Burimi i BorshitBurimi i Borshit



Burimi i SasajtBurimi i Sasajt



Burimi i FteresBurimi i Fteres



KakomeKakome



Syri i KalterSyri i Kalter



JU FALEMINDERIT !
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