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HYRJE
Një nga sfidat e zhvillimit të mjedisit me të cilat ballafaqohet sot Tirana ka të bëjë me
menaxhimin e mbeturinave të ngurta në qytet dhe në rrethinat e saj. Mbetjet e ngurta i
referohen materialeve të ndryshme të ngurta dhe gjysmë-të ngurta, që burojnë nga
ekonomitë familjare, industriale, tregtare, si dhe aktivitetet bujqësore (Hill 2004).
Gjenerimi i mbetjeve të ngurta është shqetësim për të gjithë mjedisin, për shkak të
pasojave të dëmshme mjedisore e njerëzore. Mbetjet e ngurta që nuk menaxhohen siç
duhet, përbëjnë rrezik të madh mjedisor, me implikime negative për jetën e njeriut
dhe qëndrueshmërinë e mjedisit (Kum et al., 2005). Në mbarë botën, deponitë janë të
njohur për lirimin e një gamë të gjerë të ndotësve të dëmshme të tilla si gaze, rrjedhjet
likuide dhe materieve të grimcore, të cilat mund të shkaktojnë sëmundje tek njerëzit,
si dhe të shkaktojnë ndotjen e ajrit, tokës dhe të ujit (Koshy et al., 2007). Për fat të
keq, edhe pse zona urbane e Tiranës, si kryeqytet i vendit, ka qenë e favorizuar, pasi
zonat urbane që janë të vendosura brenda juridiksionit të qeverive lokale, janë
relativisht efikase dhe me kosto-efektive në aspektin e shërbimeve të deponimit të
centralizuara (Van der Merwe & Steyl , 2005; Dalvie & Ehrlich, 2006), përsëri
gjendja e landfill-it të Sharrës, deri në vitin 2008 ka qenë e mjerueshme.
Arsyet pse zona urbane e Tiranës kërkon më shumë vëmendje në drejtim të
mirëmenaxhimit të mbetjeve urbane, rrjedh nga fakti se ka një rrjedhë masive të
mbetjeve të ngurta dhe të rrezikshme të krijuara nga një numër me rritje të shpejtë të
ekonomive familjare, ndotësve nga industritë e prodhimit, si dhe aktivitete
komerciale, sidomos pas viteve ’90 kur popullata e Tiranës u rrit gati 3-4 herë, dhe
tashmë ka një popullsi prej rreth një milion banorë.
Ky studim ka si qëllim evidentimin në kohë (periudha 2008-2013) dhe në hapësirë të
gjendjes mjedisore, me qëllim ruajten e resurseve mjedisore dhe biodiversiteti,
përmirësimin e jetës së njerëzve nëpërmjet sigurimit të parametrave sa më optimalë të
ujit dhe ajrit. Në përfundim të tij ky studim konstaton se me masat e marra hap pas
hapi për sistemimin e fushës së Sharrës, është arritur tashmë ti afrohemi mjaft
standardeve Europiane (Legj. Italian) apo atyre të dhëna nga EPA.
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QËLLIMI DHE OBJEKTIVAT E STUDIMIT

Qëllimi kryesor i këtij studimi është vlerësimi i problematikave mjedisore që mbarten
nga landfill-i i Sharrës, si landfill-i i vetëm i qytetit të Tiranës. Ky studim përpiqet të
sjellë bazë të mirëfilltë krahasuese që do të vlejë si një panoramë përshkruese për të
gjithë të interesuarit në fushën e mbrotjes mjedisore në lidhje me menaxhimin e
integruar të mbetjeve urbane dhe përmirësimet e mundëshme në këtë kuadër.
Ky studim ka për synim të adresojë objektivat si më poshtë vijojnë:
•

Identifikimin e burimeve kryesore të ndotjes mjedisore në fushën e Sharrës.

•

Klasifikimin dhe vlerësimin e impaktit të mbetjeve në landfill-in e Sharrës përpara
dhe pas ndërhyrjeve.

•

Sygjerimin e masave përmirësuese, në kuadër të zbatimit të një strategjie të
integruar dhe të qëndrueshme të menaxhimit të mbetjeve.
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KAPITULLI I

1.1 Pjesa teorike
1.1.1 Mjedisi dhe ndotja mjedisore
Njerëz të ndryshëm në kontekste të ndryshme kanë përcaktuar termin "mjedis" në
mënyra të ndryshme. Për këtë arsye është e pamundur të jepet një përkufizim
universal i fjalës "mjedis". Termi "mjedis" nënkupton tërësinë e kushteve të jashtme
fizike, natyrore që veprojnë dhe ndikojnë në rritjen, zhvillimin, dhe mbijetesën e
organizmave (http://www.ischool.zm/media/ptddl_m5_part1.pdf).
Ndotës apo substancë ndotëse do të quhet një substancë, e cila futet në mjedis në
përqëndrime më të larta sesa niveli natyror i saj (si rezultat i veprimtarisë njerëzore)
dhe
që
paraqet
një
rrezik
të
dukshëm
për
mjedisin
(http://www.tutorvista.com/content/biology/biology-iv/environmentalpollution/environmental-pollution-meaning.php#).
Në përgjithësi, ndotja është një fenomen ku përbërësit natyrorë janë zëvendësuar ose
dëmtuar nga prania e përbërësve të rrezikshëm, të cilët kanë mundësi të shkaktojnë
mungesë ekuilibri të sistemit dhe të krijojnë një numër rreziqesh shëndetësore te
kafshët dhe qëniet njerëzore, apo ndaj florës e faunës në përgjithësi.
Mungesa e ekuilibrit mjedisor sjell probleme të ndryshme mjedisore. Disa nga
problemet mjedisore janë ndotja, erozioni i tokave duke shkaktuar përmbytje,
rrëshqitje toke, shkretëtirëzim, ndryshime të rrjedhës së lumenjëve, zhdukjen e
specieve dhe ekosisteme të ndjeshme në vend të ekosistemeve të qëndrueshme,
shterimin e burimeve natyrore, grumbullimin e mbetjeve, shpyllëzimin, hollimin e
shtresës së ozonit dhe ngrohjen globale.
Problemet mjedisore në këndvështrimin e ndotjes, përcaktohen nga rritja e popullsisë,
zhvillimi, industrializimi, urbaninizmi i paplanifikuar etj. Migrimi dhe rritja e
popullsisë në zonat urbane sjell rritjen e trafikut, mungesën e ujit, rritjen e mbetjeve
urbane, ndotjen e ajrit, ujit si dhe zhurmat, të cilat janë probleme të përbashkëta dhe të
prekshme në gati të gjitha zonat urbane tashmë prej vitesh.
Ndotja mjedisore përcaktohet si një ndryshim i padëshiruar i karakteristikave fizike,
kimike dhe biologjike të ajrit, ujit dhe tokës. Si rezultat i mbi-popullimit,
industrializimit të shpejtë dhe aktiviteteve të tjera njërëzore si agrikultura dhe
shpyllëzimi etj, toka ngarkohet me ndotësa të ndryshëm që çlirohen si nënprodukte.
Tre janë faktorët që përcaktojnë natyrën e një ndotësi; natyra kimike e tij, përqëndrimi
dhe qëndrushmëria (persistenca).
Në bazë të vetive dhe karakteristikave të tyre, ndotësit mund të grupohen në dy klasa:
(a) Ndotës të biodegradueshëm: janë ndotës që shpërbashkohen nga aktiviteti i
mikroorganizmave dhe hyjnë në cikle bio - kimike. Shëmbuj të këtyre ndotësave janë
produktet e mbetjeve urbane shtëpiake, urina dhe fekalet, ujrat e zeza, mbetjet agrare,
letra, druri dhe rrobat etj.
(b) Ndotës jo të biodegradueshëm: janë produketet të cilat nuk ndahen më tej në
produkte më të thjeshta. Këto përfshijnë disa lloje insekticidesh apo disa pesticide,
mërkurin (Hg), plumbin (Pb), arsenikun (As), aluminin (Al), plastikat, mbetjet
radioaktive etj.
Deri vonë në historinë e njerëzimit ndotja ka përbërë kryesisht një problem lokal.
Industrializimi i shoqërisë, futja e mjeteve motorrike dhe rritja e popullsisë kanë
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shkaktuar një rritje eksponenciale në prodhimin e mallrave dhe shërbimeve, të cilat
janë shoqëruar me një rritje të madhe të mbeturinave nga produktet.
Shkarkimi i mbeturinave industriale të patrajtuara, mos trajtimi i mbetjeve urbane,
çlirimi i gazeve në mënyrë te pakontrolluar në atmosferë, depozitimi i pakontrolluar i
mbetjeve të ngurta dhe përdorimi i kimikateve pa marrë në konsideratë pasojat kanë
rezultuar ndër shkatërruesit më të mëdhenj mjedisorë, këtu mund të përmendim rastet
më tipike të ndotjes si p.sh. smogu i Los Angelesit prej vitit 1940 dhe ndotja e një
zone të madhe në Detin Mesdhe nga mbetjet e patrajtuara. Teknologjia ka filluar të
zgjidhë disa nga problematikat e ndotjes dhe ndërgjegjësimi publik po nxit qeveritë të
ndërmarrin plane mjedisore efektive dhe masa kundër ndotjes.
1.1.2 Klasifikimi i ndotjes mjedisore
Ndotja mund të klasifikohet sipas komponentëve të mjedisit që janë ndotur. Më
kryesoret janë: ndotja e ajrit, ndotja e ujit, ndotja e tokës dhe ndotja nga zhurmat.
Detajet e këtyre tipeve të ndotjeve jepen si më poshtë së bashku me masat e tyre
parandaluese.
1.1.3 Ndotja e ujit
Uji është një ndër nevojat primare për jetën. Me rritjen e numrit të popullsisë nevoja
për të është rritur; ndërkohë që ndotja pakëson ujin në dispozicion për përdorim. Uji
supozohet të jetë i ndotur kur ka ndryshime në cilësinë e tij duke përbërë kërcënim për
organizmat e gjallë apo e bën atë të papërdorshëm, kjo për arsye të ndryshimeve
fizike, kimike dhe biologjike të tij.
Burimet e ndotjes së ujit janë përgjithësisht uzinat, hidrocentralet, minierat e
qymyrgurit dhe puset e naftës të cilat janë ndërtuar afër burimeve të ujit apo edhe larg
tyre. Këto shkarkojnë ndotësa direkt ose indirekt në burimet ujore si lumenj, liqene
etj. Efektet e rrezikshme të ndotjes së ujrave janë:
⇒ Qëniet njerëzore bëhen viktima të disa sëmundjeve me prejardhje nga ndotja e ujit
si, tifo, kolera, dizenteria, hepatitet, verdheza etj.
⇒ Ndryshimi i pH në ujra shkatërron mikroorganizmat, duke penguar proçesin e
vetë-pastrimit në lumenj apo struktura të tjera ujore. Bujqësia është prekur mjaft nga
ndotja e ujrave. Po kështu dhe në ekosistemet detare janë shfaqur problematika të
ndotjes.
⇒ Mbetjet urbane si dhe ujrat e zeza nxisin rritjen e fitoplanktonit në ujra duke
shkaktuar uljen e oksigjenit të tretur, një përbërës mjaft i rëndësishëm i gjallesave
ujore.
⇒ Mbetjet toksike industriale të pranishme në ujra ndikojnë në popullatën e peshqve
dhe privon njerëzit nga njëri prej burimeve ushqimore mjaft të rëndësishme për ta.
⇒ Cilësia e ujit nëntokësor gjithashtu preket për shkak të toksicitetit dhe përmbajtjes
së ndotësave të ujit sipërfaqësor.
Burimet e ndotjes së ujrave - Burimet e ndotjes së ujrave sic e përmendëm më sipër,
ndahen në dy kategori, të cilat përcaktohen me ndotjen në një pikë dhe ndotjen jo të
pikëzuar.
Bimët e shumta prodhuese derdhin substanca gërryese të paholluara, helme dhe
nënprodukte të tjera të dëmshme për rrjedhat e ujrave. Industria e ndërtimit shkarkon
përzierje të gipsit, çimentos, lëndëve gërryese, metaleve dhe tretësave helmues. Një
tjetër shëmbull i ndotjes, janë shkarkimet e ujrave të ngrohta, që derdhen nga fabrikat
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dhe termocentralet dhe që shkaktojnë ‘ndotje termike’ të ujit. Rritjet e temperaturës së
ujit sjellin ndryshimin e nivelit të oksigjenit të tretur në ujë, duke ndërprerë bilancin
ekologjik në të dhe duke zhdukur ekzistencën e disa llojeve të bimëve dhe të
kafshëve.
Në shumë sisteme të ujrave publike, ndotja tejkalon nivelet e lejuara. Një arsye për
këtë është se një pjesë e madhe e ujrave nëntokësorë janë kontaminuar nga mbetjet e
depozituara nën tokë apo nga kullimi prej ujrave sipërfaqësorë. Kur kontaminimi
(substanca e padëshirueshme) mbërrin në ujrat nëntokësorë, është e vështirë të
korigjohet. Shkarkimi i ujrave të zeza të patrajtuar apo të trajtuar vetëm pjesërisht
rrezikon shëndetin e popullsisë vendase dhe të popullsive fqinje. Bashkë me mbetjet,
ujrat e zeza bartin edhe ndotës industriale. Ndonëse trajtimi tërësor i ujrave të zeza do
të shkatërronte shumicën e bakterieve pathologjike, përhapjen e viruseve dhe
sëmundjeve virale. Veç kësaj, pjesa më e madhe e trajtimit të ujrave të zeza nuk i
eleminon përbërjet e fosforit, kontributi kryesor i të cilave janë detergjentët.
Rreziqet e shkaktuara nga ndotja e ujrave - Pothuajse të gjithë ndotësit e ujit janë të
rrezikshme për njerëzit si dhe speciet e tjera; natriumi kryesisht rrit shfaqjen e
sëmundjeve kardiovaskulare, nitratet në ujin e pijshëm mund të shkaktojnë sëmundje
të gjakut, mërkuri (Hg) dhe plumbi (Pb) mund të shkaktojnë çrregullime nervore. Disa
prej ndotësve janë kancerogjenë. DDT(dichlorodiphenyltrichloroethane) është toksike
për njerëzit dhe mund të çojë në ndryshimin e kromozomeve. Përgjatë shumë brigjeve
butakët nuk mund të përdoren për shkak të ndotjes nga DDT, ujrave të zeza, apo
mbeturinat industriale.
Ndotja e ujit nga industria dhe efektet e saj - Ndyshimet në cilësinë kimike, fizike
dhe biologjike të ujit sjellin rreziqe në përdorimin e tij. Termi “ndotja e ujit” i
referohet përgjithësisht ndyshimeve të cilësisë së ujit me shkaktar njeriun. Prandaj,
shkarkimet e kimikateve toksike nga industritë apo mbetjet e ndryshme me prejardhje
nga njerëzit apo bagëtia konsiderohen ndotje.
Kontaminimet e ujrave nëntokësore apo ujrave sipërfaqësorë si liqene, lumenj,
rezervuare apo dhe detet e oqeanet mund të rrezikojnë jetën e qënieve të gjalla apo
jetës ujore. Burimet e ndotjes së ujit mund ti ndajmë në dy kategori:
1. Ndotja nga burimet pikësore, ku ndotësit shkarkohen në një pikë të njohur.
Kanalizimet e ujrave të zeza të industrisë, nga puset e naftës, shkarkimet e
mbeturinave të lëngëta të fermave blegtorale, ujrat e shpëlarjes (ekstraktet) nga
vend-depozitimet e mbeturinave të ngurta etj, janë shëmbuj të ndotjes burimore
pikësore.
2. Ndotja nga burimet jo-pikësore /difuze, apo ndotja e shpërhapur, i referohet të
gjitha shkarkimeve që shpërndajnë kontaminantë në shtratin ujor. Shiu acid dhe
shkarkimet e pakufizuara të bujqësisë, blektorisë ose zonave urbane futen në këtë
kategori.
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Figura 1.1.3: Ndotja e ujit nga industria
Kontaminuesit kryesorë të ujit përfshijnë kimikatet toksike, nutrientët, mbetjet
organike të biodegraduesshme, patogjenët viral dhe bakterial. Ndotja e ujit mund të
influencojë shëndetin e njeriut kur ndotësit hyjnë në trup nëpërmjet lëkurës apo direkt
gjatë konsumimit të ujit të pijshëm apo ushqimeve të kontaminuara.
Ndotësit kryesorë përfshirë DDT (dichlorodiphenyltrichloroethane) dhe polyklorinat
bifenilet (PCB), gjenden në këto mjedise dhe akumulohen në cipën e organizmave
ujorë. Këta ndotësa duke qënë se paraqesin jetëgjatësi dhe qëndrushmëri në këto
ambjente transferohen në zinxhirin ushqimor duke shkaktuar kështu problem tek
speciet e peshqve që përdoren si ushqim edhe për njerëzit. Në vijim, patogjenet dhe
bakteret virale mund të përbëjnë një rrezik publik për ata që pijnë ujë të ndotur.
Me emrin “elemente ushqyes”
(nutriente) ne ujra konsiderohen komponimet e
tretëshme të azotit dhe t ë fosforit në to. Quhen kështu, sepse këto komponime
përcaktojnë, në kushte specifike, shpejtësinë e proçeseve të fotosintezës dhe të rritjes
së bimësisë në ujra (Cullaj A, Kimia e Mjedisit, Shblu, Tiranë, 2005; EEA (European
Environment Agency) Europe’s Environment: The Second Assessment).
Ndotësit paraqesin një impakt domethënës në ekosistemin ujor. Pasurimi i botës ujore
me nutrientë (kryesisht azoti dhe fosfori) sjellin si rrezultat rritjen e algave dhe
bimëve të tjera ujore që bllokojnë dhe turbullojnë gradualisht rrejdhën. Nëse ujrat e
mbetjeve që përmbajnë lëndë organike të biodegradueshme shkarkohen përgjatë
rrjedhës me sasi jo të lejueshme të oksigjenit të tretur, pika e shkarkimit do të krijojë
një proçes anaerobik që do të sjellë errësirë dhe turbullimin e ujrave. Mbetjet e ngurta
do të depozitohen në shtratin e rrjedhës duke favorizuar dekompozimin anaerobik. Në
pikën e rrjedhës ku përqëndrimi i oksigjenit është zero, do të ndodhë prodhimi i
sulfitit të hidrogjenit (H2S), amoniumit (NH4+), dhe gazeve të tjerë me erë. Duke qënë
se shumë lloje peshqish kërkojnë një minimum oksigjeni të tretur, 4–5 mg për litër
ujë, do të ishte e pamundur mbijetesa në këtë pikë për ta.
Kontakti i drejtpërdrejtë me kimikatet toksike përbën një rrezik për shëndetin e
bimëve ujore dhe kafshëve. Kimikatet, si për shëmbull pesticidet transportohen
zakonisht nga liqenet në lumenj nëpërmjet rrjedhjes dhe ato mund të shkaktojnë
efekte të padëshirueshme ne biotë. Shkarkimet e ujrave të mbetjeve zakonisht
kontrollohen në kuadër të standarteve dhe vlerave të lejuara të shkarkimeve. Nën këtë
sistem, vlerat e lejuara të shkarkimeve lidhen me limitet si në cilësi dhe në sasi të
këtyre mbetjeve të lëngëta. Standartet e cilësisë së ujrave përcaktohen nga kritere
cilësore dhe sasiore të hartuara dhe miratuara për të mbajtur në nivelet e lejuara apo
për të përmirësuar cilësinë e tyre. Kriteret hartohen dhe zbatohen për të mbrojtur jetën
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ujore nga efektet akute dhe kronike si dhe për të mbrojtur qëniet njerëzore nga efektet
e padëshirueshme në shëndet, përfshirë këtu dhe format tumorale.
Trajtimi i mbetjeve të ndryshme urbane apo industriale para se ato të shkarkohen në
mjedis është një hap i rëndësishëm për parandalimin dhe kontrollin e mjedisit në
përgjithësi, apo të ndotjes së ujit në veçanti.
1.1.4 Ndotja e tokës
Ndotja e tokës është një nga faktorët e degradimit të saj. Ajo mund të shkaktohet nga:
 Shpyllëzimi
 Hedhja e mbetjeve të ngurta apo të lëngëta
Rritja e shpyllëzimit rrit erozionin e tokës; proçes ky që pasohet nga humbje e tokës
bujqësore. Erozioni i tokës nga uji, era dhe gërryerja ndikon si në bujqësi edhe në
mjedisin natyror. Humbja e tokës dhe ndikimet që shoqërojnë këtë proces,
konsiderohen si një ndër më të rëndësishmit e problemeve mjedisore në ditët e sotme.
Toka është një përzierje komplekse organizmash të gjallë dhe jo të gjallë. Ajo ofron
kushtet e nevojshme për rritjen dhe zhvillimin e bimëve. Agjentë natyrorë si uji dhe
era në mënyrë konstante kanë prirjen të heqin pjesën e sipërme të dheut dhe të
shkaktojnë erozion. Uji që bie mbi pjesën e sipërme të pambrojtur të dheut e largon
drejt rrymave ujore. Për shkak të mungesës së mbulimit me bimë, toka e gërryer nuk
mund të mbajë ujë. Uji rrjedh drejt lumenjve dhe sjell përmbytjet.
Erozioni i tokës është gjithmonë rezultat i veprimeve jo të mençura të njerëzimit, si
kullotja e tepruar apo praktikat e papërshtatshme të kultivimit. Këto e lënë tokën të
pambrojtur dhe të dobët. Erozioni i përshpejtuar i tokës përmes ujit dhe erës mund të
ndikojë në zonat bujqësore dhe mjedisin natyror, dhe është një prej problemeve
mjedisorë më të përhapur sot. Erozioni i tokës është vetëm një formë e degradimit të
tokës. Lloje të tjerë të degradimit përfshijnë kripëzimin, humbjen e elementëve
ushqyes dhe ngjeshjen.
Parandalimi i erozionit të tokës realizohet nëpërmjet gjelbërimit të saj. Bimët ofrojnë
mburojë për tokën dhe parandalojnë erozionin për këto arsye:
 bimët ngadalësojnë ujin teksa ky rrjedh mbi tokë dhe kjo bën të mundur që një
pjesë e madhe e ujit të thithet nga toka
 rrënjët e bimëve ruajnë tokat nga erozioni dhe pengojnë rrëshkitjen e saj
 bimët pengojnë kontaktin e pikave të shiut para se të bien në tokë, duke reduktuar
kështu aftësinë e shiut për të gërryer
 bimët në toka të lagështa dhe në brigje lumenjsh kanë rëndësi të veçantë për arsye
se ngadalësojnë rrjedhën e ujit dhe rrënjët e tyre mbajnë lidhur tokën, duke
parandaluar erozionin.
1.1.5 Ndotja e ajrit
Ajri është kryesisht një përzierje gazesh të ndryshëm si oksigjen(O2), dioksid
karboni(CO2), azot(N2) etj. Këta janë të pranishëm në një raport të caktuar. Sa herë që
ka një çekuilibër në raportin e këtyre gazrave, pasohet me ndotje të ajrit. Burimet e
ndotjes së ajrit mund të grupohen në dy kategori:
 Natyrore; si zjarre në pyje, hiri nga vullkanet aktivë, stuhi pluhuri dhe kalbëzim i
lëndëve organike
 Të shkaktuara nga njeriu; si rritja e madhe e popullsisë, shpyllëzim, urbanizim dhe
industrializim.
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Figura 1.1.5: Disa burime të ndotjes së ajrit
Disa veprimtari të qënieve njerëzore lëshojnë ndotës të ndryshëm në ajër, si
monoksidi i karbonit (CO), dioksidi i squfurit (SO2), hidrokarbure (HC), okside azoti
(NOx), plumb, arsenik, asbest, lëndë radioaktive dhe pluhur. Rreziku më i madh vjen
nga djegia e lëndëve djegëse, si qymyri dhe produktet e naftës. Termocentralet,
automobilët dhe industritë janë burimet kryesore të ndotjes së ajrit. Për shkak të
progresit në sektorin e energjisë bërthamore, ka patur një rritje të radioaktivitetit në
atmosferë. Edhe veprimtaritë e minierave luajnë rol në ndotjen e ajrit. Konstatohet se
progresi në bujqësi, falë përdorimit të plehrave dhe pesticideve kanë kontribuar
gjithashtu në ndotjen e ajrit. Prerja e shfrenuar e pemëve dhe pastrimi i pyjeve ka
sjellë rritje të sasisë së dioksidit të karbonit në atmosferë. Ngrohja globale është
pasojë e efektit serë, i cili shkaktohet prej rritjes së nivelit të dioksidit të karbonit
(CO2). Shterimi i ozonit (O3) ka sjellë rritje të rrezatimit ultravjollcë(UV) që ka
goditur Tokën.
Tabela 1.1.5: Përbërësit e ajrit dhe përmbajtja e tyre në të
Përbërja e ajrit të pandotur
Gazrat
Azot
Oksigjen
Ujë
Argon
Dioksid karboni
Neon
Helium
Metan
Kripton
Oksid azoti
Hidrogjen
Ksenon
Avuj organikë

Pjesë për milion (vol)
756,500
202,900
31,200
9,000
305
17.4
5.0
0.97-1.16
0.97
0.49
0.49
0.08
ca.0.02

1.2 Probleme të përgjithëshme të ndotjes urbane
1.2.1 Ndotja nga mbetjet e ngurta
Mbetjet e ngurta urbane janë matëriale të cilat prodhohen nga aktiviteti njerëzor dhe
shkarkohen apo “hidhen” si të panevojshme apo të padëshirueshme. Kjo konsiston në
hedhjen e mbetjeve nga komuniteti si edhe grumbullimin e mbetjeve nga agrokultura,
industria dhe mbetje të tjera. Mbetjet e ngurta shpesh paraqiten si një kompleks
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mbetjesh nga matëriale të ndryshme alumini, plastike, qelqi, mbejtje organike etj, të
cilat kushtonin më pak duke u hedhur sesa duke u ripërdorur. Kjo solli një rritje të
ndjeshme të sasisë së mbetjeve.
1.2.2 Klasifikimi i mbetjeve të ngurta:
Mbetjet e ngurta klasifikohen në bazë të përbërjes apo përmbajtjes bazë ose në bazë të
vlerës së temperaturës.
Një klasifikim tipik i tyre jepet si vijon (http://www.scribd.com/doc/24944967/Solidwaste-Pollution):
1. Mbeturinat organike,
2. Mbetjet e ngurta,
3. Mbetjet pathologjike dhe spitalore,
4. Mbetjet industriale,
5. Mbetjet agrokulturore
Mbetjet janë një problem persistent, dhe në këtë pikë kërkohet një menaxhim i
posatshëm i tyre. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, termi “mbetje të
ngurta” përcaktohet si materiale të padëshiruara të hedhura nga shtëpitë, mbetjet në
rrugë, veprimtaritë e bizneseve apo ato agrare.
Prodhimi i mbetjeve rritet me rritjen e popullatës si dhe zhvillimit ekonomik të vendit.
Mbetjet e menaxhuara në mënyrë të gabuar paraqesin rrezik për shëndetin e njerëzve
dhe mjedisin. Nga ana tjetër, një menaxhim korrekt i mbejtjeve mbron shendetin e
njerëzve dhe mjedisin, si dhe ruan burimet natyrore që ndikojnë drejtëpërdrejt në
ndryshimin e klimës. Mbetjet e ngurta mund të menaxhohet nëpërmjet masave të
ndryshme që duhet të ndërmerren, si parandalimi i ndotjeve, riciklimi, kompostimi,
kontrolli i zjarreve dhe mjaft e rëndësishme nëpërmjet landfilleve.
Burimet e mbetjeve: Burimet kryesore të mbetjeve të ngurta janë shtëpiake, tregtare
dhe të aktiviteteve agro-industriale. Zakonisht mbetjet shtëpiake dhe tregtare quhen
edhe mbetje urbane. Përbërja e mbetjeve urbane mbetet e njëjtë në të gjitha vendet e
botës, por raporti, dendësia dhe sasia e përftuar varion gjerësisht nga njëri vend në
tjetrin.
Mbetjet e ngurta dhe të rrezikshme nuk mund të menaxhohen në mënyrë efiçente dhe
efektive, nëse nuk do të kuptohet qartë origjina e tyre, burimi, përbërja, sasia, proçeset
si dhe rreziku mjedisor që sjellin (Kumar et al., 2004, Lavee 2007). Menaxhimi jo i
duhur i përbërjeve të mbetjeve është një sfidë globale mjedisore e cila vjen
drejtëpërdrejt nga aktiviteti njerëzor i shfrenuar. Kjo sfidë prek komunitetin dhe
cilësinë e mjedisit në vendet e zhvilluara dhe ato në zhvillim. Megjithatë, sfidat që po
përballojnë vendet në zhvillim, jo domosdoshmërisht janë të njëjtat me ato të vendeve
të zhvilluara. Ndryshimet mes këtyre vendeve i përkasin mospërputhjeve që ato
paraqesin në statusin social dhe ekonomik, nivelin e industrializimit, urbanizimit dhe
atij arsimor (Kassim & Ali, 2005).
1.2.3 Menaxhimi i mbetjeve në vendet e zhvilluara
Menaxhimi i mbetjeve urbane konsiston në mënyrën se si do të trajtohen ato për të
ulur në maksimum rrezikun ndaj shëndetit të njrëzve dhe ndaj mjedisit. Mbetjet e
ngurta mund të menaxhohet nëpërmjet aktiviteteve si - parandalimi i ndotjeve,
riciklimi, kompostimi, kontrolli i zjarreve apo nëpërmjet landfilleve.
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Landfillet janë pjesë e mbrojtjes mjedisore dhe përcaktohen në dy faza - planifikim
dhe funksionim. Normativa e fazës planifikuese përfshin marrjen e një leje për një
landfill të ri apo zgjerimin e një ekzistuesi. Normativa e fazës së funksionimit
zhvillohet gjatë skemës së re të liçensimit për trajtimin e mbetjeve e cila përcaktoher
në Minimizimin dhe Menaxhimin e Mbetjeve (EPA 95/85, 1996).
Objektivi primar është reduktimi i sasisë së mbetjeve sa më shumë të jetë e mundur
dhe depozitimi dhe trajtimi i tyre në një mënyrë sa më eko-miqësore. Hapat dhe
metodat e kërkuara sipas një rendi logjik dhe kronologjik prezantohen mësëmiri në
konceptin e Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve (Orlescu et al. 2008). Sfida në
menaxhimin e një landfill-i është të adresojë shqetësimet mjedisore duke realizuar
Standartet Mjedisore të aprovuara (EPA 95/85, 1996).
 parandalimi i ndotjes së ujrave
 parandalimi i ndotjes së ajrit
 promovimi i menaxhimit të përgjegjshëm të tokës dhe ruajtja e saj
 parandalimi i rreziqeve dhe humbjes së natyralitetit
Tipet e mbetjes të ardhura në landfill përcaktojnë dhe ndotësit potencialë që mund të
gjenerohen dhe që cojnë në një rrisk mjedisor potencial.
Menaxhimi jo i përshtatshëm i mbetjeve urbane dhe të rrezikshme nuk prek vetëm
vendet e zhvilluara por mbi të gjitha vendet e varfëra. Për shembull, rreth 500 vjet më
parë, disa qytete europiane u prekën nga sëmundje si kolera, tifo, malarja dhe epidemi
të tjera si rezultat i grumbullimit të mbeturinave përgjatë rrugëve (Yong-Chung et al.,
2005). Për më tepër, disa vende të zhvilluara e patën të vështirë të përcaktonin vendgrumbullime mbetjesh apo të ndërtonin landfill-e për shkak të mungesës së tokës apo
të kundërshtimeve publike për arsye të perceptimit negativ që kishte ndaj landfill-eve
apo vendet e grumbullimit të mbetjeve (EI-Fadel et al., 1995).
Megjithatë, shumë vende të zhvilluara si Shtetet e Bashkuara të Amerikës,
grumbullojnë rreth 95% të mbetjeve të tyre në landfill-e, ndërkohë që rreth 80% e tyre
konsiderohen të rrezikshme (EI-Fadel et al., 1995). Në Shtetet e Bashkuara, metoda e
landfill-it vijon të mbetet më e përshtatshmja dhe metoda më kosto-efektive për
trajtimin e mbeturinave, pavarsisht historisë së problemeve mjedisore që kanë prekur
disa nga popullatat që jetojnë aty (Yong-Chung et al., 2005; EI-Fadel et al., 1995).
Sot, vende si Kanadaja dhe Japonia janë duke ndryshuar praktikat e tyre nga ndërtimi
i landfill-eve tek ai i inceneratorëve.
Përtej përdorimit të landfill-eve dhe incineratorëve, një rëndësi të vecantë në
menaxhimin e mbetjeve ka menaxhimi i qëndrueshëm i mbeturinave me theks mbi
riciklimin, ripërdorimin, reduktimin dhe parandalimin e mbetjeve. Megjithatë, vetëm
disa vende të zhvilluara kanë dëshmuar progres të konsiderueshëm në këtë praktikë.
Për shembull, Danimarka është vendi i parë në botë që ka nisur një skemë taksimi të
plotë për mbetjet në politikën e menaxhimit të mbeturinave me theks mbi
ripërdorimin dhe riciklimin e mbeturinave që nga mesi i viteve 1980 (Middleton,
2004). Ky trend është gjithashtu i dukshem në vende të tilla si Zvicra dhe Gjermania,
ku ka iniciativa të suksesshme të riciklimit të shisheve dhe ambalazheve të ndryshme.
Në fakt, norma mesatare për riciklimin e ambalazheve të qelqit është rritur nga 22%
në vitin 1980 në 32% në fund të viteve 1980, për shumicën e vendeve të OECD-së
(Organisation for Economic Co-operation and Development).
Përveç kësaj, shumë vende në mbarë botën janë duke u përpjekur për parandalimin e
mbetjeve të industrive prodhuese të ndryshme përmes një theksi mbi prodhimin e
pastër. Kjo arrihet nëpërmjet proceseve që janë përmbledhur si (Middleton, 2004):
 Ruajtja e energjisë dhe lëndëve të para
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 Reduktimi në përdorimin e substancave toksike ose lëndëve mjedisore të
dëmshme
 Reduktimi i sasisë dhe shkarkimeve toksike të mbetjeve
 Zgjatja e qëndrueshmërisë së produktit
1.2.4 Njohuri të përgjithshme për landfill-et dhe mënyrat e përpunimit të
mbetjeve
Një landfill i sigurt është një vaskë në tokë (ose ndërtuar në majë të tokës, i ngjan një
stadiumi futbolli) në të cilën jane vendosur mbeturinat urbane (mbetjet). Qëllimi i
ndërtimit të tij, është për të shmangur çdo lidhje mes këtyre mbetjeve dhe mjedisit
përreth (ajër, tokë, ujrave sipërfaqësore e nëntokësore).

Figura 1.2.4: Foto e landfill-it të Sharrës , viti 2011
Një landfill i sigurt përbëhet nga pesë elementë kritikë:
1. shtresa e linjës në fund, e cila përfshin stabilizimin e zonës së ndërtimit të landfillit me argjilë (garanton koeficent të lartë papërshkueshmërie), filtër (cipë sintetike
fleksibël) dhe shtresën HDPE (gjeomembranë polietileni me densistet të lartë).
2. sistemin e ujrave mbledhës, (sistemi i drenazhimit dhe mbledhjes së shllamit)
3. një sistem të administrimit të biogazit,
4. mbulesën përfundimtare,
5. sistemin drenazhues për ujrat sipërfaqësore.
Një vend-depozitim është një vend i posaçem për hedhjen e materialeve,
mbeturinave dhe është forma më e vjetër e trajtimit të mbetjeve. Historikisht landfillet janë metoda më e zakonshme e depozitimit të organizuar të mbeturinave dhe ka
mbetur kështu në shumë vende të botës.
Vend-depozitimet janë përdorur edhe për qëllime të tjera të menaxhimit të
mbeturinave, të tilla si:
 konsolidimin e magazinimit të përkohshëm dhe të transferimit
 për përpunimin e mbeturinave (klasifikim,ndarje, trajtim apo riciklim).
Landfill-et ose vend-depozitimet i ndajmë në këto kategori:
1. Vend-depozitime (landfill-e) për mbetjet e rrezikshme (mbetje të lëngshme,
shëndetësore, të përflakshme, eksplozive, gërryese, etj)
2. Vend-depozitime (landfill-e) për mbetjet jo të rrezikshme (mbetjet urbane, mbetje
jo të rrezikshme të çfardo lloj origjine tjetër, mbetje të rrezikshme të qëndrueshme
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dhe jo reaktive. Disa mbetje mund të vendosen në vend-depozitim vetëm pas
trajtimit.)
3. Vend-depozitime (landfill-e) për mbetjet inerte
1.2.5 Parimet e përgjithëshme të administrimit të një vend-depozitimi (landfill)
Këto parime janë mbrojtja e shëndetit dhe e mjedisit, ku merren masat e nevojshme
për të siguruar që menaxhimi i mbetjeve të kryhet pa dëmtuar shëndetin e njeriut, pa i
sjellë dëme mjedisit ku më në veçanti:
 pa krijuar rreziqe për ujin, ajrin, tokën, florën (bimësinë) ose faunën;
 pa shkaktuar pengesa nga zhurmat ose erërat;
 pa dëmtuar peisazhin ose vendet me interes të veçantë.
Strukturat kryesore në shërbim të një landfill-i për marrjen e masave të sigurisë si dhe
për mirë funksionimin e tij janë:
 vaskat e depozitimit të mbetjeve, përfshin një mjedis me disa shtresa, argjilë,
filtër dhe në sipërfaqe shtresën HDPE (polietileni).
 sistemi i administrimit të shllamit, përfshin rrjetin e kanalizimeve në brendësi të
parcelës për kapjen dhe dërgimin e shllamit në destinacionin e duhur
 sistemi i administrimit të reshjeve atmosferike, përfshin një rrjet kanalizimesh
përreth landfill-it dhe në brendësi të tij në formën e ulluqeve për kapjen e
rreshjeve atmosferike
 sistemi i administrimit të biogazit, përfshin ndërtimin dhe administrimin e
impiantit të biogazit sepse:
 gazi është eksploziv dhe mund të çojë në situata të rrezikshme në vend-depozitim
 metani si një gaz serë, i çliruar në atmosferë kontribon në ngrohjen globale
 përbërjet organike të avullueshme që vijnë nga matërialet e tjera në landfill, mund
të mbarten nga molekulat e gazit dhe çlirohen në atmosferë duke rrezikuar tokën,
ajrin, ujrat sipërfaqësore e nëntokësore dhe atmosferën në përgjithësi.
 mbulimi përfundimtar: përfshin mbulimin dhe rehabilitimin e gjithë zonës pas
punimeve, duke e kthyer në një zonë pa impakt negativ dhe me peisazh stimulues
 sistemi i monitorimit: përfshin monitorimin gjatë gjithë periudhës së operimit dhe
deri në 30 vjet pas mbylljes
 shërbimet dhe pajisjet plotësuese: ku përfshihen rrugët e brendëshme dhe të
jashtme, ndriçimi, rrethimi, peshorja, tabelat orientuese, makineritë, veglat e
puntorëve dhe gjithçka që nevojitet për mirë funksionimin e një landfill-i (marrë
nga trajnimet e BT).
Ka një numër të opsioneve të ndryshme në dispozicion për trajtimin dhe menaxhimin
e mbeturinave duke përfshirë, minimizimin, parandalimin, ri-përdorimin, riciklimin,
rikuperimin dhe asgjesimin e energjisë. Në mbështetje të politikave të BE-së, landfilli është parë si zgjidhja e fundit dhe duhet të përdoret vetëm kur të gjitha opsionet e
tjera të jenë konsumuar, pra, kur matërialet nuk gjejnë ri-përdorim, riciklohen apo
trajtohen duhet të shkojnë në landfill.
1.2.6 Asgjesimi i mbetjeve
Kjo shtojcë synon të listojë operacionet e asgjesimit, ashtu si ato ndodhin në praktikë.
Mbetjet duhet të asgjesohen pa vënë në rrezik shëndetin e njerëzve dhe pa përdorimin
e proçeseve ose metodave që kanë të ngjarë të dëmtojnë mjedisin.
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Figura 1.2.6.1: Instrumentet e mundëshme për trajtimin e mbetjeve
Në përgjithsi ekzistojnë katër kategori kryesore të praktikave dhe teknologjive të
përpunimit dhe sistemimit (trajtimit) të mbetjeve në kontekstin e menaxhimit të
burimeve apo matërialeve. Këto janë riciklimi i matërialeve, trajtimi biologjik,
trajtimi termal dhe landfill-i sanitar.
Riciklimi i mbetjeve të ngurta është rikalimi i tyre, nëpër proçesin e prodhimit, pasi
janë përdorur. Ai mund të shfrytëzohet për matëriale, si metalet, qelqi, letra dhe
plastika. Aplikimi i riciklimit kërkon një ndarje paraprake të mbetjeve në burim
(kosha të veçantë), grumbullimin e tyre të veçantë si edhe transportin në pika të
veçanta (pikat e depozitimit të përkohshëm) për një përzgjedhje dhe ndarje të
mëtejshme.
Trajtimi biologjik ka të bëjë me dekompozimin e matërialeve organike nëpërmjet
veprimtarisë mikrobike në kushte të pranisë dhe mungesës së ajrit për të prodhuar
matërial organik të qëndrueshëm që përmban plehra ushqyese për bimët. Në varësi të
sistemeve të përdorura për mbetjet dhe të konfigurimit të proçesit, nëpërmjet trajtimit
biologjik mund të arrihet stabilizimi (eliminimi i plotë) i mbetjeve dhe prodhimi i
lëndës djegëse ose i kompostit (përzierje plehrash bujqësore).
Teknologjitë termale përdorin nxehtësinë për të shpërbërë mbetjet dhe për të prodhuar
një masë mbeturinash (hirin) të gatshme për t’u depozituar dhe kryesisht të
parrezikshme. Mbetjet e ngurta urbane kanë një vlerë të caktuar kalorifike dhe një
pjesë e kësaj energjie mund të rikuperohet duke përdorur këto teknologji, zakonisht në
formën e nxehtësisë apo elektricitetit. Djegia tradicionale e mbetjeve heterogjene ose
masa e parapërgatitur për djegie, është proçesi termal me përdorimin më të gjerë.
Megjithatë, ndarja në burim ose prodhimi i lëndëve djegëse nga mbetjet nëpërmjet një
proçesi termal specifik është duke u përhapur gjithnjë e më shumë pasi kjo metodë
mund të rezultojë me një efektivitet më të madh në rikuperimin e energjisë, si edhe në
një sasi më të vogël mbetjesh që kanë nevojë të depozitohen në vend-grumbullimet.
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Figura 1.2.6.2: Modeli i një landfill-i sanitar
Një landfill sanitar përdoret me objektivin për të konvertuar dhe stabilizuar përbërësit
organikë të biodegradueshëm të mbetjeve duke përmirësuar proceset e dekompozimit
mikrobiologjik. Stabilizim në këtë kontekst do të thotë që çlirimet e gazit/leksiviateve
në landfill të menaxhohen brenda kohës së ekzistencës së këtij të fundit. Menaxhimi i
një landfill-i sanitar kërkon një protokoll të ndryshëm operimi nga ai i landfill-eve
tradicionale. Shtimi dhe riqarkullimi i matërialeve të lëngshme është faktori më i
rëndësishëm operativ për përmirësimin e proceseve të dekompozimit mikrobiologjik.
Ka edhe strategji të tjera që mund të përdoren për të çuar në nivel optimal proçesin e
stabilizimit, përfshirë grirjen e mbetjeve, stabilizimin e pH, shtimin e lëndëve
ushqyese dhe mbajtjen e temperaturës në nivelet e duhura.
Me përjashtim të proçesit të riciklimit, i cili është i paorganizuar dhe i përket sektorit
informal, praktikat e tjera të trajtimit të mbetjeve nuk janë të aplikueshme në Shqipëri.
Trajtimi biologjik i mbetjeve mund jetë një teknikë shumë efektive për trajtimin e një
kategorie specifike të mbetjeve të ngurta si mbetjet organike. Megjithatë, kategorizimi
i mbetjeve (njohja e përqindjeve të rrymave të ndryshme në përbërjen e mbetjeve) në
këto raste është një teknikë shumë e rëndësishme dhe ende e papërdorur në vend.
Zbatimi i teknikës së trajtimit biologjik do të kërkonte një mbledhje të mbeturinave të
ndarë në kategori në mënyrë që të veçohen mbetjet organike nga pjesët e tjera
përbërëse të mbetjeve. Ky proçes ka nevojë të shoqërohet me investime të tjera në
infrastrukturën e grumbullimit të mbetjeve të ngurta, si edhe për më shumë
ndërgjegjësim publik.
Dy teknika të tjera të fundit, djegia dhe landfill-i sipas standardeve të BE-së, janë
ende sfida për ekonomitë në zhvillim si ajo e Shqipërisë. Djegia është një teknikë
shumë e kushtueshme. Përbërja dhe karakteristikat e mbetjeve shtëpiake (vlera e
lagështisë afërisht 50% dhe vlera kalorifike neto nën 8.400 kJ/kg), si edhe kostot të
cilat për këtë lloj veprimtarie trajtimi janë më të larta, nuk e bëjnë të mundur djegien
tani për tani. Përvoja që kanë pasur vendet e sapo anëtarësuara në BE gjithashtu
tregon që, në fazat fillestare, të gjitha investimet në infrastrukturën e mbetjeve të
ngurta janë fokusuar në teknikat e landfill-it, duke përjashtuar menaxhimin e mbetjeve
mjekësore.
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Figura 1.2.6.3: Mënyra e trajtimit të mbetjeve në vendet e BE (Eurostat 2006)
Në figurën e mësipërme jepet pesha specifike që zë në trajtimin e mbetjeve të ngurta
çdo metodë trajtimi. Në vendet e antarësuara rishtazi duket qartë që landfill-i është
akoma metoda kryesore e trajtimit të mbetjeve. Në vendet e Europës Qëndrore
Lindore edhe djegia dhe riciklimi kanë filluar të marrin terren në trajtimin e mbetjeve
përveç landfill-it. Ndërkohë që situata është krejt e përmbysur për vendet më të
zhvilluara të Europës ku landfill-i zë një peshë shumë të vogël (Eurostat 2010) (duke
vërtetuar efektin e direktivës së landfill-it) (Konalsi Gjoka, Studim mbi trajtimin e
integruar të mbetjeve, 2011, Co-Plan).
Natyrisht, një ndër faktorët kryesorë që duhet të mbahet parasysh ka të bëjë me
përzgjedhjen e teknikës më të përshtatshme të trajtimit të mbetjeve, është kostoja e
ndërtimit dhe përdorimit të impianteve përkatëse.
1.2.7 Mbetjet urbane të ngurta dhe trajtimi i tyre
Mbetjet urbane të ngurta mbeten një problem serioz dhe si të tilla duhet të
menaxhohen në mënyrën e duhur. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetit (WHO),
termi “mbetje e ngurtë” aplikohet për matërialet e hedhura dhe të padëshiruara të cilat
vijnë nga banesat, bizneset, fshirja e rrugëve si dhe aktiviteti agrar. Prodhimi i
mbetjeve rritet me rritjen e popullsisë dhe zhvillimin ekonomik. Një menaxhim jo i
duhur i mbetjeve të ngurta urbane përbën një rrezik si për shëndetin e njerëzve ashtu
edhe për mjedisin. Megjithatë tashmë dihet se menaxhimi i duhur i mbetjeve mbron
shëndetin e njerëzve dhe mjedisin, ndihmon në mbrojtjen e burimeve natyrore dhe
ndikon drejtëpërdrejtë në ndryshimet klimaterike. Mbetjet e ngurta mund të
menaxhohen nga një seri aktivitetesh që përfshijnë, parandalimin e mbetjeve,
riciklimin, kompostimin, kontrollin e zjarreve apo landfill-et.
Sipas rregulloreve të mbrojtjes së mjedisit, ndërtimi i landfill-eve përcaktohen në dy
faza; planifikim dhe funksionim. Përcaktimi sipas rregullave në fazën e planifikimit
përfshin marrjen e aprovimit për një landfill të ri ose zgjerimin e një landfill-i
ekzistues. Sa i përket fazës së funksionimit, rregullat përcaktojnë një skemë të re për
reduktimin e mbejtjeve dhe menaxhimin e tyre (EPA 95/85, 1996).
Objektivi kryesor mbetet reduktimi i sasisë së mbetjeve sa më shumë që të jetë e
mundur si dhe depozitimi dhe trajtimi i tyre në mënyrën më ekologjike të mundshme.
Hapat dhe metodat e kërkuara, zhvillohen sipas një rendi logjik dhe kronologjik që
prezantohet në konceptin e menaxhimit të integruar të mbetjeve (Orlescu, 2008;
Daescu, 2006). Sfida kryesore gjatë menaxhimit të një landfill-i është adresimi i
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shqetësimeve mjedisore duke zbatuar standartet mjedisore të aprovuara (EPA 95/85,
1996).
 parandalimi i ndotjes së ujit,
 parandalimi i ndotjes së ajrit,
 promovimi i ruajtjes dhe menaxhimit të tokës në mënyrë të përgjegjshme,
 parandalimi i rreziqeve,
Tipet e mbetjeve që grumbullohen në një landfill përcaktojnë dhe ndotësit potencialë
që mund të shfaqen si dhe rrezikun mjedisor të mundshëm në këtë rast.
1.3 Problemet mjedisore që shkaktohen nga landfill-et
Problemet mjedisore që shkaktohen nga vendgrumbullimet e mbetjeve janë të shumta.
Problemet thelbësore dhe më kritike ekzistojnë në ndotjen e tokës ku depozitohen
mbeturinat, si dhe në zonën për rreth saj, por efektet negative në mjedis shfaqen edhe
përsa i përket dy kategorive të tjera mjedisore: efektet atmosferike dhe efektet
hidrologjike. Të dy këto efekte janë të një rëndësie të veçantë, por faktorët që
ndikojne në to janë mjaft të ndryshme.
1.3.1 Efektet atmosferike
Efektet atmosferike janë mjaft të rëndësishme për tu patur në konsideratë në rastin kur
mbeturinat organike janë të hedhura në landfill në mënyrë të çrregllt, pasi ato i
nënshtrohen degradimit anaerobik, duke u bërë burim i rëndësishëm i gazeve të tillë si
metani (CH4), një gaz serë që është shumë më i fuqishëm se dioksidi i karbonit (CO2).
Efektet atmosferike kanë të bëjnë me gazet e ndryshme që çlirohen në atmosferë gjatë
proçesit të dekompzimit të mbeturinave urbane. Sipas EPA-s, metani(CH4) i prodhuar
nga kalbëzimi i mbeturinave organike në tokë, ka efekte negative rreth 20 herë më të
larta se sa dioksidi i karbonit (CO2). Krahas prodhimit të metanit (CH4), kimikatet e
ndryshme që përdoren për pastrim nëpër mjediset shtëpiake, si dhe amoniaku (NH3)
që shkaktohet nga dekompozimi i mbeturinave organike në tokë mund të prodhojnë
gaze toksike që mund të ndikojnë ndjeshëm në cilësinë e ajrit në afërsi të vendgrumbullimit.
Në mjaft raste aplikohet dhe djegia e mbeturainave, proçes ky që shoqërohet me
krijimin e një tymi të trashë që përmban monoksid karboni (CO), blozë, dhe oksid
azoti(NO), të cilat janë të rrezikshme për shëndetin e njeriut dhe degradojnë cilësinë e
ajrit. Nga ana tjeter, djegia e matërialeve plastike (PVC-s) shkakton prodhimin e
dioksinave të cilat degjenerojnë lehtë në komponime kancerogjene.
Përveç gazeve të ndryshëm që mund të krijohen nga këto vend-grumbullime, pluhuri
dhe format e tjera jo-kimike të ndotësve mund të emetohen gjithashtu në atmosferë.
Kjo kontribuon më tej në uljen e cilësisë së ajrit dhe që përben një problem
shqetësues.
1.3.2 Efektet hidrologjike
Nën efektin e reshjeve atmosferike, apo gjatë dekompozimit të mbetjeve të ndryshme,
landfill-et gjithashtu krijojnë një përzierje ujore toksike të kimikateve industriale dhe
produkteve kimike që përdoren për pastrim në shtëpi. Nga ana tjetër, dekompzimi i
mbetjeve organike shoqërohet me rritje të nutrientëve të tretshëm në ujë, si fosfate,
nitrate, nitrite apo amonium, të cilët bëhen shkaktarë të ndotjes së sistemeve ujore
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sipërfaqësore apo nëntokësore. Një shqetësim mjaft i madh përsa i përket
kontaminimit të ujrave, është dhe kalimi i metaleve të rënda në to, proçes ky i
shkaktuar nga derdhjet pa kriter të mbeturinave të ndryshme urbane apo industriale,
veçanërisht e shkatuar nga ndotja me kimikate të ndryshme që mund të derdhen pa
kriter në landfill-et e mbeturinave të ngurta.
Shllami është mbetja e lëngët që infiltron përgjatë landfill-it si rezultat i
dekompozimit të mbetjeve. Ai mund të shkaktojë ndotje serioze të ujrave nëse nuk
trajtohet në mënyrën e duhur. Ujrat sipërfaqësore që rrjedhin nga zona ku gjendet
landfill-i mund të shkaktojnë ngarkesa sedimentesh të papranueshme në ujrat që ato
takojnë. Ndërsa këta ujra sipërfaqësore të pakontrolluara rrjedhin duke formuar më
shumë shllam. Bëhet e ditur se shllami i prodhuar nga landfill-et përmban varietete
komponimesh organike dhe inorganike. Përbërja e shllamit varet nga mosha e landfillit, përbërja e mbetjeve, karakteristikat e mbetjeve të ngurta, sasia e pirgut, lagështira
dhe grada e filtrimit të ujrave të shiut, temperatura dhe gjeometria e landfill-it (J.
Žaltauskaitė et.al., 2008).
Ujrat sipërfaqësore dhe nëntokësorë mund të kontaminohen nga derdhjet e patrajtuara
nga landfilli. Derdhja është likuidi që përshkon nëpër të gjithë landfillin si rezultat I
infiltrimit apo/dhe dekompozimit të mbetjeve. Kjo mund të shkaktojë problem serioze
në ndotje e ujrave nëse nuk trajtohet sic duhet.
Ujrat sipërfaqësore që rrejdhin nga zona e një landfill-i mund të përcojnë ngarkesa
sedimentesh në ujrat që ato takojnë. Ndërsa ujrat sipërfaqësorë të pakontrolluar rrisin
sasinë e prodhmit të percolatit (APHA/AWWA/WPCF 1995, Slack et al. 2005). Edhe
përse mbetjet e grumbulluara në landfill-e nuk kanë përbërje të rrezikshme shllami
raportohet si një ndër rreziqet sinjifikative për ujrat nëntokësore (Lee et.al., 2002). Një
numër i konsiderueshëm incidentesh janë raportuar në të kaluarën për sa i përket
ndotjes nga shkarkimet e lëngëta të tokës si dhe ndotje të ujrave nëntokësore dhe atyre
sipërfaqësore ( Masters, 1998).
Është vlerësuar që landfill-et sanitare të paorganizuara në një klimë të lagësht
prodhojnë kimikate të rrezikshme si për shembull; ndotjen nga plumbi (Pb), i cili ka
rezultuar të jetë nën standartet e miratuara të përqëndrimit të tij në ujin e pijshëm, për
shumë vite (Belevi et.al., 1989). Ndotja e ujrave nëntokësorë nga shkarkimet e lëngëta
bën të papërdorshëm ujin si për përdorim shtëpiak ashtu dhe për përdorime të tjera.
(Jones-Lee et.al., 1993). Shumë faktorë influencojë në përbërjen e shkarkimeve të
lëngëta përfshirë tipet e mbetjeve, madhësinë e pjesëzave, shkalla e ngjeshjes,
hidrologjia e zonës, klima, mosha e landfill-it si dhe karakteristika të tjera (Katsiri
et.al., 1999). Karakteristikat e shkarkimeve të lëngëta varen gjithashtu nga
paratrajtimet që i bëhen mbetjeve të ngurta siç është selektimi/ndarja e mbetjeve (si
plastika, letra, metalet, qelqi etj) copëtimi dhe/ose heqja e ujit/tharja e mbetjeve.
Proçesi i mbledhjes dhe trajtimit të shllamit është kompleks dhe kostoja e tij është
relativisht e lartë (Trabelsi I et.al., 2000). Kështu që, masat riparuese dhe
parandaluese nuk mund të merren te të gjithë vendet ekzistues të landfill-eve të
mbyllur dhe atyre aktivë për shkak të mungesës financiare.
Rrjedhjet e landfill-it përbëjnë një rrezik të konsiderueshëm për mjedisin. Gjatë
viteve, edhe në vendin e hedhjes së plehrave në Sharrë janë raportuar disa raste të
ndotjes së ujrave nëntokësorë. Në vitet 2007-2008, nisi një projekt me ndihmë të
qeverisë italiane për rehabilitimin e landfill-it të Sharrës duke përdorur teknologjinë e
landfill-eve përmes përdorimit të metodave tradicionale të mbulimit dhe shfrimit të
biogazrave.
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Ujrat nëntokësore dhe sipërfaqësore mund të ndoten nga shllami apo mbetjet e lëngëta
të patrajtuar me prejardhje nga landfill-et. Shllami vjen si rezultat i masës së
lëngëshme që kalon përmes landfill-it si rezultat i infiltrimit dhe/ose dekompozimit të
mbetjeve. Nëse nuk menaxhohet siç duhet ai mund të shkaktojë probleme të rënda të
ndotjes së ujrave.
Si rezultat i shpëlarjeve të ndryshme apo lëngjeve që krijohen gjatë dekompozimit të
mbetjeve urbane, shkaktohet ndotje e tokës dhe e sistemeve ujore sipërfaqësore apo
nëntokësore me matëriale toksike, organizma patogjene, rritje të sasisë së nutrientëve
apo metaleve të rënda etj, të shkaktuara nga mbetjet organike të dekompozuara,
infiltrimit të shiut, përzierjeve të mbetjeve të lëngëta, si dhe tretja e matërialeve të
tretshme. Shumë matëriale toksike duhet të trajtohen ose hiqen me anë të aplikimit të
teknologjive të përparuara, por që kanë kosto të lartë. Këto janë në përgjithësi të pa
realizueshme në vendet e varfëra, duke bërë që produkti final të mbetet i dëmshëm.
Mbeturinat tipike urbane përmbajnë mbetje të përgjithëshme (organike dhe të
riciklueshme), mbeturina speciale (familjare, të rrezikshme, mjekësore, dhe mbeturina
industriale), si dhe mbeturinat e industrisë së ndërtimit. Ndikimet më negative
mjedisore të menaxhimit të mbeturinave të ngurta konsistojnë në mbledhjen e
papërshtatshme ose jo të plotë të tyre, në vendndodhjen e papërshtatshme, projektimin,
operimin ose mirëmbajtjen e vend-grumbullimeve në tokë.
1.3.3 Dëmet fizike të shkaktuara nga aktiviteti në vend-depozitim
 Rritje të transmetimit të sëmundjeve ose kërcënim i shëndetit publik.
Matërialet organike të dekompozuara paraqesin rreziqe të mëdha ndaj shëndetit
publik. Ato mund të bëhen bazë për mjaft sëmundje dhe epidemi, si dhe në rritjen
e numrit të insekticideve në mjedis.
 Dëmtim të ekosistemeve.
Ndotja e sistemeve ujore sipërfaqësore shoqërohet me rritje të përqëndrimit të
nutrientëve në to, gjë që shkakton ulje të oksigjenit të tretur në ujra dhe si rrjedhim
mjedis jo të favorshëm për jetën e gjallesave ujore. Kjo çon në ndryshime të
habitateve ujore dhe dëmtim të bimëve dhe gjallesave të tjera ujore. Kjo mund të
çojë deri në shkatërrim të ekosistemeve të ndjeshme duke shkatërruar ose dëmtuar
në mënyrë të konsiderueshme burimet e vlefshme natyrore që ato ofrojnë.
 Përmbytje.
Grumbullimi i mbeturinave përgjatë rrugëve mund të bllokojë kullimin dhe të
shkaktojë përmbytje të lokalizuara.
 Dëmtime të njerëzve dhe pronave.
Në vendet afër vend-depozitimeve të hapura apo landfill-eve të projektuara ose që
funksionojnë keq e në menyre jo të rregullt, ndodhin rrëshqitje të tokës të cilat
mund të shkaktojnë shkatërrim të shtëpive dhe objekteve të tjera të ndërtuara në
këtë zonë, si dhe të plagosin apo vrasin banorët.
Raportet mjedisore tregojnë që rreth 70% e metaleve të rënda të gjetur në landfill-e
kanë prejardhje nga mbetjet elektronike (Toxics link, New Delhi. 2003). Problemi
mjedisor me metalet e rënda është se ato nuk ndryshojnë gjatë degradimit të mbetjeve
organike dhe shfaqin efekte toksike në organizmat e gjalla kur ato kalojnë një
përqëndrim të caktuar. Në disa raste përmabjtja e metaleve kalon limitet e caktuara
(Merian, E., 1991). Përmbajtja e kadmiumit(Cd), kobaltit(Co), manganit(Mn),
nikelit(Ni), plumbit(Pb) dhe zinkut(Zn) mund të shfaqet në raporte të ndryshme (Ciba
et al. 1999). Ndotja nga metalet shfaqet edhe në ujrat nëntokësorë (Arneth, J.D., et al.,
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1989). Ndërkaq sygjerohet kontroll perodik i shllamit dhe mbetjeve të lëngëta brënda
zonës së landfill-it për kontrollin e sistemit të ujrave (EPA, 1996). Ujrat nëntokësore
afër zonës së landfill-it shfaqin toksicitet duke vendosur në rrezik ekosistemet dhe
shëndetin e njerëzve (Baun A., et al., 2000).
1.3.4 Zbutja e problemeve mjedisore dhe problemet e monitorimit
Për të vepruar në një mënyrë ekologjikisht të shëndetshme, programet e menaxhimit
të mbeturinave të ngurta duhet të përpiqen për:
 të minimizuar sasinë e mbeturinave që duhet të vendoset në tokë nëpërmjet
seleksionimit, eliminimit, ripërdorimit, riciklimit, ripërpunimit, etj.
 të menaxhuar më vete mbeturinat jo-të rrezikshme dhe mbeturinat e veçanta ose të
rrezikshme.
 grumbullimin dhe transportimin e të gjitha mbeturinave në mënyrë efektive dhe
efikase.
 planifikimin e vend-grumbullimeve sanitare dhe të sigurojnë vendndodhjen e
duhur, funksionimin, monitorimin dhe mbylljen e tyre.
Ujrat sipërfaqësore dhe nëntokësore mund të kontaminohen nga shkarkimet e lëngëta
të patrjatuara të mbetjeve në to. Është e njohur se këto shkarkime përmbajnë varietete
komplekse të komponimeve organike dhe inorganike. Përbërja e shkarkimeve të
lëngëta varet nga karakteristikat e mbetjeve urbane, përbërja e tyre, madhësia e zonës
së landfill-it, lagështia dhe shkalla e filtrimit të ujrave të shiut, temperatura dhe
gjeometria e landfill-it etj (J. Žaltauskaitė et al., 2008).
Pas një analize të vlerësimit të riskut ky vend-depozitimi paraqitej potencialisht me
risk të lartë kështu që u kërkua rehabilitimi i menjëhershëm. Në vitin 2007, me një
projekt të financuar nga Qeveria Italiane nisi projekti i rehabilitimit për të ndërhyrë në
landfill, me qëllim minimizimin e impaktit negativ që ky damping kishte mbi
mjedisin.
Kështu që, u propozua landfill-i si teknologji rehabilitimi, ku vend-grumbullimet
ekzistuese u modifikuan me qëllim që prej tyre të përftoheshin produkte të dobishëm,
përvec parandalimit të degradimit të mëtejshëm të zonës që rrethon landfill-in
ekzistues. Rehabilitimi i vend-grumbullimit të Sharrës konsiston në aplikimin e
teknologjisë së landfill-it duke përdorur metoda tradicionale të mbulimit dhe shfrimit
të biogazrave.
1.3.5 Monitorimi sipas standarteve e EPA për landfill-et e mbetjeve të ngurta.
Programi i monitorimit të ujrave; Mostrat ujore duhet të analizohen sipas
proçedurave të nënvizuara në Manualin e US EPA / ujrat nëntotësore/ Volume II:
Methodology (1991). Proçeduara e marrjes së kampioneve, transporti, ruajtja dhe
metodika e analizimit për çdo parametër janë përcaktuar gjithashtu në standartet e
EPA-s.
Kontrolli cilësor i të dhënave përbën një pjesë të rëndësishme të kërkesave të
performancës së të dhënave, që kanë të bëjnë me analizimin e mostrave përfaqësuese
të kampioneve të cilat jepen në mënyrë të detajuar në US EPA Handbook (1991) .
Proçedurat statistikore përdoren gjerësisht për të gjitha rezultatet analitike për të
përcaktuar nëse është shfaqur ndonjë ndryshim sinjifikativ në përqëndrimet e
indikatorëve.
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Monitorimi i programit të sistemit të ujrave duhet të demostrojë nëse ujrat
nëntokësore apo ato sipërfaqësore janë ndotur nga landfill-i. Pikat e vëzhguara gjatë
monitorimit sa i përket ujrave sipërfaqësore duhet të përcaktohen si në rrjedhat e
sipërme ashtu edhe në rrjedhat e poshtme të derdhjeve ujore. Ndërkohë që duhet
standartizuar proçedura e marrjes së kampioneve përfaqësuese.
Programi i monitorimit të shllamit; Një program monitorimi i shllamit rekomandohet
për të vlerësuar efektet që shllami mund të ketë nëse ai riqarkullon në landfill; nëse
kalon në sipërfaqen e tij; nëse grumbullohet në një vaskë mbajtëse apo trajtohet në
vend. Një test karakteristikash duhet realizuar për substancat aromatike, volatile,
halokarbonet dhe ndotësit organik me natyrë bazike, acide apo neutrale që mund të
jenë të pranishme në landfill (Methods 8260 and 8270 US EPA 1992).
Programi i monitorimit të sistemit të çlirimit të gazeve; Gazet e prodhurara nga
landfill-i merren në konsideratë nga sistemi mbajtës i gazeve në landfill. Sipas
standarteve cilësia e ajrit nuk duhet të tejkalojë:
 Maksimumi/orë e përqëndrimit për NO2 - 320 μg/m3

Mesatarja vjetore e përqënrdimit për NO2 - 103 μg/m3
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KAPITULLI II

2.1 Burimet e ndotjes nga mbetjet urbane në Tiranë
Shqipëria aktualish ka disa burime të ndotjes, kryesisht ndotja nga djegia e
karburantëve, djegia e mbeturinave në mjediset publike, ndotja e ujrave të pijshëm
nga kanalizimet dhe ujrat e zeza, etj. Momentalisht në Shqipëri nuk ka asnjë
incinerator, ndaj për këtë qëllim mbetjet urbane transportohen pa asnjë klasifikim në
vend-grumbullimet e mbetjeve në qytete. Aktualisht në Shqipëri ka biznese të
riciklimit të letrës, qelqit, metaleve dhe plastikës. Krijimi i tregut të matërialeve të
riciklueshme mbetet në hapat e para. Duke qënë se Shqipëria është në proçesin e
përafrimit të legjislacionit, duhet të përmbushë direktivat e BE sa i përket mbetjeve
dhe menaxhimit të landfill-eve. Megjithatë duhet të specifikojmë se në disa raste ka
patur inisiativa nga biznese që kanë shfaqur interes lidhur me riciklimin e letrës dhe
metaleve dhe pak kompani kanë treguar interes në riciklimin e plastikës.
Menaxhimi i mbetjeve duhet të jetë në qëndër të vëmëndjes nga qeveritë si dhe nga
sistemi arsimor. Siç vërëhet në Shqipëri shumica e problemeve mjedisore vijnë nga
mungesa e edukimit të duhur mjedisor sesa nga mungesa e burimeve financiare.
Nuk ka dyshime që në vend-grumbullimet e mbeturinave hidhen dhe mbetje të
rrezikshme. Mund të jenë bateri, mbetje industriale kimike, mbetje spitalore apo deri
transformatorë etj.
Gjatë djegies së mbeturinave në fushën e Sharrës, në pikun e këtij fenomeni, vitet
2000 -2005 janë cliruar si dioksina dhe furane. Sipas ISHP në Tiranë, sasia e lartë e
kimikateve toksike (si dioksinat dhe furanet janë përcaktuar në mënyrë indirekte nga
faktorë empirikë) të çliruara në mjedis nga djegiet në landfill-in e Sharrës është e
krahasueshme në total me çlirimet e të gjithë ndotësve në Shqipëri. Efektet negative
potenciale janë si shkak i një administrimi të munguar në landfill. Ky problem rritet si
shkak i hyrjes së paautorizuar të romëve në fushë, të cilët mbledhin matëriale për
riciklim. Lëndët kontaminuese shpërndahen nga landfill-i në mjedis në dy mënyra të
mëdha, ose nga ajri ose nga sipërfaqja apo ujrat nëntokësorë.
Gjatë djegies së mbeturinave në landfill dhe gjeologjisë lokale si dhe hidrologjisë, ajri
në lëvizje shpërndan kontaminues të cilët konsiderohen si rrezik për ndotjen
mjedisore si dhe rrezik për shëndetin e banorëve në zonë. Disa studime kanë treguar
se ajri i ndotur, i cili përmban substanca të dëmshme toksike, si dioksinat dhe furanet,
të cilat nuk kanë vetëm një efekt të shpejtë në fushë por edhe një efekt prapaveprues
në të gjithë zonën dhe banorët që jetojnë në zonën rrotull Sharrës dhe në zonën
perëndimore të Tiranës, kjo varet dhe nga drejtimi i erërave.
Zakonisht janë vërejtur re smogu të ardhura nga Sharra në Tiranë. Në vazhdim, në
qytet ka ekzistuar edhe një tjetër fenomen ai i djegies së mbeturinave në kontenierët e
grumbullimit të tyre pak metra larg godinave të banimit aty ku banorët jetojnë. Zjarri
zakonisht vihet për të shmagur erën e keqe të mbeturinave. Vihet re një mungesë
ndërgjegjësimi i publikut për informacionin në lidhje me substancat toksike që
çlirohen nga djegia. Për fëmijët, të moshuarit dhe gratë shtatëzëna ky rrezik është
akoma më i lartë.
2.1.1 Grumbullimi dhe trajtimi i mbetjeve urbane në fushën e Sharrës
Fusha e Sharrës aktualisht është i vetmi landfill në qytetin e Tiranës. Ajo është
destinuar të pranojë të gjitha llojet e mbetjeve urbane duke përfshirë edhe ato të
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inerteve të ngurta, që vijnë këtu nga qyteti i Tiranës, për pasojë dimensionimi i saj
është bërë duke marrë në konsideratë të dhënat e më poshtme:
 Numri i banorëve i pranuar që përfitojnë nga ky shërbim është 700.000
 Prodhimi ditor për një banor është pranuar - 0.8 kg/banorë/ditë. Ky koefiçient
rezulton më i ulët se ai i pranuar për vende të ndryshme të Europës Perëndimore
(1.2 kg/banorë/ditë)
Në këtë mënyrë volumi i mbeturinave ditore do të rezultojë i barabartë me 560.000
kg/ditë, duke pranuar një densitet ngjeshje të mbeturinave të barabartë me 0.75 t/m3,
na rezulton se volumi vjetor i shkarkimeve në fushë do të jetë 270.100 m3/ha. Duke i
shtuar këtij volumi edhe një sasi dheu prej 15% e nevojshme për mbulimin e
shtresave na rezulton një volum vjetor i hedhurinave prej 310.615 m3/ha.
Meqënëse sasia e përgjithëshme e mbeturinave, e parashikuar të grumbullohet në këtë
fushë arrin deri në 2.190.000 m3, për pasojë edhe afati kohor i përdorimi të kësaj
fushe do të rezultojë deri në 7 vjet.
Sipërfaqja e përfshirë në projekt nuk i kalon 15 ha (praktikisht korespondon me
sipërfaqen që sot është në përdorim), në të janë parashikuar ndërtimi i katër parcelave
të pavarura me qëllim realizimin dhe kultivimin e tyre në mënyrë të njëpasnjëshme.

Figura 2.1.1: Grumbullimi i mbetjeve në landfill-in e Sharrës
2.1.2 Prodhimi dhe përbërja e mbetjeve në Tiranë
Sasia mesatare e mbetjeve të përpunuara në vend-depozitimin e Sharrës është rreth
700 ton në ditë dhe 300.000 ton në vit. Në Shtator të 2011-tës mbetjet do të peshohen
që në hyrje dhe mbetjet e llogaritura me përafërsi do të shndërrohen në sasi të sakta.
Kjo do të na mundësojë që të fillojmë një sistem kontabiliteti mjedisor dhe të
planifikojmë shërbimin duke përdorur të dhëna të “ sakta”.
Është e rëndësishme të njihet përbërja e mbetjeve për dy motive:
 Për të përcaktuar strategjitë dhe mënyrat e zhvillimit të mbledhjes së diferencuar
në qytet
 Për të orientuar zgjedhjet e administrimit të vënd-depozitimit (p.sh mbledhja e
biogazit)
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Figura 2.1.2 pasqyron të dhënat në përqindje mesatare të analizave të kryera në vitet
2009 dhe 2010 në periudha të ndryshme të vitit. (Bashkia Tiranë, Raportet e
Monitorimit të mjedisit)

Figura 2.1.2: Përbërja e mbetjeve në Tiranë, Ndërmarrja e Trajtimit të Mbetjeve
Sharrë, Bashkia Tiranë
2.1.3 Probleme të administrimit të landfill-it të Sharrës
Kriteret e shfrytëzimit të vaskave vendosin objektivat e mëposhtme:
 racionalizimin e lëvizjes së matërialeve (të mbetjeve dhe të matërialeve të
mbulimit), duke përcaktuar rrugë të thjeshta e të përshkueshme lehtë nga mjetet e
transportit, veçanërisht nga automjetet e jashtme për dorëzimin e mbetjeve )
 mbledhjen e prodhimit të shllamit duke kufizuar zgjerimin e sipërfaqeve të
mbetjeve të ekspozuara
 favorizimin e rrjedhjes sipërfaqësore dhe drenazhimin e shllamit për zvogëlimin e
kohës së mospraktikimit të zonave të punës në raste shiu
 favorizimin dhe rritjen e dendësisë së matërialeve të dorëzuara për të shtuar
kapacitetin e depozitimit
 lehtësimin e mbledhjes së shllamit dhe të biogazit përmes një shtresëzimi të
strukturuar e të organizuar të matërialeve
 Shkarkimi i mbetjeve bëhet me mjetet e fikura për të evituar nxehjen e një zone
tepër të madhe; lejohen lëvizje të vogla të mjetit për favorizimin e veprimeve të
zhvendosjes së masës së mbetjeve nga ky i fundit; shkarkimi i mjeteve bëhet një
nga një (pra vetëm pas shkarkimit të një automjeti fillon procedura për tjetrin).
 Punonjësi i pranimit sigurohet nëse fluksi i mbetjeve po shkarkohet në mënyrë
korrekte, duke ndërhyrë me perdorimin e mjeteve në dispozicion, për të larguar
mbetjet e vëllimshme si dhe në raste vështirësie të makinerive. Shkarkimi i
mbetjeve kryhet drejtpërdrejt në zonën e caktuar, në rrezen e veprimit të
kompaktuesit. Me të mbaruar shkarkimin, automjeti largohet duke iu përmbajtur
dhe duke respektuar me rigorozitet sinjalizimet rrugore.
 Pas përfundimit të proçesit të shkarkimit, mjeti largohet disa metra nga zona e
shkarkimit për mbylljen e portave dhe për të kryer pastrimin e pjesëve të mbetura
duke evituar kështu shpërndarjen e mbetjeve gjatë rrugës në dalje ose jashtë venddepozitimit.
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 Mbetjet shtrihen nga fadroma me zinxhir dhe ngjeshen nga kompaktuesi në një
sipërfaqe kompaktimi rreth 8/10 m gjerësi dhe 25/35 m gjatësi me qëllim që të
arrihet fronti i kultivimit dhe të mundësohet në të njëjtën kohë lehtësimi i
manovrave të mjeteve mekanike; kompaktuesi ushtron mbi mbetjet një ngjeshje
konstante me kalime të vazhdueshme dhe realizon një ulje të dukshme të vëllimit
të zënë dhe arrin një gradë ngjeshjeje rreth 0,80 t/m3.
 Në fund të ditës ose javës zona e interesuar për kultivim mbulohet me kujdes me
një shtresë dheu me trashësi rreth 10/15 cm, duke përjashtuar zonat më të pjerrëta
të cilat mbulohen kur të arrijnë kuotën e caktuar. Njëkohësisht pastrohen nga
mbetjet edhe zona e përdorur për shkarkim, duke i mbuluar, nëse është e
nevojshme, me një shtresë të hollë dheu.
Natyrisht kjo metodologji niset nga konsiderata që, në zonat në të cilat është i mundur
realizimi i mbulimit përfundimtar apo i përkohshem i sipërfaqes, mund të aktivizohet
faza e mbledhjes së biogazit të prodhuar nga grumbullimi i mbetjeve dhe mund të
aktivizohet pakësimi i prodhimit të shllamit, duke evituar depërtimet e reshjeve
atmosferike në brendësi të masës së mbetjeve.
Kjo lejon, gjithashtu, edhe rivënien në veprim të sistemimeve të mundshme të masës
së mbetjeve të parashikuara për realizimin e mbulimit përfundimtar dhe të aktiviteteve
për mbledhjen e biogazit, që në këtë mënyrë nuk dëmtohen nga këto sistemime që
tashmë kanë ndodhur.
Gjatë fazës së shfrytëzimit të vaskave, parashikohet edhe mbrojtja e kësaj zone nga
veprimi i reshjeve atmosferike përmes ndërtimit të kanaleve të posaçëm drenazhues,
edhe të përkohshëm, për të garantuar ndërhyrjen e menjëhershme dhe të vazhdueshme
për largimin e ujrave.
Teknologjitë e trajtimit të mbetjeve - Deri më tani evolucioni si dhe kërkimet mbi
përmirësimin teknik të fushave për depozitim të mbeturinave urbane është e
përqëndruar kryesisht në papërshkrueshmërinë e tokës, pra praktikisht në realizimin e
barrierave apo pengesave të cilat ndalojnë kontaktin ndërmjet shllameve dhe ndotjeve
të ndryshme me terrenin, ku fusha e Sharrës shtrihet.
Në këto kushte kërkohet që pikërisht vendosja apo shtrirja e këtyre matërialeve si dhe
veçanërisht bashkimi i tyre gjatë fazës së zbatimit të realizohet duke respektuar në
mënyrë rigoroze kushtet teknike të punës.
Ndërsa kapja e biogazit do të realizohet nëpërmjet tubave të shpuar dhe djegia do të
realizohet direkt në vend, për sasira të konsiderueshme mund të mendohet përdorimi i
tij për prodhim energjie.
2.1.4 Kuadri mjedisor në fushën e Sharrës
Fusha e Sharres ka shfaqur kushte me rrezik të lartë ndotje për ambientin si në nivel
lokal ashtu edhe më gjerë.
Në këto kushte ajo ka përbërë edhe një nga zonat më të ndotura në Shqipëri, ku
rreziqet më kryesore të shfaqura kanë qënë :
 Clirimi në atmosferë i gazeve helmues si pasojë e diegies së pa kontrolluar të
mbeturinave.
 Prania e shllameve në zonat ujëmbajtëse rreth e qark fushës
 Shkarkimi në këtë fushë i të gjitha llojeve të mbeturinave në mënyrë të pa
kontrolluar.
 Vështirësi për të hyrë në fushë në kohën e shirave.
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Vetëm në Prill të vitit 2002 nën kujdesin e UNEP janë kryer një sërë kontrollesh dhe
monitorimesh në këtë fushë, çka ka bërë të mundur edhe vlerësimin e gazeve të
shkarkuara në atmosferë, ndotjen e burimeve ujore sipërfaqësore apo nëntokësore etj.
Studime të shumta e kanë nënvizuar vend-grumbullimin e Sharrës si një ‘hot spot”,
problematikat e të cilit po rrezikonin jo vetëm shëndetin e komunitetin e zonës por
edhe atë të qytetit të Tiranës.
2.2 Vlerësim i impaktit të ndotjes
Në funksion të karakteristikave të projektit si dhe të administrimit, të paraqitura
impaktet potenciale më të mëdha kanë të bëjnë me:
 Ndotjen e ujrave
 Ndotjen atmosferike
 Zhurmat
 Ndërhyrje të dëmshme në ekosistemin
 Ndërhyrje në peisazhin natyror.
2.2.1 Meteorollogjia
Klima e kësaj zone është klasifikuar si klimë e një zone fushore
mesdhetare.Temperatura mesatare vjetore në Tiranë është 15.3 °C ndërsa në verë kjo
rezulton 23.2 °C
2.2.2 Shirat
Sasia mesatare vjetore rezulton 1.247 mm ndër të cilat 70 -75 % bien në muajt Tetor Shkurt. Në përgjithësi zona e Tiranës karakterizohet nga shira me intensitet të lartë
dhe të rrëmbyeshëm.
2.2.3 Cilësia e ajrit
Të dhënat e grumbulluara nga UNEP janë nxjerrë nga koncentrimet e grumbulluara në
zonen e marrë për studim, të cilat kryesisht i referohen gazeve të çliruar nga djegia e
pa kontrolluar e mbeturinave.
Kampionet e pranuara jane marrë nga gjashtë pika të ndryshme të shpërndara në
fushën e shkarkimit të plehrave, si pranë zonave të banuara ashtu edhe në brendësi të
fushës, për pasojë elementet përbërës të kampioneve rezultojnë si më poshtë :
 Pluhura në gjendje pezull
 PM 10
 SO2
 NO2
 HCHO
 Pb
 As
 Hg
Përmbajtja e tyre në kampionet tona tregon qartë se zona e ajrit rreth e qark kësaj
fushe është e ndotur dhe këto lloj elementesh janë të rrezikshëm si për qëniet
njerëzore ashtu edhe për ambientin rrethues.
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Duke i krahasuar treguesit e mësipërm me standartin Shqiptar si dhe me normat e
Organizatës Botërore të Shëndetit (WHO) rezulton që ato të jenë nga dy deri në njëzet
herë më të larta.
Është e rëndësishme të theksojmë këtu se shkarkimet e përgjithëshme vjetore të
dioksines dhe furaneve në nivel nacional nuk rezultojnë më shumë se 12 gTEQ/vit,
ndërsa vetëm për zonën e Sharrës ato rezultojnë vërtetë të larta. Këtu më poshtë po
japim standartetet e shkarkimit në atmosferë për disa vende të kontinentit tonë :
Tabela 2.2.3: Standartet e shkarkimit në atmosferë për disa vende të kontinentit
(World Health Organization WHO)
Austria
84,80
g TEQ/vit
Belgjika
616,00
-“Bullgaria
154,00
-“Bosnja
7,13
-“Kroacia
12,90
-“Greqia
25,40
-“Letonia
13,50
-“Maqedonia
4,90
-“Portugalia
17,40
-“Ndotja kryesore atmosferike që pritet, mund të shkaktohet nga zhvendosjet e masave
të dherave të cilat duhet të levizen për të bërë rimodelimin e fushës si dhe ndërtimin e
skarpatave të digave të vogla., por duhet te vlerësojmë faktin që këto punime do të
kryhen pa ndërprerjen e punimeve në fushën ekzistuese.
Për këtë arsye duhet të kihet në konsideratë se impaktet kryesore në këtë rast mund të
shkaktohen nga :
 Ngritja e pluhurave gjatë operacionit të gërmimit dhe transportit
 Prodhim i gazeve nga mjetet që do përdoren gjatë operacioneve të gërmimit si dhe
të shfrytëzimit të landfill-it të Sharrës.
 Ngritja e pluhurave gjatë procesit të punës në fushë
 Aktivitetit të shkarkimit të mbeturinave në parcelat e reja.
 Aktivitetit të lëvizjes dhe ngjeshjes së mbeturinave brenda territorit të trajtimit.
Për këtë qëllim është parashikuar që gjatë kryerjes së këtyre punimeve të bëhet lagia e
vazhdueshme e rrugëve me qëllim zvogëlimin e kësaj ndotje.
2.2.4 Ndotja Olfative (nga aromat)
Kohët e fundit është vënë re se aromat që lëshojnë impiantet e trajtimit të
mbeturinave, të ujrave të ndotura etj, në përgjithësi krijojnë kushtet për një ndotje
olfative.
Për të bërë një vlerësim të nevojshëm të këtij fenomeni sot përdoren instrumenta si
Scientometri (hunda eklektronike). Në zonën e Sharrës nuk janë bërë asnjëherë
analiza të kësaj natyre.
2.3 Zonat ujëmbajtëse sipërfaqësore dhe nëntokësore
Zonat më të rëndësishme ujëmbajtëse janë përroi i Sharrës si dhe lumi Erzen.
Përroi i Sharrës në vetvete është totalisht i kondicionuar nga sasia e rreshjeve dhe për
sasinë më të madhe të kohës ka një prurje të pa konsiderueshme.
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Të kundërtën reflekton lumi Erzen i cili hyn në lumenjtë e rëndësishëm të Shqipërisë.
Ky lum rrjedh në një distancë prej 1,4 km në jug të fushës tonë dhe ujrat e tij përdoren
për vaditje dhe pirje në zonat për rreth.
2.3.1 Hidrogjeologjia
Fusha e Sharrës lokalizohet në një zonë e cila në vetvete nuk paraqitet si zonë
ujëmbajtëse. Kjo veti është pasojë e nënshtresave të zonës ku shtrihet fusha jonë.
Zona të rëndësishme ujëmbajtëse shtrihen në jug të kësaj fushe pranë depozitimeve të
zhavoreve të lumit Erzen.
Në përgjithësi vlen të përmendim se fenomenet e çrregullta pothuajse mungojnë fare.
Janë prezente në disa zona fenomene të erozionit si dhe disa fenomene rëshqitjesh të
cilat nuk paraqesin problematike për fushën e Sharrës.
Vlen të përmendet këtu se në fushën e Sharrës nuk kemi hasur në fenomene
gjeologjike të cilat mund të paraqesin konseguenca negative për qëndrueshmërinë e
bazamenteve shkëmbore.
2.3.2 Kualiteti i ujrave sipërfaqësore dhe nëntokësore
Kualiteti i këtyre ujrave është testuar nëpërmjet një sërë analizash dhe kampionesh të
marra në një shtrirje sipërfaqësore të rëndësishme në funksion me fushën e shkarkimit
të mbeturinave.
E rëndësishme është të theksojmë se këto testime janë kryer kryesiht në kohën e thatë
pra kur niveli i reshjeve ishte i ulët për pasojë edhe ndikimi i ndotjeve nga shllami
ishte në nivele të ulta. Kampionet e ujrave sipërfaqësore janë marrë në ujrat që rjedhin
në fushë dhe qëllimi ishte të tregohej ndikimi i shllami në nivelin e ndotjes që këto
ujra përfaqsonin.
Përsa i përket ujrave që mund të përdoren për qëllime civile rezultatet e analizave
tregojnë se niveli i përqëndrimit të DDT rezulton mbi 100 herë më i vogël nga
standarti Shqiptar (VKM Nr. 177 datë 31.03.05 ).
Analizat përsa i përket prezencës së hidrokarbureve policiklike ngjyruese tregojnë një
rritje të prezencës në fund të fushës. Po kështu analizat e zhvilluara në lidhje me
prezencën e benzeneve, tolueneve, etilbenzeneve etj, që kapërcejnë deri në pesë herë
standartin Shqiptar.
Në mënyrë analoge rezulton se për ujrat nëntokësore niveli i ndotjeve vjen duke u
rritur nga fillimi drejt fundit të fushës.
Infiltrimi i shllamit: problemi i ndotjes së ujrave në rastin e fushave të shkarkimit si ai
që propozohet ka të bëjë me :
 Llojin e matërialeve të stokuara.
 Efikasiteti i sistemit kundër filtrimit që do të përdoret në rastin konkret. Për rastin
konkret këto lloj fushash mund të paraqesin probleme vetëm në rast dëmtimesh
aksidentale të mbrojtjeve të parashikuara.
 Proçesi i prodhimit të shllamit në këto lloj fushash ka të bëjë me sasinë e
prezencës së ujrave në këto mbeturina.
Ndër faktorët kryesorë që ndikojnë në rritjen e sasisë së shllamit mund te përmendim:
 Meteorologjinë e zonës,
 Hidrologjia e zonës.
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Nga ana tjetër, procesi i avullimit bën që kjo sasi shllami të zvogëlohet. Për këtë
arsye për një optimizim të bilancit hidrik këshillohet :
 Ulje në max. e prurjeve nga reshjet.
 Eleminimin e prurjeve sipërfaqësore.
 Arritje e një ngjeshje të mirë e matërialeve të depozituara.
 Mbulim të mbeturinave me një shtresë LDPE (low density polyethilen) sipas
avancimit të fushës.
 Pikërisht këto sugjerime vihen në funksionim me anën e projektit në fjalë.
Gjithashtu me qëllim garantimin maksimal të mbrojtjes së mjedisit projekti në fjalë
parashikon një sistem të përshtatshëm papërshkueshmërie si dhe një sistem efikas për
kapjen e biogazit si dhe grumbullimin dhe trajtimin e shllameve.
Analizë mbi problemet e mudshme të filtrimit të shllameve: Dyshemeja e fushës së
Sharrës përbëhet nga shtresa shkëmbore të ngjeshura dhe pa plasaritje, për pasojë
duhet përjashtuar mundësia e filtrimit të shllameve apo ndotjeve të mëdha në këto
nënshtresa. Në rastin e reshjeve me intensitet të lartë, një sasi e konsiderueshme e
këtyre shllameve nëpërmjet përroit të Sharrës derdhet në lumin e Erzenit.
2.4 Shpërndarja e biogazit
Biogazi i prodhuar nga proçesi i dekompozimit të mbeturinave urbane përbëhet
kryesisht nga metan (60-65%) si dhe anidrid karbonik (30-35%). Një administrim
korrekt i fushës së shkarkimt do të bënte të mundur që të mos ndihej prania e këtij
impianti në një distance të konsiderueshme nga fusha. Për këtë qëllim është
parashikuar në projekt ndërtimi i një rrjeti me një sasi të caktuar pusesh vertikale për
kapjen e këtij gazi dhe më pas dërgimin e tij për diegie.
2.5 Toka dhe nëntoka
Përdorimi i tokës; Në përgjithësi zona në fjalë konsiderohet si zonë agrikulturure, ku
kryesisht është e zhvilluar bimësia e cila shërben si lëndë e parë ushqyese për
bagëtinë.
Realizimi i një strukture të përshtatëshme në një fushe për trajtimin e mbeturinave
krijon avantazhe të mëdha në nivel territorial, megjithatë një ndotje e mundshme e
mjedisit mund të verifikohet vetëm në rastet kur do të kemi:
 Dëmtim të shtresës mbrojtëse prej PVC-ve
 Humbje të shllameve gjatë rrugës deri në vaskën e grumbullimit
 Shkarkim aksidental të mbeturinave në terren gjatë fazave të dorëzimit të objektit.
2.6 Ndotja akustike
Për fushën në fjalë nuk është bërë asnjë hetim në këtë aspekt prandaj mungojnë edhe
të dhënat për këtë qëllim, por në përgjithësi mund të themi se problemet kryesore në
këtë fushë përcaktohen nga lëvizja e mjeteve të cilat punojnë për llogari të fushës së
trajtimit të hedhurinave. Konkretisht, në rastin e vënies nën masa sigurie të fushës
mund të vërehen dëmtime të cilat do të shkaktoheshin vetëm nga zhurmat tradicionale
të një kantieri.
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2.7 Ambienti natyral dhe peisazhi
Zona për rreth karakterizohet nga një pemtari e varfër dhe kryesisht rezulton e pasur
me barëra të cilat përbëjnë edhe bazën ushqimore për blegtorinë. Vënia në kontroll e
kësaj fushe sipas standarteve të parashikuara parashikon edhe sistemimin final të
kësaj fushë si dhe ndërtimin e një rrjeti për kapjen dhe djegien e biogazeve.
Përveç ndotjeve të prodhuara nga djegiet dhe nga shllamet, vlen të përmendim këtu se
fusha në vetvehte përbën edhe një banesë shumë të mirë për të gjitha ato insekte,
kafshë dhe shpende të ndryshëm që jetojnë në këto ambiente, prandaj për të eleminuar
këto lloj problemesh do të rekomandoheshin:
 Mbulimi në mënyrë të vazhdueshme i sipërfaqes që përpunohet
 Përpilimi i një plani të plotë dizinfektimi
2.8 Trafiku i rënduar
Praktikisht në Sharrë shkarkojnë rreth 45 mjete në ditë që do të thote rreth 90 tranzite.
Kjo situatë parashikohet të ndryshojë edhe me furnizimin me mjete të reja të cilat do
të vihen në dispozicion të ndërmarrjes së grumbullimit.
Një tjetër avantazh që projekti ofron është edhe ndarja e rrugëve të brendëshme nga
ajo publike.
2.9 Masat zbutëse në mbrojtjen e mjedisit
Me qëllim bërjen të mundur të ndërhyrjeve të parashikuara në projekt, është i
domosdoshëm ndalimi në mënyrë të menjëherëshme i djegieve të pa kontrolluara të
mbeturinave me qëllim eleminimin e shkarkimit të këtyre gazeve toksike në
atmosferë.
Masat kryesore të cilat do të bënin të mundur eliminimin e faktorëve të cilat kanë
impakt negativ me ambientin, në të cilin do të rehabilitohet dhe zgjerohet impianti
jonë do të jenë:
 Ndërtimi dhe miradministrimi i objekteve që kanë të bëjnë me mundësinë e
zvogëlimit në minimum të sasisë së shllamit të shtuara nga përzierja e tyre me
reshjet atmosferike.
 Veshja me sisteme tërësisht të pa përshkrueshme të fundit dhe faqeve anësore të
fushës tonë.
 Ndërtimi i sistemeve të sigurta të grumbullimit, përpunimit dhe të shkatërrimit të
shllamit.
 Kontrollimi në mënyrë periodike nëpërmjet analizave i nivelit të ndotjes nga
shllami i prodhuar nga mbetjet.
 Ndërtimi i sistemeve të monitorimit të qëndrueshmërisë së veshjes kundra
filtrimit.
 Ndërtimi i sistemeve të monitorimit të cilësisë së ujrave nëpërmjet ndërtimit të
sistemit të puseve të kontrollit(të shpërndara këto të fundit në mënyrë të tillë që të
kontrollojnë tërësisht sipërfaqen).
 Ndërtimi i një sistemi të saktë për kapjen e biogazit.
 Ndërtimi i një sistemi të fortë dhe të rregullt rrethimi
Nëpërmjet veprave të tilla do të bëhet i mundur eleminimi i faktorëve të cilët bëjnë që
impakti aktual të jetë në nivele të larta.
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PJESA EKSPERIMENTALE

KAPITULLI III
3.1 Informacion i përgjithshëm për landfill-in e Sharrës
3.1.1 Pozicioni gjeografik i landfill-it të Sharrës
Landfill-i i Sharrës pozicionohet rreth 7 km në jug-perëndim të qëndrës së Tiranës (Fig
2.1.1). Landfill-i ndodhet rreth 400-500 m në jug-perëndim të fshatit të Sharrës, pak vite që
nga funksionimi i tij, me ndryshimet demografike, zona rreth landfill-it u bë një zonë e
banueshme nga familjet, të cilat migruan në Tiranë. Këto banesa informale u ndërtuan 200300 m larg landfill-it duke u rrezikuar më së shumti nga ndotja e shkaktuar nga shkarkimet në
landfill. Zona e Sharrës është e ndarë nga Tirana nga një kodër e ulët, kodra e Sharrës, e cila
ngrihet 250-300 m mbi nivelin e detit (amsl). Kjo kodër ndan zonën e kapjes së ujrave
sipërfaqsore të basenit të Tiranës nga zona e Erzenit, ku shtrihet dhe landfill-i i Sharrës. Duke
qënë se Sharra është landfill-i i vetëm në Tiranë, në përbërjen e saj jo rrallë herë janë gjetur
gjurmë të mbetjeve jo-industriale, përfshirë edhe mbetje spitalore. Kushtet kimike dhe
mikrobiologjike të tokave dhe ujit kërkojnë një vlerësim periodik dhe të detajuar (Fig 3.1.2.1)
3.1.2 Klima
Klima në këtë zonë është e specifikuar si klimë mesdhetare me një verë të nxehtë dhe të thatë
dhe me një dimër relativisht të ftohtë. Kështu temperatura mesatare vjetore në dimër për
Tiranën është 15.3ºC , ndërsa në verë kjo temperaturë rezulton 23.2ºC , sasia mesatare vjetore
e reshjeve rezulton rreth 1.247 mm/vit.

Figura 3.1.2.1: Pamje hapsinore e landfill-it të Sharrës
Landfill-i Sharrës shtrihet në anën e djathtë të një lugine të vogël rreth 95-125m mbi nivelin
e detit. Fundi i luginës përfundon me përroin e Sharrës, sipërfaqja e përgjithshme e landfill-it
është rreth 55,000m2. Për shkak të aktivitetit të erozionit sipërfaqësor të zonës, të dyja shpatet
e luginës së Sharrës paraqiten të pjerrët në këndet rreth 40° në 50°. Më shumë pjerrësi paraqet
shpati në të djathtë të landfill-it.
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Figura 3.1.2.2: Pamje e zmadhuar e landfill-it të Sharrës
(1-muri rrethues, 2- stacioni operativ, 3- pjesa mbulimit)
3.2 Gjëndja e landfill-it të Sharrës përpara ndërhyrjes
Vlerësimit dhe kuantifikimit të ndikimeve mjedisore negative të vendgroposjeve në
Shqipëri nuk u është kushtuar shumë vëmendje, kjo sa i përket menaxhimit të
mbetjeve të ngurta urbane kryesisht në lidhje me grumbullimin dhe trajtimin e tyre.
Sic e thamë dhe më sipër landfill-i i Sharrës prej vitit 2000 ka përbërë një rrezik
konstant për zonën ku ai shtrihet por edhe për gjithë qytetin e Tiranës në lidhje me
problematikat mjedisore të paraqitura. Kanë ekzistuar disa studime për këtë landfill,
por asnjë nuk është marrë në konsideratë përpara studimit të mirëfilltë të kryer nga
UNEP në vitin 2002 (Feasibiliy Study for urgent risk reduction measures at Sharra
Landfil in Albania), atëherë i konsideruar si një ndër pesë “Hot Spotet” problematikë
në Shqipëri (Baraj B. Mansaku M. Hotspot: Sharra Dumpsite in Tirana, Albania).
Në studimin e UNEP 2002 argumentohet se gazi që çlirohet nga vendgroposja për
shkak të djegies së mbetjeve të ngurta ka një përmbajtje të lartë të dioksinave dhe
furaneve, si rezultat i kombustimit të mbetjeve si dhe TSM (lëndëve të ngruta në
pezulli), PM10 (lëndë pezull me diametër më të vogël se 10mm), SO2, NO2 etj. Në
vendgrumbullimin e mbeturinave në Sharrë, i vetmi për qytetin e Tiranës, vlerat e
këtyre përqëndrimeve janë nga 2 deri në 25 herë më të larta se standardet e
Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH) dhe nga 2 deri në 5 herë më të larta se
standardet e Shqipërisë (UNEP 2002).
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Figura 3.2: Krahasimi i emetimeve të normave të lejuara shqiptare krahasuar
me ato të OBSH në vend-depozitimin e Sharrës për vitin 2002.
Për shkak të mungesës së një trajtimi special për mbetjet e rrezikshme në vend
ekziston mundësia që mbetjet në vendgroposje të përmbajnë ndotës toksikë. Një ndër
problematikat kryesore, që ka sjellë ndotje të vazhdueshme në mjedis, ishte djegia e
mbeturinave. Kjo bënte që në vendgrumbullim të çlirohej tym dhe pluhur toksik, duke
i ekspozuar banorët e zonës ndaj një rreziku serioz për shëndetin. Në këtë
vendgrumbullim futeshin në mënyrë të palejuar persona të cilët digjnin mbetje për të
grumbulluar në këtë fushë mbetjet e riciklueshme, duke e kthyer këtë në një burim
fitimi për ta, por ndërkohë të palejuar dhe të jashtëligjshëm. Këta persona që
zhvillonin këtë aktivitet ishin më të ekspozuarit ndaj dikosinës dhe furaneve. Nga
personat që ushtronin aktivitetin e tyre jashtë hapësirës së vendgroposjes, rreziku për
fëmijët (grupi më i ndjeshëm) është rreth 35 herë më i lartë për dëmtime lidhur me
shëndetin e tyre (Gjoka K., 2005).
Në studimin e kryer nga UNEP (Feasibily study UNEP 2002), janë analizuar mostra
toke për të identifikuar ndotësat organikë dhe inorganikë. Mostrat e tokës të
analizuara kanë rezultuar me përmbajtje të komponimeve organike, si acidet e
ngropura (acide një dhe dy karbonike, ftalatet, ionic and non-ionic tensides in the
range of approximately 10 mg/kg. Përmbajtja e dioksinës në toka nuk rezultoi
domethënëse.
Ky studim ka kryer gjithashtu edhe matje periodike për cilësinë e ajrit. Në përgjithësi,
mbetjet e ngurta e ndotin ajrin nëpërmjet erës, prodhimit të metanit dhe zjarreve. Venddepozitimi i mbetjeve të Sharrës, si pasojë e zjarreve të ndezura në mënyrë të
papërgjegjshëme lëshonte në të gjithë zonën përreth një erë të rëndë, dhe sasi të
konsiderueshme tymi. Sipas të dhënave të UNEP, bazuar në përbërjen e mbetjeve të
depozituara në Sharrë, dikur në vendgrumbullimin e mbetjeve cliroheshin sasi metani
dhe re tymi që përmbanin metale të rënda dhe komponime inorganike si dhe organike
(psh. dioksina dhe furane).
Sipas studimit të UNEP në mostrat e analizuara janë gjetur derivate të benzenit, freone
dhe gaze të dëmshme toksike. Ndotja më e madhe e ajrit vinte dhe si rezultat i djegies
së mbetjeve, vecanërisht plastikës. Kjo për shkak të aksesit të pakontrolluar në zonë të
personave të paautorizuar apo kafshëve, sasi të mëdha të këtyre ndotësave janë
përthithur në mënyrë direkte. Megjithatë, kushtet e cilësisë së ajrit në vendgrumbullim
përbënin rrezik të madh si tek të rriturit dhe te fëmijët që ishin pjesë e mbledhjes së
mbeturinave për riciklim në këtë vendgrumbullim.
Sipas studimit të UNEP (Analytical Results of UNEP Field Samples from Industrial
Hot Spots in Albania, Nëntor 2000) janë analizuar edhe kampione në një stacion uji të
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pijshëm afër bregut të Erzenit. Ky stacion furnizonte me ujë të pijshëm rreth tetë fshatra
përreth zonës. Për shkak të filtrimit natyral dhe absorbimit nga shtrati ranor i lumit,
niveli i komponimeve organike në stacionin e furnizimit me ujë ishte disa herë më i ulët
se ai i gjetur në lumë. Fshati më i afërt i analizuar në studimin e parë të UNEP 2000,
ishte Pezë Helmet, i cili ndodhet 2,5 km në pjesën e poshtme të vendgrumbullimit. Nga
vlerësimi i kampioneve të ujit të lumit Erzen në Pezë Helmet, ku u zbuluan nivele të
larta të tensideve (sulfate, sulfonate, karboksilate, fosfate), ajo cfarë është konstatuar në
këtë studim është që ky vend-depozitim nuk ka patur asnjë investim që prej krijimit të
tij në vitin 1996 deri në vitin 2008. Nuk ekzistonin shtresat mbuluese dhe kanalet
kulluese. Po ashtu nuk ishte investuar në asnjë sistem drenazhimi. Ujrat e poshtëm
nëntokësore janë përdorur nëpërmjet puseve si për ujë të pijshëm edhe për ujitje ndaj
parametrat e lartë të ndotësave sipas investigimeve paraqiteshin problematike për
zonën.
Nga situata e paraqitur dhe problematikat në rritje në lidhje me ndotjen mjedisore por
edhe në kuadër të mbrojtjes së shëndetit publik të zonës, u vendos rehabilitimi i këtij
vendgrumbullimi, duke u kthyer në një landfill të projektuar me standarte
bashkëkohore. Viti 2008 ishte viti i parë i vlerësimit të parametrave mjedisore dhe
menjëherë më pas Sharra iu nënshtrua një ndërhyrjeje rehabilituese.
Sipas projektit vend-depozitimi i ri i mbetjeve urbane mbulon një sipërfaqe prej rreth
15 hektar. Një pjesë e saj është realizuar në mbivendosje me atë aktuale, pra në thelb
impianti i ri do të plotësojë mbushjen e luginës dhe do të përfshijë gjithashtu një
luginë të vogël të ndodhur pranë me pamje nga fusha aktuale e mbetjeve.
Duke marrë në konsideratë dorëzimin e 220.000 T/vit që përfshin Mbetjet e Ngurta
Urbane (M.N.U.) dhe mbetjet e vecanta jo të rrezikshme me faktor ngjeshje prej
0,8T/m3 vëllimi vjetor i përdorur në vend-depozitim do të jetë i barabartë me 270.100
m3; duke përdorur kundrejt vëllimit të mbetjeve të dorëzuara, 15% të terrenit për
mbulimin ditor, arrihet një vëllim teknik total vjetor prej 310.615 m3 ; meqënëse
vëllimetritë e depozitimit në fazën e projektimit janë vlerësuar rreth 2.190.000 m3 kjo
nënkupton një periudhë shfrytëzimi të landfill-it nga shtatë deri në dhjetë vjetë.
3.3 Ndërhyrjet përmirësuese në landfill-in e Sharrës
Landfill-i i Sharrës është projektuar për grumbullimin e mbetjeve në katër parcela të
ndara. Parcela nr. 1, nr. 2, nr. 3 dhe sistemimi përfundimtar për të arritur kuotat e
parashikuara. Impianti është krijuar me qëllim që të realizojë dhe të vendosi në
shfrytëzim parcelat e mësipërme në vazhdimësi.
Sistemi i mbledhjes së shllamit aktualisht përbëhet nga një vaskë grumbullimi e
vendosur në luginën e vend-depozitimit dhe që ka një vëllim rreth 10.000 m3. Lëvizja
e shllamit drejt vend-depozitimit kryhet me ndihmën e tre elektropompave nënujore
me prurje 50 m3/ha secila me prevalencë rreth 46 m nëpërmjet një rrjeti të tërë
kanalizimesh me tubacione prej HDPE me diametër 200 mm, të pozicionuara gjatë
rrugës perimetrale nga ana e perëndimit të vend-depozitimit dhe përgjatë tij, e gjitha e
realizuar anash parcelës së parë.
Shllami riqarkullon tek mbetjet e ngjeshura, përmes tubacioneve me të cara në HDPE
me diametër 100 mm. Vaska e mbledhjes është e pajisur gjithashtu, me nje tub për
mbushjen e tepërt, që përbëhet prej betoni të parafabrikuar me diameter 1000 mm; ky
kanalizim përfundon në të njëjtën platformë të vërshimit të gurëve ku drejtohen dhe
ujrat e reshjeve atmosferike. Këto ndërhyrje kanë sjellë përmirësime dhe në
vlerësimet periodike të parametrave mjedisore në lidhje me analizat e sistemit të
ujrave. Shllami i analizuar që deri përpara 2009 lëvizte në mënyrë ta pakontrolluar në
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landfill dhe duke patur mundësi infliltrimi në tokë nëpërmjet reshjeve, pas
ndërhyrjeve të realizuara kalon nëpër këtë sistem të administrimit.
Rrjeti i mbledhjes së reshjeve atmosferike është i ndërtuar nga kanale të parafabrikuar
prej betoni në formë trapezi të vendosura jashtë pritave dhe përreth rrugëve
perimetrale të brendëshme, drejt kodrës. Duke evituar në këtë mënyrë që rrjedhjet
sipërfaqësore të përfundojnë në brendësi të fushës së vend-depozitimit të mbetjeve.
Një ndër masat e projektit ishte dhe ndërtimi i rrjetit të biogazit. Prania e lëndëve
organike të dekompozueshme tek mbetjet sjell formimin e biogazit, për këtë qëllim,
është parashikuar ndërtimi i një rrjeti përkatës për mbledhjen dhe eleminimin e tij.
Administrimi i biogazit përcakton objektivat e mëposhtme:
• pakësimin në minimum të lëshimit të erërave të këqija, ngacmuese dhe të
dëmshme;
• garantimi i sigurisë brenda vend-depozitimit dhe në rrethinat e tij;
• aty ku është e mundur, të mundësojë rekuperimin e një burimi energjitik të
ripërtëritshëm (planifikim për të ardhmen)
Prodhimi i biogazit varet nga një sërë faktorësh, si p.sh. nga përbërja merceologjike e
mbetjeve të dorëzuara, përvec kohës së degradimit, nga temperatura dhe lagështia e
vend-depozitimit. Në përgjithësi mund të pohohet se prodhimi i biogazit në venddepozitim fillon nga viti i 1° dhe i 2° i dorëzimit të mbetjeve; në po të njëjtat kushte
gjeografike të verifikuara në qytetin e Tiranës.
Rrjeti i mbledhjes së biogazit është programuar në bazë të parashikimeve të prodhimit
dhe të shfrytëzimit të vend-depozitimit dhe do të realizohet për çdo parcelë. Mbledhja
do te kryhet nëpërmjet puseve të aspirimit të përbërë nga tubacione me të çara në
HDPE që do të thithin biogazin nga masa e mbetjeve të depozituara dhe përmes
tubacioneve pa të cara në HDPE do t’ia dërgojnë atë rrjetit kryesor të prurjes. Për të
evituar bllokime të tubacioneve për shkak të lagështisë që gjendet në biogaz, do të
vendosen ndarës kondensimi në fushë. Aktualisht projekti parashikon nxjerrjen e
biogazit vetëm në pjesën e vjetër të vend-depozitimit në të cilën koha e degradimit të
mbetjeve mundëson prodhimin e biogazit në sasi të konsiderueshme, duke derguar në
fazën e administrimit, nxjerrjen e biogazit në parcelat e ardhshme që do të ndërtohen.
Rrjeti i përcaktuar sipas projektit është parashikuar të përbëhet nga një impiant për
djegien e biogazit, me një prurje prej 700 m3/ha. Impianti i djegies së biogazit është i
përbërë nga një ndarës tjetër kondensimi/kompensimi, dy turbosofiante aspirimi, një
shkëndijë flake me temperaturë të lartë, një kuadër elektrik komandimi dhe kontrolli,
tubacione dhe valvula, sonda për kontrollin e oksigjenit, sistem alarmi, nënndarje për
kryerjen e analizave.
Mbulim sipërfaqësor përfundimtar i masës së mbetjeve të depozituara në venddepozitim është projektuar për kryerjen e funksioneve të mëposhtëme:
• izolimin e mbetjeve nga mjedisi i jashtëm;
• minimizimin e depërtimin e ujrave;
• kufizimin e fenomenit të erozionit;
• ofrimin e qëndrueshmërisë së duhur ndaj lëkundjeve dhe fenomeneve të uljes së
lokalizuar.
Mbulimi përfundimtar do të paraprihet nga një vlerësim i kujdesshëm i lëkundjeve të
masave të mbetjeve në mënyrë që të realizohet vetëm kur lëshimet e mundshme të
vëllimeve të konsiderueshme të kenë mbaruar.
Shtresat e parashikuara si mbulim përfundimtar për parcelat e mbushura të venddepozitimit, d.m.th që kanë arritur kuotat në lidhje me planin e shfrytëzimit të
parashikuara në projekt janë si më poshtë:
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• shtresa e rregullimit të terrenit, trashësia 50 cm;
• gjeomembrana LDPE trashësia 0,5 mm;
• shtresa e drenazhimit ;
• terreni vegjetal, trashësia 30 cm
Përvec mbulimit përfundimtar, për t’u ndjekur në fazën e aktivitetit, është parashikuar
gjithashtu dhe mbulimi i përkohshëm i mbetjeve në zonat në të cilat kultivimi nuk
është aktiv, me qëllim parandalimin e formimit të shllamit si pasojë e reshjeve mbi
masën e mbetjeve të depozituara. Aktualisht është mbyllur parcela e parë në landfillin e Sharrës dhe janë hapur parcela e 2-të dhe e 3-të ku depozitohen mbetjet e ngurta
urbane.

Figura 3.3: Foto nga parcela e përfunduar, landfill-i i Sharrës
3.4 Të dhëna nga monitorimi i parametrave mjedisore
3.4.1 Parametra nga monitorimi i cilësisë së ajrit
Standartet e përdorura në landfillin e Sharrës:
Pas rehabilitimit të landfillit të Sharrës nga viti 2008 deri tani, analiza janë kryer
periodikisht me qëllim monitorimin e paramentrave sa i përket ujrave, tokës, ajrit etj.
Në vijim, këto parametra janë monitoruar dhe analizuar duke u krahasuar me
standartet e parashikuara nga Legjislacioni Italian No. 152/06. Këto parametra janë
krahasuar me nivelin max të lejuar. Sipas vlerësimit të zhvilluar vlerat e standartit
EPA janë më të larta duke i krahasuar me standartet e vendosura nga Legj. Italian.
Marrja e mostrave: Mostrat e ajrit janë marrë nga 6 pika të ndryshme brënda zonës
me qëllim për të përfituar një panorama të përgjithshme të clirimit të gazeve në ajër,
të prodhuara nga landfill-i i Sharrës. Vendoshja e marrjes së mostrave janë: pika 1 –në
qëndër të landfillit, pika 2, 500 m në veri perëndim të landfill-it, pika 3, 300 m në veri
të landfill-it, pika 4, 300 m në lindje të landfillit, pika 5, 200 m në jug perëndim të
landfillit dhe pika 6, 100 m në jug të tij (Figura 3.4.1.1). Mostrat e ajrit janë mbledhur
në mënyrë të rastësishme në ditë të qeta të Qershorit 2005, Qeshor 2008, Mars 2009
dhe Dhjetor 2009 për të analizuar përqëndrimin e lendës së ngurtë në pezulli, PM10,
H2S, NO2 and CH4 në ajër. Gjatë marrjes së mostrave në 2005, zjarret në landfill ishin
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shumë të shpeshta, pasi djegia ishte metoda e vetme e menaxhimit të mbetjeve.
Analiza e mostratve të ajrit është realizuar në përmbushje të Metodave Standarte të
Marrjes dhe Analizimit të Mostrave të Ajrit (Bani et al. 2011).
Pikat e marrjes së kampioneve të cilësisë së ajrit janë sjellë në hartën në vijim. Janë
kryer 5 ekspedita të marrjes së kampioneve me pozicione fikse (pompë thithëse, filtër
dhe radiele, matës pasiv), një përpara punës dhe katër pas fillimit të administrimit të
parcelës së parë të vend-depozitimit të ri, gjithashtu dhe dy ekspedita me pozicion të
lëvizshëm (pajisje portative).
Ekspeditat e marrjes së kampioneve me pozicion fiks janë realizuar në:
 Korrik 2008 (përpara punës)
 Mars 2009
 Dhjetor 2009
 Shtator 2010
 Dhjetor 2010
Ekspeditat e marrjes së kampioneve me pozicion të lëvizshëm janë realizuar në:
 Dhjetor 2010
 Prill 2011

Figura 3.4.1.1: Stacionet e monitorimit të ajrit në pika fikse dhe pika të lëvizshme
(pikat e kuqe – stacionet e lëvizshme / pikat blu stacionet fikse)
Pikat fikse të marrjes së kampioneve janë zgjedhur në mënyrë të tillë që të rezultojnë
domethënëse për përcaktimin e cilësisë së ajrit, qoftë në zonën e vend-depozitimit
(stacionet nr. 3 dhe nr. 6), qoftë në vetë rrethinat e saj (stacionet nr. 1, nr. 2 dhe nr. 4).
I njëjti kriter është zbatuar për zgjedhjen e pikave të marrjes së kampioneve lëvizëse,
duke bërë kujdes të veçantë përreth vend-depozitimit (tek rruga e hyrjes në varreza,
tek qëndrat e banuara përreth, tek zonat për aktivitete prodhuese, etj).
Analizat janë kryer nga Laboratori i Gestecco-s, në Povoleto të Udine, Itali, në
mbështetje të programit me Kooperacionin Italian dhe Bashkinë e Tiranës.
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Rezultate dhe diskutime:
Përbërja e të dhënave të mbetjeve janë shume të rëndësishme në zhvillimin e e një
strategjie për menaxhimin e integruar të mbetjeve. Analizat ofrojnë një vështrim të
rëndësishëm të formës, sasissë dhe cilësisë së komponentëve të ndryshëm të mbetjeve
të prodhuara nga qyteti dhe jep një drejtim të rëndësishëm në zgjedhjen e teknologjive
për përpunimin dhe trajtimin e tyre. Mostrat e ajrit janë analizuar për parametrat
kimiko-fizikë si O2, NO2, H2S, CH4, VOC, PM10 dhe grimca të ngurta
Rezultatet e analizave të ekspeditave të ndryshme operative të marrjes së kampioneve
në pikat fikse janë sjellë në tabelat në vijim

Dhjetor
2009

160
75

80
35

0,11
-

NO2 µg/mc)

70

35

-

H2S (µg/mc)

0.04

0.03

0,005

CH4 (µg/mc)
Lëndët volatile (µg/mc) (VOC)

140
60

40
40

< 3,5
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Parametra
Grimca të ngurta (µg/mc)
PM 10 (µg/mc)

1000

Korrik
2008

Mars
2009

Tabela 3.4.1.1: Rezultatet për stacionin 1 jashtë vend-depozitimit

Korrik o8(

Pika 1 - jashte vend-depozitimit

Mars o9

Dhjetor o9

100

10

1

0.1
Grimca të ngurta
(µg/mc)

PM 10 (µg/mc)

NO2 µg/mc)

CH4 (µg/mc)

Përbërje organike
volatile (µg/mc)
(VOC)

Figura 3.4.1.2 Grafiku për stacionin 1 jashtë vend-depozitimit
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Parametra

Korrik
2008

Mars
2009

Dhjetor
2009

Shtator
2010

Dhjetor
2010

Tabela 3.4.1.2 Rezultatet për stacionin 2 jashtë vend-depozitimit

Grimca të ngurta (µg/mc)
PM 10 (µg/mc)
NO2 (µg/mc)
H2S (µg/mc)
CH4 (µg/mc)

280
130
80
0.06
260

100
45
30
0.26
50

0,33
0,005
9,5

58
0,005
-

22
0,005
-

80

48

47
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<5

Lëndët volatile (µg/mc) (VOC)

Korrik o8

Mars o9

Dhjetor o9
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Dhjetor 10
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CH4 (µg/mc)

VOC (µg/mc)

a.
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Korrik o8
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Dhjetor o9
Shtator 10

100

Dhjetor 10
50
0
Grimca të ngurta

PM 10 (µg/mc)

CH4 (µg/mc)

VOC (µg/mc)

(µg/mc)

b.
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6

H2S (µg/mc)

5
4
3
2
1
0
Korrik o8

Mars o9

Dhjetor o9

Shtator 10

Dhjetor 10

c.
Figura 3.4.1.3: Grafikët për stacionin 2 jashtë vend-depozitimit:
a) parametrat: grimca të ngurta, PM 10, CH4, VOC
b) parametrat: grimca të ngurta, PM 10, CH4, VOC dhe NO2
c) përmbajtja e H2S

Parametra

Korrik
2008

Mars
2009

Dhjetor
2009

Tabela 3.4.1.3: Rezultatet për stacionin 3 brenda vend-depozitimit të Sharrës

Grimca të ngurta (µg/mc)

840

70

0,24

PM 10 (µg/mc)
NO2 (µg/mc)
H2S (µg/mc)
CH4 (µg/mc)

540
160
1.06
650

25
26
0.17
20

0,005
0,005

Përbërje organike volatile
(µg/mc) (VOC)

160

20
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H2S (µg/mc)
1.2

PIKA 3

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
Korrik o8

Mars o9

Dhjetor o9

b.
Figura 3.4.1.4: Grafikët për stacionin 3 brenda vend-depozitimit: a) parametrat :
grimca të ngurta, PM 10, NO2, H2S, CH4 dhe VOC; b) përmbajtja e H2S
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2010
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2009

Parametra

Korrik
2008

Tabela 3.4.1.4: Rezultatet për stacionin 4 jashtë vend-depozitimit

210

78

0,3

115

<1

120
80
0,6
160

32
30
0,2
52

0,005
< 3,5

60
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28

Korrik o8

Pika 4

Mars o9

0,005 0,005
<5

Dhjetor o9
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1
0.1
0.01
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H2S (µg/mc)

CH4 (µg/mc)
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Figura 3.4.1.5: Grafikët për stacionin 4 jashtë vend-depozitimit
Stacioni nr. 1 përfshin tre ekspedita, ato të Korrik 2008-tës, Marsit dhe Dhjetorit të
2009-tës. Vihet re menjëherë, por jo vetëm për pikën nr.1, se vlerat e parametrave të
ndryshëm të rregjistruar janë shumë të larta në fushatën e Korrik 2008-tës dhe më pas
priren që të ulen. Metani, monoksidi i azotit dhe pluhurat fillojnë nga nivele shumë të
44

Krahasimi i monitorimeve të mjedisit në landfill-in e Sharrës, para dhe pas
ndërhyrjes si dhe ndikimet në mjedis

ngritura (160 µg/mc për grimcat e ngurta, 140 µg/mc për metanin dhe 60 µg/mc për
përbërjet organike volatile) për të zbritur më pas në më pak se 1 µg/mc për grimcat e
ngurta dhe në më pak se 3.5 µg/mc për metanin. Siç dhe është përmendur në
relacionet e mëparshme, fenomeni është i lidhur me faktin se të paktën deri në 2008tën, komuniteti Rom që frekuentonte vend-depozitimin i digjte mbetjet.
Konsiderata të ngjashme vlejnë edhe për stacionet në vijim nr. 2, nr. 3, nr. 4, ndonëse
me një lloj diversiteti për shkak të distancës dhe pozicionimit kundrejt erës që frynte
në momentin e marrjes së kampioneve, edhe pse vihet re një lloj tendence e rritjes së
vlerave të grimcave të ngurta në dy ekspeditat e Shtatorit dhe Dhjetorit të 2010-tës.
Tabelat më poshtë paraqesin parametrat e analizuar të ajrit në pika të lëvizshme.
Tabela 3.4.1.5: Parametrat e ajrit në pika të lëvizshme, Dhjetor 2010
Parametra
ne Pikat
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
DHJETOR
2010
CH4 (%)
5,4 5,0 4,6 4,9 4,7 4,9 4,9 4,9 4,8 4,8 4,2
CO2(%)
6,0 7,0 8,0 7,0 4,0 7,0 6,0 5,6
5
6
6
O2 (%)
20,7 20,6 20,5 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,8 20,6
H2S (ppm)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
O2 (%)
20.8
20.7
20.6
20.5
20.4
A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

a.
CH4 (%) 5.4

9

CO2(%) 6

8
7
6
5
4
3
2
1
0
B

C

D

E

F

G

H

I

L

b.
Figura 3.4.1.6: Grafikët e parametrave të ajrit, Dhjetor 2010
a) përmbajtja e O2
b) parametrat: CH4 dhe CO2
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Tabela 3.4.1.6: Parametrat e ajrit në pika të lëvizshme, Prill 2011

Parametra
analizuar

të
A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

5,2
8,0
20,9
0

4,6
7,0
20,8
0

4,4
5,0
20,7
0

4,7
6,8
20,3
0

5,9
9,0
20,8
0

4,6
7,1
20,3
0

4,5
6,1
20,6
0

4,8
5,8
20,2
0

4,3
5,2
20,3
0

4,6
5,8
20,5
0

4,0
6,1
20,4
0

PRILL 2011
CH4 (%)
CO2(%)
O2 (%)
H2S (ppm)

Prill 2011

O2 (%)
21
20.8
20.6
20.4
20.2
20
19.8
A

B

C

D

E

G

F

H

I

M

L

a.
CH4 (%)

Prill 2011

10

CO2(%)

8
6
4
2
0
A

B

C

D

E

G

F

H

I

L

b.
Figura 3.4.1.7: Grafikët e parametrave të ajrit, Prill 2011
a) përmbajtja e O2
b) parametrat: CH4 dhe CO2
Tabela 3.4.1.7: Parametrat e ajrit në sheshin Skënderbej, Prill 2011
Parametra të
analizuar
Prill 2011
CH4 (%)

(%)
4,4

CO2 (%)

5,0

O2 (%)

20,7

H2S (ppm)

0
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CH4 (%)

CO2(%)

O2 (%)

25
20
15
10
5
0
CH4 (%)

CO2(%)

O2 (%)

Figura 3.4.1.8: Grafiku i parametrave të ajrit në sheshin Skënderbej, Prill 2011
Të dhënat e rregjistruara rezultojnë mjaft homogjene, në të dyja ekspeditat vihet re një
nivel metani disi më i lartë në pikën A (në hyrje të parcelës nr.1) ndërsa në pikat e
tjera, përreth impiantit, vlerat e metanit dhe oksigjenit janë të gjitha të krahasueshme
mes tyre dhe të krahasueshme me rezultatin e një rregjistrimi të kryer në qëndër të
Tiranës (në sheshin “Skënderbej”) në po të njëjtën periudhë. Ndërsa, anhidridi
karbonik rezulton mesatarisht më i lartë përreth vend-depozitimit në krahasim me
qëndrën e Tiranës. Në asnjë pikë nuk janë rregjistruar përqëndrime domethënëse të
acidit sulfhidrik.

Figura 3.4.1.9: Krahasimi i përqëndrimeve PM10, NO2, TSM dhe CH4 me standartet
Shqiptare dhe vlerat limite të BE (vlerat për cdo parametër jepen si vlerë mesatare +
devijimi standard)
Duke krahasuar rezultatet me standartet shqiptare dhe ato italiane, vlerat e standarteve
për indikatorët e përzgjedhur (shih Figurën 2), tregojnë se clirimi i gazeve gjatë 2005
dhe 2008 nga landfill-i i Sharrës ishte 8 deri 15 dhe 1 - 3,7 herë më të larta se vlerat
limite të lejuara. Mund te themi se standarti Shqiptar qëndron më afër vlerave të
dhëna nga Standarti EPA sesa vlerat e përcaktuara në Standartin Italian.
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3.4.2 Monitorimi i sistemit të ujrave

Mostrat dhe mënyra e marrjes së tyre: Stacionet e marrjes së mostrave janë të
përcaktuara për landfill-in e Sharrës sipas një plani monitorimi me stacione fikse. Ato
janë treguar në figurën 3.4.1.1 për marrjen e mostrave në landfill për ujrat nëntokësore
ato sipërfaqësore.
Zgjedhja e vendmarrjes së mostrave u bë duke patur parasysh dy kritere kryesore:
 një vlerësim sa më i plotë i gjendjes së përgjithëshme të landfill-it të Sharrës;
 vlerësimi i ndikimeve të burimeve të mundëshme të ndotjeve në zonën e landfill-it
të Sharrës, aty ku paraqiten shkarkime të lëndëve ndotëse.
Për landfill-in e Sharrës u zgjodhën 6 stacione në total për marrjen e mostrave për
sistemin e ujrave. Shpërndarja e stacioneve u mbështet në planet e monitorimit të
pëcaktuara në kuadër të krahasimit periodik të analizave, duke qënë se analizat e
ujrave nëntokësore dhe ato sipërfaqsorë kanë mundësi të kenë mostra referuese për
periudha të ndryshme kohore (para dhe pas ndërhyrjeve në landfill-in e Sharrës). Këto
stacione u konsideruan si stacione referuese për vlerësimin e shkallës së ndotjeve të
sistemit të ujrave duke i krahasuar me nivelet e lejuara të tyre nga Legjislacioni
Italian, si referues në studimin tonë dhe nga standartet EPA.
Frekuenca e marrjes së mostrave: Në këtë kuadër u krye një plan monitorimi për
sistemin e ujrave nëntokësore dhe sipërfaqësore:
Landfill-i i Sharrës:
Për ujrat nëntokësore:
08 Korrik 2008 (Sharra para fillimit të ndërhyrjes)
20 Maj 2010 (pas ndërhyrjes)
20 Shtator 2010
11 Dhjetor 2010
20 Qershor 2012
Për ujrat sipërfaqësore:

08 Korrik 2008 (Sharra para fillimit të ndërhyrjes)
20 Maj 2010 (pas ndërhyrjes)
20 Shtator 2010
11 Dhjetor 2010
20 Qershor 2012

Pavarësisht nga frekuenca e monitorimit të parametrave të analizuar mund të thuhet se
vlerësimi i dhënë nga ky studim është mjaft objektiv për dy arsye kryesore:
Së pari, krahas analizave kimike të ujrave (për të cilat mund të priten ndryshime të
konsiderueshme në kohë, në varësi edhe të përmirësimeve të bëra në landfill), u kryen
edhe analiza kimike të ajrit dhe tokave, të cilat japin një panoramë të ndryshimit të
gjendjes mjedisore para dhe pas ndërhyrjeve të kryera.
Së dyti, për vlerësimet përfundimtare të gjendjes kimike të landfill-it janë përdorur të
dhënat e marra gjatë një periudhe kohore të shtrirë në kohë dhe të kryera nga
Laboratori i Gestecco-s, Udine Itali, Laboratori i Kimisë Analitike në Universitetin e
Shkencave të Natyrës dhe Laboratorin e Gjeologjisë, Tiranë.
Për monitorimin kimik janë marrë kampione të ujrave nëntokësore dhe sipërfaqësore
për përcaktimet e parametrave fiziko-kimikë, nivelet e nutrientëve dhe metaleve të
rëndë.
Marrja e mostrave të ujrave, transporti dhe konservimi i tyre u bë sipas metodikave të
hartuara në përputhje me metodat standarde të rekomanduara për këtë qëllim. Mostrat
e ujrave u morën në shishe 500 ml PET. Ato u filtruan në laborator (në filtër qelqi
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0.42 µm); një pjesë e secilës mostër u ruajt në ngrirje (në -20 0C) për analizën e
nutrientëve dhe pjesa tjetër e acidifikuar me acid nitrik deri në pH=1 u ruajt në 4 0C,
për analizën e metaleve të rëndë.
Marrja e mostrave, përpunimi dhe ruajtja e tyre u bënë sipas metodave standarde të
modifikuara në laboratorin e Kimisë Analitike të FSHN të UT (2012), Laboratorin e
Gestecos (Udine, Itali 2008,2010).
3.5 Metodat e analizave kimike
3.5.1 Analizat e ujrave
Për analizat kimike të mostrave të ujrave u ndoqën metodat standarde të
rekomanduara në APHA
 Disa parametra kimikë si pH, potenciali redoks, temperatura, përcjellshmëria
elektrolitike, TDS, përmbajtja e oksigjenit të tretur, shkalla e ngopjes me oksigjen
u matën direkt në terren duke përdorur aparatin HACH tip sension156, Portable
Multyparameter Meter.
 Përmbajtja e oksigjenit të tretur (DO) u përcaktua edhe me metodën Ëinkler.
 Përmbajtja e lëndëve të ngurta në suspension (TSS) u përcaktua me filtrim në
vakum me filtër qelqi me përmasa të poreve 0.42 µm dhe tharjes në 105 0C deri në
peshë konstante.
 Kloruret dhe kripshmëria e ujrave u përcaktuan me vëllimetri, me titullim me
nitrat argjendi (metoda Volhard).
 Analizat kimike të ujrave për përqëndrimet e nutrientëve u zhvilluan sipas
metodave spektrofotometrike standarde: nitratet u përcaktuan me metodën direkte
UV, nitritet me metodën me acid sulfanilik dhe naftilaminë, amoniumi me
metodën me indofenol dhe fosfatet e tretshme (ortofosfatet) me metodën e blusë
së molibdenit me reduktim me klorur kallaji. Për matjet spektrofotometrike u
përdor aparati spektrofotometër UV-VIS Shimadzu 2401.
 Nivelet e gjithë metaleve të rëndë në ujra, përveç mërkurit, u analizuan pas
disgregimit me persulfat amoni (në prani të joneve Ag+) dhe përqëndrimit
paraprak të tyre me jonokëmbim duke përdorur rrëshirën kationike Chelex 100
(200 ml mostër në pH=7 + 1 g rrëshirë).
 Përcaktimi i përqëndrimit të metaleve të rëndë në eluat u krye duke përdorur
metodën e Spektrometrisë me Absorbim Atomik, me teknikën e atomizimit
elektrotermik me furrë grafiti. Programet e matjeve u optimizuan duke u bazuar në
metodat e rekomanduara në manualet e aparatit. Për matje u përdor aparati Varian
i tipit SpektrAA 10 Plus.
 Nivelet e mërkurit në ujra u përcaktuan me Spektrometri të Absorbimit Atomik
me teknikën e avullit të ftohtë në pajisjen e modifikuar për këtë qëllim në
Laboratorin e Kimisë Analitike.
3.6 Kontrolli i cilësisë së analizës
Në këtë punim kontrolli i cilësisë është parë në dy aspekte:
1. kontrolli i cilësisë së analizave kimike,
2. kontrolli i cilësisë së landfill-it të Sharrës bazuar në krahasimin me normat
përkatëse për parametra të caktuar.
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Kontrolli i cilësisë së analizave kimike konsiston në:
 Përdorimi i procedurave standarde të punës (SPO) të bazuara në metoda
standarde. Efikasiteti i këtyre procedurave është provuar në pjesëmarrjen e
Laboratorit të Kimisë Analitike në Ushtrimet Ndërlaboratorike të Performancës
për analizat e ujrave natyrore, sedimenteve dhe biotës detare.
 Në mungesë të përdorimit të mostrave standarde të atestuara (CRM) u përdor
kalibrimi i metodës, analiza e provës së bardhë krahas mostrave, kontrollin
sistematik të një prej tretësirave standarte në mesin e lakoreve të kalibrimit, si dhe
analizën paralele të tre dublikateve të secilës mostër.
 Përdorimit të reaktivëve të cilësisë p.a. dhe “Suprapure” (për përcaktimin e
mërkurit) të firmës Merck. Tretësirat standarde kalibruese janë përgatitur nga
tretësirat standarde bazë Merck me përqëndrim 1000 mg/L
3.7 Paraqitja dhe shpërndarja e rezultateve
1. Përpunimi dhe vlerësimi i të dhënave të analizave kimike është bërë duke përdorur
metodat kemometrike.
2. Vlerësimi i gjendjes mjedisore të landfill-it të Sharrës është bërë duke u bazuar
në:
• krahasimin e të dhënave për stacionet e ndryshme në kohë të ndryshme para dhe
pas ndërhyrjes.
• krahasimi i të dhënave të stacioneve të njëjta në kohë të ndryshme me njëra tjetrën
duke marrë në konsideratë burimet e mundëshme të ndotjeve. Për vlerësimin e
natyrës së ndotjeve (antropogjene apo natyrore) në disa raste është përdorur edhe
normalizimi i të dhënave duke zgjedhur hekurin si element normalizues.
• krahasimi i të dhënave tona me ato të literaturës. Në rastin tonë i jemi referuar
Legjislacionit Italian për normat e mbetjeve në landfill-e, Direktivës të Bashkimit
Europian CEE/CEEA/CE 78/659 si dhe standarteve EPA.
3.8 Kontrolli i cilësisë së analizës së metaleve të rënda nëpërmjet kalibrimit të
metodës
Kalibrimi i metodës u krye bazuar në regresin linear midis absorbancës dhe
përqendrimit të secilit element. Matja e absorbancave të tretësirave standarde mikse,
në praninë e elementëve Cd. Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb dhe Zn, u krye në absorberin
atomik Varian 10+ duke përdorur sistemin me flakë acetilen/ajer. Krahas tretësirave
standarde u mat dhe prova e bardhë. Secili standard, si dhe prova e bardhë, u matën
nga 3 herë me kohë matjeje 5 sekonta/matje. Përpunimi i të dhënave dhe ndërtimi i
lakoreve të kalibrimit u krye nëpërmjet programit kompjuterik MINITAB 15. Më
poshtë po japim lakoret e kalibrimit për secilin element të marrë në studim.
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Figura 3.8: Lakoret e kalibrimit për të gjithë elementët e analizuar
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Tabela 3.8: Parametrat e performancës analitike të analizes
C
CL
Cp
Elementi (mg/L)
Σ
AL*
mg/L
mg/L
Cd
0
0.0010 0.0019
0.04
0.12
Cr
0
0.0010 0.0040
0.19
0.57
Cu
0
0.0006 0.0017
0.07
0.21
Fe
0
0.0008 0.0034
0.14
0.42
Mn
0
0.0008 0.0024
0.05
0.16
Ni
0
0.0006 0.0022
0.44
1.32
Pb
0
0.0008 0.0033
0.41
1.23
Zn
0
0.0005 0.0020
0.02
0.06
* Per llogaritjen e CL u morë në konsideratë vlera AL teorike = 0.0044
Siç shihet nga të dhënat më sipër, bazuar në vlerat e parametrit (b) mund të themi se
është arritur një ndjeshmëri e kënaqshme e metodës. Vlerat mjaft të ulëta të parametrit
(a), shumë më të ulëta edhe se vlera e parametrit (b), tregojnë se metoda ka arritur
rezultate të mira pra karakterizohet nga një shkallë e ulët pasigurie. Nga ana tjetër,
referuar vlerave të parametrit (R2) të cilat rezultuan në intervalin 0.997-0.9999,
tregojnë se është arritur një linearitet mjaft i mirë që shpreh varësinë midis sinjalit të
analitit nga përqëndrimi i tij në tretësirat standarde.
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KAPITULLI IV

MONITORIMI I UJRAVE NËNTOKËSORE
4.1 Stacionet e ujrave nëntokësore
Kemi marrë dy mostra në Stacionet e monitorimit pusi 1 dhe pusi 1’. Stacionet kanë
qënë të njëjtat me stacionet e monitorimit të marra gjatë viteve 2008-2010 si bazë për
krahasim. Kemi një stacion në fushë të shtrirjes së vend-depozitimit në Arbanë,
stacioni i quajtur pusi 1 dhe stacioni i quajtur pusi 1’, një pus privat të ndodhur në të
tatëpjetë në kodër në juglindje të landfill-it të Sharrës.

Figura 4.1.1: Foto gjatë marrjes së mostrave nga stacionet e monitorimit 1
Përsa i përket seksionit të ujrave nëntokësore janë kryer 5 ekspedita marrjeje
kampionesh, një përpara punës dhe katër pas fillimit të administrimit të parcelës së
parë të vend-depozitimit të ri.
Marrja e kampioneve është realizuar në
‐ Korrik 2008 (përpara punës)
‐ Maj 2010
‐ Shtator 2010
‐ Dhjetor 2010
- Qershor 2012

1

shpjegim: foto është realizuar gjatë marrjes së mostrave në stacionin e monitorimit për ujrat nëntokësore,
burimi nëntokësor lidhet me pompë nga pusi në këtë stacion monitorimi
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Figura 4.1.2: Stacionet e marrjes së mostrave dhe të matjeve të parametrave kimikofizikë në landfill-in e Sharrës.
4.2 Parametrat e përgjithshme fiziko-kimike për ujrat nëntokësore
Në tabelën 4.2.1 janë dhënë rezultatet e matjeve të parametrave fiziko-kimikë të
përgjithshëm në ujrat e landfill-it të Sharrës, në stacionet e veçanta, ndërsa në figurën
4.2.1 janë pasqyruar nivelet e matura në formën e histogramave, statistikë e
përgjithshme e vlerave limite sipas Legjislacionit Italian marrë në referencë për
studimin tonë (duke qënë se analizat janë kryer në laboratorin e Gesteco-s Udine,
Itali), vlerat limite të EPA si dhe nja krahasim me vlerat minimale dhe maksimale të
matura për gjithë stacionet e landfill-it të Sharrës.
Tabela 4.2.1: Vlerat e disa parametrave fiziko-kimike për stacionet e ujrave
nëntokësore, përkatësisht Stacionet 1’ dhe 1.
Stacioni 1' (pusi ne kodër në
Sharrë)

Maj 2010

Shtator 2010

Dhjetor 2010

Qershor 2012

Qershor 2012

Korrik 2008

Dhjetor 2010

810

617

843

21,3

17,7

9,9

19

7,2

6

7,1

295.8

7,12
262.3

Ca (mg/L)

126

114

Mg (mg/L)

22.8

8.4

TSS (mg/L)

26.8

10.6

Fort (mg ek/L)

8.2

6.4

Përcjellshmëria (µS/cm)

–

Shtator 2010

564

Fiziko

Maj 2010

1.080

Parametra
Kimike

Korrik 2008

Stacioni 1 (pus në Arbanë)

1.200

666

723

790

629

21

17,8

9,7

7,35

7,2

7,1

7,4

19
7.1

6,93

Temperatura (°C)
pH
HCO3 (mg/L)

DO (mg/L)

< 0,5

< 0,5

< 0,5

6.93

< 0,5

< 0,5

< 0,5

5.66

BOD5 (mg/L)

6.9

COD (mg/L)
TDS (mg/L)

25

23

539

402
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Figura 4.2.1: Histogramat e vlerave të matjeve të parametrave fiziko-kimikë të
përgjithshëm
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Tabela 4.2.2: Vlerat e lejuara të parametrave fiziko-kimike sipas Enviroinmental
Protection Agency dhe sipas Direktivave të EU (Legjislacioni Italian, Dekreti 152/06)

Parametrat
pH
Përcjellshmëria (µS/cm)
Fortësia (ek/L)
Alkaliniteti
Kripshmëria (mg/L)
DO (mg O2/L)
BOD5 (mg/L)
COD (mg/L)
TDS (mg/L)
TSS (mg/L)
Ca+ (mg/L)
Mg+ (mg/L)

Legj. Italian
152/06
7-8,5
1400
500
120
250
5,0

EPA
6,5-8,5
1400

250

1,000

1,000

100
150

100
150

4.2.1 Diskutim i rezultateve të parametrave të përgjithshëm
 pH: Vlerat e pH kanë rezultuar në kufijtë normale për ujrat. Këto vlera qëndrojnë
brënda parametrave të lejuara të pH në ujra mbështetur në standartet e marra për
krahasim, ato US EPA dhe standartet Europiane (Legjislacioni Italian). Vlera më
të ulta të pH paraqesin stacionet 1 (pusi në Arbanë) gjatë monitorimit të Shtator
2010, me sa duket nga shkarkimet e ujrave të landfill-it si pasojë e shirave dhe
filtrimit.
 Përcjellshmëria elektrike. Vlerat më të larta të përcjellshëmrisë elektrike
raportohen gjatë monitorimit të parë (Korrik 2008) për të dy stacionet 1’ dhe 1,
kjo për arsye të temperaturave të larta në këtë periudhë si dhe mungesës së
reshjeve. Pas rehabilitimit, vlerat paraqiten më të ulta në të dy stacionet e marra
në vëzhgim.
 TDS dhe Mg të marra në vëzhgim në fushatën e Qershorit të vitit 2012, kanë
parametra relativisht të njëjtë në të dy stacionet: vlerat e tyre janë poshtë nivelit
kufi që jepet nga Legjislacioni Italian si dhe paraqesin vlera më të ulta në
stacionin 1. Për sa i përket TDS vlerat më të ulta të paraqitura në stacionin 1 mund
të shpjegohen me ndikim më të lartë të filtrimit të ujrave të shllamit në këtë
stacion.
 Kripshmëria, fortësia dhe Ca gjithashtu të marra në studim në fushatën e Qershorit
të vitit 2012, kanë parametra relativishtë të njëjtë në të dy stacionet: vlerat e tyre
qëndrojnë jashtë nivelit kufi që jepet nga Legjislacioni Italian si dhe paraqesin
vlera më të ulta në stacionin 1. Rezultatet më të ulta të paraqitura në stacionin 1
mund ti atribohen faktit që ky stacion ndodhet pak më larg si pozicion gjeografik
nga vend-depozitimi në krahasim me stacionin 1’(kodër, Sharrë).
 DO: Përmbajtja e oksigjenit të tretur në ujrat natyrore është faktori kimik më
dominant që ndikon drejtëpërdrejt në zhvillimin e jetës në to. Gjithë vlerat e
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matura të DO në të dy stacionet gjatë monitorimit të Maj, Shtator dhe Dhjetor
2010 kanë rezultuar poshtë nivelit kufi që jepet në Legjislacionin Italian të cilit i
jemi referuar gjatë këtij studimi. Përjashtim bën vetëm monitorimi i Qershor 2012,
ku në të dy stacionet kanë rezultuar vlera më të larta se niveli kufi sipas
standarteve Europiane (Legjislacioni Italian) duke qënë se ky është monitorimi i
fundit i kryer pas ndërhyrjes në landfill.
DO mund të bëhet faktor kritik sidomos në stinën e verës kur për shkak të
temperaturave të larta, konsumi i O2 rritet shumë dhe njëkohësisht tretshmëria në ujë e
O2 paksohet.
4.3 Përmbajtja e nutrientëve në ujrat nëntokësore
Në tabelën 4.3.1 janë dhënë rezultatet e përcaktimeve të nutrientëve në ujrat
nëntokësore stacioni P-1 dhe P-1’, ndërsa në tabelën 4.3.2 është dhënë një statistikë e
përgjithshme e vlerave të matura. Në figurën 4.3.1 janë pasqyruar histogramat e
niveleve të nutrientëve të matur në stacionet e ndryshme.
Tabela 4.3.1: Përqëndrimet e nutrientëve në stacionet e ujrave nëntokësore
SO4- mg/l

350

Cl- mg/l

300

mg/L
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o8

maj 10
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NH4+ mg/l

NO2- mg/l

mg/L

1

0.1

0.01
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Figura 4.3.1: Histogramat e rezultateve të matjeve të nutrientëve
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Tabela 4.3.2: Vlerat e lejuara të nutrientëve sipas Enviroinmental Protection Agency
dhe sipasDirektivave të EU (Legjislacioni Italian, Dekreti 152/06)
Parametrat
(mg/L)
Legj. Italian 152/06
EPA
SO4
250
Cl
250
250
NO3NH4

+

NO2
PO4
Parametrat
(mg/L) Pusi 1'
Min
Max
Legj.Italian
152/06
EPA
Parametrat
(mg/L) Pusi 1
Min
Max
Legj.Italian
152/06
EPA

-

50

10

0,5

1,5

0,5

3

5,0
SO4-

Cl-

NO3-

NH4+

NO2-

PO43-

5.4
302.86

13.1
55.02

1
2.96

0.02
1.3

0.013
0.1

0
0

250

250
250

50
10

0,5
1.5

0.5

5

SO4-

Cl-

NO3-

NH4+

NO2-

PO43-

27.6
64.61

12.2
49.7

2
5

0.02
0.6

0.015
6

0
0

250

250
250

50
10

0.5
1.5

0.5

5

4.3.1 Diskutim i rezultateve të nutrientëve
 Nitratet (N-NO3-): Nivelet e nitrateve gjatë të gjithë monitorimeve në të dy
stacionet e marrë në studim janë disa herë më të ulta se standartet e marra për
krahasim, ato US EPA dhe standartet Europiane (Legjislacioni Italian). Nivelin
më të lartë e vërejmë në stacionin 1 gjatë fushatës së monitorimit Shtator 2010,
me sa duket me burim nga shkarkimet e ujrave të zeza, mbeturinave të lëngëta të
kafshëve dhe plehrave kimikë dhe organike. Me përjashtim të rastit të mësipërm,
të gjitha monitorimet e tjera në të dy stacionet kanë rezultuar brenda niveleve të
lejuara dhe kjo shpjegohet me faktin që nitratet janë nutrienti kryesor i biotës
ujore dhe zhvillimi intensiv i saj shkakton zvogëlimin e shpejtë të nitrateve.
 Nitritet (N-NO2-): Nitritet ndodhen në ujrat natyrore si një komponim i
ndërmjetëm nga reduktimi mikrobial i nitrateve ose nga oksidimi i amoniumit.
Gjithashtu burime të nitriteve mund të jenë fitoplanktoni (ekskrecionet) dhe
shkarkimet e ujrave të zeza. Nivelet e nitriteve në të dy stacionet janë më të ulta se
standartet Europiane (Legjislacioni Italian), me përjashtim të fushatës së Dhjetorit
2010 në stacionin 1.
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 Amoniumi (N-NH4+): Nivelet e larta të amoniumit janë tregues i shkarkimeve të
ujrave të zeza dhe mbeturinave të lëngëta të bagëtive. Përqëndrimet e amoniumit
në ujrat e të dyja stacioneve janë dukshëm më të ulta krahasuar me standartet e
përdorura. Përqëndrimi maksimal i amoniumit rezulton në fushatën e Qershor
2012, por edhe ky rezultat nuk tejkalon nivelet e lejuara.
 Jonet sulfat SO4- dhe klorur Cl- të marra në studim gjatë ekspeditave Korrik 2008,
Maj, Shtator dhe Dhjetor 2010, rezultojnë në vlera brenda parametrave të lejuara
në standartet e marra për krahasim, ato US EPA dhe standartet Europiane
(Legjislacioni Italian). Vlera më e lartë e përmbajtjes së joneve sulfat paraqitet në
stacionin 1’(pusi në kodër në Sharrë) gjatë monitorimit të Korrik 2008, pikërisht
përpara fillimit të punës në landfill.
4.4 Nivelet e metaleve të rëndë në ujrat nëntokësore
Problemi mjedisor me metalet e rënda është se ato mbeten të tillë gjatë degradimit yë
mbetjeve orgaike dhe kanë efekte toksike në organizmat e gjallë kur ato kapërcejnë
një farë përqëndrimi. Në disa raste përmbajtja e metaleve kapërcen limitet specifike.
(Merian 1991). Prevalenca e kadmiumit, nikelit, cobaltit, manganit, plumbit dhe
zinkut në përmbajtjet e mbetjeve të ngurta është raportuar nga Ciba et al. (1999).
Përcaktimi i përqëndrimeve të metaleve të rëndë në ujra përbën një problem të
vështirë nga pikëpamja analitike për dy arsye kryesore: së pari, nivelet e metaleve të
rëndë në ujrat janë të ulta, shpesh herë më të vogla sesa kufijtë e diktimit të metodave
bashkëkohore të analizës; së dyti, kripshmëria e lartë është pengesë e rëndësishme në
analizat kimike të metaleve gjurmë për shkak të interferencave të matricës që
shkaktojnë gabime sistematike (bias) të rëndësishme. Meqenëse përmbajtja e
metaleve të rënda dhe normat e lejuara të tyre janë të krahasueshme me limitet e
diktimit të elementëne në metodën e absorbimit atomik me flakë, për përcaktimin e
gjithë metaleve të rëndë me përjashtim të mërkurit, ne përdorëm teknikën e
absorbimit atomik me fl;akë, duke injektuar mostrën direkt pas filtimit të tyre me. Për
mërkurin, metoda e avullit të ftohtë lejon përcaktimin e mërkurit në matricën e
mostrave ujore, pas disgregimit acid për zbërthimin e komponimeve komplekse të
mërkurit.
Rezultatet e analizave kimike të metaleve të rëndë në ujrat nëntokësore në stacionet e
monitorimit të landfill-it të Sharrës, janë treguar në tabelën 4.4.1 dhe histogramet e
paraqitura në figurën 4.4.1.
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Tabela 4.4.1: Përqëndrimet e metaleve të rëndë në ujrat e nëntokësore (në mg/L)
Pika 1' (pusi ne kodër në Sharrë)

Korrik 2008

Maj 2010

Shtator 2010

Dhjetor 2010

Qershor 2012

Korrik 2008

Maj 2010

Shtator 2010

Dhjetor 2010

Qershor 2012

Parametr
a Metalet
e Rënda

Pika 1 (pusi në Arbanë)

0.001

0,0005

0,0023

0,001

0.0023

0,001

0,0003

0,0007

0,0004

0.0012

Ni

0,001

0,008

0,008

0,009

0.004

0,003

0,002

0,005

0,002

0.009

Pb

0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

0,003

<0,001

<0,001

<0,001

Mn

<0,0001

<0,0001

<0,0002

<0,0002

<0,0001

<0,0002

<0,0003

Zn

<0,05

<0,05

<0,05

0.015

<0,06

<0,27

<0,05

0.023

<0,05

<0,001

<0,001

<0,001

<0,05

<0,001

<0,001

<0,001

Cr tot

<0,0001

<0,0001

<0,0003

<0,0001

0,0023

0,0009

0,0031

<0,0001

As

<0,002

<0,002

<0,002

<0,002

<0,002

<0,002

Cr VI

<0,05

<0,05

<0,05

<0,002

<0,05

<0,05

<0,05

<0,002

Cd

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

Hg

<0,0005

<0,0005

<0,0005

<0,0002

<0,0005

<0,0005

<0,0005

<0,0002

(mg/L)
Cu

0,1

Fe

Co

0,4

<0,001
<0,0002

0.012

korrik o8(përpara punës)

maj 10

0.008

shtator 10

dhjetor 10

Qershor 2012

Pusi 1' mg/L

0.1

0.01

0.001

0.0001
Cu
mg/l

Ni
mg/l

Pb
mg/l

korrik o8(përpara punës)

Mn
mg/l

Zn
mg/l

maj 10

Fe
mg/l

Cr tot
mg/l

shtator 10

As
mg/l

Cr VI
mg/l

Cd
mg/l

dhjetor 10

Hg
mg/l

Co

Qershor 2012

Pusi 1 mg/L

1
0.1
0.01
0.001
0.0001
Cu
mg/l

Ni
mg/l

Pb
mg/l

Mn
mg/l

Zn
mg/l

Fe
mg/l

Cr tot
mg/l
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Mn mg/l

0.0025

As mg/l

Cr VI mg/l

Cd mg/l

Hg mg/l

mg/L

0.002
0.0015
0.001
0.0005
0
shtator 10 dhjetor 10 Qershor
2012
Pusi 1'

maj 10

shtator 10 dhjetor 10 qershor
2012
Pusi 1

Zn mg/l

0.45
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0

dhjetor 10

maj 10

Qershor
2012

shtator 10

Fe mg/l

korrik
08(përpara
punës)

mg/L

maj 10

Figura 4.4.1: Histogramat e rezultateve të analizave të metaleve të rëndë në
ujrat

Tabela 4.4.2: Nivelet makximale të lejuara të metaleve të rëndë në ujrat
nëntokësore sipas EPA dhe BE (Legjislacioni Italian Dekreto 152/06)
Parametrat
Legj. Italian
EPA
Metalet e rënda
152/06
(mg/L)
1,0
Cu
0,001
Ni
0,01
0,2
Pb
0,05
10
Mn
3,0
5,0
Zn
5,0
0,3
Fe
0,05
5,0
Cr tot
0,01
5,0
As
0,005
Cr VI
Cd

0,005

Hg

0,001

Co
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Parametrat
(mg/L)
Pusi 1'

Cu

Ni

Pb

Mn

Zn

Fe

Cr tot

As

Cr VI

Cd

Hg

Co

Min

0.0005

0.001

0.001

0.0001

0.015

0.001

0.0001

0.002

0.002

0.0001

0.0002

0.012

Max
Legj.Italian
152/06

0.0023

0.009

0.001

0.0002

0.05

0.1

0.0003

0.002

0.05

0.0001

0.0005

0.012

1

0.001

0.01

0.005

3

5

0.05

0.01

0.005

0.005

0.001

0.2

10

5

0.3

5

5

EPA

Parametrat
(mg/L) Pusi 1

Cu

Ni

Pb

Mn

Zn

Fe

Cr tot

As

Cr VI

Cd

Hg

Co

Min

0.0003

0.002

0.001

0.0001

0.023

0.001

0.0001

0.002

0.002

0.0001

0.0002

0.008

Max
Legj.Italian
152/06

0.0012

0.009

0.003

0.0003

0.27

0.4

0.0031

0.002

0.05

0.0001

0.0005

0.008

1

0.001

0.01

0.005

3

5

0.05

0.01

0.005

0.005

0.001

0.2

10

5

0.3

5

5

EPA

4.4.1 Diskutim i rezultateve të metaleve të rëndë
 Në përgjithësi, për të gjithë metalet e rëndë, nivelet në ujrat nëntokësore kanë
rezultuar në nivele normale duke ju referuar standarteve të përdorura për
krahasim. Disa prej metaleve të rënda si arseniku, kromi, kadmiumi dhe mërkuri
kanë përmbajtje të njëjtë në të dy stacionet gjatë të gjitha ekspeditave të
monitorimit. Përjashtim bëjnë kobalti dhe bakëri të cilët shfaqin vlera më të larta
në stacionin 1’ kurse zinku shfaq vlera më të ulta në këtë stacion dhe më të larta
në stacionin 1.
 Nivelet e mërkurit dhe bakrit si kryesuesit e listës së substancave të rrezikshme,
kanë rezultuar brenda parametrave të lejuar të përmbajtjes së tyre mbështetur në
standartet e marra për krahasim. Të njëjtën gjë mund të themi edhe për
përmbajtjen e kadmiumit dhe plumbit të cilët gjithashtu shfaqin veti toksike.
 Rezultatet e përmbajtjes së nikelit dhe kromit VI valent janë mbi nivelet e lejuara
sipas standarteve US EPA dhe atyre Europiane (Legjislacioni Italian) të përdorura
si bazë krahasimi. Përmbajtja e kromit VI valent është e njëjtë në të dy stacionet
gjatë të gjitha ekspeditave të monitorimit ndërsa përmbajtja e nikelit është më e
lartë në stacionin 1’ gjatë ekspeditave Maj, Shtator, Dhjetor 2010 dhe më e ulët se
stacioni 1 gjatë ekspeditave të tjera, pra Korrik 2008 dhe Qershor 2012
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KAPITULLI V

STUDIMI I UJRAVE SIPËRFAQËSORE
5.1 Ujrat sipërfaqësore:
Kemi 4 marrje kampionesh (1 kampion do të merret në pellgun egzistues në kodër të
shtrirjes së vend-depozitimit; 1 kampion është marrë nga Sharra në të tatëpjetën e
pellgut të derdhjes së shllamit, 1 kampion është marrë në Sharrë menjëhere në të
tatëpjetën e kryqëzimit me Erzenin ; 1 kampion në lumin Erzen në kodër të
kryqëzimit me Sharrën) për vitet 2008-2012. Për vitin 2012 janë marrë tre kampione,
në pikën ku dredhja e ujrave të Sharrës takon lumin Erzen, në derdhjen e shllamit, në
një pikë të sipërme të Erzenit, dhe në rrjedhën e poshtme të lumit Erzen.

Figura 5.1: Foto gjatë marrjes së mostrave nga stacionet e monitorimit përgjatë
lumit Erzen
Pikat e marrjes së kampioneve të ujrave sipërfaqësore janë sjellë në hartën sipas
figurës 3.4.1.1. Janë kryer 5 ekspedita marrjeje kampionesh, në katër stacione, të cilat
paraqitën konseguencë në analizimin e parametrave, një përpara fillimit të
ndërhyrjeve rehabilituese në landfill-in e Sharrës dhe katër pas fillimit të
administrimit të landfill-it dhe përmirësimeve në infrastrukturën e tij dhe mbylljes së
parcelës së parë.
Marrja e kampioneve është realizuar në:
 Korrik 2008 (përpara fillimit të rehabilitimit të landfill-it)
 Maj 2010
 Shtator 2010
 Dhjetor 2010
 Qershor 2012
5.2 Parametrat e përgjithshme fiziko-kimike për ujrat sipërfaqësore
Në tabelën 5.2.1 janë dhënë rezultatet e matjeve të parametrave fiziko-kimikë të
përgjithshëm në ujrat sipërfaqësore të landfill-it të Sharrës, në stacionet e veçanta,
ndërsa në figurën 5.2.1 janë pasqyruar nivelet e matura në formën e histogramave. Në
tabelën 5.2.2 është dhënë një statistikë e përgjithshme e vlerave limite sipas
Legjislacioni Italian marrë në referencë për studimin tonë, vlerat limite të EPA si dhe
64

Krahasimi i monitorimeve të mjedisit në landfill-in e Sharrës, para dhe pas
ndërhyrjes si dhe ndikimet në mjedis

një krahasim me vlerat minimale dhe maksimale të matura për gjithë stacionet e
landfill-it të Sharrës.
Tabela 5.2.1: Vlerat e disa parametrave fiziko-kimike për stacionet e ujrave
sipërfaqsore

7,7

HCO3
(mg/L)
Ca
(mg/L)
Mg
(mg/L)
TSS
(mg/L)
Fort (mg
ek/L)
DO
(mg/L)
BOD5
(mg/L)
COD
(mg/L)
TDS(mg/
L)

< 0,5

< 0,5

< 0,5

8,35

290

21,3

17,7

10,5

7,8

7,6

8,1

< 0,5

< 0,5

< 0,5

Qershor 2012

8,3

Qershor 2012

7,9

Dhjetor 2010

Ph

403

424

520

319

6,92

7,27

114.37

167.75

117.5

40

42

42

14.4

16.8

12

82.8

79.2

82.4

3.200

3.500

3.100

4.25

4.44

7.1

8.4

7.3

13

48

15

186

333

204

7

326

8,22

5.04

Përcjellshmëria µS/cm

Shtator 2010

10,7

345

Maj2010

17,9

291

Korrik 20 08

21

Qershor 2012

310

Dhjetor 2010

Korrik 2008

2.48

Stacioni nr. 2 '
(Pika ku Sharra takon Erzenin)

Shtator 2010

Dhjetor 2010

8.57

Maj 2010

Shtator 2010

5.05

Paramet
ra
Fiziko
kimike
Përcjellµ
S/cm
Temp
(°C)

Stacioni nr. 2 (derdhja e sipërme, në
kodër)

Maj 2010

Stacioni 5bis (tek mesi i
rrjedhjes së rrëkesë)

460

668

21,2

17,7

10,9

7

7,4

8,1

<0,5

0,6

TDS mg/L

<0.5

HCO3 mg/L

600
500
400
300
200
100
0
Pika 2 Qershor 2012

Stacioni
2''
(Erzen
pas
derdhjes)

Pika 2' Qershor 2012
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Pika 2 Qershor 2012

90

Pika 2' Qershor 2012

Pika 2''Qershor 2012

80
70
60
50
40
30
20
10
0
TSS mg/L

Ca mg/L

Mg mg/L

COD mg/L

pH

Fort (mg
ek/L)

DO mg/L

BOD mg/L

Figura 5.2.1: Histogramat e vlerave të matjeve të parametrave fiziko-kimikë të
përgjithshëm (EPA, EU Italian)

Tabela 5.2.2: Vlerat e lejuara të parametrave fiziko-kimike sipas Enviroinmental
Protection Agency dhe sipasDirektivave të EU (Legjislacioni Italian, Dekreti 152/06)
Legj. Italian
Parametrat
152/06
EPA
pH
7-8,5
6,5-8,5
Përcjellshmëria (µS/cm)
1400
1400
Fortësia (ek/L)
500
Alkaliniteti
120
Kripshmëria (mg/L)
250
250
DO (mg O2/L)
5,0
BOD5 (mg/L)
COD (mg/L)
TDS (mg/L)
1,000
1,000
TSS (mg/L)
Ca+ (mg/L)
100
100
Mg+ (mg/L)
150
150

5.2.1 Diskutim i rezultateve të parametrave të përgjithshëm
 pH: Vlerat e pH kanë rezultuar në nivelet normale për të gjithë stacionet dhe gjatë
të gjitha ekspeditave të monitorimit. Këto vlera qëndrojnë brënda parametrave të
lejuara të pH në ujra mbështetur në standartet e marra për krahasim, ato US EPA
dhe standartet Europiane (Legjislacioni Italian).
 Përcjellshmëria elektrike: Të gjitha vlerat e përcjellshmërisë elektrike kanë
rezultuar brënda vlerave normale sipas standarteve të marra për krahasim, ato US
EPA dhe standartet Europiane. Ajo çka vihet re në disa prej stacioneve është fakti
që vlera më e lartë është rregjistruar pikërishtë në monitorimin e Shtatorit 2010,
kjo mund ti artibohet mungesës së reshjeve si dhe temperaturave të larta gjatë
kësaj periudhe. Pas ndërhyrjes në landfill vihet re ulja e vlerave të
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përcjellshmërisë elektrike me përjashtim të stacionit 2’ (pika ku Sharra takon
Erzenin), ku vlera e rregjistruar gjatë monitorimit të Qershorit 2012 është më e
lartë se vlera e Korrikut 2008(përpara fillimit të punës në landfill), kjo për arsye të
temperaturave të larta të fillimit te verës.

 TDS, kripshmëria, Ca dhe Mg të marra në studim në fushatën e qershorit 2012,
kanë parametra relativisht të njëjtë në të gjithë stacionet: vlerat e tyre janë poshtë
nivelit kufi që jepet nga Legjislacioni Italian si dhe paraqesin vlera më të ulta në
stacionin 2 (derdhja e sipërme në kodër). Për sa i përket TDS vlerat më të ulta të
paraqitura në stacionin 2 mund të shpjegohen me ndikim më të lartë të filtrimit të
ujrave të shllamit në këtë stacion.
 Fortësia gjithashtu e marrë në studim në fushatën e qershorit të vitit 2012, ka
parametra relativishtë të njëjtë në të gjithë stacionet: vlerat e saj qëndrojnë mbi
nivelin kufi që jepet nga Legjislacioni Italian si dhe paraqesin vlera më të ulta në
stacionin 2’’(rrjedha e poshtme e lumit Erzen). Rezultatet më të ulta të paraqitura
në stacionin 2’’ mund ti atribohen faktit që ky stacion ndodhet më larg si pozicion
gjeografik nga vend-depozitimi në krahasim me stacionet e tjera si dhe rrjedhës së
ujit.
 DO: Përmbajtja e oksigjenit të tretur në ujrat natyrore është faktori kimik më
dominant që ndikon drejtëpërdrejt në zhvillimin e jetës në to. Vlerat e matura të
DO në të gjithë stacionet gjatë të gjitha monitorimeve kanë rezultuar poshtë nivelit
kufi që jepet në Legjislacionin Italian të cilit i jemi referuar gjatë këtij studimi.
Përjashtim bën vetëm monitorimi i Qershor 2012 për stacionin 2(derdhja e
sipërme në kodër), ku vlera e rregjistruar është shumë pranë nivelit kufi sipas
standarteve Europiane(Legjislacioni Italian) duke qënë se ky është monitorimi i
fundit i kryer pas ndërhyrjes në landfill.
5.3 Parametrat e nutrientëve në ujrat sipërfaqësore
Në tabelën 5.3.1 janë dhënë rezultatet e përcaktimeve të nutrientëve përgjatë lumit
Erzen dhe në tre stacione të monitorimit periodik si dhe në stacionet e veçanta (në
mesin e rrëkesë së derdhjes së Sharrës). Ndërsa në tabelën 5.3.2 është dhënë një
statistikë e përgjithshme e vlerave të matura të krahasuara me nivelet maksimale të
lejuara sipas US EPA dhe standarteve Europiane, të Legjislacionit Italian (marrë si
referencë në rastin e studimit tonë). Në figurën 5.3.1 janë pasqyruar histogramat e
niveleve të nutrientëve të matur në stacionet e ndryshme.
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Tabela 5.3.1: Përqëndrimet e nutrientëve në stacionet e ujrave sipërfaqësore

Korrik
2008

Maj2010

Shtator
2010

Dhjetor
2010

503,2

52,67

36,8

62,3

12,4

48,55

41,1

75,6

45,4

Cl mg/l

780,0

107,5

173,1

12

4,7

8,5

8,5

11

34,0

48,1

48,1

NO3- mg/l

<1

<1

3

4.67

<1

<1

<1

12.8

8.35

6,1

14,8

2,28

19,2

8.75

4,75

0,3

<0,1

0.229

0.112

Shtator
2010

Dhjetor
2010

<1

<1

1

+

NH4 mg/l

245,0

796,0

149,0

0,3

0,03

0,03

0,05

2.84

NO2- mg/l

0,015

<0,1

<0,1

0,2
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Figura 5.3.1: Histogramat e rezultateve të matjeve të nutrientëve

Tabela 5.3.2: Vlerat e lejuara të parametrave të nutrientëve sipas Enviroinmental
Protection Agency dhe sipas Direktivave të EU (Legjislacioni Italian, Dekreti 152/06)
Parametrat
Stacioni 2

SO4- mg/L

Cl- mg/L

NO3- mg/L

NH4+ mg/l

NO2- mg/l

PO43mg/L

Min

12.4

4.7

1

0.03

0.015

0

Max
Legj.Italian
152/06

62.3

12

4.67

2.84

0.2

0

250

250

50

0.5

0.5

5

250

10

1.5

EPA
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SO4- mg/L

Cl- mg/L

NO3- mg/L

NH4+ mg/l

NO2- mg/l

PO43mg/L

Min

41.1

11

1

2.28

0.1

0

Max
Legj.Italian
152/06

75.6

48.1

12.8

19.2

4.75

0

250

250

50

0.5

0.5

5

250

10

1.5

Parametrat
Stacioni 2"

EPA
Parametrat
Stacioni 5bis

SO4- mg/L

Cl- mg/L

NO3- mg/L

NH4+ mg/l

NO2- mg/l

PO43mg/L

Min

94.1

173.1

1

149

0.015

0

Max
Legj.Italian
152/06

503.2

780

1

796

0.1

0

250

250

50

0.5

0.5

5

250

10

1.5

NO3- mg/L

NH4+ mg/l

NO2- mg/l

PO43mg/L

8.35

8.75

0.112

250

50

0.5

0.5

250

10

1.5

EPA
Parametrat
Stacioni 2''
Stacioni 2''
Legj.Italian
152/06
EPA

5.3.1

SO4- mg/L

250

Cl- mg/L

5

Diskutim i rezultateve të nutrientëve

 Nitratet (N-NO3-): Nivelet e nitrateve gjatë të gjithë monitorimeve në të gjitha
stacionet e marrë në studim janë disa herë më të ulta se standartet e marra për
krahasim, ato US EPA dhe standartet Europiane (Legjislacioni Italian). Nivelin
më të lartë e vërejmë në stacionin 2’(pika ku Sharra takon Erzenin) gjatë fushatës
së monitorimit Qershor 2012, me sa duket me burim nga shkarkimet e ujrave të
zeza, mbeturinave të lëngëta të kafshëve dhe plehrave kimike dhe organike. Me
përjashtim të rastit të mësipërm, të gjitha monitorimet e tjera në të gjithë stacionet
kanë rezultuar brenda niveleve të lejuara dhe kjo shpjegohet me faktin që nitratet
janë nutrienti kryesor i biotës ujore dhe zhvillimi intensiv i saj shkakton
zvogëlimin e shpejtë të nitrateve.
 Nitritet (N-NO2-): Nitritet ndodhen në ujrat natyrore si një komponim i
ndërmjetëm nga reduktimi mikrobial i nitrateve ose nga oksidimi i amoniumit.
Gjithashtu burime të nitriteve mund të jenë fitoplanktoni (ekskrecionet) dhe
shkarkimet e ujrave të zeza. Nivelet e nitriteve në të gjithë stacionet janë më të
ulta se standartet Europiane (Legjislacioni Italian), me përjashtim të fushatës së
Majit 2010 në stacionin 2’(pika ku Sharra takon Erzenin).
 Amoniumi (N-NH4+): Nivelet e larta të amoniumit janë tregues i shkarkimeve të
ujrave të zeza dhe mbeturinave të lëngëta të bagëtive. Përqëndrimet e amoniumit
në ujrat e të gjithë stacioneve janë dukshëm më të larta krahasuar me standartet e
përdorura, kjo për arsyen e përmendur më sipër. Përjashtim bëjnë vetëm
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monitorimet e Korrik 2008, Maj, Shtator dhe Dhjetor 2010 gjatë të cilave janë
rregjistruar vlera normale të nivelit të amoniumit në ujrat e stacionit 2 (derdhja e
sipërme në kodër).

 Jonet sulfat SO4- dhe klorur Cl- të marra në studim për të gjithë stacionet dhe gjatë
të gjitha ekspeditave, rezultojnë në vlera brenda parametrave të lejuara në
standartet e marra për krahasim, ato US EPA dhe standartet Europiane
(Legjislacioni Italian). Përjashtim bëjnë vlerat e stacionit 5 bis, ku vlera më e lartë
e përmbajtjes së joneve sulfat paraqitet gjatë monitorimit të Dhjetor 2010 kurse
gjatë monitorimit të Majit 2010 parqitet vlera max e përmbajtjes së joneve klorur.
5.4 Përmbajtja e metaleve të rënda në ujrat sipërfaqësore
Rezultatet e analizave kimike të metaleve të rëndë në ujrat sipërfaqësore në stacionet
e monitorimit të landfill-it të Sharrës, janë treguar në tabelën 5.4.1 dhe histogramat e
paraqitura në figurën 5.4.1.
Tabela 5.4.1: Përmbajtja e metaleve të rënda

Qershor
2012

Dhjetor
2010

Qershor
2012

Shtator
2010
0,0015

0,002

0.118

0.026

0,003

<0,005

0,004

0,001

0.143

0.025

0.242

0,0042

0,0066

0,0005

0.435

0.314

<0,05

0.034

<0,05

<0,05

<0,05

0.107

0.074

<0,001

<0,001

1.13

0,27

0,14

<0,001

1.47

1.28

0,0004

0,003

0,0006

0.005

0,0117

0,0188

0,0011

0.132

0.023

0,009

<0,002

<0,002

<0,002

<0,002

0,002

< 0,002

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

0.0003

<0,0001

<0,0001

<0,0001

0.0012

0.0005

<0,0005

<0,0005

<0,0005

<0,0005

<0,0005

<0,0005

0.098

<0,0005

<0,0005

<0,0005

0.164

0.122

0.38

0.23

0,0004

0,001

0.012

0,092

0,166

0,033

0,001

0,001

0,001

0,002

0.009

Pb

0,009

0,009

0,019

0,003

<0,001

<0,001

<0,001

0.0028

Mn

0,726

0,593

0,6095

<0,0001

<0,0001

<0,0002

Zn

0,08

0,07

0,07

<0,05

<0,05

Fe

1,75

1,24

0,71

<0,05

Cr
tot

0,2251

0,2251

0,084

As

0,014

0,032

Cr
VI

<0,05

Cd
Hg

0,4

0.19
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Figura 5.4.1: Histogramat e përmbajtjes së metaleve të rënda
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Tabela 5.4.2: Vlerat e lejuara të parametrave të metaleve të rënda sipas
Enviroinmental Protection Agency dhe sipas Direktivave të EU (Legjislacioni Italian,
Dekreti 152/06)
Parametrat
Stacioni
5bis (mg/L)

Ni

Pb

Mn

Zn

Fe

Cr tot

As

Cr
VI

Cd

Hg

Co

Cu

Min

0.0049

0.033

0.009

0.593

0.07

0.71

0.084

0.009

0.05

0.0001

0.0005

0

Max
Legj.Italian
152/06

0.0132

0.166

0.019

0.726

0.08

1.75

0.2251

0.032

0.05

0.0001

0.0005

0

1

0.001

0.01

0.005

3

5

0.05

0.01

0.005

0.005

0.001

0.2

10

5

0.3

5

5

EPA
Parametrat
Stacioni 2
(mg/L)

Cu

Min
Max
Legj.Italian
152/06

Ni

Pb

Mn

Zn

Fe

Cr tot

As

Cr
VI

Cd

Hg

Co

0.0003

0.001

0.001

0.0001

0.034

0.001

0.0004

0.002

0.05

0.0001

0.0005

0.19

0.012

0.009

0.003

0.242

0.05

1.13

0.005

0.002

0.05

0.0003

0.098

0.19

1

0.001

0.01

0.005

3

5

0.05

0.01

0.005

0.005

0.001

0.2

10

5

0.3

5

5

Ni

Pb

Mn

Zn

Fe

Cr tot

As

Cr
VI

Cd

Hg

Co

EPA
Parametrat
Stacioni 2'
(mg/L)

Cu

Min

0.0009

0.001

0.001

0.0005

0.05

0.001

0.0011

0.002

0.05

0.0001

0.0005

0.38

Max
Legj.Italian
152/06

0.035

0.118

0.143

0.435

0.107

1.47

0.132

0.002

0.05

0.0012

0.164

0.38

1

0.001

0.01

0.005

3

5

0.05

0.01

0.005

0.005

0.001

0.2

10

5

0.3

5

5

As

Cr
VI

Cd

Hg

Co

0.05

0.0005

0.122

0.23

0.005

0.005

0.001

EPA
Parametrat
Stacioni 2''
(mg/L)
Vlerat
Legj.Italian
152/06
EPA

Ni

Pb

Mn

Zn

Fe

Cr
tot

0.018

0.026

0.025

0.314

0.074

1.28

0.023

1

0.001

0.01

0.005

3

5

0.05

0.01

0.2

10

5

0.3

5

5

Cu

5.4.1 Diskutim i rezultateve të metaleve të rëndë në ujrat sipërfaqësore
 Në përgjithësi për të gjithë metalet e rëndë, nivelet në ujrat sipërfaqësore kanë
rezultuar në nivele normale duke ju referuar standarteve të përdorura për
krahasim, ato US EPA dhe Legjislacioni Italian. Disa prej kërtyre metaleve të
rënda janë: arseniku, kromi total, zinku, hekuri dhe bakri. Ajo që bie në sy është
fakti që vlerat e rregjistruara të kromit VI valent për ujrat sipërfaqësore janë të
njëjta në të gjithë stacionet dhe gjatë të gjitha ekspeditave të monitorimit.
 Nivelet e bakrit si kryesues i listës së substancave të rrezikshme, kanë rezultuar
brenda parametrave të lejuar të përmbajtjes së tij mbështetur në standartet e marra
për krahasim. Të njëjtën gjë mund të themi edhe për përmbajtjen e kadmiumit,
mërkurit dhe plumbit të cilët gjithashtu shfaqin veti toksike por në këtë rast
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përjashtim bën ekspedita e monitorimit qershor 2012 ku vërehen vlera të larta të
këtyre metaleve.

 Rezultatet e përmbajtjes së nikelit dhe kromit VI valent janë mbi nivelet e lejuara
sipas standarteve US EPA dhe atyre Europiane (Legjislacioni Italian) të përdorura
si bazë krahasimi. Përmbajtja e kromit VI valent është e njëjtë në të gjithë
stacionet gjatë të gjitha ekspeditave të monitorimit ndërsa përmbajtja e nikelit
është më e lartë në stacionin 5 bis gjatë fushatës Shtator 2010 dhe në stacionin 2’
gjatë fushatës Qershor 2012.
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KAPITULLI VI

6.1 Studim i gjendjes mjedisore sipas monitorimit të vitit 2012
Pas fillimit të punës rehabilituese në landfill, u kryen ekspeditat e monitorimit në Maj,
Shtator dhe Dhjetor të vitit 2010 si dhe monitorimi i Qershorit të vitit 2012. Ekspedita
e fundit monitoruese pati rëndësi të veçantë pasi vërejti ecurinë e masave të marra
gjatë ndërhyrjes në landfill. Gjatë fushatës monitoruese të Qershorit 2012 u kryen të
njëjtat analiza me mostra të marra në të njëjtat stacione si në të gjitha ekspeditat e
tjera monitoruese.
Më poshtë jepen rezultatet e këtyre matjeve duke ju referuar standarteve të përdorura
për krahasim gjatë këtij studimi, ato US EPA dhe standarti Europian(Legjislacioni
Italian).
6.2 Parametrat fiziko-kimik
Vlerat e matura të parametrave fiziko-kimik gjatë monitorimit të vitit 2012 janë
paraqitur në tabelën 6.2 dhe histogramat përkatëse në figurën 6.2.
Tabela 6.2: Parametrat e përgjithshëm të ujrave
1
1'
2
2'
262.3
295.8
114.37
167.75
114
126
40
42

Kimiko-fiz.
HCO3 mg/L
Ca mg/L

2''
117.5
42

TDS mg/L

402

539

186

333

204

Cond mcs/cm

629

843

290

520

319

Fort (mg ek/L)

6.4

8.2

3.200

3.500

3.100

DO mg/L

5.66

6.93

5.04

4.25

4.44

BOD mg/L
pH

5.8
7.1

6.9
7.12

7.1
7

8.4
6.92

7.3
7.27

Mg mg/L

8.4

22.8

14.4

16.8

12

TSS mg/L

10.6

26.8

82.8

79.2

82.4

23

25

13

48

15

COD mg/L
Stacioni 1:
Stacioni 1’:
Stacioni 2:
Stacioni 2’:
Stacioni 2”:

pus Arbanë
pus Sharrë
Erzen para
Erzen shkarkim
Erzen pas derdhjes
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Figura 6.2: Histogramat e parametrave fiziko-kimik
6.2.1 Diskutim i parametrave të përgjithshëm
Duke parë vlerat e rregjistruara gjatë matjeve duket qartë që; vlerat e pH, Mg, TDS
dhe përcjellshmërisë janë të gjitha brenda kufijëvë normalë të përcaktuar nga
standartet e merra për referencë, ato US EPA dhe standartet Europiane (Legjislacioni
Italian).
Vlerat e DO, Ca dhe HCO3 janë mbi normat e lejuara në stacionet 1, 1’ dhe 2, ndërsa
në stacionet e tjera janë rregjistruar vlera normale.
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Vlen të theksohet fakti që kripshmëria e ujrave është disa herë më e madhe se vlerat
normale në stacionet 2, 2’ dhe 2”, pikërishtë në pikat e marrjes së mostrave ku ka
ndikuar rrjedha e lumit Erzen.
6.3 Përmbajtja e nutrientëve në ujra
Përmbajtja e nutrientëve në stacionet e marra në studim gjatë monitorimit të Qershorit
2012 është paraqitur në tabelën 6.3 dhe histogramat përkatëse në figurën 6.3.
Tabela 6.3: Përmbajtja e nutrientëve
1
1'
2
2'

2''

N-NH4+ mg/L

0.035
0.22

0.013
1.3

0.042
2.84

0.229
1.92

0.112
8.75

N-NO3- mg/L

2.32

2.96

4.67

12.8

8.35

Nutrientët
N-NO2- mg/L

Figura 6.3: Histogramat e nutrientëve
6.3.1 Diskutim i përmbajtjes së nutrientëvë në ujra
Koment: nitritet N-NO2- janë në nivele normale në të gjitha stacionet e marrjes së
mostrave, ndërsa nitratet N-NO3- shfaqin vlera pak mbi normat e lejuara vetëm në
stacionin 2’ pikërishtë në stacionin ku Sharra takon lumin Erzen. Rrjedhjet e ujrave të
mbetjeve janë burimi kryesor i nitriteve në sistemin e ujrave. Nga ana tjetër, nitritet
klasifikohen si një komponim i ndërmjetëm i përftuar nga reduktimi microbial i
nitrateve ose oksidimi i jonit amonium. Nën kushtet e reduktimit dhe përmbajtjes së
ulët të nitrateve në landfill, niveli i nitriteve është relativisht i ulët.
Vlerat e jonit amonium përgjithsishtë janë të larta në të gjithë stacionet gjatë
monitorimit të vitit 2012. Joni amonium është një indicator i përbërjes së ujrave të
zeza dhe mbetjeve të lëngshme blektoriale, dhe tipik për përmbajtjen e tij në landfillin e Sharrës. Kushtet për reduktim nuk favorizojnë oksidimin e jonit amonium në
nitrat. Për shkak të këtyre kushteve, përmbajtja e joint amonium rezulton të jetë në
nivele të larta
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6.4 Përmbajtja e metaleve të rënda në ujra
Rezultatet e analizave kimike të metaleve të rëndë në ujrat sipërfaqësore dhe
nëntokësore në stacionet e monitorimit të landfill-it të Sharrës, janë treguar në tabelën
6.4 dhe histogramat e paraqitura në fig 6.4.
Tabela 6.4: Përmbajtja e metaleve të rënda
1

1'

2

2'

2''

120.1

60.0

42.1

60.2

45.7

Cu mg/L

0.382
0.0012

0.226
0.0023

0.332
0.012

2.884
0.035

0.703
0.018

Ni mg/L

0.009

0.004

0.009

0.118

0.026

Pb mg/L

0.0028

0.143

0.025

Cr tot mg/L

0.005

0.132

0.023

Cd mg/L

0.0003

0.0012

0.0005

Hg mg/L

0.098

0.164

0.122

MR
Na mg/L
K mg/L

6+

Cr mg/L
Fe mg/L

<0,002
0.001

<0,002
0.001

<0,05
1.13

<0,05
1.47

<0,05
1.28

Mn mg/L

0.0002

0.0002

0.242

0.435

0.314

Zn mg/L

0.023

0.015

0.034

0.107

0.074

0.008

0.012

0.19

0.38

0.23

Co mg/L
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Figura 6.4: Histogramat e metaleve të rënda
6.4.1 Diskutim i përmbajtjes së metaleve të rënda në ujra
Menjëherë pas matjeve të kryera për përcaktimin e metaleve të rënda vërehen nivele
më të larta të këtyre metaleve në ujrat sipërfaqësore në krahasim me ato nëntokësore
dhe pikërishtë stacionet 2, 2’ dhe 2”, pra në rrjedhën e sipërme dhe të poshtme të
lumit Erzen si dhe në pikën e takimit të Sharrës me këtë lum.
Stacioni me përmbajtjen më të lartë të pjesës më të madhe të metaleve është stacioni
2’, pika ku shkarkimiet e landfillit të Sharrës takohen me lumin Erzen. Përjashtim
bëjnë vetëm Na dhe Zn, të cilët janë në përmbajtje më të lartë në stacionin 1,
pikërishtë në ujin e pusit në Arbanë.
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Përfundime
Bazuar në standartet e adoptuara, u bë i mundur vlerësimi mjedisor i landfill-it të
Sharrës. Rezultatet e analizuara tregojnë një situatë ndotjeje të ujrave sipërfaqësorë në
zonën e landfill-it, me parametra të ndryshëm që tejkalojnë nivelet e përcaktuara të
ndotjes përcaktuar nga Legj. Italian dhe standartet EPA. Situata më problematike
rregjistrohet në ujrat sipërfaqësorë në shtratin e derdhjes së Sharrës, menjëherë pas
flukseve të derdhjes nga vaska (mostra P-5) E njëjta situatë paraqitet përgjatë rrjedhës
në pikën (P-5bis). Ndotje paraqitet në pikën ku lumi Erzen takohet me rrjedhën e
Sharrës si rezultat i tretshmërisë. Ujrat në lumin Erzen në pjesën e sipërme nuk
tregojnë asnjë ndotje dhe paraqesin cilësi të mjaftueshme. Përqëndrimi i lartë i disa
metaleve të rënda dhe amoniumi tregon nevojën për marrje masash në këto zona ku
paraqitet kontaminimi si dhe aplikimi i teknologjive për menaxhimin e mbetjeve.
Ndër konkluzionet që kanë dalë nga ky studim mund të përmendim:
Gjendja mjedisore e landfill-it të Sharrës ka ardhur në përmirësim që nga periudha e
ndërhyrjes në të për krijimin e një landfill-i me parametra bashkëkohorë. Aktualisht,
sipas monitorimit të fundit të kryer në Qershor 2012, gjendja mjedisore e landfill-it të
Sharrës është në përgjithësi e mirë përsa i përket parametrave të përgjithshëm kimikë
dhe përmbajtjes së metaleve të rëndë.
Por një rrezik të përhershëm përbëjnë shkarkimet e ujrave të zeza, reshjet si dhe
ndërhyrja e personave të paautorizuar brenda landfill-it. Vlerësimi i të gjithë këtyre
parametrave u krye për identifikimin e burimit të ndotjes si dhe për hartimin e masave
mbrojtëse në të mirë të komunitetit si dhe të mjedisit.
Nga studimi ynë mund të veçohen disa probleme shqetësuese të cilat duhet të ndiqen
me përparësi, si më poshtë:
Parametrat fiziko-kimikë të përgjithshëm
Në përgjithësi parametrat e matur janë brenda kufijve të pranueshëm. Problem që
duhet ndjekur me kujdes është përmbajtja relativisht e ulët e oksigjenit të tretur, duke
qënë se përmbajtja e oksigjenit të tretur në ujrat natyrore është faktori kimik më
dominant që ndikon drejtëpërdrejt në zhvillimin e jetës në to. Vlerat e matura të DO
në të gjithë stacionet gjatë të gjitha monitorimeve kanë rezultuar poshtë nivelit kufi që
jepet në Legjislacionin Italian të cilit i jemi referuar gjatë këtij studimi.
DO mund të bëhet faktor kritik sidomos në stinën e verës kur për shkak të
temperaturave të larta, konsumi i O2 rritet shumë dhe njëkohësisht tretshmëria në ujë e
O2 pakësohet.
Nutrientët:
Vlerat e jonit amonium përgjithsishtë janë të larta në të gjithë stacionet e marrjes së
mostrave të ujit. Joni amonium është indikator i përbërjes së ujrave të zeza dhe
mbetjeve të lëngshme blektoriale. Ai është tipik përsa i përket përmbajtjes së tij në
landfill-in e Sharrës. Kushtet reduktuese që ekzistojnë në landfill-in e Sharrës nuk
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favorizojnë oksidimin e jonit amonium në nitrate. Janë pikërishtë këto kushte, falë të
cilave, përmbajtja e jonit amonium rezulton të jetë në nivele të larta.
Metalet e rëndë:
Nivelet e Pb2+ (<0.001 mg/L), Cu2+ (0.0007-0.0023 mg/L), Co2+ (no det.), Cd2+
(<0.0001 mg/L) ranë në normat e lejuara për çdo element të vlerësuara këto sipas
Standarteve të Legj. Italian, marrë si standart referencë. Niveli i parametrave të hetuar
para dhe pas ndërhyrjeve dhe përmirësimeve në landfill-in e Sharrës e kthyen këtë
vend-grumbullim nga një Hot-spot në një landfill normal.
Mostrat e analizuara traguan një situatë ndotjeje në ujrat sipërfaqësore në zonën e
landfill-it, me disa parametra të tjera (Ni, Pb, Mn, and Cr), të cilat kapërcejnë normat
e lejuara të ndotjes të përcaktuara nga Legj Italian (i marrë për referencë në studimin
tonë). Bazuar në përmbajtjen e metaleve të rënda, rezultojnë më të ndotura stacioniet
P-5 dhe P-5bis. Përmbajtja e Ni, Mn, Crtot dhe As në të dy stacionet e
sipërpërmendura janë 3 deri në 100 herë më të larta respektivisht krahasuar me nivelet
e lejuara për cdo element.
Situata më e përkeqësuar paraqitet në shtratin e lumit të Sharrës menjëherë pas
flukseve të vaskës së mbledhjes (P-5) ku paraqiten nivele të rritura të Ni, Mn, As, Crtot
respektivisht në parametrat 0,155 mg/L, 0,725 mg/L, 0,03 mg/L, 0,3989 mg/L. E
njëjta situatë paraqitet përgjatë rrjedhës (P-5bis). Ndotje paraqitet në pikën ku lumi
Erzen takohet me rrjedhën e Sharës si rezultat i tretjes së lëndëve të mbetjeve. Në
anën tjetër ujrat e pjesës së sipërme të lumit Erzen (P-6 dhe P-7) nuk tregojnë ndonjë
ndotje dhe tregojnë parametra mjaft cilësorë, gjë që tregon se pjesa e ndotur nga
landfill-i i Sharrës është e izoluar dhe nuk kalon në pjesën tjetër të lumit Erzen.
Përsa i përket niveleve të standarteve të përdorura në Planin Periodik të Monitorimit
të Sharrës, rezultatet e analizave tregojnë një ndryshim të konsiderueshëm mes
niveleve të standarteve Italiane dhe Standarteve EPA. Në këtë kuadër duhet të merren
masa për krijimin e standarteve të cilat të referojnë në mënyrën e duhur proçesin e
monitorimit cilësor në landfill-e.
Rekomandime
Bazuar në gjendjen aktuale mjedisore të landfill-it të Sharës, dalin në pah disa
nevoja immediate të cilat mendoj ti rekomandoj për punën në vijim në të ardhmen:
Krahas nevojës për një menaxhim të integruar të landfill-it të Sharrës është e
nevojshme që të zhvillohet një monitorim i vazhdueshëm e sistematik i gjendjes
mjedisore të tij. Duke u nisur nga përfundimet e arritura nga ky studim propozojmë që
të organizohet:
1. Monitorim i vlerësimit më të plotë të gjendjes mjedisore të landfill-it duke u
bazuar në këto aspekte:
 Derdhja e mbetjeve të ngurta
 Djegia e mbeturinave pranë vend-depozitimit
 Ndotja nga aktiviteti rural i zonës përreth
 Ndotja që vjen nga rrjedha e lumit Erzen
2. Është absolutisht e nevojshme të realziohet një strukturë mbledhëse dhe pastruese
e shllamit në dalje nga vend-depozitimi i ri për të evituar kështu, siç ndodh
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aktualisht, që ai të shkojë të derdhet në përroin e Sharrës duke ndotur ujrat
sipërfaqësore dhe nëntokësore.

3. Është e rëndësishme të vihen në përdorim puse për thithjen dhe djegien e biogazit
për vend-depozitimin e ri për të evituar përhapjen në atmosferë, duke qënë se dhe
gjendja e ajrit është përmirësuar dukshëm. Përqindja e metanit të biogazit të
pranishëm në vend-depozitimin e vjetër dhe atij të sapoformuarit, përfaqësojnë një
ripërdorim energjitik efikas të biogazit në shërbim të projektit të Polit teknologjik.
4. Është thelbësore që aktivitetet e monitorimit të vazhdohen në kohë me qëllim që
të verifikohet në një anë, që administrimi korrekt i impjantit të jetë në gjëndje të
mbrojë matricat mjedisore dhe, nga ana tjetër që të përcaktohen çështjet kritike të
cilat mund të sjellin ndikime negative në zonë. Për këtë udhëzohet të kryhen
analiza periodike në bazë të parametrave, frekuenca e marrjes së analizave
mercologjike të mbetjeve etj.
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Përmbledhje :

Landfilli i Sharrës, pranë Tiranës, për një periudhë kohore mjaft të gjatë ka qenë një nga ' pikat e
nxehta ' në vendin tonë. Siç dihet, para vitit 2008 mbeturinat e ndryshme të Tiranës janë hedhur në
Sharrë, pa asnjë përpunim të mëtejshëm, duke u bërë kështu të rrezikshme për shëndetin e qytetarëve të
vendosur rreth saj, si dhe për mjedisin. Në vitin 2007, me një projekt të financuar nga Kooperacioni
Italian mbi rehabilitimin e fushës së Sharrës, filloi ndërhyrja në deponi me qëllim për të minimizuar
ndikimet negative në mjedis të këtij vendshkarkimi. Me qëllim për të vlerësuar situatën mjedisore të
deponisë në Sharrë, është bërë në mnyrë periodike vlerësimi i parametrave si vijon:
1. parametrat Kimiko –fizike
2. metale të rënda
3. ndotësit organike
Parametrat më të rëndësishëm nën hetim janë : pH , NH4 + , NO3- , NO2 - , përçueshmëria elektrike,
lëndët e ngurta pezull, metalet e rënda dhe ndotësit organike në ajër, si dhe në ujrat nëntokësorë e
sipërfaqësorë të zonës për-rreth. Niveli shumë i lartë i nutrientëve si NH4 + , NO3- , NO2 - dhe metaleve
të rënda (mg / L) si Pb2+ ( 0,001-0,076 ) , Cu2+ (0,001-0,0283) , Co2+ ( 0,01-0,351) janë gjetur në fillim
të funksionimit të deponisë. Pas ndërhyrjes, përmirësimet e parametrave kritikë janë të dukshme; e
ndjekur nga një rënie drastike e përmbajtjes së nutrientëve në ujë. NH4 + paraqitej si parametri më
kritik, me nivele mjaft të larta para fillimit të punimeve (0,15-100 mg / L), nga monitorimet në vijim
ka arritur nivelin normal të 0.02 mg / L në 2012. Po sipas monitorimit të kësaj periudhe vërehet se
niveli (mg / L) i Pb2+ ( < 0.001) , Cu2+ ( 0,0007-0,0023) , Co2+ ( nd) , Cd2+ ( < 0.0001) janë ulur në
mënyrë drastike duke arritur nivelin normal të secilit element, të vlerësuar mbi bazën e standardeve
italiane, të adaptuara si standarde referimi për landfillin e Sharrës. Niveli i parametrave të hetuara në
vitin 2012 e kthen zonën e Sharrës nga një pikë e nxehtë në një deponi normale.
Fjalë kyçe: probleme mjedisore, landfill, ujra sipërfaqësorë, ujra nëntokësorë, ajër, nutrientë, metale të
rënda, kontaminim

Abstract:
Sharra Landfill, near Tirana, was identified as ‘hot spot’, which may cause unacceptable human health
risks. As was known, before 2008 the solid wastes of Tirana municipality have been simply dumped in
Sharra without any further elaboration thus becoming hazardous for the health of citizens located
around this site. Ground and surface waters was contaminated by untreated leachate from landfill sites.
In 2007, with a project financed by the Italian Cooperation the rehabilitation project is started to
intervene in the landfill with the scope to minimize the negative impacts on the environment of this
dumpsite. Aiming to evaluate the environmental situation of Sharra’s Landfill, the assessment of the
following parameters are done:
1. Chemical –physical parameters
2. Heavy metals
3. Organic pollutants
Most important parameters under investigation are: pH, NH4 + , NO3- , NO2 -, conductivity, water
hardness, heavy metals and organic pollutants. Very high level of nutrients like NH4 + , NO3- , NO2 -,
and heavy metals (mg/L) like Pb2+ (0.001-0.076), Cu2+ (0.001-0.0283), Co2+ (0.01-0.351) are found on
the beginning of the operation of the landfill. After intervention, the improvements on the leaching
parameters are evident, followed by the drastically decreasing of the nutrients content in ground water
and surface water systems. NH4 + content was the most critical parameter; found to be in very high
level of fluctuation (0.15-100.0 mg/L) before the intervention and decreased highly reaching the
normal level of 0.02 mg/L.
Heavy metals content (mg/L) like Pb2+ (<0.001), Cu2+ (0.0007-0.0023), Co2+ (n.d.), Cd2+ (<0.0001)
were drastically decreased by reaching the normal level of each element evaluated on the basis of
Italian Standards, adapted as reference standard. Actually, the level of the investigated parameters turns
Sharra area from a Hot Spot to a normal landfill.
Keywords: environment problems, landfill, surface water, ground water, air, nutrients, heavy metals,
contamination
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