
International Multidisciplinary Geosciences Conference IMGC2019 
 

I 

 

 

1ST INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY 

GEOSCIENCES CONFERENCE 

(IMGC 2019) 
 

 

 

 

 

 

GJEOSHKENCAT, ROLI I TYRE NË ZHVILLIMIN E 

QËNDRUESHËM 

10 dhe 11 Tetor 2019 

Mitrovicë, Repbulika e Kosoves 

 

 

THE ROLE OF GEOSCIENCES IN SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT 

10 and 11 of October 2019 

Mitrovica, Republic of Kosovo   

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitrovice 2019 

 



International Multidisciplinary Geosciences Conference IMGC2019 
 

II 

 

ORGANIZERS AND CO-ORGANIZERS 

 

 

ORGANIZERS  

 

University of Mitrovia "ISA BOLETINI" 

Faculty of Geo-Science 

www.umib.net 

 

 

CO-ORGANIZERS 

 

 

Ministry of Economic Development 

Prishtinë, Kosovë 

https://mzhe-ks.net 

 

 

 

 

Independent Commission for Mines and Minerals 

Prishtinë, Kosovë 

www.kosovo-mining.org 

 

 

 

 

Inovation Center - University of Mitrovica 

Mitrovicë, Kosovë 

www.umib.net 

 

 

 

  

http://www.umib.net/
https://mzhe-ks.net/
http://www.kosovo-mining.org/
http://www.umib.net/


International Multidisciplinary Geosciences Conference IMGC2019 
 

III 

 

EXPLANATION 

 

This book contains full papers approved by Editorial Committee of International Multidisciplinary Geo-Science 

Conference - "IMGC 2019" arranged into 6 sections of Conference. 

 

These papers are submitted online or sent by mail from authors, co-authors of papers and accepted without any 

changes based on content of submitted papers. 

  

Authors and Co-authors are fully responsible for their papers, for content of their paper and all data, images, 

diagrams and everything else on their papers. 

 

Opinions expressed on these abstracts and full-papers may not necessarily reflect position of the International 

Multidisciplinary Geo-Science Conference - "IMGC 2019" Editorial Committee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All Rights Reserved © 2019 - IMGC2019, Mitrovicë, Kosovë 

  



International Multidisciplinary Geosciences Conference IMGC2019 
 

IV 

 

PREFACE 

 

 

 

 

 

The 1st International Conference on “THE ROLE OF GEOSCIENCES IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT” 

organized by the University of Mitrovica “Isa Boletini (UMIB),”- Kosovo, in cooperation with Ministry of 

Economic Development (Mining Department & Geological Survey of Kosovo) and Independent Commission for 

Mines and Minerals, is the first multidisciplinary conference, which claims to be annual conference. 

Although this was the first time that the University of Mitrovica “Isa Boletini” organized the Geoscience 

Conference, we are very pleased and honored that the academics from many different institutions and different 

countries have responded to our conference call to participate and present at this conference. 

Geosciences is an intuitive and, continuously changing science. Thus, geoscientists must have up to date 

knowledge of this field and a good concept on earth’s components, earth resources, and geo-hazards to find out 

hidden resources and utilize resources properly. It is time that understanding geosciences with a synergic approach 

and transforming the elements of education and use of geosciences towards sustainability of human life and the 

earth resources with a focus on minerals, mining, natural hazards, and other. Whether you are an academic with 

many years of experience or one in the early years of your academic journey, we believe that you will find the 

conference stimulating and gain valuable insights about your research.  

The organizing committee acknowledges the important contribution of the scientific committee for the selection of 

the final program. Organizing an International Multidisciplinary Geo-Science Conference for the first time has not 

been easy, but it has been the support of our partners that have facilitated and enabled this conference to be held. 

Therefore, all partner organizations and sponsors are thanked for aiding the promotion of the conference and giving 

financial support to ensure the successful organization of the first international conference of Geoscience organized 

in Kosovo. 

 

 

 

Chair of the Organizing Committee 

 

______________________ 

Prof. Dr. Sabri Avdullahi 
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GENERAL CONSIDERATIONS ON THE COAL DEPOSITS IN TIRANA- 

ISHEM DEPRESSION, ALBANIA 

Agim Mësonjësi1*, Irakli Prifti1 

1Polytecnic University of Tirana, Geology and Mining Faculty, Tirana, Albania 

*Corresponding e-mail: agimesonjesi@protonmail.ch 

 

1. ABSTRACT 

In this paper are shown some attempts made to interpret the coal analysis of the Tirana-Ishem region, but the focus 

is also the interpretation of pyrolytic analysis taken from the Rock-Eval equipment. 

The pyrolytic parameters of the coal varies within wide intervals. The free hydrocarbons fluctuate at the limits S1 

= 1-162.7 mgHC/gr.coal; S2 = 14-432.33 mgHc/grCoal; Hydrogen index HI = 66-651. 

The pyrolytic indicators from Rock-Eval equipment (Oil Show Analyzer) have been interpreted for geochemical 

evaluation of coal. The interpretation show the results for the type, maturity and degree of migration of 

hydrocarbons within the coal section. 

Kay words: coal, Tirana-Ishem depression, pyrolitic parameters 

 

2. INTRODUCTION 

The Tirana-Ishem basin is is located near the Tirana city capital of Albania (Figure 1) The Tirana- Ishem basin is 

represented by molasse deposits, which are in generall transgressively placed over the older formations of the 

Kruja tectonic zone (Figure 2). The Miocene deposits (N1) of this depression are widely described separately in 

some reports [5]. The flysch formation of Rova- Adriatic area, seperates Tirana-Ishem depression from the Adriatic 

depression. Coal samples were taken from coal deposits in Tirana-Ishem depression. Only one sample was taken 

from the Adriatic depression (Manez area). 

As a result of geological works carried out in the years 1950-1992, some other coal deposits were discovered, of 

which 86% belongs to the coal basin of Tirana-Ishem [1], [2]. 

Many analysis and data are available and have been used by researchers so far [1], [2], [3], [4]. The analysis made 

using the pyrolysis methods have initiated some of the recent studies to interprete these kind of analysis. 

 

3. THE METHOD OF STUDY 

The basic method is "Rock-eval" analysis, which is the rock evolution during programmed temperature rise. The 

method represents the first step of organic matter studies in the sedimentary sections or in soils. Based on this 

method, three forms of organic matter are defined [6], [7] as following: 

• The quantitative content of organic matter expressed in total with organic carbon, 

• The type of organic matter, or its quality, 

• Maturation of organic matter. 

These forms of organic matter are defined by means of the "ROCK EVAL" apparatus, initiated and produced by 

IFP-FINA (Oil Show Analyser-type). 

 The pyrolysis method evaluates the following parameters: 

1. The amount of free gasous hydrocarbons in the sample, (So = mg.HC / gr.coal). 

2. The amount of free liquid hydrocarbons in the sample , soil or rock (S1 = mg.HC / gr. of coal). 

3. The quantity of generated hydrocarbons during the thermal process in the sample, soil or rock (S2= 

mg.HC / g of coal). 
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4. Pyrolysis temperature in OC where hydrocarbon generation (S2) occurs which is expressed in Tmax and 

is judged for maturity. 

5. Organic matter content, expressed as Total Organic Carbon (TOC). 

 

Figure 1. The geological Location of Tirana-Ishem depression. 
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Calculated parameters: 

1. Hydrogen index, HI =S2*100/TOC (mgrHC/gr.TOC), which expresses the quality of organic matter. 

2. Production index, PI=S1/(S1+S2), which expresses the maturity of organic matter. This parameter should 

be interpreted with caution the presence of migrated hydrocarbons should not be interpreted. 

3. Migration index of liquid hydrocarbons, MIHC=S1/TOC. 

Interpretation of coal effluent results in Tirana-Ishem depression will also be discussed about the content of 

hydrocarbons in the samples being studied. Their results are given in the table 1.  

 

4. INTERPRETATION OF ANALYSIS DATA 

Types of organic matter 

Based on the pyrolysis indicators described above, the classification of organic matter is carried out. In 

geochemical studies there are three types of classification [7]: 

a- Based on the hydrogen index (HI), the three following geochemical types of the organic matter are divided: 

Type II (oil and gas prone), Type III (gas prone) and Type IV (inert) (Figure 3). According to the Hydrogen Index, 

Priska and Mezes-360/1 samples belong to the second type; while the other samples belong to the third and fourth 

type [7]. 

The same classification is also performed with S2 and TOC (Figure 4). The high content of S2 in Priske and Mezes 

can be related to the quality of organic matter. Generally, coal should be classified within the coal group, so it is 

not necessary to correlate with the petroleum source rocks. Although in high thermal conditions the coal also 

serves as a petroleum source rock. 

 

Figure 2. True geological cross section on Tirana-Ishem Depression  

(See location in Figure 1). 

a-The main way is to use coal petrography. Applying maceral analysis performs the classification of coal. 

 Maturation of organic matter 

Two indicators can be used for the evaluation of maturity of the coal as following: 

a. Maximum Temperature (Tmax) 

As described above, the pyrolysis temperature (Tmax) fluctuates in range 375-431oC. These values show 

that organic matter is immatured but some samples are included at the entrance of the oil window. 
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The interpretation of this indicator is given in the Figures 3, 5 and Table 2, where up to 4350C is the 

immatured stage, 4350C ÷ 4650C organic matter is matured and is covered in the oil window while 

passing the value of 4650C is included in the postmatured stage. 

b. Maturity assessment by productivity index PI = S1 / (S1 + S2) 

Based on the productivity index, the level of maturity of the coal is determined. This ratio up to 0.1 

organic matter is immatured, while up to 0.4 generates oil (matured). The high values of this parameter 

should not be taken into account for the level of maturity of the coal (Figure 5). 

The high productivity index values might be conditioned by the following two factors [7]: 

1. Coal in general has lipid compounds that Rock-eval apparatus records as free hydrocarbons. 

2. Possibility of migration of hydrocarbons from carbonate section under transgression surface (by Kruja zone). 

To  solve  this  problem  in  the  future,  the  studies  should  be  concentrated  on  coal  formation environment and 

detailed geological model of the region as well. 

Table 1. Pyrolysis results (Oil Show Analyzer) of coal in Tirana-Ishmi depression 

 

 

Table 2. Maturity indicators and assessment of hydrocarbons migration. 
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Figure 3. Types of organic matter based on Hydrygen Index 

Based on petrographic studies for the evaluation of maturity of organic matter (vitrinite reflection, thermal 

alteration index and fluorescence indicator), the organic matter of coal in the Miocene section of Tirana-Ishem 

depression is in the line to the oil window. 
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Figure 4. Types of organic matter based on TOC and S2 

 

4. THE PRESENCE OF HYDROCARBONS IN THE COAL SECTION 

Some liquid hydrocarbons are found within Miocene section (Table 1; Figure 6). Liquid hydrocarbons are 

expressed by S1 in mgHC/gr. Based on two reports S1 (S1 + S2) and S1/TOC where their high values in Priske 

and Mezes suggest migration of hydrocarbons from deeper section (Figures 5, 6). 

 

Figure 5. Determination of coal maturation degree by Tmax and Productivity Index. 
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Figure 6. Presence of hydrocarbons of Priske-2 and Mezes-360/1 samples 

 

Figure 7. Avoidance from the typical coal line of three samples from Priska and Mezes-360/1 

 

The amount of oil ranges from 47.88 in Priske-2 and 162.7 grams of hydrocarbon / kg of rock to Mezes-360/1. The 

higher values are linked to rich levels in organic matter. It is interpreted that not all of S1 may be oil but may also 

be influenced by the quality of coal. 

Given the above interpretation, need to correlate S1 (free hydrocarbons in coal) with S2 (coal- generated 

hydrocarbons). 

From this correlation, it is clear that thre samples from Priska and Mezes have visible shifts from the coal line and 

should be influenced by the migration of hydrocarbons (Figure 7). 

Depending on the parameters (S1, S2), Tirana's depression coal is divided into two groups . 



International Multidisciplinary Geosciences Conference IMGC2019 
 

9 

 

The first group represents typical coal where the growth of coal maturity gradually increases the free hydrocarbons 

(S1) and generated hydrocarbons (S2). This group includes most of the coal. 

The second group avoids the general tendency of coal, where for the same values of generated hydrocarbons (S2), 

have higher content of free hydrocarbons. So there is the possibility of migration of hydrocarbons from the 

carbonate section of Kruja zone in deeper part. 

The best partition for coal related to the presence of hydrocarbons is using the two ratios: S1/TOC and PI. 

Based on the parameters (S1, S2, TOC, S1/TOC and PI), Tirana's depression coals are divided into two groups 

(Figures 5, 6, 7): 

The first group represents typical coal where the growth of coal maturity gradually increases the free hydrocarbons 

(S1) and coal-generated hydrocarbons (S2). Also the growth of free hydrocarbons has a slight tendency on the 

increase of carbon in the coal. This group includes most of the coal. 

This tendency is more pronounced in the samples taken in Priska region. 

The second group avoids the general tendency of coal, where for the same values of generated hydrocarbons (S2), 

have higher content of free hydrocarbons. Similarly, S1/TOC and PI reports have high values. These qualities have 

Priska-2 and Mezes-360/1 samples. It is not excluded the possibility of hydrocarbon migration from the deeper part 

of geological section. 

 

4. CONCLUSIONS 

In Tirana-Ishem depression, coal mines meet in three formations: Priska Formation; Scutera Formation and Mezez 

Formation. In these formations lies the coal deposits: Krrabe - Mushqeta, Priske-Percellesh, Mezezi and Valias. 

For geochemical evaluation of coal, pyrolytic indicators or indicators derived from Rock-eval apparatus (Oil Show 

Analyzer) have been interpreted. 

The type, maturity and degree of migration of hydrocarbons within coal section are determined from the 

interpretation of pyrolytic indicators. Based on the hydrogen index (HI), the three geochemical types of the organic 

matter are divided: type II (oil and gas prone), type III (gas prone) and type IV (Inert). 

The parameters S1, S2, TOC, S1/TOC and PI show that samples Priska-2 and Mezes-360/1 were possibly affected 

by the migration of hydrocarbons from the deeper carbonate section of the Kruja tectonic zone. 
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ABSTRAKT 

Bazuar në rezultatet e difraksionit me rreze x (XRD), nga 11 mostrat e analizuara deri më tani (mostra të marra në 

deponinë Artana_1), mostrat eanalizuara përmbajnë mineralin Pirit (𝐹𝑒𝑆2); mineralin Kuarc (𝑆𝑖𝑂2); mineralin 

Hidronijumjarosit (H7.95 Fe3 K0.35 O14.65 S2) si dhe mineralin e gipsit (𝐶𝑎𝑆𝑂4𝑥 2𝐻2𝑂) ndërsa vetëm në dy nga 

11 mostrat e analizuara na paraqiten në përqindje të vogël edhe tre minerale tjera, një nga ta, minerali Yttrium 

Germanium Indium (Ge4 In6 Y11). Plumbi del të jetë 1378g/ton (~0.14%), Zn 4172g/ton (~0.42%) dhe Cu 

254g/ton (~0.025%). 

Fjalët kyçe: Deponi, Difraksion me rreze X, Mineral 

 

1. Hyrje 

Buzë lumit Marec ka funksionuar flotacioni i cili me punën e tij ka krijuar deponitë e mbetjeve të dala nga procesi i 

flotimit. Flotacionin e vjetër e karakterizojnë dy deponi të krijuara nga mbetjet e plumb-zinkut, të cilat sot shihen si 

mundësi e pasurimit dhe nxjerrjes së elementeve kimike në nivel përqendrimi të ulët por me interes. Sot, kompani 

serioze kanë bërë studime fizibiliteti sa i përket mundësisë së vendosjes së një uzineje pranë këtyre deponive për të 

nxjerrë metalet e çmuara që përmban kjo deponi dhe hulumtimet e deritanishme e nxjerrin prezencën e arit rreth 

0.91g/ton ndërsa argjendin rreth 25g/ton. 

Këto deponi edhe pas rehabilitimit janë të ekspozuara ndaj erozionit të vazhdueshëm duke shkaktuar kështu ndotje 

të theksuar me karakter regjional. Meqenëse deri më tani janë realizuar hulumtime e studime të shumta rreth 

përbërjes kimike e mineralogjike të këtyre deponive, edhe ne si grup punues kemi marrë 11 mostra nga laboratori i 

Departamentit të Minierave me FlotacionKishnicë dhe Artanë, (mostra duplikat, nga shpimet që ka realizuar 

kompania KarmineKardenizMadencilik Ve DisTicaret A.S në vitin 2010 në kuadër të projektit të realizuar të 

riciklimit të mbetjeve nga flotimi i xehes së minierave Artana-Kishnicë të realizuar nga institucionet “Trepça-

Karova”) dhe të njëjtave u kemi bërë një analizë me difraksion të rrezeve x duke përcaktuar prezencën e 

mineraleve që përmbajnë, po ashtu në laboratorin e Departamentit të Minierave me FlotacionKishnicë dhe 

Artanëme metoda volumetrike është bërë analizë kimike sasiore vetëm për tre element kimik, plumb, zink dhe 

bakër duke përcaktuar prezencën e këtyre elementeve në këtë deponi. 

Në vijim po prezantojmë hartën topografike me numrin e mostrave të marra nga shpimet. 
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Fig. 1. Harta topografike e vend mostrimeve 

 

2. Metodologjia 

Metodat bashkëkohore fiziko-kimike bëjnë të mundur që ti qasemi problemit të strukturës së molekulës dhe 

kristalit nga shumë aspekte, pra njohja e metodave moderne fiziko-kimike ka rëndësi të madhe për njohjen e 

strukturës së substancave inorganike e që metoda e difraksionit të rrezeve rëntgen (apo rrezeve-x) ka marrë rritje të 

vëmendshme gjatë viteve të fundit. Fenomeni i difraksionit të rrezeve rëntgen, në fakt është interekasion 

(bashkëveprim) reciprok i rrezeve rëntgen dhe elektroneve të atomit. Rrezja rëntgen në rrugën e vet nëpër kristal ia 

jep energjinë e vet elektroneve në atome, e atomet energjinë e pranuar e rigjenerojnë dhe e rrezatojnë në trajtë të 

valëve elektromagnetike me po atë gjatësi valore edhe atë në të gjitha drejtimet[1].Procesi i marrjes së 

difraktogramës është operacion relativisht i thjeshtë por leximi dhe interpretimi i informacioneve spektrale është 

mjaft i komplikuar.  

Metodologjia e analizës semi-kuantitative e XRD, u zhvillua në këtë punim: 

Tabela 1 – Parametrate përdorurnëtëgjithapërcaktimet e XRD. 

 Measurement type  Single scan 

 Used wavelength   Intended wavelength 𝐾𝛼1 

 X-ray tube    Empyrean Cu LFF HR (9430 033 7310x) DK411948 

 Anode material   Cu 

 Voltage (kV):    45 

 Current (mA):    40 

 X-ray mirror    Bragg-Brentano HD 

 Detector    PIXcel1D-Medipix3 detector 

 2θ (Scan range)   5 – 70.0015° 
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Meqenëse mostrat e ardhura përmbajnë lagështi në masë të madhe, secila mostër e sondazhit është terur në 

temperaturë prej 60C në stufën për tharje. Bazuar në diskutimet e bëra me Zyrtarin e Kompanisë, mostrat janë 

bashkuar sipas gjatësive të sondazhit. Pas përzierjes në masë të caktuar të mostrave të terura dhe të shpërndara të 

sondazhit ato janë shndërruar në gjendje homogjene. Pas analizave makroskopike, brenda në mostra janë vërejtur 

guralecët e mëdhenj e të vegjël. Me qëllim të shpërndarjes së lëmsheve të mostrës dhe të argjilit, pas përzierjes  

prej një ore me një shpejtësi të madhe në makinën mekanike për përzierje, i tëri në gjendje të lagësht është futur në 

sitë me vrima prej -0.5 mm ku janë pastruar guralecët mbi këtë format. Materiali në madhësi prej -0.5 mm është 

sjellë në gjendje homogjene pas tharjes dhe pasi ka kaluar nëpër ndarësen automatike të mostrës janë fituar mostrat 

figurative për objektivat e përcaktuara më parë[2].  

 

3. Rezultatet dhe diskutimi 

Gjatë analizimit me rreze x të këtyre mostrave janë identifikuar gjithsej 7 minerale të ndryshme, duke veçuar këtu 

4 mineralet kryesor të cilat e ndërtojnë këtëdeponi me pjesëmarrje në masë rreth 94%.  

Mineralet e identifikuara përmbajnë këta parametra kristalografik: 

Kuarci si një nga mineralet më të përhapura që formojnë shkëmbinjtë e korës së tokës dhe një nga mineralet 

kryesore të shumicës së shkëmbinjve magmatikështë identifikuar me sistem kristalor heksagonal me densitet të 

kalkuluar 2.65g/cm3 dhe vëllim të celulës njësi 113.05x106 pm3[3].  

Piriti si mineral mjaft i përhapur me sistem kristalor kubik me densitet të kalkuluar 5.01g/cm3 dhe vëllim të celulës 

njësi 159.13x106 pm3[4].  

Mineralin Hidroniumjarositme sistem kristalor heksagonal me densitet të kalkuluar 3.05g/cm3 dhe vëllim të 

celulës njësi 797.33x106 pm3 [5]. 

Mineralin e Gipsit me sistem kristalor monoklinik me densitet të kalkuluar 2.31g/cm3 dhe vëllim të celulës njësi 

495.15x106 pm3 [6]. 

Mineralin N6.02 H22.04 C12 O6 me sistem kristalor heksagonal me densitet të kalkuluar 1.37g/cm3 dhe vëllim të 

celulës njësi 421.45x106 pm3 [7]. 

Mineralin Fe16 C192 H112 N192 me sistem kristalor ortorombik me densitet të kalkuluar 1.58g/cm3 dhe vëllim të 

celulës njësi 6292.08x106 pm3 [8]. 

Mineralin Yttrium Germanium Indium Ge4 In6 Y11me sistem kristalor tetragonal me densitet të kalkuluar 

6.06g/cm3 dhe vëllim të celulës njësi 2146.93x106 pm3 [9]. 

Në vijim, në formë diagramesh dhe tabelash do të prezantojmë rezultatet e analizës mineralogjike dhe 

kimike(vetëm për tre elementëtPb, Zn dhe Cu). 

 

Tabela 2. Mineralet e identifikuara nga difraksioni me rreze x, të shprehura në përqindje. 

Emërtimi SiO2/Kuarc 

 

FeS2 / 

Pirit 

H7.95 Fe3 K0.35 

O14.65 S2 

Hydroniumjarosit 

H4 

Ca1 

O6 

S1 

Gips 

N6.02 

H22.4 

C12 

O6 

Fe16 

C192 

H112 

N192 

Ge4 In6 

Y11 

/Yttrium 

Germanium 

Indium 

S-6 50.1 12.7 0 0 24.8 8 4.4 

S-8 11 29.7 27.4 31.9 0 0 0 

S-9 18.4 81.6 0 0 0 0 0 

S-11 51.3 14.8 0 0 25.8 8.1 0 

S-12 10.5 30.8 31.5 27.2 0 0 0 

S-16 12.1 39.8 18.7 29.4 0 0 0 

S-19 10.2 33.8 28.5 27.5 0 0 0 
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S-20 14.8 35.7 25.6 23.9 0 0 0 

S-24 11.2 41.2 34 13.6 0 0 0 

S-Y-2 10.3 38.5 37.6 13.6 0 0 0 

S-Y-5 13.6 41.9 30.1 14.4 0 0 0 

Vlera Mesatare 19.41 36.41 21.22 16.50 4.60 1.46 0.40 

 

 

Fig. 2.  Spektër difraksioni për mostrën S-24 (përshkrimi i mineraleve të identifikuara në bazë të piqeve të 

identifikuara me indeksat e Milerit) 

 

Fig. 3. Shpërndarja e Plumbit 
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Fig. 4. Shpërndarja e Zinkut 

 

 

Fig. 5. Shpërndarja e Bakrit 

 

4. Konkluzione 

Bazuar në analizat e XRD të kryera në këto mostra, është vërtetuar se këto mostra , përmbajnë mineralin Pirit, 

Kuarc, Gips, Hidroniumjarosit.  

Një analizë e detajuar kimike me metodën e masë spektrometrisë atomike (MS atomike), për identifikimin dhe 

përcaktimin sasior të elementeve kimike në mostër, do të ishte rruga më e duhur që përveç përbërjes mineralogjike 

të mostrës të merrej informacion komplet rreth përbërjes kimike të kësaj deponie. Hulumtimet që janë bërë nga 

projekti i përbashkët i realizuar ngamenaxhmenti i “Trepçës” dhe “Karovës” me rastin e përpilimit të raportit final 

në vitin 2010, analiza të kryera ngaUniversiteti “DokuzEylul” dhe nga kompania “BatemanMintek” në Turqi si dhe 

laboratori i Departamentit të Minierave me FlotacionKishnicë dhe Artanë, japin të dhëna mjaftë të rëndësishme për 

praninë e Au deri në një nivel përqendrimi prej 0.91g/ton, mostra kompozit e të gjitha shpimeve (30 sosh) në 
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sterilin 1 në Artanë e identifiko Ag me një nivel përqendrimi prej 40g/ton, ndërsa metalet Pb dhe Zni nxjerr në një 

pjesëmarrje në masë prej 0.64% dhe 0.86%. 
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Abstract 

Definitions Sustainable development is a concept that balances the need for economic growth with environmental 

protection and social equity. According to the World Commission for Environment and Development (WCED) it is 

“a process of change in which the exploitation of resources, the direction of investments, the orientation of 

technological development, and institutional change are all in harmony and enhance both current and future 

potential to meet human needs and aspirations.” That means that the concept do sustainable development combines 

economics, social justice, environmental science and management, business management, politics and law.  

This concept is implemented by the enterprises though the series of activities of enterprises focused on their social 

impact, envronmental impact, economic growth etc. These activities are supported among others by concepts of 

Corporate Social Responsibility (CSR), Creating Shared Value (CSV), Corporate Sustainability.  

Corporate Social Responsibility accroding to the definition by the European Commission „is the concept that 

companies voluntarily take social and environmental concerns into account in their commercial activities and 

relations with stakeholders“ The 26000 standard, which is not a set of regulations but a compendium of knowledge 

about CSR, defines the issue as follows: „the organization's responsibility for the impact of its decisions and 

actions (products, service, processes) on society and the environment, through transparent and ethical behavior 

which 1) contributes to the sustainable development, health and well-being of the society, 2) takes into account the 

expectations of stakeholders, 3) is compliant with applicable law and consistent with international standards of 

behavior, 4) is consistent with the organization and practiced in its relations“.  

The concept of creating shared value (CSV) is the answer to this trend and the attempt to successfully integrate 

economic activity with social impact. The creation of shared value is treated as the next stage in the development 

of pro-social management concepts, including, in particular, Corporate Social Responsibility (CSR). CSV such as 

CSR  haa a social approach that is a source of benefits, but is more concentrated on the economic approach. 

CSR, CSV and CS in the mining sector 

Mining in terms of image and social perception is a specific industry in which negative opinions strongly clash 

with the positive ones. The historical perception and the stereotypical approach to the profession of miners are still 

influenced by the perception and assessment of the sector. In the social consciousness, the image of mining and 

miner is perceived as a privileged branch, which manifests itself in the recalled memories. In Poland that was for 

example the so-called Miner's cards - the system enabling purchases to be unavailable or not available in the times 

of the crisis of the late 1970s and 1980s in the stores dedicated to employees. 

In the nationwide and general media, mining is most often referred to in the context of accidents, disasters that are 

the subject to the analysis of negligence, improper decisions and discussions on working conditions and security. 

The industry is evaluated through the prism of restructuring problems, budget expenditures consumed, scandals, 

trade union claims, strikes and environmental degradation, although the latter factor is less frequent. 

Undoubtedly, the perception of the value of mining is related to the place of residence, in this case the degree of 

remoteness from the regions being a cluster of mines, knowledge of the specificity of the profession, the specificity 

of geological and economic conditions affecting the functioning of the industry, own professional experience, the 

impact of the media and opinions of other people. 

Despite quite negative assessment of mining, which appears in the media and social discussions, for many years in 

the opinion polls the profession of a miner is indicated as one of the most respected. Among the professions 

enjoying the highest respect and trust, an employee of an underground facility occupies the fourth place with 80 

percent of positive votes and only 3 percent of negative votes. 

Mining, even among people who are negatively evaluated by the mining sector, is usually associated with values 

such as: dedication, work ethos, courage, attachment to tradition. Therefore, although the industry is often 

perceived as a source of economic, political and organizational problems, it is also treated as an environment of 

high cultural and social value. 
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The number of mines in Poland is gradually reduced, but those still operating on the market strive to strengthen 

their social and economic value by arranging and engaging in many initiatives. Among the examples of social 

activities bringing benefits to all stakeholders are projects covering the issues of local communities and the natural 

environment. 

One of the most important social problems of the mining plants are ground damages caused by underground 

exploitation. The endeavor to solve it is an important element of social responsibility strategy for some mines. It 

comes down to the creation and implementation of procedures for reporting damages, their evaluation and repair. 

Apart from the sponsorship activities run by the mines, cultural or sport events and charity support for the most 

needy, a number of initiatives are investments in nature. The implementation of social needs and activities for the 

benefit of the local community creates benefits also for the mining plant, such as financing the reconstruction of 

road infrastructure contributing to the improvement of the quality of life of residents and the improvement of the 

quality of transport mines. 

An example of a socio-economic asset is commitment to education. It is a return to the tradition of educating 

prospective miners with the involvement of the mine itself, in this case LW Bogdanka: "The mine's engineering 

staff engages in shaping the educational program and conducts professional classes. Thanks to direct contact with 

mine engineers who have permanently merged into the school's teaching staff, students have the chance to learn 

about the latest technical solutions used in hard coal mining. These are solutions that, apart from Bogdanka, are 

often found nowhere else in Poland. Students also have the chance to see what the miner's job looks like during 

summer practices that are organized as part of an agreement between the school and the mine. The company also 

sponsors patrons of knowledge for students. An interesting initiative was also the creation of a health and safety 

training stand, which received the MEN (Ministry of National Education) accreditation. The mine's involvement in 

the education of future adepts of the profession allows it to meet its staffing needs, and above all its competence. 

The environment is to a large extent the course of action resulting from legal requirements imposed on enterprises 

that emit possible pollution. Nevertheless, this situation has a positive impact on the mine's environment, shaping a 

specific social and pro-ecological value. In the area of responsibility and interests of the mining industry there are 

primarily the quality of atmospheric air, protection against noise, management of post-mining and processing 

waste and monitoring of surface water quality. 

The initiative aimed at promoting the social responsibility of the mining industry and integrating the activities of 

the signatories of this agreement in the area of building a common, effective social policy commitment is the 

Group of Joint Social Initiatives MINING OK. 

The purpose of the OK Mining is to build and maintain a common, effective policy of social support for mining as 

a responsible, modern and strategically needed industry in the local, national and European area. 
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ABSTRACT 

The paper treats a comparison between conventional Induced Polarization/Resistivity “Real Section” survey 

technique in mineral exploration and its physical and mathematical inversions. Based on a field survey 

comparison, in an exploration area in Northern Mirdita VMS belt, in vicinity to Munella polymetallic ore deposits 

in Albania, it results that corrected IP/Resistivity “Real Section” survey (Physical Inversion) is far superior in 

regard to target location compare to conventional “Real Section”. On the other side, the Physical Inversion is far 

superior to Mathematical Inversion, not only in more accurate target location but in multiple target resolution as 

well. 

Keywords: Induced Polarization, IP/Resistivity “Real Section”, Gradient Array, Physical Inversion, Mathematical 

Inversion.  

 

INTRODUCTION 

The IP/Resistivity “Real Section” technique (Langore, Alikaj & Gjovreku, 1989, Roth 1997) was presented in 

Albania since 1978 and by 1991 it was implemented in Canada by Përparim Alikaj and Dennis Morrison. The 

basis of this Electrical Prospecting technique stands in data acquisition, processing and presentation. The 

IP/Resistivity “Real Section” survey employs the measurements of electrical field in the internal sector of a current 

dipole, like in Schlumberger, Wenner or Gradient arrays. Due to higher output and simple anomaly shape, the 

“Real Section” technique has been largely used with multiple Gradient arrays. The plotting technique of observed 

measurements in section is realized through some depth coefficients that harmonize the length of current electrode 

separation with approximate depth of investigation according to studies made for this array by Roy and Apparao 

(1971), Alikaj (1981) and Frashëri, & Frashëri (2000). Even though the “Real Section” technique provides a 

qualitative interpretation of apparent chargeability and resistivity parameters, it has shown a very good 

corroboration with geological sections in various geological environments, providing so called “physical 

inversion” of the geoelectrical parameters (Alikaj at al. 2012).  Through classic IP/Resistivity “Real Section” 

technique, depth of exploration down to 1000 m has been proved by drillings. The technique is successfully being 

used by several companies in various parts of the world, sometimes under different technique names. The 

applications are in mining exploration, groundwater exploration, engineering geology, environmental studies, oil 

and gas exploration, archaeology, etc.  
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METHODOLOGY 

The IP/Resistivity “Real Section” survey performed with multiple Gradient arrays enjoys all the advantages and 

disadvantages of a typical Gradient array. The known advantages of such array are: simple anomaly shape (due to 

array symmetry), deep exploration even over low resistivity cover areas, best resolution in multiple steep dipping 

targets, etc. Among the disadvantages can be mentioned: poor vertical resolution, strong EM coupling in 

Frequency Domain IP, anomaly displacement and distortion due to proximity to current electrode sectors, anomaly 

distortion due to relief, etc.  

In “Real Section” technique the poor vertical resolution is overpass through a multiple current electrode separation 

survey that in addition to excellent horizontal resolution also provides a good vertical one, especially for targets at 

medium to vertical dips. To avoid EM coupling in IP measurements with Gradient arrays (especially the long 

separations), the surveys are carried out in Time Domain.  

Unfortunately, the anomaly distortions due to proximity to current electrodes and rugged relief cannot be 

eliminated through multiple Gradient array data acquisition; moreover the distortions might be more enhanced. 

Part of solution is the survey restriction in a sector not wider than half of current electrode separation, in the center 

of array. Anomaly distortions in this interval are less important but again, this “remedy” does not include the 

terrain correction.   

Both anomaly distortions, due to survey near the current electrodes and shapes of terrain are caused as a result of 

current flow deviations from strictly horizontal direction, as considered in the center of a Gradient array in a flat 

terrain. To make these corrections, the approximate geometrical current flow distribution between current 

electrodes (A and B) and its distortions due to terrain variations are merged into a special algorithm which also 

considers the depth of investigation factor. The related program was compiled in C++ language and is fruit of a 

long experience and many physical and mathematical modeling experiments. It has been successfully tested in 

IP/Resistivity “Real Section” scale models, and field surveys as well. The methodology must be clearly stated and 

described in sufficient detail or with sufficient references.   

 

RESULTS AND DISCUSSION 

Comparison between Conventional and Corrected “Real Sections”  

A field test of the corrected “Real Section” software was made in a deep IP/Resistivity “Real Section” survey 

performed on behalf of the Canadian company Tirex Explorations, operating in copper sulphide exploration north 

of Munella mine, in Albania. This mine is a typical VMS copper deposit, consisting of about 10 million ton proved 

reserves, at averagely 1.31 % Cu. The geology of the area consists of volcanic rocks, mostly rhyodacite and 

andesite – basalts. The mineralization comprises disseminated and veinlet/massive sulphides of pyrite, chalcopyrite 

and sphalerite. Gold and silver are among the associated elements, as well. Based on airborne geophysical survey 

performed by Tirex Explorations, an interesting EM anomaly was obtained several hundreds of meters northeast of 

Munella ore deposit. The anomalous area is located in a rugged terrain with no outcrops. To follow up this 

anomaly in the ground the IP/Resistivity “Real Section” survey was performed in a line that crosses the anomaly, 

running ENE – WSW with a total survey section of 1,600 m and depth of exploration down to 500 m.  
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Figure 1 Chargeability sections: a- Chargeability “Real Section”, b- Physical Inversion of Chargeability “Real 

Section”, c- Mathematical Inversion of Chargeability “Real Section”. 

In Fig.1/a is presented a conventional (no corrections) Chargeability “Real Section” obtained in above mentioned 

survey line. Two main chargeability anomalies are depicted in this section. The first one is noticed around the 

stations -100 and -300, at depth below 350 m, while the second one around stations 200 and 500, at depth below 

150 m and remaining open at depth. Both these anomalies corroborate with decreased values in resistivity 

parameter, as clearly shown in the Resistivity “Real Section” (see Fig. 2/a). The low resistivity anomaly around 

stations 200 – 500 near the surface is interpreted as connected to the airborne EM anomaly due to a broad 

alteration zone of volcanic rocks. The deeper component of the anomaly was interpreted as connected to 

concentrated sulphide mineralization, similarly to the low resistivity anomaly obtained around stations -100 and -

300 at depth.  
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Figure 2 Apparent Resistivity sections: a- Apparent Resistivity “Real Section”, b- Physical Inversion of Apparent 

Resistivity “Real Section”, c- Mathematical Inversion of Apparent Resistivity “Real Section”. 

 

In Fig.1/b is presented the corrected Chargeability “Real Section” of Line 0 in North Munella. The corrected data 

according to a proprietary algorithm and related software are presented as a Physical Inversion of Chargeability 

“Real Section”. In Fig.2/b is also presented the Physical Inversion of Resistivity “Real Section”. As can be noticed, 

there are some drastic changes compare to conventional “Real Section” presentations in both, Chargeability and 

Apparent Resistivity parameters, regarding their shape and as a result, in target location, particularly in the second 

anomaly.  

To verify the first IP/Resistivity anomaly, a deep bore hole (812 m) was vertically drilled near station -200 with 

intention to intersect a steeply dipping target to the west. The hole intersected initially, at depth 250 m, a weak to 

medium sulphide zone of thickness 90 m with mostly disseminated to veinlet pyrite and some chalcopyrite and 

sphalerite in volcanic rocks. Starting from depth 470 m down to the end of hole, a broad zone (over 350 m) of 
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disseminated to thick veins of pyrite but at various intervals with chalcopyrite and sphalerite was encountered. 

There are several intervals varying from 2.2 m to 11 m with grade 0.2 – 0.33 % Cu in this typical VMS 

mineralization, similar to Qafë Bari and Munella known ore deposits. The best intervals are 0.6 % to 1 % Cu 

located inside of the 11 m sulphide zone.  

Looking carefully at conventional and corrected IP “Real Sections” (Fig.1/a and Fig.1/b), a displacement of 

chargeability anomaly of about 100 m is noticed between them. If designed based on conventional “Real Section” 

data, the borehole would have been shifted 100 m to the west, which would have intersected a weak sulphide 

mineralization halo. The same comments stand more or less for the resistivity, conventional and corrected “Real 

Sections” in this anomaly.  

Regarding the second IP/Resistivity anomaly around stations 200 – 500 (in conventional) or stations 350 – 650 (in 

corrected) IP/Resistivity “Real Sections” the shift is more drastic, reaching up to 150 m and switching the target’s 

dip angle, from vertical to the east direction. To better understand this difference, in the sections are presented two 

proposed drill holes, respectively DH-1 and DH-2, for conventional and corrected “Real Sections”. The location of 

DH-1 for conventional IP/Resistivity “Real Sections” (Figs. 1/a and 2/a) looks properly designed but considering 

the Physical Inversions of IP/Resistivity “Real Sections” (Figs.1/b and 2/b) it seems in a completely wrong 

direction. If drilled, it would be a negative borehole regarding the verification of the expected IP/Resistivity target. 

For this reason, it is proposed the borehole DH-2, based on Physical Inversions of IP/Resistivity “Real Sections”. 

 

Comparison between Physical and Mathematical “Real Section” inversions 

After presenting the big advantages of corrected “Real Section” to conventional “Real Section” it is quite logic to 

be raised the question: what happens with mathematical inversion of corrected “Real Section”? Does it provide 

better results?  

For this reason, we did a mathematical inversion of the corrected IP/Resistivity “Real Sections” through the well-

known UBC inversion code. We sent to the Geophysical Inversion Facility at University of British Columbia, 

Canada the complete database of chargeability and resistivity survey, including the multiple Gradient array 

specifications, as well as the terrain elevations for every station in section.   

In Figs.1/c and 2/c are shown the results of such inversions. As can be noticed, the information on mineralization 

targets in these mathematical inversions are far below the information provided by physical inversions (Figs 1/b 

and 2/b). In the chargeability mathematical inversion the anomaly between stations -100 and -300 is shifted 

towards the east for more than 200 m and the intersected mineralization in borehole MR10-64 is out of this 

anomaly. Even the conventional Chargeability “Real Section” has a better corroboration with intersected 

mineralization compare to mathematical inversion. As regard the chargeability anomaly between stations 200 – 

500 it has a weaker true chargeability in a broader sector compare to physical inversion. A quite distinct change 

between both physical and mathematical inversions stands in the fact that the later one has a poor anomalous target 

resolution. In physical inversion of Chargeability “Real Section” can be seen in total 5 anomalous axes, while in 

the mathematical inversion are noticed only 2. The situation with resistivity mathematical inversion is even worse 

than with chargeability parameter. As shown in Fig.2/3 this parameter indicates no resistivity anomalies at depth 

which is in total disagreement with resistivity physical inversion and the results of intersected mineralization in 

borehole.  

 

CONCLUSIONS 

The corrected IP/Resistivity “Real Section” presentation (Physical Inversion) markedly increases the effectiveness 

of target delineation in a geological section compare to conventional “Real Section”. The corrections include 

electrical current distribution between current electrodes and the terrain shape. The comparison between 

conventional and corrected IP/Resistivity “Real Sections” in a deep exploration survey line in northern part of 

Munella VMS ore deposit, in Albania, clearly indicates better target location with Physical Inversion.  

The comparison between Physical Inversion and Mathematical Inversion of a “Real Section” survey indicates a 

clear advantage of the former one in target location and resolution. For this reason, it is not recommended the 

processing of a “Real Section” survey with mathematical inversion. The best processing in target location and 

resolution in section is the Physical Inversion of IP/Resistivity “Real Section” data.  

The latter improvements developed by authors on Physical Inversion of IP/R “Real Section” technique, have 

brought the IP/Resistivity data survey, processing and interpretation at higher levels of accuracy and presentation, 

making this technique very suitable in in mining exploration, groundwater exploration, engineering geology, 

environmental studies, oil and gas exploration, archaeology, etc.     
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ON THE GEDYNAMISM OF VLORA-ELBASAN-DIBRA – SHARRI 

MOUNTAINS TRANSVERSAL TECTONIC FAULT  
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ABSTRACT  

The transversal tectonic fault Vlora-Elbasan-Dibra (VED) is one of the most interesting and characteristic tectonics 

of geological structure of Albanides.  Together with developed geotectonic processes through it, are related and 

explained several local and regional geological phenomena. The evaporatic massif of Dumrea is formed as a result 

of the rupturing   of the carbonatic coverage of Triassic-Eocene age, giving in this way the possibility to the ductile 

masses, to flow through it, towards zones with lower pressure. The consequences of that activated fault are 

complex, for example it has driven the low pressure at depths, for sectors nearby, and as consequence the anticlines 

of Patos-Verbas, Selenica, Kucova, etc., from uplifting tectonic units became into fast sinking units. The changes 

that happened in depth of the underground were reflected immediately to the surface of the earth, the mountains 

were transformed in depressive regimes, and the sea overflowed through it, process that corresponds with the 

beginning of the shaping of molassic formations, above the eroded carbonatic structures. Due to the plasticity 

property, evaporates are accumulative of tectonic pressures, consequently initiators of seismic earth vibrations. 

This is the reality, why the segment Vlora-Elbasan-Dibra is characterized from high seismic activity. The 

transversal Vlora-Elbasan-Diber in addition to multifunction it has and due to the fact of initial forming process 

plays the role of one barrier, versus the regional compressive tensor. 

Keywords: The transversal tectonic faults of Vlora-Elbasan-Diber, The evaportic massif of Dumrea, regional 

strain axis, eroded carbonatic formations, Patos-Verbas, Selenica, Kucova, Neotectonic structures 

 

INTRODUCTION 

If ones take a careful look at Geological Map of Albania, immediately is noticed the separation of it in two 

partitions, approximately along the transversal segment of Vlora-Elbasan-Dibra (VED). In the spatial extent of this 

segment and on both sides of it, are observed phenomena and essential changes of geological structures.  The Pre-

Adriatic Depression Zone starts and develops at maximum toward the north, characterized by a hilly -flat terrain, 

exactly near this segment, while directly to its south, extends the Ionian tectonic Zone, strongly structured in the 

form of carbonatic massifs, characterized by a mountainous rough relief. The evaporatic massif of Dumrea 

constitutes the most spectacular emergence flow of evaporates, not only in Albania, but in the Balkans area as well. 

The Okshtuni tectonic window, together with the evaporatic windows of Peshkopia, constitutes another element 

along the extension of this segment. A number of discovered oil and gas resources, massive signs of oil on the 

surface, hot water output, strong earthquakes, hydrothermal mineralization, are exactly outlined along this 

segment.  

This concentration of geological phenomena and events, has attracted the attention of many researchers in the field 

of geology, who in their studies, without stopping in particular, are of the opinion that we are dealing with a deep 

and early transversal tectonic fault, which has played an important role in the development and structuring of 

Albanides on both sides of this segment. In this article we try, in summary, to do an analysis and integration of 

geological facts and events, today's level of knowledge and concepts of global tectonics in terms of treating the 

phenomenon as a whole. 

 

2 ACTUAL DATA DISCUSION 

The VED transversal fault does not represent a significant observable and traced lineament on the surface, as for 

example the lineament separating tectonic zones of Kruja and Krasta-Cukali. It represents a conceived fault on the 

basis of evidence series of indirect character. As such, the tracing of this fault, has always been a controversial 

problem. Occasionally, it is conceived as a linear lineament (Bakiaj H, et. al., 1991), sometimes as a transitional 

zone, which makes the transition from folded orogenic zone, located in the south of it, on its platformic that is 

located in the north (Tushaj D, et. al., 1991).  Actually  are a series of facts (Fig.1), which at first glance seem 

unrelated to each other, but if ones look carefully under all geological structure of Albanides, they are part of the 

same ongoing geodynamic  process. Naturally, a question arises, what are the facts and how it relates to the old 
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VED transversal fault. This will be the purpose of this article, not only to list the existing information, but to argue 

the geodynamic relation and continuity of their formation, in view of geological time factor. 

The evaporatic dome of Dumrea   constitutes non-contentious testimony for the existence of this transverse 

lineament, as the only way of flowing to the surface of old-stratigraphic geological structures (Naço P, et al., 

2009). More or less, in the same linear stretch of Dumrea massif and the lineament we are discussing, are the 

evaporatic windows of Peshkopia, which also constitute the intrusion of old Permo-Triassic  stratigraphic 

evaporates.  

Okshtuni tectonic window (Naço P, et al., 1987), geologically positioned between evaporates of Dumresa and 

evaporatic windows of Peshkopia constitutes another potential fact in support of this important lineament, for 

geological structure Albanides. The southern part of the Ionian Zone is characterized by a strong mountainous 

building,  expressed through some carbonate massifs, which according to segment Vlora-Elbasan, in the north, 

become  abruptly a hilly- flat relief.  

Meanwhile, approximately along this segment, despite the zone of mountainous carbonate massifs, starts to be 

potentially developed the Pre-Adriatic Depression Zone (Bakiaj H, et al., 1991, Tushaj D, et al., 1991), 

characterized by significant thickness of molasses, the extent of which is an expression of hilly - flat relief.  

The Patos-Verbas carbonatic anticline, in the form of a buried mountainous massif, with great extension, Albanides 

orientation and spatial position, make an indisputable controversy to the up to now spatial conception of this 

important lineament (Bakiaj H, et. al., 1991). A set of buried anticlines, as those of Patos-Verbas, Kucova, 

Selenica, etc., are important facts that speak for inversion of  tectonic movements, proving that entire regions, 

which once represented the folded mountain areas, with strong erosion, today we find them buried under molassic 

formations. Despite the question arises, what is the reason why these regions of strong erosive territories turn into 

potential sedimentary basins. 

 

Figure 1. Schematic tectonic map of Albania, with Vlora -Elbasan-Dibra transversal fault 

 

Along the transversal fault  we are discussing, meet numerous signs of oil and gas on the surface, and found a 

number of oil and gas reservoirs  in depth, which speak not only the existence of a complex tectonic regime, 

expressed through the trapping and re-trapping  of oil and gas, but also favorable geochemical conditions, 

characterized by high pressure and temperature, necessary for the generation of oil and gas. The  spatial location 

and tectonic relationships between ultrabasic formations of Shpati and Kuturman, find explanation in the context of 

the transversal fault VED and complex  tectonic regimes related  to it (Geological Map 1:200 000). 
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New tectonic movements, recorded along the VED segment, through the normal fresh faults, deep erosion valleys, 

formation of new sediment, registration of frequent seismic vibration, are living proof of continuous activity of 

early transversal lineaments (. Melo V, 1961; Naço P, et al., 2006; Naço P, et al., 2005).  

Hotspots, identified along the VED segment, through surface thermal sources of Peshkopi Elbasan, Kapaj, etc., and 

through deep oil wells in Kozan, Ishëm, Galigat, Grekan, etc., are evidences of strong thermal flows presence, 

communication at big underground depths, and the existence of deep tectonic faults (Naço P, et al., 2004). 

Structural model of the Labinoti- Fushe brachyanticline, as the southwestern continuation of the Okshtuni 

anticline,  is another evidence, that speaks to great effect that has played the transversal  VED,  on structuring the 

tectonic units and the behavior of  early lineaments against  to the main strain axis (Alia Sh, et al., 1991). 

 

2.1 Evaporatic massif of Dumrea 

Evaporatic massif of Dumrea, constitutes one of the most interesting geological nodes on tectonic structure of 

Albanides, not that it has unique values in the region and beyond, not for the geomorphologic diversity and  geo-

touristic opportunities, but to geodynamic significance of its formation and role played in structuring and 

tectonising this segment of Albanides (Fig. 2).  
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Figure 2. Geological cross section  at Dumrea area 

 

From the moment that evaporates broke the carbonatic-flysch sedimentary cover, the geodynamics of  the region 

has undergone substantial changes. Understandably, these changes, or strong inverse movement, testify once again 

for the major role that has been played by evaporates in structuring and tectonics of geological regions (Velaj T, et 

al., 1991). The Permo-Triassic ductile layering started to flow through the weakened tectonic node, which 

coincides with the intersection of Elbasan-Dibra transversal fault, with longitudinal faults that borders on the west 

with Maraku anticline and Kruja tectonic Zone. Transversal or longitudinal faults, in terms of weakened lines make 

up the front, towards them  all ductile flow is oriented, while the intersection point of tectonic node is more diluted, 

conductive to the creation of the crater, through which are raised up the evaporates, returning from bedding to over 

bedding. 

Under these conditions, not only stopped the tectonic-structuring process for those regions and that the ductile 

mass is included in the inverse motion, but the amount lost, in terms of compensation, is associated with 

depression in sedimentary carbonate-flysch cover. The falling size was a function of stratigraphic thickness of the 

ductile evaporatic formation, which by analogy we have received approximately 1000m. The region on which 

today lies the evaporatic massif of Dumrea should have maximum subsidence, dictated by proximity to the 

explosion node, paleotectonic conditions and growing lithostatic load. Also, the strong subsidence have been 

affected the regions that lie near or along tectonic intersections, which constituted the ductile mass flow lines, 

further this depression gradually it has come to suppression. This powerful mass movement was associated with 

substantial changes in tectonic regime. Whole regions of compressive tectonic regime were involved in extensive 

tectonic regime, associated with burial of structures, on the rhythm of the normal and thrust fault type. The tectonic 
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and structural reorganization is undoubtedly associated with the migration and re-trapping of the oil and gas 

potential of geological regions that are involved in those reverse motions. 

 

2.2 Tectonic Window of Okshtuni 

Okshtuni tectonic window is considered an important nodule in geological structuring of Albanides. This matter 

comes from lithofacial texture, similar to that of Krasta sub-Zone and its spatial extent, positioned between the 

Internal Albanides. Being between Internal Albanides, as well as tectonic windows of Peshkopia, constitutes a 

strong fact to look under a different view, the whole tectonic conception of Albanides until today. By some authors 

this fact is considered a disclosure of External Albanides, in the spreading area of Internal Albanides, from some 

others, is named as ingressive tongue, however never questioned the autochthony of Internal Albanides. In field 

surveys conducted during 1985-1987, the sector from Librazhd in Peshkopi (Naço P, et al., 1987), is determined 

and consolidated the conception, that the rock formations of this area, are grouped into several tectonic units  

(Naço P, et al., 1998), which preserve the same order of location in all its extent. Following this concept we see, 

that the flysch formation of Mastrihtian- Eocene, which builds the central part of  

 

 

Figure 3. Geological-Seismic cross section of Okshtuni 

 

Okshtuni anticline, although the youngest age, is tectonically underlain. As mentioned above, it is understandable, 

that the Okshtuni tectonic window represents a very important node in tectonic structuring of Albanides and wider 

and that its structuring is the product of the same geodynamic process that formed Evaporates of Dumrea, tectonic 

windows of Peshkopia, geological structure of the Sharri Mountain; the activation of the transversal fault of  Vlora-

Elbasan-Dibra- Sharri Mountains - Gryke Kacanik. Following this geological reasoning, we have intepreted the 

seismic profile, which crosses the Okshtuni village (Fig. 3), where through the reading of the wave picture we have 

identified the transversal fault and the evaporatic intrusion through it, at least at depth 4 seconds, as a ductile mass 

that is in continuous motion and significantly influences the structural evolution of tectonic units. 

 

3 THE SOLUTION OF FOCAL MECHANISM AND STRAIN-STRESS FIELD 

Strain stress field in the Albanian territory is determined by the focal mechanism solution and the structural 

analysis of faults from Pleistocene to this day (Aliaj Sh, 1988; Sulstarova S, 1986; Tagari 1993). From the focal 

mechanism solution of earthquakes with M> 4.6, occurred in the years 1948 to 2010 (Fig. 4), are distinguished two 
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active fault systems: the NW-SE system which is characteristic when it comes to the entire tectonic structure of 

Albanides and the system with NE-SW orientation, which is characteristic of transversal tectonic faults. The first 

system shows a compressive tectonic regime, typical of External Albanides and southeastern zones, while the 

second system shows an extensive regime, typical for transversal fault zones and northern and northeastern 

territories of Albanides. The tectonic structure, faulting system, seismic activity and strain stress field show that 

Albanides regions and beyond, is built from some zones or tectonic units, which move with different intensities, in 

relation to each other. This is a consequence of complex geodynamic evolution that occurs between two major 

tectonic plates, Eurasia and the African. More specifically, in the Albanian territory the seismic activity is the 

result of tectonic collision between Orogenic zone of Albanides, which as an integral part of all the gedynamism of  

Balkanides, moves westward and Adriatic micro- plate, which sinks and is consumed under compressive  

Balkanides from one side, and Italides on the other. 

The Transversal, or as otherwise called, the transversal VED, with NE extension, is already known for the 

geodynamic activity and the role it plays in structuring the Albanides (Sulstarova et al, 2000). Everything that 

happened along, or on both sides of it, is related to the initial settings and the way she reacted to the axis of 

regional strain. The existence of this active tectonic fault is clearly outlined by the distribution of the earthquake 

epicenter, the macroseismic field and traces of soil cracks and fractures, observed on the surface during strong 

earthquakes occurred in Lushnja 1959, in Fier in 1962, in Diber in 1967 and 2009, etc.. (Sulstarova E, 1986, Reçi 

H, 2010). This transversal fault is most active in the Albanian territory and beyond, which, in terms of 

geodynamics has functioned in the form of a segmented lineament, in the sense that for certain periods of time it 

has become active the segment whose extension coincides with the direction of the  axis of regional strain. The 

Resolution of focal mechanisms of strong earthquakes, generated by segments of this transversal, indicates a 

strike-slip fault type with NE orientation of the striking angle. 

The same focal mechanism is represented by small earthquakes generated along its segments. Along the extension 

of this transversal fault the predominant strain-stress components are of tensional type, with  direction of alignment 

NE, in the Fier-Lushnjë region (NE 10o-20o) up to the NW in the Diber-Skopje region (10o-14o NW). Due to the 

fact that segments that can be activated along this fault exceed some tens of kilometers, then along it are generated 

and can be generated in future earthquakes measuring up to 7 Richter scale. South of Vlora, the region has an 

extension in the eastern direction, is morphologically much differentiated and from focal mechanism solution 

results strain-stress field with predominant NW-SE direction. Based on seismological and seismotectonic data, 

along the Ionian coast in the south of Vlora city can be expected earthquakes with magnitude up to 7 of Richter 

scale. 

 

 

Figure 4. The location of earthquakes for the period 1948-2010, for which is solved the focal mechanism 



International Multidisciplinary Geosciences Conference IMGC2019 
 

30 

 

 

4 CONCLUSIONS 

 

The transversal fault VED is one of the earliest and most active tectonics of geological structure Albanides and 

even wider. 

It has operated as a dextral backthrust fault, in the form of a determined lineament, making that the geological 

evolution in both its sides, to be characterized by significant differences of structural features. 

In terms of classification, we consider the transversal VED of the first order, because it not only cuts  transversally 

the  tectonic zones, but has done that on both sides of it, they have different behavior toward the axis of regional 

strain. 

Its main features are: early age, since the time of the establishment of tectonic units; great depth, by passing the 

boundaries of the continental crust; regional intersecting character, enabling the formation of tectonic node joints, 

azimuthally conformity with axis of regional strain, making it to be classified as lineament with high seismic 

energy and frequent earthquakes.  

In the regional viewpoint it has the form of a sigmoid with breaking point at Uji I Ftohte Vlore and and Gryka e 

Kacanikut, Kosovo, representing a transversal lineament bordered at west from Sazani tectonic zone while to the 

east by the complex tectonic unit of Vardar. 

In general terms, it creates the impression of a straight line lineament, near which are concentrated all deposits of 

oil and gas, thermal water resources, surface exits of bituminous sandstones, concentration of hydrothermal 

mineralization, thus testifying its big depth  and powerful thermal flows that is characterized. 

 

References 

[1]. Aliaj Sh, Mehillka Ll., etj., 1991 - Mekanizmi i formimit te strukturave ne brezin antiklinal te Kurveleshit. 

Buletini i Shkencave Gjeologjike, nr.1, f. 179-187. 

[2]. Aliaj Sh, 1988. Neotektonika dhe Sizmotektonika e Shqipërisë. Disertacion për gradën shkencore “Doktor i 

Shkencave”, Instituti Sizmologjik Tiranë.        

[3]. Bakiaj H, Bega Z, 1991 - Tektonika tërthorte Lushnje-Elbasan, roli i saj në stilin dhe madhësinë e mbihipjeve 

tektonike në Albanidet e jashtme. Buletini i Shkencave Gjeologjike, nr. 1, f. 33-40.  

4. Melo V, 1961 - Pasqyrimi i lëvizjeve neotektonike në ndërtimin e terracave të Shkumbinit në sektorin Elbasan-

Peqin. Buletini i Shkencave Natyrore, nr.2, f. 135-148. 

[5]. Naço P, 1997 - Mbi ecurinë e flisheve në sektorin në veri të Diapirit kripor të Dumresë. Buletini i Shkencave 

Gjeologjike, nr. 1, f 13-   

[6] Naço P, Cina A., Vinçani F., 2009 - The Vlora-Elbasan-Diber fracture, Albania. European Congress, Mynich.   

[7]. Naço P, Godroli M., Hamiti S., Mio I., Çobo M., 1987 - Ndërtimi gjeologjik dhe vlerësimi i perspektivës 

naftëgazmbajtëse dhe e mineraleve të tjera të dobishme të rajonit Kostenjë-Okshtun-Çerenec., studim. Fondi 

Qendror i Gjeologjisë, Tiranë. 

[8]. Naço P, Hamiti S., 1998 - Mbi tektonikën e rajonit Neshtë-Okshtun-Cerenec. Buletini i Shkencave 

Gjeologjike, nr.1, f. 23-32. 

[9] Naço P, Kodra A., Çina A., Bedini E., 2005 - Active tektonics, evaporates and permanent seismicity of 

Elbasani area (Albania). Natyral hazards related to recent geological processes and regional evolution. Torino p. 

46-47. 

[10] Reci H, 2010 – Focal mechanism solution of Albanian territory earthquakes, for the period 1979-2010. Izmir, 

Turkey, 2010. 

[11]. Sulstarova E, 1986. Mekanizmi i vatrave të tërmeteve dhe fusha e sforcimeve tektonike aktuale në Shqipëri. 

Disertacion për gradën shkencore “Doktor i Shkencave”, Instituti Sizmologjik Tiranë. 



International Multidisciplinary Geosciences Conference IMGC2019 
 

31 

 

[12]. Sulstarova E, Peçi V, Shuteriqi P, 2000 - Vlora-Elbasani-Dibra (Albania) transversal fualt zone and its 

seismic activity. Journal of Seismology 4: 117-131. 

13. Tagari Dh, 1993. Etude neotectonique et seismotectonique des Albanides: Analyse des deformations et 

geodynamique du Langhien a l’actuel. These de Doctuer en Science. Paris-Sud, Orsay. 

[14]. Tushaj D, Mëhillka Ll, Xhufi Ç, Veizi V, 1991 - Modeli strukturor i Albanideve të jashtme. Buletini i 

Shkencave Gjeologjike, nr. 1, f. 171-177. 

[15]. Velaj T, Premti I, Bandilli L, Bajo I, Bega Z, 1991 - Diapirizmi evaporitik në Shqipëri dhe ndikimi i tij në 

stilin tektonik mbihipës. Buletini i shkencave gjeologjike, nr.1, f. 43-50.  

  



International Multidisciplinary Geosciences Conference IMGC2019 
 

32 

 

DRAZHNJA ORE BELT – GEOLOGICAL, MINERALOGICAL 

OVERVIEW AND 3D INTERPRETATION, KOSOVO (SE EUROPE) 

Bahri HYSENI 

University of Mitrovica “ISA BOLETINI” Faculty of Geosciences, Department of Geology  

Contact email: bahri.hyseni2013@gmail.com 

 

Abstract:  

The Drazhnja deposit is located in the Eastern Kosovo, 23 km northeast from Prishtina, in the external zone of the 

Trepca Mineral Belt (The Trepca Belt of Pb+Zn+Ag mineralization is located within the NNW-SSE trending 

Vardar zone). The area belongs to the western margin of the Lece massif and is composed of andesite-dacite 

volcanic and pyroclastics of the Late Mesozoic-Early Tertiary age. The Lece intrusive complex has intruded a 

folded Cretaceous sedimentary sequence, as well as metamorphosed Paleozoic-Mesozoic rocks (mainly schist and 

carbonates) and small serpentine lenses of Jurassic age. The mineralization has mostly a hydrothermal-

metasomatic character and occurs in the form of stock works, impregnations, and also filling fractures in 

carbonates. Main ore minerals are sphalerite, boulangerite, galena, pyrite and marcasite. About 6 million tonnes of 

Pb+Zn ore with content above 7 % has been documented. Only Drazhnja mine is presented in this paper. 

Key words: Kosovo, Trepca Belt, Drazhnja, Mine, Deposit, Lead, Zinc, Vardar zone, Reserves and Resources, 

 

INTRODUCTION 

The history of lead and zinc mining in Kosovo is woven into with the history of Kosovo itself. In the modern era, 

the production of lead and zinc has been synonymous with Trepça. This briefing note describes the current 

situation at Trepça and examines its future outlook. Mining activities and smelting of the silver bearing lead-zinc 

ore in Kosovo has a long history and can be dated back to even pre-Roman times as the relics of tools and diggings 

show. From the Roman period to the Middle Ages, the area between Serbia and Greece especially the southern part 

of Kosovo was intensively exploited for its lead-zinc and silver ores and at that time was one of most important 

sources of its kind. The Roman and Ottoman Empires fought to take control of the silver mines in Kosovo and at a 

later stage the Serbian Middle Kingdom produced much of its coinage from silver mined at Artana/Novo Berdo. 

The British company Seltrust, founded at one stage, operated nine mines in Trepça as shown on the map (Fig. 1). 

Currently, only five of these have significant remaining resources, although all have the potential for extensions to 

the known mineralization. The mining and processing infrastructure following the conflict was in a very poor 

condition. However, after major effort and significant investment, four of the mines have recommenced limited 

production. The successful industry of the 1960s and the historic mines were founded on the quality of the lead-

zinc deposits that occur in the Trepça Mineral Belt running in a NW-SE direction from Kapaonik (Beloberdo) in 

the north to Batlava (Drazhnja) - Kizhnica in the south. 
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Fig. 1. Geotectonic setting of Vardar Zone and Drazhnja Belt unit (Hyseni et al. 2010, modified) 

 

 

TREPÇA MINERAL BELT REGIONAL GEOLOGY 

The linear Trepça “Belt” of lead-zinc mineralization extends for over 80 km in northern Kosovo, and includes 

numerous mines and occurrences (Figs. 1, 2). Although evidence of mining dates back to the Romans, who were 

primarily interested in small gold occurrences, modern mining began in 1930 at the Stan Terg lead-zinc mine, 

which is located on the Trepca stream. 

The Trepca Belt, which comprises part of what has been previously described as the Kapaonik District (FORGAN, 

1948; JANKOVIC et al., 1997), includes numerous lead-zinc deposits. On a regional scale, the Trepça Belt 

belongs to the Kosovo sector of the Serbo-Kosovo-Macedonian-Rhodope metallogenic belt of Oligocene-Miocene 

age. 

This includes the base and precious-metal districts in Kosovo, southern and western Serbia, Macedonia, northern 

Greece and southern Bulgaria (HEINRICH & NEUBAUER, 2002). The Trepça Belt lies within the NNW-SSE 

trending Vardar tectonic zone (Fig. 2). The regional structure marks the fundamental suture between the Serbo- 

Kosovaro-Macedonian Massif, which is underlain by late Proterozoic metamorphic successions, and the Dina 

rides, which are comprised of Mesozoic ones with typical alpine deformation. 

The Vardar Zone contains fragments of Paleozoic crystalline schist and phyllite, with unconformable overlying 

Triassic clastics, phyllites, volcanoclastic rocks and Upper Triassic carbonates. Serpentinized ultrabazik rocks, 

gabbros, diabases and sediments of the ophiolite association characterize the Jurassic. The Cretaceous sequence 

consists of a complex series (sometimes described as mélange) of clastics, serpentinite, mafic volcanics and 

volcanoclastic rocks, and carbonates. The Tertiary (Oligocene-Miocene) andesite, trachyte and latite sub-volcanic 

intrusive, volcanics and pyroclastic rocks occur at several centres within the Trepça Belt, covering large areas 

(MILETIC, 1997). 
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They are particularly well developed in the eastern sector (the so-called Inner Vardar sub-zone) of the Vardar zone. 

Miocene and Pliocene shallow water sediments fill the Kosovo Basin, which borders the central and southern 

sectors of the Trepça Belt to the west. 

The structure of the Trepça Belt is dominated by NNW-SSE trending structures. Over thrusts with SE vergence are 

dominant, some of which are demonstrably post-Oligo-Miocene in age while others are clearly older. Congruent 

WSW-ENE structures link the dominant NNW-SSE trending structures. It is considered that many of the Vardar 

structures may be reactivated Variscan structures marginal to the Serbo-Kosovaro-Macedonian Massif. 

The possible influence of the NW-SE structures in the Drina-Ivanjica (Drenica) structural block, which is an 

external unit of the Dinarides and forms the western margin of the Vardar zone, are overprinted on the dominant 

NNW-SSE trend. 

Trepça geologists recognized three regional (NNW-SSE) trending zones of mineralization within the Belt (Fig. 1). 

Zone I includes Artana- (Novoberdo-) Batllavë. Zone I follow the boundary between the Kosovo sector of the 

Serbo-Kosovaro-Macedonian Massif, which is marked here by extensive Neogene calcalkaline volcanics and 

intrusive, with the Vardar Zone. 

Zone II extends from the Hajvalia - Kizhnica district in the south to Belo Berdo in the north and includes the Stan 

Terg mine and numerous other occurrences. Zone II follows the major fault that marks the eastern margin of the 

Miocene Prishtina basin, and its extension to the NNW and the intrusive and volcanic complexes (Fig. 1) in 

northern Kosovo. 

Zone III includes the Crnac mine, and extends along a number of lead-zinc occurrences on the western border of 

the Vardar Zone, where it is in contact with the Dinaride – Drina - Ivanjica (Drenica) structural block. 

 

Fig. 2. Vardar zone and position of Pb & Zn mineralization in Kosovo 
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DRAZHNJA MINE 

Exploration and mining history 

The Drazhnje deposit is located in the Eastern Kosovo, 23 km northeast from Prishtina, in the external zone of the 

TMB (Figure 1). The area belongs to the western margin of the Lece massif and is composed of andesite - dacite 

volcanics and pyroclastics of the Late Mesozoic-Early Tertiary age. The Lece intrusive complex has intruded a 

folded Cretaceous sedimentary sequence, as well as metamorphosed Paleozoic-Mesozoic rocks (mainly schists and 

carbonates) and small serpentine lenses of Jurassic age. 

The mineralization has mostly a hydrothermal - metasomatic character and occurs in the form of stockworks, 

impregnations, and also filling fractures in carbonates. Main ore minerals are sphalerite, boulangerite, galena, 

pyrite, and marcasite. About 4 million tonnes of Pb-Zn ore with Pb + Zn content above 6% has been documented. 

The analyzed samples came from the Saint George ore body 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Drazhnja regional Geology 
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DRAZHNJE MINERALIZATION 

The Pb-Zn deposits in Kosovo share a similar mineralogical signature that is typical for a metasomatic-

hydrothermal origin. The main ore minerals are galena, sphalerite, pyrite, pyrrhotite, arsenopyrite, and 

chalcopyrite with various contents of fahlores, and associated with various sulfosalts, like boulangerite, Bi-

minerals, Ag-minerals, and native elements. The gangue minerals are quartz and carbonates and, in the Stan 

Terg mine, also skarn minerals, like hedenbergite, wollastonite, and ilvaite are present. In the Artana deposit, 

ferrokësterite occurs in veinlets within sphalerite or along growth zones of sphalerite suggesting 

contemporaneous deposition of both minerals. Galena and chalcopyrite postdate sphalerite-ferrokësterite 

deposition, From Kizhnica are enriched in chalcopyrite, which postdates sphalerite-ferrokësterite occurs as 

growth zones or as single small inclusions. 

In the samples from the Drazhnje deposit, ferrokësterite is rimming and replaces sphalerite in boulangerite-

bearing ores. 

 

Fig. 4. Section through mainmineralised zone in Drazhnja mine 

 

3D MODELING OF MINERALIZATION SECTION 

In this paper, 3D modeling includes 3D geological object modeling, 3D modeling of orebody grade using a 3D 

kriging interpolation method, and a 3D modeling of mineralization using an improved IDW interpolation 

method. The methodology is based on Data Mine software and mathematical methods and includes several steps 

of processing data depending on the type of data. Some steps require establishing a virtual section based on 

geological knowledge in order to control the boundary of a geological object, or establishing virtual boreholes 

by combining statistics with a BP network for 3D interpolation calculation. Other steps such as data 

interpretation, information extraction, or 3D object model validation require user interaction. 

To construct an accurate 3D geological model from geological data (e.g., geological maps at different scales, 

cross- sections and boreholes), it was necessary to develop a methodology that also takes into account magnetic 

data. Geological maps synthesize geological information but they do not give a complete representation of the 

subsurface geology. Cross-sections and borehole logs add the third dimension to give a more detailed 

interpretation of subsurface structure. However, geophysical information was available; for a better constraint 

on the interpretation of structures and intrusive rocks. By combining contact locations and orientation of 

geology and geophysical information, 3D geological models were constructed very well. 

 

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/kriging
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/mathematical-method
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/data-interpretation
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/data-interpretation
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Fig. 5. Plan of boreholes grid 

 

Fig. 6. 3D section of boreholes evaluation 

 

Cross section for (Pb %) 
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Cross section for (Zn %) 

 

Concluding Remarks 

The mineralization in Drazhnja mine is very similar in the Trepça Mineral Belt among different deposits. 

Only members of lead - zinc solid solution were found, and there is no evidence of presence other minerals 

enriched in Cu, Ag, Cd, In, or Ge. The chemical composition of Pb and Zn group minerals indicates extensive 

mutual substitution between Fe and Zn. Estimated temperatures on the basis of coexisting sphalerite-galena 

group minerals, indicate a wide range of ore precipitation in this deposit: 245–295 _C (Drazhnje).  

Although sphalerite and galena minerals precipitated simultaneously during cooling of the hydrothermal fluids, 

oscillatory zoning in sphalerite (as evidenced by ferrokësterite growth zones) suggests fluctuation in physico-

chemical conditions, and short-time intervals of magmatic pulses. Lead and Zinc minerals at Kosovo contain big 

amounts of In, Ga, and Ge, and may be considered as potential carriers of critical metals in the district with 

implication for future exploration. 
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ABSTRAKT 

Rënia drastike e lëndëve djegëse me prejardhje fosile, efektet e ngrohjes globale si pasojë e shfrytëzimit jo 

racional dhe të pa kontrolluar të resurseve minerare dhe pjesërisht për shkak të rritjes dinamike të ekonomisë në 

Kinë dhe Indi, ka nxitur komunitetin shkencor dhe institucionet e energjisë në botë që shtyjnë vendet e 

zhvilluara dhe ato në zhvillim që "periudha e përdorimit të qymyrit të shënoj një pikë kthese". Kosova, me 

gjithë rezervat të mjaftueshme të qymyrit/linjitit, po kalon nëpër një periudhë krize ristrukturimi dhe reformimi 

të sektorit të minerar dhe atij të energjisë.  

Tani, kur ekspertët nga vendet e zhvilluara, përmes qasjeve të reja të përpunimit minerar po promovojnë 

metodat e “valorizimit dhe fisnikërimit te qymyreve në artëzi", Kosova ende është në kërkim të një qasje te re 

teknologjike e cila përveç në avancimin e metodave të pasurimit minerar dhe gjenerimit të energjisë do të 

ndikonte edhe në përshpejtimin e strukturimit te sektorit minerar dhe atij të energjisë drejt një regjimi të ri 

energjetik. 

Përderisa thëngjilli vazhdon të jetë një burim i rëndësishëm i energjisënë BE edheKosova do të duhej të insistoj 

që rezervat e saja të linjiti t’i promovoj dhe valorizojnë nivelin që do të mund të përmbushnin caqet e BE-së në 

kontekstin e shfrytëzimit si burim energjie, rritje të sigurisë për furnizim me energji dhe ulje të ndikimeve 

negativ në mjedis. Të gjitha studimet e gjertanishme nga fusha e pasurimit te qymyreve kanë vërtetuar se 

opsioni i përftimit të energjisë nga linjitit është alternativa më pak e shtrenjtë termike madje edhe kur kostot 

relativisht të larta mjedisore të linjitit futen në çmim. 

Mirëpo aplikimi i qasjeve të reja të gjenerimit të energjisë është i mundur vetëm pas avacimit të metodave të për 

pasurimin e linjitit përmes proceseve fiziko-kimik të karbonifikimit që do shkaktonte ndryshime në përbërjen e 

lëndës organike nën ndikimin e temperaturës, trusnisë dhe kohës.  

Fjalët kyçe; burimet e energjisë, fuqia e energjisë, valorizimi, përparimi teknologjik. 

 

HYRJE 

Pavarësisht kompromisit ndërkombëtar, i arritur që nga Protokolli i Kyotos, dhe së fundmi ai i Parisit, për të 

zvogëluar emetimet e gazrave se rrënë nivelin që ishin në vitin 1990, ende po mbizotëron një disbalancë 

domethënë se në mes përdorimit racional të resurseve, rritjes ekonomike dhe qëndrueshmërisë së mjedisore. 

Rritja enorme e shfrytëzimin e qymyrit dhe lëndëve tjera djegëse me prejardhje fosile, të cilat sipas të gjitha 

parashikimeve për ditë e më shumë po shterojnë, në fakt përveç që mundësuan revolucionin industrial, dhe 

ngrohjen globale, kërkesat për shfrytëzim racional i ka shtyrë institucionet energjetike që paralelisht me 

përshpejtimet për energjinë e pastër, te përshpejtojnë edhe me qasjet e reja teknologjike, të cilat paralelisht, do te 

maksimizonin potencialet energjetike nga karburantet me prejardhje fosile, dhe do të avanconin metodat e 

valorizimit dhe gjenerimit të energjisë nga qymyret në atë nivel që do të garantonin shfrytëzim racional të tyre si 

dhe uljen e ndikimeve negative në mjedis.  

Edhe përkundër kësaj dhe iniciativave të vendeve të ndryshme për të prodhuar vetëm energji të gjelbër, konsumi 

i qymyrit në botë ka shënuar rritje prej 1% në vitin 2017. 

Sipas të gjeturave nga “Bernstein Research”, në vitin 2017, SHBA ka djegur vetëm 943 milion ton qymyr. 

Ndërsa, në të njëjtin vit, vetëm Kina ka djegur 4 miliardë ton, aq sa digjet e gjithë pjesa tjetër e botës. Prandaj, 

Komisioni Evropian për Energji përmes reformave në Sektorin e Minierave dhe Energjisë i financuar nga shumë 

donator, në vendet e Ballkanit Perëndimor, po promovon qasje të reja për shfrytëzimin dhe valorizimin e 

burimeve minerale të energjisë, [7]. 



International Multidisciplinary Geosciences Conference IMGC2019 
 

41 

 

Bashkimi Evropian është importuesi më i madh i energjisë në botë, dhe kështu konsumatori i dytë më i madh që 

importon 50% të energjisë [3], kështu që anëtarët dhe vendet aspirantë të BE-së duhet të avancojnë qasjen në 

shfrytëzim dhe valorizim të burimeve të energjisë dhe të arrijnë një kompromis i përnjë përdorim më racional të 

burimeve dhe zhvillimin e politikave të integruara të energjisë. Tabloja e energjisë në Evropës po ndryshon 

shpejtë sepse kërkesa globale për energji, pritet të rritet për 60% deri në vitin 2030, pjesërisht për shkak të rritjes 

dinamike të ekonomisë në Kinë dhe Indi. 

Ndërsa Kosova edhe përkundër rezervave të mëdha të linjitit (mbi 14 miliard ton), vazhdon të vuan nga një 

furnizimi i pa qëndrueshëm dhe i kushtueshëm me energji, si dhe nga kostot e larta mjedisore për shkak se nuk i 

ka zhvilluar metodat e pasurimit dhe valorizimit si dhe aplikon teknologjitë e gjenerimit të energjisë kanë në 

nivel të ulët të progresit teknologjik. Përderisa linjiti është resursi më i rëndësishëm energjetik i Kosovës, i cili 

furnizon rreth 97% të prodhimit total të energjisë elektrike, atëherë jo vetëm qasja teknologjike e gjenerimit të 

energjisë por edhe ajo e pasurimit dhe valorizimit të lijnjiti do të duhej të garantonte rritje të vlerës kalorike, do 

të maksimalizonin disponueshmërinë teknike të impianteve, do të rrisnin koeficientin e shfrytëzimit dhe do të 

minimizonin ndikimet negative në mjedis. 

Aplikimi dhe efektiviteti i teknologjive te reja të gjenerimit të energjisë të cilat për indikator kyç kanë prodhim 

të energjisë shtesë terrmike, rritjte të eficincës, disponueshmërisë neto të impiantit, ulje të konsumit të linjitsi 

dhe vlera të kufizuara të emitimit të ndotësve është në vartësi të nivelit të fisnikrimit të linjitit [3].  

Valorizimi i resurseve/rezervave minerale, posaçërisht resurset minerare të linjitit është nga qëllimet kyçe te 

“Strategjisë Mineraret e Republikës së Kosovës për periudhën 2012 – 2025”[2], dhe për të përmbushur ketë 

objektiv strategjik do të duhej që të përshpejtohej me progresin teknologjik pararlelisht në të dy drejtimet; në ate 

të valorizimit të resurseve minerare si dhe ate të gjenerimit të energjisë elektrike dhe terrmike. 

 

METODOLOGJIA  

Ky rast studimor është i ndërlidhur me projektet e energjetike të Kosovës të cilat kanë për fokus zhvillimin e 

kapaciteteve te reja energjetike me bazë nga linjiti. Në studim, po ashtu kemi shfrytëzuar faktet dhe parametrat 

teknik të projektit kryesor “TC Kosova e Re”. 

Ndërsa për të vlerësuar efektin e qasjeve të reja teknologjike për pasurimin e linjitit kemi shfrytëzuar të dhënat 

ilustruese për tharjen e thëngjillit CFB, pasi që studime specifike për këtë nuk janë bërë në Kosovë. Vlerësimet 

mbi efiçiencën dhe emisionet janë nxjerr nga shqyrtimet e mundësive teknologjike për zëvendësimin e 

teknologjisë së TC Kosova A duke djegur linjitin sipas metodave-qasjeve teknologjike si tek referencat [4,5]; 

✓ djegie e thëngjillit të pulverizuar (“Pulverized coal combustion”) në termocentrale nën-kritike apo 

super-kritike me avull dhe 

✓ djegie e shtratit të lëngshëm qarkullues (“circulating fluidized bed combustion”) në termocentrale nën-

kritike me avull.  

Studimi ka marrë parasysh vlerësimin e ekipit të projektit të Bankës Botërore të Kornizë Strategjike për 

Zhvillim dhe Ndryshim të Klimës (SFDCC), si dhe zbatimin e kritereve të KSZhNK-së në projektet energjetike 

të Kosovës, si dhe të dhënat analitike të hartuara nga institucione të ndryshme gjatë 20 viteve të fundit lidhur me 

mundësitë, sfidat dhe gjendjen energjetike në Kosovë. Të gjitha studimet kanë vërtetuar se opsioni i përftimit të 

energjisë elektrike dhe energjisë së qëndrueshme nga linjitit është alternativa më pak e shtrenjtë termike madje 

edhe kur kostot relativisht të larta mjedisore të linjitit futen në çmim.   

 

VALORIZIMI I RESURSEVE ENERGJETIKE-LINJITIT PËRMES ZHVILLIMI TË 

TEKNOLOGJIVE TË REJA TË ENERGJISË 

Edhe pse thëngjilli vazhdon të jetë një burim i rëndësishëm i energjisë në BE, dhe do të vazhdojë të jetë i 

rëndësishëm gjithashtu edhe për Kinën dhe vendet tjera në zhvillim. Ka kuptim që edhe Kosova të 

maksimizojnë burimet e saja energjetike për të garantuar sigurinë në furnizim, çmime transparente dhe 

reflektuese të tregut si dhe reduktuar ndikimin negativ të prodhimit të energjisë në mjedis. Deri më tani zgjidhja 

e problemeve mjedisore përmes zhvillimit te teknologjive të reja të energjisë ka pasur pak vëmendje në 

agjendën e Sekretariati Evropian të Energjisë. 

Rritjes së efikasitetit gjenerues dhe kontrollit të emisioneve sipas kostove më efektive, do t’i paraprinte një 

teknologji fleksibilitet e provuar komercialist dhe efiçiente e cila prodhon bazën për një varg fazash me 

produkte me vlerë të lartë nga lënda e parë/linjiti me vlerë të ulët. 
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Mundësitë komerciale e teknologjike të Kosovës për kaluar në një rezhim të ri të energjisë nga linjiti janë: 

✓ djegieje e “thëngjillit të pulverizuar/pluhur” në termocentrale me presionin nën-kritike apo super-

kritike te avullit dhe  

✓ djegieje ne “shtratin fluidizues nën vrushkull/qarkullim” në termocentrale me presionin nën-kritike te 

avullit. 

Valorizimi i lëndëve të para-linjiti dhe atyre teknologjike, sipas të dy këtyre qasjeve teknologjike konsiston ne 

uljen e konsumit specifik, ku tharja e linjtit është pjesë e përgatitjes dhe bluarjes së thëngjillit me avull nën 

presion të ulët. 

Tharja është gjithashtu integrale në dizajnin termodinamik të impiantit, [5] dhe shfrytëzohet për të përmirësuar 

presionin e avullit, cilësinë e bluarjes së linjitit dhe mbi të gjitha për të përmirësuar kualitetin e ndezjes dhe 

flakës, tregues këta që janë kyç për efikasitetin e impianteve energjetik si dhe minimizimin e efekteve ndotëse 

në mjedis. 

Fazat më të rëndësishme te valorizimit të resurseve energjetike dhe kontrollit te emisioneve sipas kësaj qasje 

teknologjike janë; tharja dhe bluarja e linjitit sipas një diagrami rigorozisht të paracaktuar granulometrik. Pas 

kësaj vazhdohet me sitjen, seleksionimin e përzierjes sipas fraksioneve dhe vazhdimin e pasurimit përmes 

procesit të pelitizimit dhe briketimit, si parakusht për minimizimin e efekteve kalorike tek fraksioneve e imta. 

Kontrolli i emetimit të komponentëve ndotës përfshinë, kapjen dhe ruajtja gjeologjike te dyoksidit të karbonit 

(CCS) me një reduktim të ndjeshëm (derinë 90%) të emisioneve CO2 nga gjenerimi i bazuar në thëngjill (dhe 

gaz), [4,5]; zbutjen e emisioneve të ndotësve SOx, NOx dhe redukimi i emitimit të grimcave, [6]. 

Teknologjitë e tilla, sipas se cilës do te ngritët edhe TCKR do të përmbushin kërkesat për sa i përket vlerave të 

emetimit konform vendimit zbatues të Komisionit (EU) 2017/1442 të datës 31 korrik 2017, për ngritjen e 

teknikave të mira (BAT) në kuadër të Direktivës 2010/75/EU të Parlamentit dhe Këshillit Evropian për 

impiantet e mëdha me djegie. 

 

Tabela 1. Vlerat e kufizimit të emetimit tek TC Kosova e Re, [4] 

 

 

Vendet anëtare dhe aspirante të BE-së edhe pse kanë disa detyrime ndaj vendosjes së drejtë të raporteve në mes 

shfrytëzimit racional të resurseve; zhvillimit te teknologjive të reja të energjisë dhe mjedisi po vazhdojnë të 

neglizhohet përsëri edhe me traktatet e përditësuara. 

Presioni publik, dhe qasja jo e drejtë ndaj avancimit të teknologjive që promovojnë djegien dhe valorizimin e 

linjitit si burim i rëndësishëm energjia, jo vetëm që ka shtyrë Kosovën që të importojnë energji me kosto të lartë 

për mjedisin dhe për qytetaret, por në të njëjtën kohë po e ngadalëson procesin e reformimit strukturor të sektorit 

minerar dhe energjisë, duke u kthyer kështu në një pengesë për një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik.  
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REZULTATET, FAKTET DHE DISKUTIMI 

Tabloja e energjisë në Evropës po ndryshon shpejtë sepse: kërkesa globale për energji, pritet të rritet për 60% 

deri në vitin 2030, pjesërisht për shkak të rritjes dinamike të ekonomisë në Kinë dhe Indi. Ndërsa në tënjëjtën 

kohë rezervat e lëndëve me prejardhje fosile në Evropë janë duke u zvogëluar, të cilat kanë ndikuar që çmimi 

për naftë dhe gaz të jetë në ngritje, duke u bërë kështu shumë më të paqëndrueshme. Prej një çmimi shumë të 

ulët prej $10 një barrel në dimrin e viteve 1998-99, çmimet e naftës janë ngritur, sipas parashikimit te 

Administratës Amerikane për Energjinë çmimi mesatar i naftës së papërpunuar Brent, në vitin 2018 do të jetë 

për 37% më i lartë krahasuar me vitin paraprak, [4]. 

Bashkimi Evropian është importuesi më i madh dhe konsumuesi i dytë më i madh i energjisë në botë. Sot, 

importet e BE-së janë diku rreth 50% të energjisë së vet. Pa një reformë të politikës kjo do te ngritët në 70%. 

Ndërsa kjo perqindje për gaz do të jetë edhe më e lartë. 

Klima jonë është duke ndryshuar. Sipas panelit bashkë-qeveritar për Ndryshimet Klimatike, ndryshimet 

klimatike tani më kanë bërë botën për 0.6°C më të ngrohtë. Në skenarin e rastit më të keq, temperaturat mund të 

ngritën në 5.8°C deri në fund të shekullit, [4] 

Në përgjithësi, në botë burimet që dominojnë furnizimin me energji janë: nafta, gazi natyror dhe thëngjilli. Sipas 

ANE (Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë) deri në vitin 2030 supozohet që pjesa më e madhe e furnizimit me 

energji të jetë si ne tabelën 2. 

Tabela 2.  Burimet që dominojnë furnizimin me energji 

 

Ndërsanë raport më ketë, burimi kryesor i prodhimit të energjisë në Kosovë është linjit, (fig.1)

 

Pra, thëngjilli do të vazhdojë të jetë një burim i rëndësishëm i energjisë në Kosovë, dhe gjithashtu do të 

vazhdojë të jetë i resursi kryesor përnjë zhvillim të qëndrueshëm ekonomik. 
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Për dallim nga Serbia, Bosnja dhe vende tjera të Evropës juglindore, Kosova për ndërtimin e kapaciteteve të reja 

energjetike dhe energji te qëndrueshme, ka zgjedhur  konsorciumin ndërkombëtar “Countur Global”, për  

ndërtimin e Termocentrali Kosova e Re me kapacitet gjenerimi prej 500 ose 450 MW.Një progres i till 

teknologjik i fisnikërimit të linjitit dhe rritjes së kontrollit të emisioneve gjatë procesit të djegies do të garantonte 

prodhim të energjisë sipas këtyre parametrave teknik;  

✓ mbi 200 MWth energji termike shtesë për kogjenerim/ngrohje; 

✓ mbi 40% efiҫiencë neto të impianitit, me mbi 90% disponueshmëri; 

✓ 39% më pak konsum të linjitit krahasuar me TC A; 

✓ 25% më pak konsum të linjitit krahasuar me TC B; 

✓ 10% më pak konsum të ujit neto krahasuar me TC B; 

✓ 25x reduktim të emitimeve të SO2* 

✓ x reduktim të emetimeve të NOx* 

✓ 20x reduktim të emitimeve të pluhurit*, [4,5]. 

 

Sipas strategjisë për energji, supozohet që TC Kosova B do të rehabilitohet ndërsa TC Kosova A do të mbyllet, 

ku me pas struktura e prodhimi të energjisë do të duke si në figurën 2. 

 

Figura 2. Struktura e kapaciteteve energjetike ne Kosovë pas ngritjes e kapaciteve TC Kosova e Re 

Nga analiza e vetëm dy nga shume opsionet e mundshme te valorizimit te linjiteve te Kosovës, rezulton se; 

Kostoja e nivelizuar e energjisë elektrike (“Levilized Electricity Cost –LEC”) - duke përfshirë eksternalitetet 

mjedisore – e llogaritur sipas studimit për termocentralin e ri të linjitit, TC Kosova e Re, çmimi është: 81.42 

€/MWh krahasim me 89.78 € /MWh për gazin natyror dhe 161.45 € /MWh për naftë; 

Duke marre ne konsiderate edhe kostot konsiderueshëm më të lartë të prodhimit të linjitit (rritje deri në 70%) 

dhe me kosto më të lartë të ndërtimit të termocentralit të linjitit (rritje deri 25%). Çmimi i energjisë së gjeneruar 

nga termocentrali TC Kosova e Re ri të linjitit ka rezultuar 81.42 € /MWh (ky çmim nuk përfshinë ndikimin 

mund t’i reflektojnë nga obligimet e QeverisësëKosovëspër blerjet e energjisë elektrike të gjeneruar nga TC 

Kosova e Reme çmim sipas marrëveshjes, për periudhë 20-vjeçare). 

Edhe pse me kosto konsiderueshëm më të lartë është llogaritur të prodhimi i linjitit (rritje deri në 70%), 

ristrukturimi i gjeneratorëve ekzistues të TC Kosova A- duke përfshirë eksternalitetet mjedisore me është 

llogaritur me çmim prej 60.75 €/MWh. 

Sa i përket, opcioni i gjenerimit me kosto më të ulët nga TC Kosova e Re, në qoftë se nuk merren parasysh 

eksternalitetet e mjedisit, çmimi është 50.05€/MËh. 

Megjithatë, kur eksternalitetet e mjedisit janë marrë plotësisht në konsideratë hidrot e vogla duket të kenë çmim 

më të ulët në 53.60 €/MWh, edhe pse kjo mund të rritet në mbi 63€/MWh. 
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Kapacitet e tjera të ripërtëritshme kanë çmim diçka më të lartë, biogazi dhe biomasa (në mes të  90 €/MËh dhe  

99 €/MWh); hidrocentrali Zhur  (96.40 €/MWh); kapacitete nga era (101€/MWh deri në 119 €/MWh), 

kapacitetediellore PV sillen me çmime duke filluarnga251 €/MWh derinë 270 €/MWh, [4,5]. 

 

4.1 Kosova në raport me politikat energjetike te BE-së 

Krijimi i një tregu të vetëm të vërtetë të energjisë ne BE – është në letër por jo edhe në praktikë. 

Edhe pse Qeveritë e Shteteve te Evropës kanë hedhur dhjetëra miliardë euro në energji alternative ndaj energjisë 

fosile, realiteti është ende larg ambicieve ngase të qenët njëkohësisht i pastër dhe konkurrues po rezulton, 

gjithnjë e më e pamundur. Pra, shtet e BE janë të famshëm për prirjen e gjelbër por, shqetësohen nga fakti se 

kontinenti ose mund të jetë i pastër, ose mund të jetë konkurrues! 

Në shqyrtimin e vet, të sistemit tregtar të emetimeve të BE-së, Komisioni dështoj për të lidhur skemën me 

programet e tjera rreth botës përderisa ato po zhvilloheshin. 

 

Disa nga faktet; 

Vetëm, SHBA në vitin 2018, do të djegë 943 milion ton thëngjill, aq sa dogji edhe në vitin 1993. Kurse Kina, e 

cila djeg 4 miliard tonë qymyr në vit-aq sa djeg e gjithë pjesa tjetër e botës. 

Gjermania nxjerr rreth 172 milion ton qymyr në vit, nga i cili vie 40 % e prodhimit të energjisë kundrejt 

mesatares evropiane prej 23 %. 150 termocentarlet e saj me qymyr, ku së bashku me impiantet e tjera me naftë, 

çlirojnë shifrën e frikshme prej 256 milion tonë CO2 - rekord absolut në Evropë.Në fakt kjo industri ka 

prejardhje historike, ku  ngritja e ekonomisë së fuqishme gjermane është bazuar që prej më se  një shekulli në 

qymyrin dhe çelikun e Ruhrit.  

Në Britani, termocentrale të vjetra të bazuara në qymyr po riaktivizohen për të mbuluar mungesat e prodhimit 

nga projektet e energjisë së ripërtërishme. 30 termocentraleve të reja me djegin qymyr që po planifikohen dhe 

ndërtohen në Japoni. 

BE gjegjësisht KE, do të formojë partneritete ndërkombëtare për të punuar në projekte specifike. Për shembull, 

është nënshkruar një marrëveshje me Kinën për të bashkëpunuar për teknologjinë e gjenerimit të energjisë me 

emetime afër zeros, nëpërmjet tërheqjes së dyoksid karbonit dhe akumulimit. Kompanitë kineze janë përfshirë 

në ndërtimin e rreth një së pestës së kapaciteteve të reja energjetike të qymyrit në mbarë botën, kryesisht në 

vendet përgjatë programit të saj të investimeve “Një Rrip, Një Rrugë”, projekte të gjelbra dhe me emetime të 

ulëta të karbonit. Projekt këto ambicioz, që në Perëndim shihet si një përpjekje nga Kina për të rritur globalisht 

ndikimin ekonomik. 

Vendet e Evropës Juglindore po planifikojnë ose janë në proces të shtojnë rreth 6 GË kapacitet të ri të energjisë 

nga qymyri deri në vitin 2030, financuar kryesisht nga investitorët kinezë. Ndërsa të njëjtën kohë, shumica e 

këtyre vendeve përpiqen të bashkohen me BE në mes 2020 dhe 2030. 

 

Fig.3 Kapacitet e ngritura dhe qe planifikohën të ngriten në Ballakanin përendimor. 
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Kosova, krahas ngritjes së kapaciteteve te reja gjeneruese prej 500 ose 450 MË, ne të njëjtën kohë është pajtuar 

për dekomisinimin e TC Kosova A me disponushmeri aktuale prej 432 MË, [4]. 

Krahas këtyre mundësive, Kosova ka nevojë urgjente për një Dizajn të Tregut të Energjisë Elektrike të saj në 

mënyrë që; 

Të mirëmbajë dhe rikthej konkurrencën - konsumatorët do të shërbehen më së miri nëse ka konkurrencë të lirë 

në gjenerim dhe në tregjet me shumicë, duke përfshirë tregtimin ndër-kufitar, si dhe tregjet me pakicë. 

Të garantoj çmime transparente dhe reflektuese të tregut - kontratat për liferim me shumicë të energjisë duhet të 

reflektojnë çmimet konkurruese të tregut dhe nuk duhet të favorizojnë asnjë furnizues të energjisë në tregun me 

pakicë.  

Prodhimi të mos varët nga ndër-subvencion - Konsumatorët me pakicë duhet të paguajnë çmimet që reflektojnë 

koston për energjinë e liferuar tek ata, duke reflektuar koston e liferimit si dhe koston e vërtetë të shitjes me 

shumicë të energjisë - aty ku aplikohen tarifa specifike sociale, kostoja nuk duhet të dëmtojë ndonjë 

konsumatorë tjetër.  

Sistem i sigurt me konsumatorë që mbështesin investimet e nevojshme përmes tarifave të tyre - aty ku kërkohen 

përfitime specifike sociale siç janë energjia e ripërtëritshme ose siguria e furnizimit, atëherë çdo kosto shtesë 

duhet të përballohet proporcionalisht nga të gjithë konsumatorët. 

Ulja e varësisë (e cila aktualisht është lartë) e furnizimit nga importet e shtrjeta – prishja e sigurisë së furnizimit; 

Çlirimi nga çmimet më të larta të energjisë – mungesa e konkurencës së mjaftueshme; 

Mungesa e nje tregu likuid, - çmime te favorizuara për shitjet tek furnizuesit me OShP për shërbimin universal 

të furnizimit (USS)-KESCO; 

Liri nga struktura aktuale e tregut, e cila nuk garanton raporte të favorshme në mes; shfrytëzimit racioanl të 

burimeve energjetike, progresit teknologjik - kalimit në një rexhim të ri energjetik dhe mbrojtës mjedisore. 

Nga fillim viti 2019 të marrë pjesë në Bursën Shqiptare të Energjisë (APEX) si treg i caktuar i një ditë përpara 

(DAM). 

 

4. KONKLUZIONET 

Edhe për kundër faktit se Kosova ka pasuri të madhe të burimeve të linjitit, (rreth 12 miliard ton), dhe po ashtu 

duke qene nën një progres të lartë teknologjik që po dominon kudo në botë procesi i tranzicionit drejt një regjimi 

të ri energjetik në Kosovë ende nuk ka filluar. 

Sipas trendëve aktuale dhe parashikimeve në të ardhmen, thëngjilli po del të jetë burim më i lirë, i sigurt dhe 

efektiv për prodhimin e energjisë elektrike në Kosovë. 

Sot, rreth 2/3 e energjisë që shpenzohen në botë, shfrytëzohet në formë te nxehtësisë, ndërsa vetem 1/3 në formë 

të energjisë elektrike ose mekanike. Në fakt; 4/5 e energjisë së fituar nga djegia e ndonjë lënde djegëse, ndërsa 

vetëm 1/5 përmes shfrytëzimit të burimeve tjera të energjisë (ujit, erës, diellit, energjisë atomike, biomasesë, dhe 

burimeve tjera alternative). 

Kosova pra do të duhej të promovoj partneritet ndërkombëtarë ashu siҫ edhe po sugjeron BE për të punuar në 

projekte specifike. Kosova do të mund të ngritë kapacitet gjeneruse konkurente dhe të qëndrueshme vetëm nëse 

do të ndiqte shembullin e vendeve të BE dhe rajonit të cilat kanë zgjedhur teknologjinë e gjenerimit të energjisë 

me emetime afër zeros, nëpërmjet tërheqjes së dyoksid karbonit dhe akumulimit. 

Kështu që Kosova duhet ta marr per kosideratë ristrukturimin e kapaciteteve ekzistues të TC Kosova A- duke 

përfshirë eksternalitetet mjedisore dhe ndikimet tjera indirekte. 

Progresi teknologjik, dhe kalimi në një rexhim të ri energjetik do te arrihet vetëm nëpërmjet përmirësimit te 

konkurueshmerise dhe sigurimit te avantazheve konkurruese, dhe jo nëpërmjet proteksionizmit dhe 

subvencioneve.  

Synimi i përgjithshëm i Kosovës duhet të jetë – energji e qëndrueshme, e sigurtë, dhe konkuruese. 
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1.   ABSTRACT 

In the ultramafic massif of Gurёkuqi, Kosovo, beside the chromitite mineralization occur also one other 

mineralization sulfide-arsenide of Fe-Ni-Cu-Co-Au. Its geological setting, mineralogy of mineral associations 

and genesis are the main questions of this abstract. 

The presence of sulfide minerals of Fe-Cu-Ni associations is common related with ultramafic and gabbro-norite 

rocks, but this type mineralization that occur in Rahovec massif is very particular. It represents a mineralogical-

genetic interest because beside the amount of pyrrhotite and magnetite, a particular mineral Co-arsenide, 

skutterudite, CoAs3-n (and similar Co-Ni and Ni-Co arsenides, smaltine-chloantite) occurs also.  

The formation of this mineralization is result of moderate up to high temperatures of hydrothermal fluids and of 

interaction between these mineralizing fluids and wall ultramafic rocks from which have been extracted some 

metallic elements such as Ni and Co. From this process have been formation the Ni-rich sulfides as pentlandite 

and Ni-bearing pyrrhotite and Ni-pyrite, bravoite as well as Co-arsenide, skutterudite Ni-bearing.  

Keywords: Fe-Ni-Cu-Co-Au mineralization Rahovec ultramafic massif. 

 

2. INTRODUCTION 

The early information for GurёKuqi mineralization has rapports by [6]. As is reported by [9], from 1954-1959 in 

Kramoviku sector are implemented exploration works including geophysical survey, drilling, shaft and 

underground workings [10, 8] Early in 1958, a geophysical IP Survey was completed over Kramoviku sector [9, 

10]. The available data are scarce, but it is easy to understand that numerous anomalies are identified with 

intension to explore the largest geophysical anomalies, a 28m vertical shaft was completed. According to [9],  

sulfide mineralization was intersected. In 1958 boreholes 241 m and during 1959 five of them 344.2 m were 

drilled in this Kramovik sector. The result from the drilling works are narrow intersection of massive and 

disseminated pyrrhotite with Cu-Co-Ni sulfides were reported. The gold has not been analyzed before. The 

GurёKuqi sector was subject to exploration from 2006-2008 by Kosovo Resource Company LLC. During 2007 

the mentioned Company performed geophysical investigations (soil and rock ship sampling and trench sampling 

while during 2008 it carried out 12 drillings. One part of the boreholes intersected the mineralized zone. In 

addition to Co, Cu and Ni, interesting results for gold are evidenced. In 2010-2014 periode Arsi Company is 

focused in prospection and exploration activity on Gurё Kuqi-Llapçeve-Mrasori region of Rahoveci licensed 

area [7]. By [9], Kosovo Resources Company and Arsi Company the new target named “Northern Guёkuqi”, 

Mrasori mineral occurrence and other ones are identify, that the panorama of Fe- Ni-Cu-Co-Au mineralization is 

significantly enlarged. The exploration shaft in GurёKuqi area records a massive sulfide thickness by 14.7-23m 

with following mineralogy: pyrrhotite, pyrite, pentlandite, chalcopyrite, skutterudite, braithauptite, cubanite, 

sphalerite, magnetite, covellite, chalcite and trace of gold. The boreholes in Kramerik target supplied 0.3-4.28% 

Cu, 0.13-1.77%Co, 0.1-0.7%Ni and 0.4-2.5 gr/ton Au [7].  
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3. GEOLOGICAL SETTING 

The Fe-Ni-Cu-Co sulfide-arsenide hydrothermal mineralization of Gurёkuqi, Kosovo, is related with ultramafic 

massif of Rahovec. This massif is a northeastern extension of Gjakova-Tropoja-Hasi ultramafic massif 

belonging to eastern ophiolitic belt of Albania. The surface of this massif is over 80 km2 and it is covered 

transgressive upper Cretaceous sediments [11] 

Some mineralization types are situated in this massif from these the most widespread and important are 

chromitite ores, but the other ones as Fe-Ni-Cu-Co native gold bearing sulfide-arsenide mineralizations as well 

as oolitic iron ores occur also. 

Considerable concentration of Fe-Ni-Cu-Au sulfides, pentlandite, cubanite, chalcopyrite, pyrrhotite, as well as 

magnetite mineral association related with Rahovec massif occurs also. This mineralization type belongs 

restricted part of the ophiolitic pile. It is related with ultramafics, often close to gabbro-norites or within them. 

Two ore bodies shape are characteristic for those: lens-like composed by massive sulfide ores and vein quartz-

sulfide ones. 

The GurёKuqi mineralization is related with serpentinised dunites and harzburgites. The ore body outcrop in 

surface about 200 m with a thickness about 10-20 m. The mineralization has a spot character, that is 

distinguished by a heterogeneous distribution. The sulfide minerals are undergone an intensive supergene 

alteration, oxidation, that most part are transformed in to iron oxides-hydroxides, as component of thick iron-

cap. 

 

4. MINERALOGY  

The mineralization of Rahovec is composed by some minerals such pyrrhotite, skutterudite (and similar 

smaltine-chloantite) and magnetite. By ore microscopy, with polarizing reflected light rather particular textures, 

mineral intergrowth was evidenced. The pyrrhotite grains, the main mineral displays tabular shape, 

characterized by a perfect clivage that is clearly evidenced as result of latter change of supergene alteration 

process. The magnetite spots and network aggregates are situated between pyrrhotite grains, but some very 

small its grains occur as inclusions within host pyrrhotite grains also. 

For this mineralization is very particular the presence a rare mineral, skutterudite, cobalt arsenide CoAs3-n. 

Their spot aggregates are situated between pyrrhotite grains, but some big skutterudite crystals with perfect 

euhedral shape occur also and display a clear zonal structure that is evidenced due to alteration process of 

atmospheric agents. A particular exolution lamellar like-parquet texture is characteristic for chalcopyrite-

cubanite intergrowth. Many of minerals constitute this mineralization, as main pyrrhotite, pentlandite and 

magnetite, moderate amount valeriite, cubanite, chalcopyrite and skutterudite, whereas some others are as small 

amount up to trace as braithauptite and native gold. Some chromite grains occur within sulfide aggregates, 

distinguished by perfect euhedral shape and are rimmed by very thin crust of magnetite. The presence of this 

accessory mineral of dunites and harzburgites testify that mineralization is epigenetic in relation with 

ultramafics mineralization-bearing.  

Some similar Fe-Ni-Cu-Co-Au mineralizations occur in Tropoja-Hasi, Albania (Qafё Prushi, Skatina) ultramafic 

massif and in gabbro-norite one close to ultramafic one (Pёrroi i Bokёs-Helshan) composed by pyrrhotite, 

pentlandite, cubanite, chalcopyrite, cobaltite, native gold, nickelite and hedleyite [1, 2, 3, 4]. 

The mineral composition of Rahovec mineralization is vary varied as sulfide, arsenide, oxide even stibnite and 

native mineral that are source of a large chemical composition as Fe-Ni-Cu-Co-Au, S, As, Sb. The source of Cu 

is chalcopyrite and cubanite less some other minerals as supergene product derived by alteration of primary 

ones, as chalcocite and covellite. The abundant amount of Co is result chiefly of content of skutterudite, but a 

part of them is related also with some sulfide minerals as pyrrhotite, chalcopyrite and pentlandite that contain 

cobalt as isomorphic. In some pentlandite mineralizations related with ultramafics in Albania the cobalt content 

arrives 10% up to 23% [4], that represents a particular Co-pentlandite variety. In other question is contain of 

gold in this mineralization that beside its heterogeneous distribution in some part of ore body its amount is 

accentuated. A part of gold must be as fine grains hosted by sulfide mineral grains, whereas other part is as 

submicroscopic particles within sulfide and arsenide minerals. The superficial part of Rahovec deposit is 

composed by a thick iron oxide-hydroxide cover, an iron cap as product of supergene alteration of sulfide 

minerals. The presence of 0.2-0.5% Cu in this iron cap is a clear signal that a primary sulfide mineralization 

must be in the deeper part. 
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5. DISCUTION 

For the better understanding the hydrothermal mineralizing process, the source of substance, is necessary to take 

in consideration the mineral, elementary composition and mineral associations of a hydrothermal formation. The 

chemical composition of pyrrhotite is distinguished by a difference between Fe and S, and by contain Fe2+ and 

Fe3+that is reflected in this formula: Fe2+1-n Fe3+ 2/3n S. This difference is the consequence of the change of 

a part Fe-two valence into Fe-three valence and is conditioned by different settings of mineralization. The 

formation of pyrrhotite with Fe:S ratio about 1:1 in stand of pyrite with Fe;S ratio 1:2, is result non only by 

deficit sulfur anions in hydrothermal fluids (that is related with moderate-high temperatures of hydrothermal 

fluids, but also by active activity of wall rocks from which is extracted apart of iron [5]. The active influence of 

wall rocks into chemical composition of hydrothermal mineralization may be demonstrated by presence and 

composition of other mineral components such pentlandite and cobaltite. 

In the Pёrroi i Bokёs-Helshan, Albania Fe-Cu-Ni-Au hydrothermal mineralization related with gabbro-norite 

rocks close to ultramafic ones the cobaltite is distinguished by high Ni content about 9%, as result of enriched of 

fluids with Ni extracted from wall ultramafic rocks, chiefly by olivine. whereas in other hydrothermal 

mineralization situated in gobbro-plagiogranite rocks the Ni content is low, about 0.9%. The composition of 

pentlandite related with transition zone dunites contain low Co, about 0.3%, whereas this mineral as component 

of Fe-Cu-Ni mineralization related with gabbro-norites close to ultramafics is particular rich with 5% - 10% Co 

up to 23%, that represents a Co-variety [1, 2, 3].  

The Fe-Ni-Cu-Co-Au mineralization, the mineral and chemical elementary composition of hydrothermal 

mineralization is common product a part of matter derived from magmatic deep source and a part from wall 

rocks in which the hydrothermal fluids have been penetrated and extracted some metallic elements [3, 4]. 

  

 

Figure 1 Fine stick-like pyrrhotite crystals (polarizing reflected light, //nicols). 

4 3 

2 1 
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Figure 2 Euhedral tabular crystal of pyrrhotite (polarizing reflected light, //nicols). 

Figure 3 Tabular crystal of pyrrhotite with fine magnetite inclusions (polarizing reflected light, //nicols). 

Figure 4 Euhedral chromite crystals within pyrrhotite ground mass (polarizing reflected light, //nicols). 

 

Figure 5 Tabular skutterudite aggregate (polarized reflected light, //nicols). 

Figure 6 Euhedral crystals of skutterudite (polarized reflected light, //nicols). 

Figure 7 Euhedral polygonal skutterudite crystals (polarizing reflected light, //nicols). 

Figure 8 Valeriite spot between skutterudite aggregate (polarizing reflected light, //nicols). 

 

6. CONCLUSIONS 

The Fe-Ni-Cu-Co-Au GurёKuqi, Kosovo deposit represents a hydrothermal mineralization related with 

serpentinized dunites and harzburgite.  

This very large mineral association is composed by different sulfide and arsenide minerals as pyrrhotite, pyrite, 

pentlandite, chalcopyrite, cubanite, sphalerite, skutterudite, braithauptite magnetite and gold. Some other 

supergene minerals as covellite, chalcocite and iron oxide-hydroxide occur also. 

For GurёKuqi mineralization is very interest and importance the presence of skutterudite as a rare Co-arsenide 

mineral that occur as exception in ultramafic geological setting. 

5 6 

7 8 
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This mineralization has hydrothermal genesis that have been formed by hydrothermal fluids and by interaction 

between these fluids and wall ultramafic rocks from which some metallic elements are extracted. 

The thick iron cap containing the copper and gold is important significance for existence of primary sulfide-

arsenide mineralization in deeper part. 
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ABSTRACT 

The Fe – Ni laterites represent one of the most important mineral resources potential for Albania. These laterites 

are related to the eastern ophiolitic belt of Mirdita zone. Laterites have originated by the chemical weathering of 

the ultrabasic rocks. Usually laterites overly the ultrabasic rocks and underlie the carbonate rocks of Cretaceous 

in northeast and center region and paleogene rocks in southeast. This is the main lithostratigraphical criterion 

like a field guideline on the prospecting – exploration for lateritic ore deposits in Albania. The total mineral 

resources of Fe – Ni and Ni – silicate ore are estimated to behigher than 1 billion tons. 

Keywords: Fe – Ni Laterites, potential resource, Albania. 

 

INTRODUCTION 

In many papers it is written that the Fe–Ni-laterite deposits in Albania and Greece are mainly found in the 

Mirdita–Sub-Pelagonian and are related to ophiolites of Jurassic age(Eliopoulos & Economou-Eliopoulos, 

2000), (Thorne, et al., 2012), (Pumo, et al., 1982). Based on (Eliopoulos & Economou-Eliopoulos, 2000) these 

deposits have been affected by intense tectonism, which has created overthrusting, foliation, folding, and 

faulting. This has resulted in the transportation of the laterite bodies disrupting their continuity and in some 

cases mixing them with underlying rocks. 

(Thorne, et al., 2012)has written that nickel laterites are the weathering products of ultramafic rock exposed in a 

tropical to sub-tropical climate. Relativelyhigh temperatures and rainfall cause intense weathering, resulting in 

the destruction of the primary Ni-bearing minerals, olivine and serpentine and the leaching of Si and Mg. 

(Pumo, et al., 1982)in their work citied, iron - nickel and nickel silicate deposits in Albania, derived from the 

chemical weathering of serpentinizedperidotite of Jurassic age, are widespread in the eastern belt of ultrabasic 

rocks. They are connected with the formation of an ancient weathering crust which has an extensive 

development in the Krume - Kukes region (northeast Albania), in the region between LibrazhdandPogradec 

(central-east Albania) and in the Korça region of southeast Albania (Figure 1)(Pumo, et al., 1982). 

All the known regions, according to their geological features and geographical distribution, are separated by 

each other by transversal faults Shkoder – Peje, Elbasan – Diber and Prespe – Tepelene, (Figure 1). 

GEOLOGICAL SETTING 

The Albanian laterites developed to Mirdita tectonic zone, consisting mainly of ophiolites, cretaceuslimestones 

and younger terrigenous formations. 

In all three regions, the ancient weathering crust locally contains relatively high concentrations of iron, nickel 

and cobalt, constituting a 'nickeliferous horizon' of economic interest, overlain by a carbonate molasse series of 

Cretaceous or Eocene age. This horizon is underlain by altered peridotite, (Figure 1), more or less serpentinized, 

which grades downward into unaltered primary rocks. Thus the contact of the nickeliferous horizon with the 

hangingwall rock is sharp and clear-cut, whereas the contact with the underlying bedrock is gradual and 

irregular(Pumo, et al., 1982). 

In (Pumo, et al., 1982) is citied that in northeast and southeast Albania, nickel silicate and iron - nickel ores are 

encountered in the same deposits, whereas in the central - eastern region iron - nickel ore deposits predominate 

(Prrenjas, GuriKuq, etc.). The nickel silicate ores are considered to be weathered residual deposits. Some of the 

iron-nickel ores are also considered to be Weathered residual deposits (Çervenaka, Bushtrica) whilst others are 

transported, derived deposits. 
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In northeast Albania, the lateritic ores are overlain by Lower Cretaceous limestones; in the central- eastern 

region they are overlain by Upper Cretaceous; and in southeast Albania by Eocene carbonate molasse series. 

Therefore the ages of the hangingwall rocks grow progressively younger towards the south.Both contacts of the 

nickeliferous horizon with the country rocks are sharp and clean-cut(Pumo, et al., 1982).  

The iron—nickel ores are distinguished by several textural fabrics: pelletal, oolitic, pisolitic and finegrained. 

These types of fabrics are divided vertically from one another (Çervenaka, Bushtrica, etc.) but in most cases 

they are mixed (Prrenjas, GuriKuq, etc.),(Pumo, et al., 1982). 

All types of iron-nickel ore are conspicuous for their red – to-brown or yellow – to-brown color, whereas the 

nickel silicate ores are green-to-yellow or yellow-to-brown,(Pumo, et al., 1982). 

 

 

Figure 1 Geological sketch map of Albania, with iron-nickel and nickel-silicate deposits, Modified after (Pumo, 

et al., 1982), (Grazhdani, et al., 2006). 

The main minerals composing the iron - nickel ores are hematite and hydrohematite, goethite and hydro- 

goethite. Small quantities of maghemite, magnetite and chromite have also been found. Among other minerals 
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observed were very small amounts of pyrite, chalcopyrite and galena as well as non-metallic minerals such as 

silica, calcite and clay minerals. Theiron minerals alternate with non-metallic minerals in the zoned concentric 

shells of the ooliths and pisoliths,(Pumo, et al., 1982). 

The chemical analyses of the iron-nickel ores show that they have a relatively constant content of iron and 

nickel and of chromium and silica. The deposits of the eastern part of central Albania are characterized by 

higher amounts of iron, nickel and cobalt and lower Si02 than the sedimentary deposits of the western part of 

central Albania(Pumo, et al., 1982). 

MAIN ORE DEPOSITS 

The mineral estimated reserves are considered to be in a significant amount, this is also confirmed in (Brand, et 

al., 1998) work, even that the quantity is not very realistic,Figure 2. 

 

Figure 2 World distribution of nickel laterite resources (by country), After (Brand, et al., 1998). 

The main ore deposits for Krume- Kukesi region are Mamez, Trull –Surroi, etc. Ore reserves and grades are 

shown in Table 1, (Arkaxhiu, et al., 2007). The promising area for this region is about 100 km2 and the 

predicted ore reserves of Iron – nickel and Ni – silicate mineralization are expected to be ~ 40 million tons. 

The main ore deposits of Librazhd –Pogradecregion areBushtrice, Prrenjas, Çervenake, GuriiKuq, Katjel, 

Xhumage, Polisi, etc. The explored ore reserves are calculated to be 140.6milion tons, while only 17.8 million 

tons are exploitedTable 1, (Arkaxhiu, et al., 2007). 

In Korçaregion ore deposits are represented by Bitincka, Kapshtica, Kokogllava, Strana, etc. Bitincka ore 

deposit is the biggest one known so far in this region. It extends for 5.6 km, its width is 1.5 km and the total area 

is calculated to be 8.4 km2. 

Table 1 Ore reserves and grades for each region, After (Arkaxhiu, et al., 2007). 

Region Types of ore 
Reserves 

(Million Tons) 

Fe 

( % ) 

Ni 

( % ) 

Co 

( % ) 

Krume - Kukes 
Iron—nickel 27.4 35 ÷ 43.3 0.8 0.06 

Nickel silicate 52.8 25 0.92 ÷ 1.39 0.05 

Librazhd - Pogradec 
Iron—nickel 140.6 35.38 ÷ 45 0.67 ÷1.1 

0.047 ÷ 

0.065 

Nickel silicate - - - - 

Korça 
Iron-nickel 52.5 43.6 1.12 0.08 

Nickel silicate 58.3 14.3 1.32 0.05 
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CONCLUSIONS 

Iron – nickel and nickel – silica ore reserves of Albania are among the most important mineral wealth’s in 

Europe and among the countries of Western Balkans where this mineralization occur. As we described in this 

paper there are three main regions of lateritic Fe – Ni and Ni – silicate mineralization in Albania: 

Krume – Kukesi (in northeast) (Fe - Ni & Ni - Si type): 

Librazhdi-Pogradeci (Center - east) (Fe - Ni type). 

Korça (in southeast) (Fe - Ni & Ni - Si type). 

Even that in recent years there is mining activity in these deposits, still it remains good reserves for the future 

activities. As was shown in Table 1, the nickel grade is higher than what is required today (> 1 %). 

Presently, the iron – nickel and nickel - silicate ore of Albania are partly processed by the metallurgical plants of 

Kosovo and North Macedonia. 
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ABSTRACT 

The Kosovo region in the Balkans has a long history of mining. Over the years, the world famous Trepça mine 

has yielded 2 Mt lead and 1.5 Mt zinc, 2,500 t silver, 4,000 t bismuth and 9 t gold.  

Two long-lived mines, Stan Terg and Artana have each been producers since Saxon times, and the Stanterg 

complex has old Roman workings. In the Middle Ages Turks administration of the mines was functioning rather 

well. 

Metals produced from the mines include lead, zinc, silver and gold from massive sulfide deposits. Four mines 

are still operated by Trepça Combine, the state mining company. The Trepça Mineral Belt cover districts of 

highly prospective land, with active and passive mines, with satellite ore bodies, with known outcropping 

mineralization and areas of significant alteration.  

Ore deposits are spatially and temporally related with the postcollisional magmatism of Oligocene-Miocene age. 

The new data and observations now available lead to a contemporary geological appraisal of the Trepça Belt 

deposits, concerning its geodynamic setting, its geological controls and metallogenic model, and finally its trace 

elements and particularly precious (silver, gold) and rare metals (bismuth, indium, etc.). 

The Trepça Belt is part of the Alpine-Balkan-Carpathian-Dinaride belt. It belongs to the different mineral 

models from carbonate replacement deposits type, to the structure-controlled Pb-Zn-Ag-Au mineralization.  

From the geodynamic point of view, the ore deposits are located in the Trepça Belt part of prolific Vardar Zone, 

which historically has been one of Europe’s most important lead-zinc-silver and districts.  

Keywords: Ore deposits; Trepça Belt; Pb-Zn-Ag-Au mineralization; Metallogenic model; Structure controlled; 

Alteration; Vardar Zone; Postcollisional magmatism; Oligocene-Miocene; Kosovo. 

 

INTRUDUCTION 

The history of silver lead and zinc mining in Kosovo is intertwined with the history of Kosovo itself. Base-metal 

mining has been a mainstay of the economy, since pre-Roman times. Illyrians, Romans, Byzantines, Saxons, 

Turks, French and Britons have all conducted extensive mining in the region.The Pb-Zn-Ag mineral deposits 

extend northward from Kosovo and southern Serbia (Trepça mineral belt) through western Serbia (Kizevak, 

Sastavci, Rudnik and VelikiMajdan) to easternmost Bosnia (Srebrenica) (Fig. 1).The Trepça mineral belt hosts 

several skarn, hydrothermal replacement, structural and vein type Pb-Zn-Ag deposits. The most productive 

mines are Trepça (Stanterg), Crnac, Belo Brdo, Kishnica, Hajvalia and Artana with total past production of 61 

Mt of ore at 8% Pb+Zn and more than 4500 t of Ag (Palinkas et al. 2013). 

Mining history is long and rich, but although nearly unexplored. 

The understanding of the geological setting of all the mines in Trepça Belt, since the historical publications of 

Forgan (1948) and Schumacher (1950) done for Stanterg mine much progress was very recently recorded, at 

both regional and local scales. 

The Trepça Belt has significant remaining resources although this belt has the potential for extensions to the 

known mineralization. 

This paper is therefore presented as a much-needed contemporary review of the geological setting and mineral 

model of the ore deposits in Trepça Belt.  

mailto:gani.maliqi@umib.net
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Figure 1. Position of Vardar Zone 

 

REGIONAL GEOLOGY AND STRUCTURES 

The regional geology of Trepca Belt Kosovo is dominated by the Vardar Trend, a northwest-trending thrust and 

suture zone associated with the Jurassic to Tertiary Dinaric-Hellenic collisional belt (Bortolotti, V. et al, 2013).    

The Trepca Belt with its Pb-Zn-Ag deposits belongs to Alpine-Balkan-Carpathian-Dinaride belt (ABCD belt) of 

Oligo-Miocene age, which includes the base and precious-metal districts in Kosovo, southern and western 

Serbia, Macedonia, northern Greece and southern Bulgaria (Heinrich & Neubauer, 2002). From a geotectonic 

viewpoint and for most of the other metallogenists, Trepçabelt is located within the Vardar Zone.The Vardar 

zone extends throughout the central part of the Balkan Peninsula. It is bounded by the Dinarides and the 

Hellenides on the west and the Serbo-Macedonian Massif on the east (Fig. 1). 

The “Vardar zone” is the ophiolitic suture zone between the Serbo-Macedonian Massif (overlapping late 

Proterozoic metamorphics) to the East and the Dinarides (constituted of folded and overthrust Mesozoic units 

with typical Alpine style in nappes) to the West (Karamata, 2006). Some authors include it within the Dinarides 

(Marroni et al. 2004). It is a composite terrain consisting of both oceanic- and continental-derived slices 

(Robertson &Karamata, 1994; ResimićŠarić et al., 2000; Karamata et al., 2000; Dimitrijević, 2001). It is the 

relic of the main oceanic realm of the Balkans, the Vardar Ocean, which formed the NW part of the Neo-Thetys. 

As reminded by Dimitrijević 2000 and Sudar et al. 2006, its internal organization in three parallel subzones 

(internal, central and external) is differently conceived by the geodynamics, accordingto the position they devote 

to an important unit of this zone, the “Kopaonik Block and Ridge area”,which outcrops in Kopaonik Mt, north 

of Trepça and includes several Pb-Zn-(Ag) ore deposits likeBelo Brdo (Veselinović-Williams et al., 2007). 

Nonetheless, this block narrows in the South in thedirection of Mitrovica and, in the Trepça area, its deposits are 

covered by younger sediments andpyroclastites, which has led to locate the Trepça mine without ambiguity as in 

the External VardarSubzone (EVSZ). Main other deposits in Trepça Belt belong to EVSZ Fig. 2). 

The EVSZ consists of a Paleozoic basement made of sericite schists and marmorised limestones(equivalent to 

the Veles Series of the Eastern Kopaonik), a Jurassic carbonate platform (the Stan Terg Series, beginning, inside 

the mine, with pebble-bearing conglomerates and sandstonestransformed into quartzite), and overthrust 

Cretaceous, more or less serpentinised ultrabasic rocks,gabbros, diabase and sediments of the ophiolite 

association. In detail, this picture is much morecomplex.  
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Figure 2. Geological skech map of Trepça Belt. Legend: round circle=main cities; black triangles: main Pb-Zn 

ore deposits in the text: ST=Stanterg (Trepça); AR=Artana; BE=Belo Berdo; CN=Crnac; RU=Rudnica; 

ZU=Zhuta Perlina; LE=Lece; DR=Drazhnja; KI=Kishnica; HA=Hajvalia; EVSZ=external Vardar subzone; 

CVSZ=central Vardar subzone; IVSZ=internal Vardar subzone. 

 

The whole Series is interlayered with basaltic sillsand spilitic lava flows (Maliqi, 2001). 

Post-tectonic magmas, comprising granodiorite (particularly in Kopaonik Mt) and daciteandesite, intruded this 

assemblage during the Oligocene-Miocene. They are largely calc-alkaline, acidic and in part highly potassic. 

They are interpreted as of collisional type, formed, in part, bymelting of continental crust. The magmatic rocks 

are represented mostly by trachytes (with K/Ar and Ar/Ar ages of 23-26 Ma; StrmićPalinkaš, 2009), quartz-

latites, andesites and pyroclastic deposits (Janković, 1995). Mineralization processes in Trepça Belt have the 

structural and lithological control.  

The structure of the Trepça Belt is dominated by NNW-SSE trending, deep seated faults. Overthrusts with SE 

vergence are dominant, some of which are demonstrably post-Oligo-Miocene in age while others are clearly 

older. Congruent WSW-ENE structures link the dominant NNW-SSE trending structures (Fig. 3). It is 

considered that many of the Vardar structures may be reactivated Variscan structures marginal to the Serbo-

Macedonian Massif.The possible influence of the NW-SE structures in the Drina-Ivanjica (Drenica) structural 

block, which is an external unit of the Dinarides and forms the western margin of the Vardar zone, are 

overprinted on the dominant NNW-SSE trend. 

 

Figure 3.Geological setting and structures of Trepça Belt 
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MINERAL MODELAND STYLE OF MINERALIZATION 

Lead-zinc deposits in Kosovo and their cross-cutting relationships indicate that the main phase of mineralization 

is associated with andesite, trachyte and latite sub-volcanic intrusives and volcanic flows during the mid-

Tertiary. 

The Pb-Zn deposits in Trepça Belt Kosovo are structurally controlled and are clearly related to upper Oligocene-

Miocene volcanic centers which occur as defined a large mineralized systems and favourable geometry of host 

rocks. Massive galena-sphalerite-phyritemineralizations occur exclusively in tectonic-structural traps hosted by 

basically all rock types of Paleozoic to Upper Oligocene age. The following mineral model types and styles of 

mineralization of Pb-Zn-Ag-Au can be distinguished in Trepça Belt (Fig. 4): 

 

 

Figure 4. (Source:www.avrupaminerals.com) 

Porphyry type related to Large Andesite Intrusive Complex at Kishnica (Miocene Age); stockwork veins 

Metovit.  

Vein type mineralization associated with faults, fracture systems, tectonic breccias and dykes in faults, hosted 

mainly by Paleozoic, schistose rocks and amphibolites. 

Tabular shaped, massive ore bodies associates with brecciated thrust and cross faults hosted by meta-volcanics 

and Paleozoic-Mesozoic carbonate rocks. 

Pipe and hose-shaped, massive ore bodies associated with volcanic breccias and paleokarst systems associated 

with Paleozoic-Mesozoic carbonates (Stanterg type). 

Disseminated mineralization associated sediments, pyroclastics and breccias. 

Carbonate hosted mineralization is of the Carbonate Replacement Type (CRD), commonly associated with the 

formation of classical skarn mineralization (oligonite-pyroxene skarns with galenea and Fe-rich sphalerite). 

Mineral deposits in Trepça Belt include several different types, related to different geological processes, and 

under favoruable circumstances. 

Favourable geometry of host rocks at Stanterg: cchist/phyllite hanging wall to limestone in flat plunging 

anticlinal position with parallel plunging Intrusive Breccia. 

The mineralization both consists of hydrothermal and skarn parageneses. The hydrothermal paragenesis mostly 

includes pyrrhotite, pyrite, arsenopyrite, argentiferous galena, sphalerite, boulangerite, with minor amounts of 

bournonite, chalcopyrite, tetrahedrite, stibnite, stannite, enargite, in a gangue of carbonates (calcite, 

rhodochrosite, dolomite, ankerite, siderite) and minor quartz. In the larger orebodies close to the volcanic 

chimney and at its footwall occurs a skarn paragenesis which replaces the limestones of the footwall over up to 

70 m. 
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The skarn mineralization in Stanterg mine is most characteristic and defined by presence of Ca-Fe-Mg-Mn 

silicates, which shows evidence of prograde and retrograde stages. The principal prograde mineral is 

hedenbergite enriched in Mn. The Mn rich mineralogy is characteristic of the Pb-Zn skarn deposits placed distal 

from a magmatic source and reflects remobilization of Mn from the country rocks (Palinkaš et al., 2013). 

Favourable geometry of host rocks at Hajvalia: cchist/phyllite hanging wall to limestone in flat plunging 

anticline position with parallel structure. 

Favourable geometry of host rocks at Belo Brdo: tectonic contacts of the carbonates (both Triassic and 

Cretaceous) with volcanoclastic rocks and/or serpentinite. 

CrnacPb-Zn sulphide mineralisation is of the vein type and occurs as a series of steeply dipping veins that are 

hosted by amphibolite. The veins strike approximately E – W (80° to 120°) and are parallel to the quartz-latite 

dykes. 

Regional geology of Zhuta Perlina, Jelakse, consisting of Jurasicc serpentinities, Crecateous sediments of the 

„red series“, two Tertiaries volcanics phases, and minor basalt.  

Kishnica ore bodies are formed in the structural contact of Tertiary andesites and Cretaceous flysh sediments, 

marked by occurrence of Jurasic serpentinities which host more significant ore bodies.  

Favourable geometry of host rocks at Badovc: listvenised serpentinites along contact of the flysch and schist. 

Lesser mineralisation formed within the flysch.  

Drazhnja deposit consists from massive sulphides replacing the flysch/carbonate units, what appears to be an 

irregular siliceous-carbonates mass in the footwall.  

Slivovo deposit fluid trap: calcareous pebble conglomerate lithology with overlying greywacke. Mineralization 

consists from early mesothermal base metal deposit overprinted by epithermal gold mineralization.  

Artana is a contact metasomatic, hydrothermal Pb-Zn-Ag-Au deposit and consists of eight ore bodies, all of 

which are irregular in morphology but clearly fault-controlled. Most of the mineralization is hosted by marbles 

within the metamorphic series. Dipping at 60° to 80° west, the FarbaniPotok ore bodies vary in thickness 

between 2 to 60 m and extend along strike 150 – 400 m. Andesite dykes follow the same tectonic structures, and 

often occur with the mineralization. Other sub-economic styles of mineralization occur as skarn, stockwork and 

veins. Dominantly along the footwall contact of the Pb-Zn ore body with the gneissic country rock a massive 

monomineralic layer of halloysite (Kaolin group) is present varying in thickness between 1 and 6m.  

 

CONCLUSIONS 

The Trepça Belt with its Pb-Zn-Ag deposits belongs to Alpine-Balkan-Carpathian-Dinaride belt (ABCD belt) of 

Oligo-Miocene age, 

The regional geology of east-central Kosovo is dominated by the Vardar Trend, a northwest-trending thrust and 

suture zone associated with the Jurassic to Tertiary Dinaric-Hellenic. 

The structure of the Trepça Belt is dominated by NNW-SSE trending, deep seated faults. 

Historical exploration work in Kosovo has highlighted many interesting Pb-Zn-Ag prospects and deposits, some 

of which have been developed and several mined out. 

The Pb-Zn deposits in Trepça Belt Kosovo are structurally controlled and are clearly related to upper Oligocene-

Miocene volcanic centers which occur as defined a large mineralized systems and favourable geometry of host 

rocks. Massive galena-sphalerite-phyritemineralizations occur exclusively in tectonic-structural traps hosted by 

basically all rock types of Paleozoic to Upper Oligocene age. 

Regionally, base metal mineralization has historically dominated precious metal mineralization.  Deposit types 

within the Trepca belt are typically carbonate replacement style, with lesser amounts of skarn and manto, 

associated with the carbonate replacement.   

Mineral deposits in Trepça Belt include several different types, related to different geological processes, and 

under favoruable circumstances. 
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ABSTRACT  

Solidification and shrinkage connected to solidification is described in this paper. Analysed alloy is Al-Si alloy 

containing 12 wt. % Si. Different samples were modified by Sr and by Na. The Sr modified sample was also 

degassed in one case. Simple thermal analysis and dilatometric analysis was used to determine the solidification 

and shrinkage behaviour during solidification. Modification by Sr has influence on hydrogen pick up in melt 

resulting in increased gas porosity and lower shrinkage, Na influences the solidification front behaviour 

resulting in less shrinkage porosity and decreased shrinkage of sample. 

Keywords: AlSi12 alloy, solidification, shrinkage 

 

INTRODUCTION 

Solidification of aluminium alloys is well described in literature in terms of thermal analysis [i]. Solidification 

of castings is connected with dimensional changes or shrinkage during solidification of the castings which can 

produce defects such as shrinkage porosity. Shrinkage porosity is a consequence of shrinkage of metal during 

solidification which can be up to 7 vol. % in case of aluminium. Not many authors have reported about 

dimensional changes measurements of castings during solidification. Some has reported about dilatometry of 

casting and measuring cell and relationship between casting and mould connected with gap formation [ii].  

According to literature [iii] the modifying elements should change the solidification front of alloy resulting in 

different appearance of shrinkage porosity. In Sr modified alloy the front is cell like and can lead to larger 

shrinkage porosity formation. In melts modified by Na the solidification front is planar and from that point of 

view it provides conditions for better feeding and less shrinkage porosity is formed.  

In many works was observed that Sr modified melts showed increased content of gas porosity. The recent 

researches are showing that Sr is reacting with Al and O and is producing different oxides which enable a 

dissolution of hydrogen in the melt and causing larger amounts of gas porosity during solidification [iv, v, vi]. 

 

METHODOLOGY 

The analysed alloy was eutectic Al-Si alloy with 12 wt. % Si. There were five samples prepared. First one was 

the basic alloy, second was modified with 3 wt. % of SILUTAL 20 salt (35 wt. % NaF and 65 wt. % NaCl), 

third one modified with 0,06 wt. % Sr, fourth one modified with 0,06 wt. % Sr and degassed with 0,2 wt. % 

NITRAL C 19 agent and the last one modified with same amount of Sr and degassed by argon. Samples are 

sequentially marked as 230-1, 230-2, 230-3, 230-4 and 230-5. All samples were cast in permanent measuring 

cell made from calcium silicate brick. The casting had a shape of a square bar with length of 210 mm and cross-

section of 295 mm2. Temperature was measured by K-type thermocouple positioned under the sprue. At the end 

of the casting quartz rods were inserted and connected with Linear Variable Differential Transformer (LVDT) 

sensors which measured the dilatation of a casting in order to perform dilatometric analysis during 

solidification. All samples were metallographically investigated by optic microscopy and densities of samples 

were measured by Mohr scales. 
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RESULTS AND DISCUSSION 

The results of metallographic investigations are presented in Figure 1. One can see that the modification process 

is successful in all cases except the last one which seems to be under-modified. From optic macrographs 

presented in Figure 2 one can see that the shrinkage and gas porosity is present in samples. The largest 

shrinkage porosity is present in sample 230-1 which is not modified. In sample 230-2 there is only small amount 

of gas porosity present. Samples modified by Sr are showing increased amount of gas porosity which is caused 

by Sr causing easier gassing of melt. Measured densities are in good correlation with porosity appearance in 

Figure 2 and is the highest in sample modified by Na which is in accordance with literature. Densities are 

presented in Table 1.  

 

Figure 1: Optic micrographs of samples: 230-1 (a), 230-2 (b), 230-3 (c), 230-4 (d) and 230-5 (e) 

 

 

Figure 2: Optic macrographs of samples: 230-1 (a), 230-2 (b), 230-3 (c), 230-4 (d) and 230-5 (e) 
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Table 1: Densities of samples 

Sample 230-1 230-2 230-3 230-4 230-5 

Density / 

kg/m3 
2,62 2,66 2,61 2,59 2,58 

 

Thermal analyses and dilatometric analyses are presented in Figure 3. Right y axis is presenting cooling curves 

where temperature (T) is plotted against time (t). Non-modified sample is showing the highest temperatures 

during solidification and the lowest undercoolings of eutectic temperature. Modified sample, no matter, 

modified by Sr or Na are showing higher undercoolings and lower eutectic temperatures which is a sign of 

successful modification. It can also be noted that some additional peaks at the end of solidification are present in 

modified samples which must relate to differed solidification path of the melts. Table 2 is presenting 

characteristic temperatures during solidification. 

Dilatometric analysis is presented on left y axis (Figure 3) where the dimensional change is the highest at basic 

alloy (230-1) where shrinkage is the largest. All modified samples are showing lower shrinkage of samples. In 

these cases, it can be concluded that Sr modification has influence on gassing of the melt resulting in increased 

gas porosity content which acts contrary as a shrinkage porosity which results in lower shrinkage of a sample. In 

Na modified sample (230-2) it can be concluded that the planar solidification front enables better feeding of the 

casting and nearly no shrinkage porosity appearance. This results in lower shrinkage of the sample. For samples 

230-4 and 230-5 which were degassed we can unfortunately conclude that the degassing was not successful, and 

the gas porosity is still present.  

 

 

Table 2: Characteristic temperatures of solidification 

Tempeature / 

°C 

230-1 230-4 230-9 230-11 230-15 

TN 572,8 572,6 574 574,5 576,3 

TL,min 573,3 572,4 572,5 571,7 572,2 

TL,max 574,5 571,8 575 574,3 574,8 

TE,N 571,6 570 569,2 568,9 568,6 

TE,min 570,9 569,1 568,5 568,2 568,2 

TE,max 572,1 569,5 570,9 570,1 570,5 

RE 1,2 0,4 2,4 1,9 2,3 

TS 558,4 528,8 538,4 535,2 535,8 

TE2 / 563,9 565,9 566,3 566,3 

TE3 / 555,9 561,1 560,9 560,9 

TE4 / 545,7 556,6 / / 
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Figure 3: Dilatometric and thermal analyses of all samples 

 

CONCLUSIONS 

From the research it can be concluded that modification of Al-Si alloys affects the shrinkage of castings. It was 

found out that modification lowers the shrinkage of castings. At Sr modification the melt is prone for gassing 

with hydrogen which causes gas porosity which acts contrary as shrinkage porosity and common shrinkage of 

casting is lower. In the case of Na modification, the solidification front is planar and more appropriate for 

feeding so the amount of shrinkage porosity is lower and the total shrinkage as well. 
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ABSTRACT 

Analysis of some features of the seismic activity of the Kurbnesh-Kukes-Prizren fault zone is presented in this 

paper. In total, 13 earthquakes (4.5≤M< 7) during the years 1456-2018 have been analyzed in this paper, the 

strongest being the Prizren earthquake of 1456 (MS=6.0). The instrumental seismicity during the years 1964-

2018 has recorded 1086 earthquakes (2.0≤ M< 5.5). The Kurbnesh-Kukes-Prizren seismogenic zone presents a 

threat to nearby urban areas in Albania and Kosovo. The goal of this study is to determine the typology of 

seismicity and the source parameters of the earthquakes to shed light on the seismotectonic of the area. 

KEYWORDS: Tectonic faults, seismicity, focal mechanism. 

 

INTRODUCTION 

From a geologic point of view, Albania and Kosovo belong to the southern branch of the Alpine folded belt. It 

was formed by Alpine orogenic processes related to the Apulia and Eurasia convergence and the closure of the 

Mesozoic Tethyan Ocean. [Aliaj et al. 2010]. 

The most of neotectonic faults in Albania are normal faults with oblique components that have trends NE –SW 

(Sulstarova 1986; Muço 2007; Kiratzi 2011; Ormeni et al. 2013).   The Kurbnesh-Kukes-Prizren tectonic fault 

takes place in a southwest-northeast direction with a length of about 90 km and dipping in the northwestern 

direction. This tectonic fault zone is a normal fault type, but also accompanied by strike-slip elements. This fault 

has affected the creation of tectonic depression of the area, creating steepest slopes reliefs. It is exposed through 

three tectonic morphometric segments. The Kurbnesh-Skavica southwestern segment, which begins the 

geological structure of Burrel depression, the central is Skavica-Kukes where the Drin valley and the Kukes 

tectonic depression are distinguished and in the northeastern part is the Kukes-Prizren segment represented by 

the Prizren quaternary depression (Elezaj et al, 2007). In 2017, the moderate earthquake of 8 April, hit 

Northeastern Albania with intensity I0=VI-VII (EMS-98). The epicenter of the 8 April 2017 (Ms=5.2) 

earthquake, was 2 km in the north of Kurbnesh town. During the last century, several moderate earthquakes 

have occurred in this transversal fault zone, causing light damages [Sulstarova, et al 1980]. The moderate 

earthquakes occurred in this region were the 6 June 1926 earthquake (GMT 03:12:00; Ms5.0; N42.10° E20.50°; 

h=17 km); the 12 December 1967 earthquake (GMT 00:09:41; Ms5.0; N42.11° E20.62° E; h=26 km); the 26 

October 1976 earthquake (GMT 05:44:09; Ms5.1; N41.92° E20.14° E; h=61 km); the 3 Mars 1986 earthquake 

(GMT 01:24:05; Ms5.0; N42.00° E20.30° E; h=7 km); the 30 September 1998 earthquake  (GMT 23:42:55; 

Ms5.0; N41.94° E20.40° E; h=5 km) [Aliaj et al 2010].  
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GEOLOGIC, TECTONIC/NEOTECTONIC SETTINGS OF ALBANIA-KOSOVO AND THE 

KURBNESH-KUKES-PRIZREN AREA 

From geology it is known that Albania and Kosovo belong to the southern branch of the Alpine folded belt. In 

Albania territory, the Dinarides transition into the Hellenides, with most of the country encompassed by them 

where these are called Albanides (Fig. 1). The Albanides consist of Ordovician to Quaternary metamorphic, 

magmatic and sedimentary rocks. The Ulez-Kukes-Prizren transversal fault zone is supposed to have served as 

the source for the generation of earthquakes in this area, develops in a northwest-northeast direction with a 

length of about 90 km. (Fig. 2). It is separated into three main segments: 1-Kurbnesh-Skavica, 2-Skavica-Kukes 

and 3-Kukes-Prizren. 

 

Figure 1. Schematic tectonic map of Albania and Kosovo and epicenters of earthquake M≥4.5 occurred in the 

Kurbnesh-Kukes-Prizren fault zone. 

1. Kurbnesh - Skavica Segment 

Kurbnesh-Skavica tectonic fracture is of the normal fault type but also associated with a dextral strike-slip 

component. The fracture is mainly restricted by limestones, which represent the upper block, with the shingles 

on its edges belonging to the lower block. This fracture has affected the tectonic depression of the area, creating 

relief with steep slopes. Surrounding geological formations have also been affected by horst-graben rifts, with 

vertical displacements up to several meters. They also appear slightly deformed, indicating the presence of an 

active tectonic regime even in the Quaternary period. Important is the fact that the limestones have parallel 

fractures related to the main fault which have created some vertical tectonic displacements. These fractures, 

which are also expressed in sloping reliefs, are normal faults, formed later by the extension regime, which have 

led to the geomorphological-hydrographic formation, as well as to the creation of the Drin River valley. 

Neotectonic stress is in the form of horizontal strains in the SWW-NEE direction, thus presenting an extension 

in the neotectonic regime. 

 

2.Skavica - Kukes Segment  

These fractures affecting the Kukes zone are more prominent, especially on its eastern side. The fractures are of 

a normal fault but also associated with a dextral strike-slip component. The fracture restricts the Triassic 

limestones, which represent the hanging block, with shingles on its edges belonging to the foot block. This 
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fracture affected the formation of the Kukes area's tectonic depression, but was not very active in the later 

Quaternary period, as geologic formations of this age (Early Pleistocene) appear in conglomerate-type in the 

horizontal spread and have not had any displacement in its orientation. However, these conglomerate layers 

have been affected by horst-grab ruptures, with shifts up to several meters. They appear slightly deformed, 

indicating a slightly active tectonic regime even in the Quaternary period. Important is the fact that in the 

Triassic limestones there are other fractures parallel to the main fault which have created vertical tectonic 

fractures with a displacement over 1800-2000 m. These fractures, which are expressed in sloping reliefs, are of a 

normal fault and were formed later by the extension regime, which has led to the formation of the Drin River 

valley. Neotectonic strains are in the form of horizontal stress of WNW-ESE orientation. Newer ruptures 

affecting river terraces, based on stereograms of strain, demonstrate that they generally have an NW-SE 

orientation, and are indicative of an NW-SE expansion field. 

3.Kukes - Prizren Segment  

 The Prizren depression represents a morphostructural unit as part of the Dukagjin Plateau, comprised of intense 

dipping. The lateral parts of the Prizren depression are limited by tectonic fractures that are expressed in relief. 

The Prizren depression represents a morphostructural unit, with the most significant fault in its southern part. 

Along this fracture, vertical displacements have been realized, the amplitude of which reaches over 1500 m 

during the neotectonic stage. This part of the terrain continues to be relatively submerged in nowadays, 

representing an active new fracture. The activity of other fractures is less expressed (Elezaj, 2008).  

Regionally, the Prizren area represents a neotectonic unit with a predominant upward trend. The natural 

boundaries of the tectonic blocks represent old rifts reactivated during the neotectonic phase. These fractures 

cannot be defined as high activity seismogenic fractures, but their existence indicates the possibility of local 

seismogenic sources. The Prizren fracture is very important and it is expressed in morphologically contrasted, 

on the slopes of Koritnik where the amplitude of neotectonic movements is over 2000 m. Prizren's fracture 

length is about 30 km and the morphological elements that accompany this displacement indicate the possibility 

of generating strong earthquakes, with magnitudes M > 6.0 Richter.  

 

DATA AND METHOD 

The earthquakes of instrumental seismicity were recorded by permanent broadband seismological stations that 

are part of the Albanian Seismological Network (BCI, PUK, SDA, PHP, KBN, LSK, TPE, VLO, SRN), as well 

by neighboring seismic networks by AUTH (FNA, IGT, NEST, THE, LKD2, MEV), by MSO (PDG, BEY, 

BRY, BDV, HCY, NKY, PVY, ULQ), by INGV (MVRN, NOCI, SCTE, SGRT) and by MEDNET (TIR). A 

complete and homogenous catalog of earthquakes for this area is provided. There were 1086 earthquakes with 

2.0≤ML≤5.2, during the years 1966-2018, 6 of them with M ≥ 4.5 and 3 of them with    M ≥ 5.0 (Fig. 2).  

The focal mechanism solutions for the 8 April 2017 (Ms5.2) mainshocks is based on webpage of INGV in 

tensor moment link, and for others such as the13 December 2013 (Ms4.2) and 9 December 2004 (Ms4.0) 

mainshock solutions are based on the classical method of first-onset polarities, using the Focmec routine in the 

Seisan package [Haskov J. & Ottemoller L., 2008].  

 

SEISMICITY OF KURBNESH-KUKES-PRIZREN FAULT ZONE 

Analysis of some features of seismic activity characterized by earthquakes (4.5< M< 7) occurred during the 

period 1456-2018 and instrumental seismicity that was recorded in this seismogenic zone (2.0≤M<5.5) during 

the years 1964-2018, are presented in this paper. In total, 13 earthquakes (4.5≤ M< 7) during the period 1456-

2018  have occurred in this zone, 6 of them with magnitude ranging 4.5-4.9 Richter, 5 of them with magnitude 

ranging 5.0-5.4 Richter (Fig. 1) and one of them being the strongest, the Prizren earthquake of 16 June 1456 

(MS6.0; N42.20o, E20.70o) with estimated epicentral intensity of VIII degree (Aliaj et al., 2010). On the 

Kurbnesh-Kukes-Prizren seismogenic zone, 1086 earthquakes with ML>2.0 were located, of which 171 of 

magnitude ML> 3.0, 20 of magnitude ML>4.0 and 3 of magnitude 5.0 and one the strongest event with 

magnitude ML=5.1 during the years 1964-2018 (Fig. 2).  

Focal depth analysis from instrumental seismicity during the years 1964-2018, reveals that this seismicity was 

mainly generated in the upper und middle crust (Ormeni 2011), under the tectonic conditions described 

previously. The larger number of seismic events are present in the Kurbnesh-Skavica segment. The strongest 

event occurred on 8 April 2017 (Ms5.2) and 4 others occurred on  of 26 October 1976 (M=5.1), 30 September 
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1998 (M=5.2), 3 March 1986 (M=5.0), 5 May 1971 (Ms4.9), 14 July 1989 (Ms4.7) and the 12 December 1967 

(Ms4.6).  

 

 

Figure 2. The map  of earthquake epicenters M≥2.0 occurred in Kurbnesh-Kukes-Prizren zone during yeras 

1966-2018 

 

Focal mechanismS SOLUTIONS of some recentLYearthquakes 

We analyzed the focal mechanism of the 9 December 2004 earthquake, the focal mechanisms of the 13 

December 2013 earthquake and the focal mechanisms of the 8 April 2017 earthquakes (webpage INGV, 

webpage IGEWE).  The parameters of the three focal mechanisms are listed in Table 1. 

 

Table 1. The focal mechanism parameters of three moderate recent earthquakes 

 

Seismotectonic interpretations from source parameters  

        OF earthquakes. 

We based on the focal mechanisms of the 8 April 2017 mainshock determined by INGV also in the focal 

mechanism of the 13 December 2013 earthquake and in the focal mechanism of the 9 December 2004 

N 
Date 

Y/M/D 

Time 

hh: mm:ss 
Lat Long 

Depth 

(km) 
Ms 

Strike 

 

Dip 

 

Rake 

 

Type of 

Mechanism 

1 2004/12/9 18:35:12 41.98 20.37 15 4.0 20 450 
-

1260  

4 2013/12/13 03:34:07 42.03 20.50 12 4.2 890 350 -420 
 

5 2017/04/8 07:20:15 41.81 20.09 24 5.2 270 430 -720 
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earthquake, determined by IGEWE using first-onset polarities method. The focal mechanism solution of the 8 

April 2017 mainshock has an active plane striking (strike) 27° NE, an inclination of the hanging wall (dip) of 

43° and a hanging wall displacement (rake) of -72° (downward motion), in direction NE and dipping to the NW, 

which is in good accordance with the geomorphological observations and distribution of aftershocks epicentres.  

Based on the focal mechanisms, we find that the 8 April 2017 earthquake occurred along a shallow (depth 24 

km) was caused by normal faulting with dextral strike-slip elements in an NW-SE extensional stress direction. 

The focal mechanisms of on 13 December 2013 earthquake, has an active plane striking (strike) 89° NE, an 

inclination of the hanging wall (dip) of 35° and a hanging wall displacement (rake) of -42°.  

Based on the focal mechanisms we find that the 13 December 2013 earthquake was caused by oblique normal 

faulting, with a strike-slip component. It is caused by a combination of shearing and tension forces. The focal 

mechanisms of on 9 December 2004 earthquake, has an active plane striking (strike) 2° NE, an inclination of the 

hanging wall (dip) of 45° and a hanging wall displacement (rake) of -126°. Focal mechanisms of the mainshock, 

on 9 December 2004 show normal faulting with a strike-slip component suggest both downward and strike-slip 

motion components.  

 

Figure 3. Seismotectonic map (according to GEM) of Albania-Kosovo and Kurbnesh-Kukes-Prizren fault zone; 

epicenter and focal mechanism of some recent earthquakes. 

 

These focal mechanisms (Fig. 4) show the predominance of normal fault motion with a strike-slip component 

and this normal fault motion is compatible with present-day NW-SE extension. Different parameters of these 

earthquakes did not occur along the same fault plane, they occurred on faults with different orientations in the 

Kurbnesh-Kukes-Prizren transverse fault zone and demonstrating a variety of geologic structures in this area 

with heterogeneous stress state and the stress axes may often undergo rotations. This transverse fault zone is 

clearly outlined by the locations of aftershocks along this fault.  

In addition to the study of instrumental seismic data, collection and analysis of macro-seismic data were 

performed, allowing a full and comprehensive study of the triggering mechanism of the Kurbnesh, Skavica and 

Kukes earthquakes. The geomorphological structures in this zone extend NE-SW with dipping to the northwest 

at 40-70°. This information, in addition to the focal mechanism’s solution of these earthquakes, shows an 

agreement with the general plane of the Kurbnesh-Kukes-Prizren transverse fault zone. From the focal 

mechanism solution results that the earthquakes were triggered from a normal active fault with an NW-SE 

extensional stress direction. 
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CONCLUSIONS 

This study analyzes the recent seismicity features of the Kurbnesh-Kukes-Prizren seismogenic zone in 

northeastern Albania and southern Kosovo. The 8 April 2017 Kurbnesh earthquake, the 13 December 2013 

Skavica earthquake and the 9 December 2004 Kukes earthquake, ruptured along a plane with a strike SW-NE 

and predominately normal fault motion. This transverse fault zone plays an important role in the seismotectonic 

of northeastern Albanides, as well as in southern Kosovo.  

Focal depth analysis reveals that this seismicity was mainly generated in the upper and middle crust, under the 

tectonic conditions described previously. Analysis of focal mechanisms shows the predominance of normal 

faulting with a strike-slip component with NW-SE extension in northeastern Albania as a response to the 

convergence between Adriatic microplate and Albanian orogen. The Kurbnesh-Kukes-Prizren zone has 

produced earthquakes in the past and is expected to continue to be active in the future. This study of recent 

seismicity emphasizes many geologic and seismotectonic characteristics of the areas constituting a threat for 

nearby urban areas of Albania and Kosovo. 
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ABSTRAKTI 

Duke pasur parasysh ndërtimin gjeologjik të Kosovës që është shumë i ndërlikuar dhe karakterizohet me një 

tektonikë mjaft komplekse që ka rezultuar me një aktivitet sizmik mjaft intensiv gjatë etapës neotektonike, 

territori i Kosovës paraqitet aktiv nga pikëpamja sizmike. Për këtë dëshmojnë qartë tërmetet që kanë ndodhur në 

të shkuarën e largët dhe të afërt.  

Qëllimi kryesor i këtij punimi është evidentimi i karakteristikave sizmologjike të Kosovës që nga e kaluara deri 

në ditet e sotme. 

Për hartimin e këtij punimi është përdorur literaturë nga tekstet universitare të profesorëve më të njohur nga 

Kosova dhe Shqipëria, raportetë ndyshme, janë hulumtuar të dhënat arkivore sizmologjike, janë analizuar hartat 

e rrezikut sizmik sipas periudhave përsëritëse të ndryshme etj. 

Shumë tërmete në të kaluarën na japin njohuri për efektet tërmetore, të cilat janë shumë të rëndësishme kur 

bëhet fjalë për planifikimin e zhvillimit urban dhe infrastrukturës së nevojshme si dhe zbutjen e efekteve të 

fatkeqësive të tilla në të ardhmen. Rreziqet që lidhen me tërmetet janë të referuara si rreziqet sizmike.  

Qëllimi i përgjithshëm i inxhinierisë së tërmetit është identifikimi dhe zbutja e rreziqeve sizmike. Për vlërsimin 

sizmologjik të një vëndi patjeter duhet të jetë e njohur gjeologjia dhe aktiviteti tektonik i atij vendi.  

Duhet pasur parasysh se në Kosovë Instituti i Sizmologjisë është funksional vetëm nga viti 2008 dhe të dhënat 

nuk janë të mjaftueshme, mirëpo duke përdorur të dhënat për tërmetet nga e kaluara do të mundohemi që të 

bëjmë një përshkrim sa më të hollësishem të dukurive sizmike të Kosovës në këtë punim. 

Këto të dhëna dëshmojnë qartë së dukuria e tërmeteve të forta në disa pjesë të territorit të Kosovës ka qenë 

evidente shumë herët dhe në bazë të këtyre ngjarjeve sizmike në të kaluarën, Kosova zë vend në zonën me 

aktivitet sizmik. 

Fjalë kyçe: Sizmik, Tërmete. 

 

METODOLOGJIA 

Për vlërsimin sizmologjik të një vëndi patjeter duhet të jetë e njohur gjeologjia dhe aktiviteti tektonik i atij 

vendi.Në ndërtimin gjeologjik të Kosovës marrin pjesë një numër i madh i komplekseve litologjike, duke filluar 

nga Parakembri në Kuaternar. Karakteristikat gjeologjike dhe morfologjike të territorit të Kosovës janë shumë 

komplekse, me një numër të madh kontrastesh morfologjike, me shumë male me lartësi mbi 2500 metra dhe, në 

të njëjtën kohë me depresione të përmasave të mëdha. Territori i Kosovës në aspektin gjeotektonik paraqitet si 

tërësi mjaft e komplikuar, në kuadër të sistemit Alpin, me struktura të ndryshme tektonike rrudhosëse dhe 

shkëputëse, si dhe prezencë të shkëmbinjve me përbërje dhe moshë gjeologjike të ndryshme. Gjatë evolucionit 

gjeotektonik, tërësi të caktuara të territorit të Kosovës në periudha të caktuara janë ngritur apo zbritur struktura 

të ndryshme duke u zhytur apo tërhequr nga niveli i detit. Si rezultat i së cilave është kushtëzuar faza 

kontinentale apo detare. Me një fjalë mund të vihet në përfundim se territori i Kosovës i takon sistemit orogjenik 

të Tetisit i rrudhosur në depozitimet e formuara gjatë mesozoikut dhe pjesërisht kenozoikut, përkatësisht në 

harkun jugor Dinarido-Albanido-Helenid.1 Drejtimi i këtij harku është kryesisht veriperëndimor e që ndërlidhet 

me thyerjen e madhe tektonike Shkodër-Pejë. Njësitë tektonike kryesore të cilat përbëjnë territorin e Kosovës 

janë:Njësia e Përbërë e Alpeve Shqiptare, Njësia e Valbonës (NV), Brezi Ofiolitik Mirditë – Gjakovë 

(B.O.M.GJ.), Njësia e Pejës (NP, Njësia e Koritnikut(NK), Njësia e Sharrit (NSH), Njësia e Malishevës (NM), 

Njësia e Drenicës (ND), Njësia e Përbërë e Vardarit (NPV), Masivi Dardan. 

 
1Elezaj&Kodra: Gjeologjia e Kosovës. TekstUniversitar. Prishtinë 2008 
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Figura 1.Harta morfostrukturore e Kosovës me tendencë mbizotruese në ngritje (Elezaj, 2008) 

Në periudhën me të fundit gjeologjike rajoni është përfshirë nga procese neotektonike, të cilat kanë kushtëzuar 

formimin e një numri njësish morfostrukturore me tendencë mbizotëruese në ngritje si dhe në zhytje. Nga 

pikëpamja sizmologjike Kosova paraqet një rajon me aktivitet sizmik të lartë, i cili është goditur në të kaluarën 

dhe mund të goditet edhe në të ardhmen nga tërmetet autoktone shumë të forta, të cilat i kanë vatrat e cekëta, që 

gjenerohen në koren e Tokës, maksimum 15-20 km thellë në nëntokë (Orana, Mihailov).Sipas të dhënave 

ekzistuese, territori i Dukagjinit përfaqëson pjesën sizmotektonike më aktive në territorin e Kosovës. Veçmas 

mund të veçohen si më aktive shkëputjet (01, 02, 03, 06) të cilat janë mjaft të shprehura në morfologji dhe kanë 

karakter regjional. Sipas kritereve gjeologjike, në këtë pjesë të terrenit mund të ndodhin tërmete nga më të 

fuqishmet, si ato që kanë ndodhur me magnitudë maksimale Mmax=6.6 në Prizren dhe 6.0 në Pejë. Pra, lidhjet 

kontraste midis ultësirave të reja në trajtë grabeni dhe me ngritjet malore në trajtë horsti, të përfaqësuara me 

shkëputje aktive, përbëjnë kriterin gjeologjik prognozues për tërmetet e mundshme që mund të ndodhin në të 

ardhmen. Duhet të theksohet, së territoret më të rrezikshme sizmike janë të lidhura me nyje tektonike ku 

kryqëzohen shkëputjet tektonike aktive të sistemeve me drejtim të ndryshëm shtrirjeje. Të tilla janë nyjet 

tektonike në Pejë dhe Prizren, ku edhe janë gjeneruar dy tërmete të fuqishme historike, përkatësisht tërmetet e 

viteve 1662 dhe 1456. Ky rajon përfaqëson një depresion të ri tektonik (Moravën e Binçës) që është i lidhur me 

zhytjet përgjatë dislokimeve tërthore, të cilat i ndërprejnë ato të drejtimit të Vardarit. Ekzistenca e shkëputjeve 

tërthore dhe e asaj të Lepencit, prezenca e dukurive vullkanike dhe burimeve të ujërave termale, tregojnë për një 

aktivitet të lartë të rajonit, ku edhe në të ardhmen mund të priten tërmete me magnitudë 6.0 - 6.52. Duke u 

bazuar në të dhënat ekzistuese sizmologjike, hartat tektonike dhe të dhënat gjeologjike, në territorin e Kosovës 

janë definuar zonat sizmogjene si vijon: 

✓ Zona sizmogjene Prizren-Pejë me magnitudë maksimale M=6.6 shkalla Rihter, 

✓ Zona sizmogjene Ferizaj-Viti-Gjilan me magnitudë maksimale M=6.1 shkalla Rihter, 

✓ Zona sizmogjene Kopaonik me magnitude maksimale M=6.0 shkalla Rihter (Elezaj, 2001; Sulstarova 

et al., 1980; Sulstarova & Aliaj, 2001). 

Këto zona të burimeve sizmike në Kosovë kanë gjeneruar në të kaluaren dhe mund të gjenerojnë edhe në të 

ardhmen tërmete të forta. 

 
2Dr. Elezaj, Z. (2002). “KarakteristikatsizmotektoniketëKosovëssibazëpërrajoniziminsizmiktësaj”, 

TezëDoktorature, Biblioteka e FakultetittëGjeologjisëdheMinierave, Tiranë, pp. 144 
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REZULTATETDHEDISKUTIMI 

Për vlerësimin e rrezikut sizmik përdoren metoda të ndryshme të cilat marrin parasysh parametra të ndryshëm 

si: gjeologjia e rajonit, aktiviteti tektonik, katalogu i tërmeteve etj. 

Dhe në bazë të këtyre llogaritjeve ndërtohen edhe hartat e rrezikut sizmik për rajonin e paraparë konkretisht në 

rastin tonë për Kosovën. Kosova përveç që ka një aktivitet tektonik të vazhdueshem, ajo ndikohet shumë edhe 

nga aktiviteti tektonik i vendeve fqinje që e rrethojnë atë. Duke u bazuar në katalogun e tërmeteve që nga e 

kaluara e largët e deri në ditët e sotme, atëherë vërehet një aktivitet sizmik mjaft i zhvilluar në Kosovë, pra 

nënkupton së vendi ynë si në të kaluarën që ka qenë aktiv ashtu do të jetë edhe në të ardhmen. 

 

 

Histogrami 1. Shpërndarja e tërmeteve sipas viteve (1456-2014) dhe magnitudës prej 3-6.5 

Sipas katalogëve të tërmeteve të ndodhura në Kosovë, vendi ynë është goditur disa herë me tërmete të fuqisë 

mbi mesatare. 
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Figura 1. Shpërndarja e tërmeteve në territorin e Kosovës (1456-2014) 

Duke u bazuar në hartën e shpërndarjes së tërmeteve për periudhen e caktuar vërehet se zonat më të goditura nga 

tërmetet janë Peja, Prizreni, Gjilani dhe Leposaviqi. 

Në hartë janë të paraqitura diku rreth 157 tërmete dhe shihet qartë që nga e kaluara e largët e deri në ditët e 

sotme Kosova është goditur nga tërmete me magnitudë të ndryshme, duke filluar nga ajo më e ulët që është 3 

deri të tërmetet me magnitudë afër 6.5 

Një rast mjaft karakteristik për Kosovën është në vitin 2013 me datë 16-30.11.2013, territori i Kosovës është 

goditur nga tërmete me fuqi magnitude 3.9 dhe 4.8 shkallë të Rihterit të cilat janë përcjellë me mbi (45) para dhe 

pasgoditje, mirëpo dridhjet e këtyre ditëve na tregojnë apo na japin të dhëna të mjaftueshme që ajo zonë, më 

saktësisht zona përgjatë shkëputjes së Kaçandollit dhe Cecelisë është zonë me aktivitet sizmik apo zonë aktive 

me ngjarje sizmike.  

Epiqendra e tërmeteve ishte me këto koordinata: Latiduta 42.90, Longituda 21.00, 31 km në veri-perëndim të 

Prishtinës, më saktësisht 10 km në veri-verilindje të Vushtrrisë mes fshatrave Bozhlan dhe Vesekofc, Skrome. 

Ekipi i studiuesve të Divizionit Sizmologjik, agjensioni gjeologjik i Kosovës, kreu vëzhgime në terren kryesisht 

në zonën e dëmtuar më rëndë nga tërmeti, në të ashtuquajturën zona pleistosejte e tërmetit, mbi bazën e të cilave 

bëri vlerësimin e intensitetit në të. Ekipi shkeli në terren gjithë zonën nga Vushtrria e deri në epiqendër. Gjatë 

punës në terren u mblodh një material i bollshëm faktik mbi dëmtimet e objekteve të ndryshme për vlerësimin e 

efektit të tërmetit të Vushtrrisë me 18.11.2013.3 

 
3Geological Survey of Kosovo - Seismological Netëork of Kosovo 
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Figura 3. Përhapja e ndikimit të tërmetit në territorin e Kosovës. 

 

Siç shihet në hartë, nga ky tërmet ka prekur një zonë që përfshin tri komunat, Vushtrri, Mitrovicë, Podujevë, por 

një ndër më të goditurat ishte Komuna e Vushtrrisë me fshatrat Skrom, Dumnicë, Vesekofc, Kurullov, 

Kaçandoll, Samadrexh, Ceceli, Sllakovc, Bozhlan, Gumnishtë dhe Svaraqak. 

Bazuar në raportet vjetore të Institutit Sizmik të Kosovës dhe interpretimet e kryera për nevojat e këtij punimi 

janë marrë të dhëna edhe për vitet në vijim, gjatë vitit 2015 kanë ndodhur 406 tërmete, 284 tërmete kanë qenë në 

rajon me magnitudë prej 1.5- 4.4 shkallë të Rihterit dhe intensitet II-VI ballë, ndërsa 122 tërmete kanë qenë në 

Kosovë me magnitudë prej 1.5-4.1 shkallë të Rihterit dhe intensitet II- V1/2  ballë. Bazuar në të dhënat, 

rezultatet e dala nga Rrjeti Sizmologjik i Kosovës rezulton se territori i Kosovës është goditur nga 122 tërmete 

për vitin 2015, kurse me një aktivitet sizmik me të lartë janë goditur 4 zona: 

Zona e Dukagjinit, JJL e cila ka rezultuar me disa tërmete me magnitudë 1.5- 4.1 shkallë të Rihterit respektivisht 

me intensitet II-V1/2. 

Zona e Kopaunikut, e cila ka rezultuar me disa tërmete me magnitudë 1.5- 4.0 shkallë të Rihterit respektivisht 

me intensitet II-V. 

Zona e Prizrenit cila ka rezultuar me disa tërmete me magnitudë 1.5-3.9 shkallë të Rihterit respektivisht me 

intensitet II-V dhe   

Zona e Gjilanit cila ka rezultuar me disa tërmete me magnitudë 1.5- 3.6 shkallë të Rihterit respektivisht me 

intensitet II-IV1/2 
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Diagrami 1. Raporti ndërmjet madhësisë dhe numrit të tërmeteve gjatë muajve për vitin 2015 

Nxitimi me i lartë në territorin e Kosovës për vitin 2015 ishte në regjionin e Pejës, 12km në veri-lindje të Pejës, 

sipas analizave dhe llogaritjeve kjo zonë është atakuar nga tërmetet me magnitudë 1.5- 4.1, intensitet 5,25 dhe 

nxitim 0.0843 g. 

Regjioni i Mitrovicës, 35km në veri të Mitrovicës, sipas analizave dhe llogaritjeve kjo zonë është atakuar nga 

tërmetet me magnitudë 1.5-4.0, intensitet 4.95 dhe nxitim 0.0799g. 

Regjioni i Prizrenit, 36km në jug të Prizrenit, sipas analizave dhe llogaritjeve kjo zonë është atakuar nga 

tërmetet me magnitudë 1.5-3.9, intensitet 4.90 dhe nxitim 0.0765g. 

Regjioni i Gjilanit, 8km në jug të Gjilanit, sipas analizave dhe llogaritjeve kjo zonë është atakuar nga tërmetet 

me magnitudë 1.5-3.5, intensitet 4.445 dhe nxitim 0.0524g. 

KONKLUZIONET 

Duke u bazuar në hartat e rrezikut sizmik për territorin e Kosovës, deshmojnë së Kosova përfaqëson një zonë 

sizmike mjaft aktive me rrezikshmëri të lartë sizmike, duke përfshirë edhe vendet fqinje me të. Për këtë arsye 

lindë domosdoshmëria që në të ardhmen këtij problemi t’i kushtohet një kujdes i veçantë, në mënyrë që niveli i 

prognozuar i rrezikut sizmik të jetë sa më i besueshëm dhe duke pasur parasysh edhe nivelin ekonomik të 

pranueshëm të dëmtimit të objekteve, me qëllim që së pari të ruhet jeta e njerëzve, dëmtimet të jenë të kufizuara 

dhe strukturat me rëndësi për mbrojtjen e popullatës të mbahen në gjendje pune. 

Duke pasur parasysh nivelin e lartë sizmik të Kosovës, njëlloj si dhe në vendet fqinje Maqedoni, Shqipëri, Serbi 

e Mal të Zi, është ngritur Shërbimit Sizmologjik në Kosovë, i cili ka munguar deri në vitin 2008. Krahas 

studimeve sizmologjike, angazhim prioritar duhet të ketë edhe për studimet në fushën e inxhinierisë së 

tërmeteve, për përpunimin, adaptimin dhe aplikimin e kritereve të projektimit antisizmik të sigurt bashkëkohor. 

EdhepserrjetiSizmologjikiRepublikëssëKosovëssapoështëkrijuardhepunastudimorepërtërmetetsapokafilluar, 

bazuar në të dhënat e deritanishme del se 4 zonat më të prekura nga tërmetet si në të kaluaren po ashtu edhe tani 

janë: Zona e Dukagjinit, Zona e Kopaunikut, Zona e Prizrenit, Zona e Gjilanit. 

Sikurse është praktikë në shumë vende të botës, në intervale të caktuara kohore, hartat e rrezikut sizmik 

përditësohen me qëllim përfshirjen në to të arritjeve më të fundit të shkencës së sizmologjisë në nivel vendor, 

rajonal dhe botëror një gjë e tillë rekomandohet edhe për vëndin tonë duke e pasur parasysh rrezikun sizmik të 

vendit. 

Prandaj, mendojmë se do të ishte i dobishëm një program studimor disavjeçarë që të përfshinte një rishikim dhe 

saktësim të mëtejshëm të hipoqendrave të tërmeteve të Kosovës. Problem tjetër do të ishte rivlerësimi i 

magnitudës së tërmeteve historike që kanë goditur territorin e Kosovës.  

Rezultatet mbi rrezikun sizmik mund të përmirësohen më tej në të ardhmen në qoftë se do të kishim: 

Një vlerësim më të bazuar të parametrave të sizmicitetit, duke përmirësuar bazën e të dhënave të tërmeteve që 

kanë goditur Kosovën dhe rajonet fqinje. 
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Një model sizmotektonik rajonal, që lidh sizmicitetin e vrojtuar me thyerjet tektonike aktive, mekanizmin e tyre 

të prishjes, etj. 

Modele më të sakta për prognozimin e parametrave të lëkundjes së truallit, të bazuar në regjistrimet rajonale të 

lëkundjeve të forta, në Kosovë dhe në rajonet fqinje. 
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1. ABSTRAKT 

Në këtë studim në rrethinën e Gërmovës jam munduar ti sjell disa nga argumentet mbi ekzistimin e Oqeanit të 

dikurshëm të Vardarit, i cili u zhvillua në Erën e Mesozoit.  Studimi është mbështetur kryesisht në të dhënat 

paleotektonike dhe paleontologjike, duke mos lën anash petrologjinë. Në këtë punim kam mbledhur të dhëna 

paleontologjike të florës dhe faunës për të cilat kemi qenë të pa informuar deri sot, por dolën në dritë me këtë 

hulumtim.  

Fjalët kyçe: Vardari, Gjeologji, Trepça, Miniera 

  

2. METODOLOGJIA  

Gjatë këtij punimi mu është dashur ti qasem dy burimeve kryesore, për të pasur një metodologji sa më 

produktive. E para është literatura universitare, prej secilës kam përfituar fillimisht në mënyrë të përgjithshme 

dhe pastaj e kam pasur më të lehtë për këtë hulumtim. Rruga tjetër është praktikimi i teorisë së mësuar e që 

reflekton me këtë punim. Pra kam bërë një krahasim dhe ndërlidhje mes teorisë dhe praktikës për disa herë në 

këtë zonë dhe kam prëfunduar me këto rezultate. 

 

3. REZULTATET DHE DISKUTIMI 

Pozita gjeografike dhe ndarja e zonës së Vardarit   

Zona e Vardarit shtrihet në të gjithë pjesën qendrore të Gadishullit Ballkanik. Ajo kufizohet nga Dinaridet dhe 

Helenidet në perëndim dhe Masivin Dardan (serbo-maqedonas) në lindje. (Figura 1). [1] 

Zona e Vardarit konsiderohet si zonë kryesore e sutures (kolizionit) midis pllakës së adrias dhe pllakës 

euroaziatike, e cila ruan njësinë tektonike të origjinës oqeanike dhe kontinentale. 

Zona e Vardarit ndahet në tre nënzona: 

1. Nënzona e jashtme e Vardarit në perëndim 

2. Nënzona qendrore e Vardarit 

3. Nënzona e brendshme Vardarit në lindje.[2] 

 

Ngjarjet tektonike në zonën e Vardarit 

Tektogjeneza Alpine 

Strukturime në regjime tektonike në tërheqje  
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Figura 3. Zona e Vardarit [2] 

 

Triasik i Hershëm– i Mesëm – Riftingu kontinental. 

Korja kontinentale “copëtohet” duke u formuar struktura horst – grabenore, shoqëruar me vullkanizëm 

intrakontinental. (Figura 2) 

 

Anizian i Vonshëm – çarjet (break-up-et) kontinentale. 

Si rezultat i tyre kemi ndarjen e mikroblloqeve kontinentale Korab – Penagonian dhe Pejë Drina Ivanicë, nga 

pllaka Euroazatike në lindje dhe Adrias (Apulias) në Perëndim. Shënohet kështu fillimi i zgjerimeve oqeanike 

tetisiane në Vardar dhe Mirditë – Gjakovë – Dinaride. Ky moment i përgjigjet fillimit të proceseve madhore të 

ndarjes së Pangjeas. 

Anizian më i Vonshëm – Jurasik më i Hershëm – Zgjerimet oqeanike në Vardar dhe Mirditë – Gjakovë – 

Dinaride dhe individualizimi i njësive tektono – stratigrafike.  

Zgjerimet oqeanike u kryen në qendër të strukturave grabenore respektive. Zgjerimi ishte shumë i ngadalshëm 

dhe në kushte të kurrizorëve mesoqeanikë respektivë. 

Liasiku i mesëm – Dogeri i Hershëm – Riftingu intensiv i kores kontinentale. 

Si rezultat i faljeve listrike, blloqe “të rrëshqitur” nga pjesët platformike kalojnë nga një ambient sedimentimi 

neritik, në një ambient sedimentimi pelagjik. Riftingu u shoqërua dhe pasua me zgjerime oqeanike relativisht më 

të shpejta, në kushte të kurrizoreve mesoqeanikë (formohen ofiolitet e Vardarit dhe analogët e tyre “brezi 

perëndimor” B.O.M.GJ. [3] 



International Multidisciplinary Geosciences Conference IMGC2019 
 

83 

 

 

Figura 2. Modeli i mundshëm i zhvillimit të magmatizmit Triasik (sipas Maliqi 2001).  [1] 

Strukturime në regjime tektonike në shtypje (tektogjeneza Alpine) 

Fundi i Jurasikut të Hershëm – Jurasiku i Mesëm 

Ndodhë regjimi tektonik në shtypje, duke shënuar fillimin e tektogjenezës Alpine, e cila nis me fazën kimerike 

të hershme. Fillimisht kjo fazë kap trevat e baseneve oqeanike dhe në vijim përfshin edhe buzët kontinentale. 

Jurasik i Mesëm- i Vonshëm – formimi i melanzheve dhe pykave të akrecionit oqeanik  

Jurasiku i Vonshëm – mbyllja e baseneve oqeanike të Vardarit dhe Mirditë – Gjakovë – Dinaride  

Ndodhë zhytja dyanësore e buzëve kontinentale dhe mbivendosja e litosferës oqeanike. Si rrjedhojë, kemi 

obduksionin dyanësor të ofioliteve triasike dhe jurasike (së bashku me shojen metamorfike) dhe formacionet e 

pykave të akrecionit oqeanik mbi formacionet e buzëve kontinentale. 

Kretaku i Hershëm – i vonshëm dhe kretak më i Vonshëm 

Regjistrohen depozitimet fllishore të fuqishme. Nga kjo nxjerrim në përfundim se ketë depozitime i përkasin 

periudhes së Kretrakut. (Figura 3) 

Eoceni i Vonshëm – Oligocen i hershëm (tektogjeneza ilirike) Është tepër e fuqishme. Si rezultat i saj kemi 

zhvendosjen tangjenciale të njësive të brendshme, në drejtimin perëndimor. Gjatë tektogjenezës ilirike kemi 

vetëm zhvendosje perëndimore të ofioliteve dhe formacioneve kontinentale, së bashku me to. [3] 
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Strukturimet e reja në regjim tektonik në tërheqje 

Sisteme të faljeve normale, fillojnë të konfigurojnë basenet e ardhshme molasike (gropa ndërmalore). Sektorët 

periferik të tyre pësojnë lëvizje ngritëse të vazhdueshme, që vazhdojnë edhe në ditët tona (0.4 mm në vit). [3] 

 

Përshkrimi litologjikë 

Në këtë zonë shkëmbinjtë sedimentarë janë formuar gjatë lëvizjes së ujërave turbulente në shpatet kontinentale. 

Depozitime fllishore në literaturë nihet si turbidite. Si definicion, me flish kuptojmë perseritjen e dy ose më 

shumë formacioneve. Në rastin tonë përbëhen nga: argjila, ranorët dhe mergelet. Në mes këtyre llojeve 

shkëmbore por edhe në një lloj të shkëmbit mund te kemi pushim sedimentim (diastema), sa më e shpeshtë të 

jetë kjo dukuri aq më shpesh paraqitet ndarja mes këtyre shtresave. Figura 1. dhe Figura 2. 

 

Tektonika në fllishin e Kretakut 

Unë them se ky flish i formuar në Kretak është zhvendosur gjatë tektogjenezës ilirike, pasiqë është e njohur në 

shkencën e gjeologjisë që formacionet sedimentare të formuara në mjedise ujore kanë shtrirje horizontale. Me 

këtë nënkuptojmë se zhvendosja e fllishit kretak erdhi nga kjo tektogjenezë e zhvilluar rreth 33 milion vjet më 

parë, Eoceni i Vonshëm – Oligocen i hershëm.  

 

 

Se kjo zonë iu është nënshturuat proceseve të cekura më lartë e dëshmojnë edhe matjet me kompas gjeologjik. 

Në bazë të rezultateve konkludohet që shtrirja e këtij fllishi i përgjigjet zonës së vardarit, VVP-JJL.  

Kordinatat e  matjes së  elementeve të shtresës: 

 X:4747419 

 Y:7485257 
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 Z:523m 

Argumentet paleontologjike mbi ekzistimin e Oqeanit të Vardarit  

Këto që shihen në Figurat 8 dhe 9 janë dy nga fosilet që gjatë hulumtimit i solla në dritë. Këto fosile i përkasin 

periudhes së kretakut që edhe më shumë shtojnë bindje për egzistimin e Vardarit. 

 

 

 

KONKLUZIONET:  

Nga të gjitha që u potencua më lartë mund të themi se ky flish i formuar në Kretak është zhvendosur gjatë 

tektogjenezës ilirike, pasi që është e njohur në shkencën e gjeologjisë që formacionet sedimentare të formuara 

në mjedise ujore kanë shtrirje horizontale. Me këtë nënkuptojmë se zhvendosja e fllishit Kretak erdhi nga kjo 

tektogjenezë e zhvilluar rreth 33 milion vjet më parë, Eoceni i Vonshëm – Oligocen i hershëm.  

Se kjo zonë iu është nënshtruar proceseve të cekura më lartë e dëshmojnë edhe matjet me kompas gjeologjik. Në 

bazë të rezultateve konkludohet që shtrirja e këtij fllishi i përgjigjet zonës së vardarit, VVP-JJL.  

Këto fosile (peshku dhe gjethi) i përkasin periudhes së kretakut që edhe më shumë shtojnë bindje për ekzistimin 

e Vardarit. 
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ABSTRACT  

The Albanian orogeny, as the most south-western part of the Euro-Asiatic plate, in convergence with the Adria 

microplate. The main cause of Albanian seismicity is the collision of Adria microplate with the Albanian 

orogeny.Seismic phases recorded by the Albanian network, integrated with data of Thessalonica (Greece), 

Montenegro and INGV (Italy) MSO (Montenegro) and MEDNET networks, are used to prepare the database for 

this year.On that territory39.0-43.0N-18.5-21.5E, 780 earthquakes were located with running magnitude 1.0 to 

5.1Richter.  About 14earthquakes  were felt by population of Albania.In this year some of seismic zones are 

more active:1)TheVlora-Lushnje-Elbasan transversal fault zonehad generated72 earthquakes with ranging 

magnitude 1.0 to 3.9 Richter.2) In the Himara-Borshi- Kardhiqseismogenic zone, there are faults and flexures, 

expressed also with contrasts in relief.In this fault zone were located 108 earthquakes with ranging magnitude 

1.2 to 4.5 Richter and maximum depth 10km. 3) The Kurbnesh-Skavicaseismogenic zonelies in the area of inner 

Albanides, along a depression zone of faults extending nearly meridional and relatively narrow.There were 

located 23 earthquakes with ranging magnitude 1.2 to 3.7 Richter.4) Significant increase of seismic activity was 

registered on both sides of Albania and Greece border territory.5)Highest increased of seismic activity was 

registered in central Albania expressed by sequences of moderate earthquake of GjiriLalzit (Durresi) ML5.1 

occurredat  July 4,  and by sequences of moderate earthquake of Vinjolla (Bulqiza)  earthquake ML5.1 occurred 

at August 11.6)Significantincreaseof seismic activity was registered innorth and northwest Albania border on 

the Montenegro territory. Two moderate earthquake respectively: the first occurred in PlavaM=4.6 (Richter) on 

4 January 2018 and the second occurred in Ulqini M=4.6 (Richter) on 13 November 2018.  

Keywords: Earthquake, Seismicity, aftershocks, fault. 

 

INTRODUCTION 

Albania is situated in Alpine-Mediterranean seismic belt comprising the zone of contact between lithosphere 

plates of Africa and Eurasia.The Albanian orogeny, as the most south-western part of the Euro-Asiatic plate, in 

convergence with the Adria micro plate, is divided in two areas with different tectonic regimes: the external area 

with compressive regime, representing its offshore part and the internal area with expanding regime, 

representing the continental area (Aliaj  et al., 2001; Ormeni et al., 2013).The main geological structures found 

within the Albanian territory are called the Albanides, which are part of the Dinaric-Albanid-Hellenic arc of the 

Alpine orogeny. The main cause of Albanian seismicity is the collision of Adria microplate with the Albanian 

orogeny.This collision not only directly influences the activation of longitudinal faults on the edges of the 

orogeny and on the segments of transversal faults cutting through this contact but has a tectonic implication 

even on the inner part of the country, on the longitudinal and transverse faults cutting across the eastern and 

north-eastern part of Albania (Kociaj,  2004; Muco, 2013).Albania is characterized by intense micro seismic 

activity and small and medium-size earthquakes and only seldom by large event. The Albanian region 

historically is stroked by strong earthquakes (Io = VIII EMS-98), as gathered from intensity data. For the 

present time, the seismicity of Albania is characterized by lots ofsmall earthquakes and few moderate 

earthquakes. The earthquake foci are concentrated mostly along the active faults and low velocity layer.  The 

typology of the earthquakes in Albania this year comprises two well-known types of earthquakes: earthquakes 

with main shock followed by aftershocks, earthquakes with foreshocks and aftershocks. We present here some 

features of Seismicity that have occurred in the Albania and surrounding area during 2018.  
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DATA and Methods 

Seismic phases recorded by the Albanian network, integrated with data of INGV (Italy), Thessaloniki (Greece) 

and Montenegro networks are used to prepare the database for this study (Ormeni et al, 2018). 

On Albania and its surrounding territory, between 39°00’-43°00’ N and 18°30’-21°30’E, 780 earthquakes was 

located with ML=1.0-5.1 (Richter). In the territory inside the Albanian boundary was located 530 earthquakes 

(Fig 1). The standard procedure uses the program Hypo invers (Fred. W. Klein, 2002) of the Atlas package, and 

velocity model (Ormeni, 2011) for earthquake locations. Some formula for determination of the magnitude 

according to the time duration and the amplitude of the seismic signal are also used.There is basic approaches to 

model the aftershock occurrences Gutenberg-Richter law (Gutenberg R, Richter CF1944).G-R relation defines 

the relationship between the frequency of occurrence and magnitude of aftershocks. 

 

 

Results and Discussion 

3.1. Some main feature of Seismicity  

On Albania moderate seismic activity was recorded in some seismogenic zones as:in front of Albanian orogeny, 

and in transversal fault zones. The most of local earthquakes about 87% are distributed in depth between 0 and 

25 km, with average depth 5 km and maximum depth 23 km (Fig 2). The upper and middle crusts arethe 

seismoactive layers in Albania lithosphere during this year. The mean depth of earthquakes located each month 

in Albania ranging from9 to 20 km and maximum depth ranging from 23 to 79 km. The minimum magnitude of 

earthquakes located each month rangingfrom1.0 to 1.5 (Richter) and maximum magnitude ranging from 3.0 to 

5.1 Richter.On that territory 39.0-43.0N-18.5-21.5E, 780 earthquakes were located with running magnitude 1.0 

to 5.1Richter, 22 of them with magnitude ML>=4.0 Richter, 5 of them with ML>=4.5, the strongest with 

ML=5.1.   About 14 earthquakes were felt by population of Albania. The magnitude of seismic event felt in each 

month ranging from 3.9 to 5.1 Richter and the number of them for each month ranging from 1 to 7.  Maximum 

number of 191 earthquakes in July is explained with 160 aftershocks of 4 July, Durres earthquake, magnitude 

5.2Rihter. The earthquake foci during 2018 year are concentrated mostly along the active faults. The epicentral 

distribution of earthquakes shows that: Vlora-Lushnja-Elbasani, Bolen-Borsh-Kardhiqand Kurbnesh-Skavic 

fault zones. (Figure 1). The seismic activity during this year presented higher compared with seismic activity 

during period of time 2011 – 2016 but lower than seismic activity during 2017. 
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Figure 1 Epicenters map of earthquakes occurrence during 2018, for the Albanian territory and surrounding area 

 

3.2.The Vlora-Lushnja-Elbasani seismogenic zone (1) 

This transversal fault  of northeast strike  is expressed by the Lushnja flexure, Dumreadiapire dome, Elbasani 

Quaternary depression, Labinoti transversal structure, marked  by important quaternary infill, Golloborda 

transversal horst (Sulstarova et al,2000) and goes toward Tetova Quaternary graben in FYROM (Sulstarova et 

al.,2000; Ormeni et al, 2013). This fault zone, NE trending for about 100 km in Albanian territory, is consisted 

of fragmentary normal faults cutting across the Krasta zone and dividing in two main segments the Mirdita 

ophiolites zone. To this fault zone are related many geological phenomena comprises all four well-known types 

of earthquakes being seismoactive and now (Ormeni et al, 2012).On this transversal zone were located 72 

earthquakes with ML = 1.0 - 3.9 (Richter), with average depth4 km and maximum depth 10 km, and 

seismotectonic coefficient b=0.91. From all earthquakes 10 of them have ML>=3.0, and one of them with 

ML>=4.0. The earthquake with magnitude 4.1 (Richter) occurred in Karaburunipennisula atApril10.Intensity I0 

= V degree EMS-98, felt V degree at Vlora town. 

 

  



International Multidisciplinary Geosciences Conference IMGC2019 
 

90 

 

3.3. The Kurbnesh-Skavica seismogenic zone (2) 

This transversal seismogenic zone with direction SW-NE is in the inner side of folded Alpine orogeny with high 

mountains (Fig. 1, zone 2). During this year were located 23 earthquakes with ML = 1.2 - 3.7 (Richter), average  

depth 5 km, maximum depth 9 km, and 5 of them with ML>=3.0. This fault zone characterized by a complex 

geomorphology and in addition, has been hit by numerous earthquakes during five last years. 

 

3.4. The Ionian seismogenic zone (3) 

On the Ionian seismogeniczone a small increase of seismic activity was presented in Vermik-Kudhes 

segmentduring 2018 year(Fig 1,zone3)On this seismogeniczone were located 108 earthquakes with ML = 1.2 - 

4.5 Richter,  with average  depth 11 km,  maximum depth 30 km, and 12 of them with ML>=3.0,seismotectonic 

coefficient b = 0.69. The Ionianwith west-southeast extension istransverses with left compress and normal 

component. The left compress evidenced by displacement of the mountain streams (Aliaj et al 2010). There was 

a powerful differentiation in the Borsh-Kardhiq fault, closes in the Borsh the structure of Qeparo from the south 

and at Kardhiqi cuts and seperates the Kurveleshiplateau from the structure of Mali iGjere through a transversal 

flysch structure along its, on account of a major tectonic rupture, evaporates, amphibolite and effusive rock crop 

up from deep and emerge on the surface. Two earthquakes with magnitude 4.5 and 4.2 have occurred 

respectively: near Vermikuvillageat 19 May, time 18:14 (UTC) coordinates 40.29N; 19.80E  depth15 km, at 

14May time 10:56 (UTC)  coordinates 40.28N; 19.78E depth 17 km.Al series of aftershocks are disturbed in 

Bolen -Vermik segment part of the Vajze-Bolen-Kudhes-Borshfractures zoneinnorth-south direction with over 

thrust/reverseto normal component.. On the surfaces of these uplifts, too, there are faults and flexures, expressed 

also with contrasts in relief; it appears active in this year throughout its length. 

 

3.5. The Ioannina-Leskovik seismogenic zone (4) 

The study region consists from hilly to mountainous chains striking NW-SE and large basins and grabens that 

interrupt these chains (Fig. 1, zone 4).This is a seismically active region with a history of strong and moderate 

earthquakes, such as these of 1969 (Ms=5.8), 1960 (South Albania, M> 6.5, maximum intensity VIII+) and 

1967 (Arta-Ioannina, M = 6.4, maximum intensity IX). Increased seismic activity was registered in Albanian-

Greece border in Ioannina-Leskoviku zone. On this fault zone during 2018 year were located 77 earthquakes 

with ML = 1.3 - 4.2 (Richter), average depth 11 km and maximum depth 30 km, seismotectonic coefficient b = 

0.78. The Ioannina-Leskoviku segment with direction SE-NW in Albania-Greece board, represent a transversal 

deep fracture, with springs of thermal water and which was hit by the frequent and strong earthquakes, being 

active now 

3.6. The Serie of Durresi aftershocks  

A strong, ML=5.1, earthquake near Durres, Albania, occurred on July 4, 2018 with epicenter coordinates 

41.466oN and 19.495oE (Fig. 1). This earthquake occurred at 09:01:07 GMT (11:01:07 a.m. local time) around 

18 km underground near the Lalezi Bay, northwest of Durrës and some 30 km west of Tirana. It was followed 

minutes later by a series of weaker aftershocks, with the strongest measuring magnitude 4.3. 

We used 151 aftershocks with local magnitude ML1.3 between the time span of July 4, 2018 and September 

29, 2018.Most of the earthquakes about 56% of them were in the magnitude 2.0 to 3.0 range.The 

sequenceactivity wasdeveloped in the seismically active upper an middle crust beneath Albania, which has a 

thickness of 25 km (Ormeni, 2010).This seriesof earthquakes were distributed along aE-Wbelt over the Ionian 

coastline.Figure 1 depicts the epicenters of aftershocks. Magnitudes of the aftershocks change between 1.3 and 

4.3, and show a decrease in their numbers from the smaller to larger magnitudes. 
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Figure2 Magnitude histogram of the aftershock sequence of July 4, 2018 mainshock. 

As shown in Figure3, the size of the many aftershocks varies from 1.5 to 4.0 and a maximum is observed for 

ML=2.0. The number of aftershocks with 1.3≤ML<2.0 are 61. However, there were 79 aftershocks with 

2.1≤ML<3.5, and 11 aftershocks with 3.6≤ML. Thus, the aftershock occurrences having magnitudes between 

1.8 and 2.1 are more dominant in the aftershock region (Figure 2). Cumulative magnitude-frequency of July 4, 

2018 aftershock sequence is shown in Figure3. We used Mc=1.8 considering the temporal variations.b-value 

and its standard deviation, as well as the a-value of G-R relation, were calculated with the maximum likelihood 

method.b-value is estimated as 0.68±0.06 and this value is lower than mean value of b=1.0. For the whole 

sequences of aftershocks with ML>1.8, we found cumulative low of distribution: 

Log N (M) = 3.36 + 0.68 M +- 0.06 

The smaller b-values may be related to the low heterogeneity degree of medium, the higher stress concentration 

and high strain in the aftershock region in recent years (Ormeni, 2019). 

 

Figure 3 Gutenberg-Richter relation of aftershock sequence. b-value, its standard deviation, Mc-value, a-value 

in the Gutenberg-Richter relation. 

It is importance to find the ratio between the magnitude of main-shock and the magnitude of the strongest 

aftershock. For this earthquake, the difference between them is 0.8. 

 

3.7.The Albania-Montenegrocrosses border area earthquakes 

Significant increase of seismic activity was registered in north and northwest of Albania in the Montenegro 

territory. Two moderate earthquakesoccurred in the border area of Albania and Montenegro.The first occurred 

in Plava(ML4.6) coordinates(42.69N-19.97E) at 4 January 2018 and the second occurred in Ulqini ML4.6 
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coordinates 42.15N-19.19E on 13 November 2018. These earthquakes were felt in northern and central of 

Albania parts. 

Conclusions 

The most seismic activity inside the Albanian territory, analyzed in this paper have been generated in an area 

with complex features from the nontectonic point of view and structure of earth crust. Moderate seismic activity 

was recorded in some seismogenic zones as: in front of Albanian orogeny, in transversal fault zones. On the 

Albania  territory and its surrounding, 780 earthquakes were located with running magnitude 1.0 to 5.1(Richter), 

22 of them with magnitude ML>=4.0 (Rihter),  5 of them with ML>=4.5, andthe strongest were Durresi(ML5.1) 

earthquake andBulqiza (ML5.1) earthquakes.Based on these analysis seismicity in Albania orogeny and its 

surrounding during 2018 is moderate level, The most of  local earthquakes about 87% are distributed in depth 

between 0 and 25 km, with average depth 15 km and maximum depth 47 km. The analyses of 2018 seismicity 

show that was mainly generated in the upper and middle crust, under the tectonic conditions described 

previously. In the vicinity of Durresi was registered the moderate earthquake at July(ML5.1) andits series of 

aftershocks. This sequence of aftershocks confirms the NNW continuation of two thrust faulting in north of 

Durresi area. The small b-value 0.63 of aftershocks series might be related to the low heterogeneity degree of 

medium, the higher stress concentration and high strain in this region in recent years. In the vicinity of Bulqiza 

was registered the moderate earthquake at August (ML5.1) and its series of aftershocks. This sequence of 

aftershocks confirms the northwest continuation of the normal faulting along this area. Increased seismic 

activity was registered in the crossborder area of Albania and Montenegro. Compared with last years 2011 to 

2017 the seismic activity is the same as seismic activity 2017 year and higher than other years 2011-2016. The 

strongest earthquakes during this year occurred in centralAlbania, the seismic activity reached an intensity of 

VI-VII degrees on EMS-98 scale. 
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ABSTRACT 

Previously underutilized raw materials, such as electronic scrap and different process residues, are attracting 

increasing attention due to their valuable metal contents. Radically improved utilization of these kinds of raw 

materials is important as we aim towards circular economy. For metal processing plants, such as smelters, this 

means new elements are being introduced to the raw material feed, requiring that the behavior of these elements 

must be known in order to optimize their recoveries in the recycling processes. For studying their behavior 

experimentally, reliable and accurate characterization methods are of great importance. In this article, we 

present the state-of-the-art experimental equilibration techniques used at Aalto University, and briefly describe 

the results obtained with EPMA and LA-ICP-MS analyses performed in collaboration with Geological Survey 

of Finland. The LA-ICP-MS equipment, traditionally used in geology, provides extremely valuable information 

for metallurgists with direct phase elemental concentration data down to tens of parts-per-billion level. 

Keywords: EPMA; LA-ICP-MS; trace elements 

 

INTRODUCTION 

Nowadays, the trend phrase in many areas of research and society is circular economy [1]. This means that all 

materials and products should be kept at their highest utility and value at all times. The ultimate goal is to 

eliminate waste through innovative design and reuse, as well as effective recycling routes and processes. For the 

metallurgical industry, a key focus point in current research is to design extraction processes that can utilize 

existing waste flows, such as electronic waste, iron residues e.g. from zinc production or tailings from mining 

and ore dressing operations [2].  

When these previously underutilized raw materials are fed into existing processes, they introduce new elements 

into the systems [3]. The behavior of these elements must be known in order to optimize the process chemistry, 

temperature and other parameters [4]. At Aalto University Pyrometallurgy and Thermodynamics Research 

Groups, we have studied the distribution of different trace elements during primary and secondary copper 

smelting, nickel smelting, and jarosite processing [e.g. 5, 6, 7, 8, 9]. In these studies, reliable and sensitive 

characterization methods are of key importance. EPMA (electron probe microanalysis) provides accurate and 

reliable results for the major element compositions, as well as trace element data down to few hundreds of ppm. 

However, when investigating elements that distribute very strongly to one phase, such as platinum group metals 

(PGM’s) to metal alloy, detection limits in the sub-ppm level are required for accurate concentration 

measurements from the depleted phase (slag in this case). In these cases, the samples are analyzed with LA-ICP-

MS (laser ablation-inductively coupled plasma-mass spectrometry). Here, in situ or direct analyses from 

polished sections are of importance in order to avoid systematic errors in sampling due to phase entrainment 

[10]. 

The first scientific article about the use of LA-ICP-MS for characterization of metallurgical samples [5] was 

published in 2015 by our group in collaboration with Geological Survey of Finland (GTK). In this study, the 

focus was on determining the distributions of precious metals between slag and copper matte, as a function of 

matte grade (% Cu) and temperature. Since then, we have published several articles dealing with different trace 
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elements in different process conditions (see table in conclusions), often utilizing LA-ICP-MS for 

characterization of one or more phases. In this article, some of these studies are briefly presented and discussed. 

 

EQUILIBRATION TECHNIQUE 

The equilibrations have been carried out in vertical tube furnaces, typically in the temperature range from 1200 

to 1400 °C. The work tubes in these furnaces are made of gas impermeable pure alumina, enabling accurate 

control of the gas atmosphere inside the work tube. In metal-slag systems, the desired oxygen partial pressure is 

achieved with (dry) CO-CO2 gas mixtures, in order to prevent solubility of H2O in the slag. In matte-slag 

systems, the partial pressures of oxygen and sulfur dioxide are controlled with CO-CO2-SO2-Ar gas mixtures. 

Details of the furnaces, gas flows and initial sample compositions have been presented in detail in our 

publications [e.g. 5, 11, 7, 12]. When the desired equilibration time has been reached, the samples are generally 

quenched rapidly in an ice-water or ice-brine mixture. 

For equilibration experiments, reaching the desired equilibrium is naturally of key importance. This has been 

verified by approaching the same phase equilibrium point from different directions, conducting experiments 

with different equilibration times, and careful SEM-EDS (scanning electron microscopy-energy dispersive 

spectroscopy) analyses. The most important benefits of the experimental technique in use in our laboratory are: 

Small sample size; equilibrium is reached faster, quenching is more rapid, and there is no need for furnaces with 

large sample chambers. 

Accurate control of gas atmosphere. 

Direct phase-by-phase composition analyses; eliminates the errors from phase entrainment and does not require 

chemical dissolution of the sample material. 

Use of LA-ICP-MS; this analysis technique, more commonly found in well-equipped geological research 

laboratories, provides extremely low detection limits for trace elements. 

The equilibrated-quenched samples are sectioned parallel to the furnace axis, embedded in epoxy resin, polished 

and then coated with carbon for SEM and EPMA analyses. Examples of the equilibration assembly (platinum 

wire basket and alumina crucibles containing the sample material) as well as polished sections ready for 

characterization are shown in Figure 1, A and B. The diameter of the alumina crucible is 10 mm, and the 

diameter of the polished section is 25 mm. 

 

 

Figure 4. A: Equilibration assembly with the platinum wire basket and sample material inside alumina crucibles. 

B: Polished cross sections ready for SEM-EDS, EPMA and LA-ICP-MS analyses. 
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SAMPLE CHARACTERIZATION 

The first step in sample characterization is typically SEM-EDS (Tescan MIRA 3 FEG-SEM equipped with 

Thermo Fischer Scientific UltraDry Silicon Drift Energy Dispersive X-Ray Spectrometer and NSS 

Microanalysis Software). This method is used to obtain micrographs of the samples, as well as to roughly 

measure phase compositions and check homogeneity. After the initial check, the samples are analyzed with 

EPMA (Cameca SX-100 equipped with five wavelength dispersive spectrometers) located at Geological Survey 

of Finland (GTK). In some cases, the detection limits of EPMA (typically 100-300 ppm) are sufficient for 

determining the concentrations of all elements of interest in all phases. If that is not the case, as for example 

with PGM’s in slags, the samples are subsequently analyzed with LA-ICP-MS at GTK. The LA-ICP-MS 

equipment (Photon Machines Analyte Excite 193 nm ArF Excimer laser ablation device, and NuAttom single 

collector ICP-MS instrument) currently used for characterizing our samples is presented in Figure 2. 

In the past, one of the major issues holding back the LA-ICP-MS technique has been the lack of standard 

reference materials for different matrices and trace elements. For slags, the commercially available, well 

characterized glasses, such as NIST 610 and 612 [13], are suitable external standards as their silica 

concentration is of the same order of magnitude as in metallurgical slags, and they have been doped with 

numerous trace elements. However, for sulfidic mattes and especially metals, significantly fewer standard 

reference materials have been available. Recently, new materials such as the UQAC FeS-1 pressed sulfide pellet 

[14] have been introduced. These kinds of new reference materials are very important for our group, as well as 

for the wider adoption of the analysis technique in general. 

 

Figure 5. The LA-ICP-MS equipment used for quantifying elemental compositions of our samples. 
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RESULTS AND DISCUSSION 

The laser ablation device currently in use at GTK produces fixed four nanosecond laser pulses. This has been 

observed to be challenging for analyzing metallic phases that have very high thermal conductivity, such as 

metallic copper alloy. The copper melts rapidly under laser irradiation, forming a pool of molten metal instead 

of ablating the sample material [7]. This issue seems to be less severe, when larger concentrations of metals that 

deport predominantly into the copper phase are added to the experimental system. Examples of these kinds of 

metals are nickel and tin, which in reducing conditions (low oxygen partial pressure) are found primarily in the 

copper phase, enabling their use as an internal standard. The addition of these metals also reduces the thermal 

conductivity of the alloy, which translates to more efficient ablation and higher transmission using the 

nanosecond laser. Examples of laser pits formed in a copper-nickel-tin alloy [15], a copper sulfide matte [16], 

and an alumina-containing iron silicate slag [15] are shown in Figure 3. 

 

 

Figure 6. SEM-SE (secondary electron) images of laser ablation pits in metal alloy (A), copper sulfide matte 

(B), and slag (C) phases. 

One of our recently published papers [9] deals with slag cleaning equilibria, i.e. trace element distributions in 

pyrometallurgical processing of iron residues, such as jarosite. The equilibration experiments were conducted in 

semi-sealed silica ampoules to reduce volatilization of trace elements, while exposing the sample material to the 

surrounding gas atmosphere inside the furnace. The concentration of gold in the iron-saturated slag phase after 

equilibration is shown in Figure 4. Based on this figure, when the target is to minimize the losses of valuable 

metals into the slag, the concentration of silica should be kept above the orthosilicate composition 

(approximately 28 wt-% SiO2 in Fe-O-SiO2 slag). 

Figure 5 presents the equilibrium distribution coefficient of gallium (wt-% Ga in metal / wt-% Ga in slag) as a 

function of silica concentration in the slag. The effect of process temperature is evident, indicating that higher 

temperature favors the deportment of gallium into the metal phase, where it can be recovered in later process 

stages. These kinds of fundamental studies are important for the most efficient utilization of the constantly 

increasing amounts of process side streams such as jarosite residues. 
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Figure 7. Concentration of gold in slag as a function of silica concentration and temperature [9]. 

 

Figure 8. Distribution coefficient of gallium between copper and slag at iron saturation [9]. 

 

In electronic scrap, the most valuable elements are often PGM’s and other precious metals. Therefore, their 

behavior in recycling processes, for example copper smelting, is of key importance. The distribution behavior of 

these valuable trace metals have been quite extensively studied by our group, as well as others [e.g. 17, 18, 19, 

20]. Figure 6 shows the obtained distribution coefficients for platinum and palladium between metallic copper 

and iron silicate slag [21]. At oxygen partial pressures above 10-7 atm, the distribution coefficient decreases 

with increasing oxygen partial pressure. However, at lower oxygen partial pressures it seems that the slope 

changes, indicating a change in the dissolution form in the slag. Similar behavior has been reported in the 

geological literature [22, 23], however, it is unclear whether this is actually caused by a change in the 
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dissolution form, or perhaps the presence of nanoscale platinum nuggets in the silicate melts. In our 

experiments, where the initial mass of platinum was only 1 wt-% of the mass of copper, it is also possible that 

the concentrations in slag in reducing conditions fell below the detection limits of LA-ICP-MS. Therefore, there 

was an obvious need for further scrutiny related to the behavior of platinum. 

A series of equilibrations between metallic platinum and high-alumina iron silicate slags was conducted in order 

to investigate the dissolution of platinum into the slag in more detail [24]. The apparent solubility of platinum 

into the slag was extremely low, under 100 parts-per-billion, nevertheless constantly increasing with increasing 

oxygen partial pressure, as shown in Figure 7. However, in these experiments, the metallic platinum dissolved 

significant concentrations of iron in reducing conditions. The solubility values can be adjusted for pure 

platinum, i.e. excluding the effect of iron on the activity of platinum, allowing calculation of thermodynamic 

distribution coefficients (wt-% Ptadjusted in metal / wt-% Pt in slag). After this treatment, the solubility of 

platinum in the slag appears to have a minimum, and the oxygen partial pressure dependency of the 

thermodynamic distribution coefficient formed a maximum at around pO2 10-7 atm. This suggests that platinum 

dissolves in the alumina-iron silicate slags as an anionic intermetallic species in very reducing conditions, and as 

a cationic species in oxidizing experimental conditions. 

 

Figure 9. Distribution coefficient of platinum (□) and palladium (○) between copper alloy and iron silicate slag 

at different temperatures (blue 1250, green 1300, red 1350 °C); the slope shows the degree of oxidation of the 

species in slag as indicated by triangles in the low right corner. [21] 
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Figure 10. The apparent solubility of platinum in iron alumina spinel saturated iron silicate slag as a function of 

oxygen partial pressure at 1300 °C [24]; the values are averages of three analyzed isotopes Pt194, 195, 196 and 

error bars represent standard deviations (1σ) of the LA-ICP-MS measurements. 

 

CONCLUSIONS AND FUTURE WORK 

The transition from linear to circular economy requires widespread utilization of previously underutilized 

process side streams and wastes, which introduces new elements into existing and future metal making process 

schemes. For maximum process and recovery efficiency, the fundamental behavior of these elements must be 

known. At the Aalto University Pyrometallurgy and Thermodynamics Research Groups, this kind of research 

has been conducted for a few years now. The collaboration of Aalto University with Geological Survey of 

Finland regarding reliable and accurate sample characterization with EPMA and LA-ICP-MS has been and will 

remain of key importance.  

Laboratory-scale equilibrium studies have been successfully conducted and analyzed in several different process 

environments, as shown in Table 1. The obtained results help in identifying the most suitable process conditions 

taking into account the changing feed materials. The results can be applied to industrial processes, as well as 

included in thermodynamic databases after critical assessments, for improved modelling tools for process 

control development and design. 

Even though the behavior of several trace elements in numerous systems has already been investigated, the work 

continues. The metallurgical industry is becoming increasingly aware of the business opportunities related to 

utilizing existing process wastes, which directly translates to an increased need for fundamental element 

behavior data. We are constantly developing our understanding, experimental procedures and characterization 

equipment. Geological Survey of Finland laboratories are moving to new facilities in the winter of 2019, and a 

new EPMA will arrive in 2020. Efforts are also being made towards acquiring a femtosecond laser ablation 

system, which would help for example in the analysis of metallic phases of high thermal conductivity. The 

scientific hardware of this new facility is financially supported by Academy of Finland (a funding office of 

Finnish Ministry of Education and Culture). 
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The R&D consortium formed by GTK, VTT and Aalto University has complete coverage of the minerals 

processing development tools, including a unique pilot scale facility, at its disposal [25]. This facility is capable 

of processing hundreds of tons of minerals in pilot trials, and the process flow sheet can be readily tailored to 

meet specific needs. 

 

Table 2. Trace element distribution equilibrium studies conducted by the Aalto University Pyrometallurgy and 

Thermodynamics Research Groups in recent years. 

Major phases of the system Slag type Trace elements Ref. 

Metallic copper-slag  

SiO2-FeOx 

 

SiO2-FeOx-Al2O3 

 

 

SiO2-FeOx-Al2O3-CaO 

 

SiO2-FeOx-Al2O3-K2O 

Ni, Co, Ag, Au, Pd, Pt, Rh, 

Sn, In, Ga, Ge, Sb 

 

Ag, Au, Pd, Pt, Mo, Re, Ir, 

Pb, Sn, Ni, Sb, Te, In, Ga, Ge 

 

Ag, Au, Pd, Pt, Sn, In, Ga, Ge 

 

Sn, Ni, Sb, Te 

 

 

 

4, 6, 7, 9, 

12, 21, 26, 

27 

 

Copper sulfide matte-slag  

SiO2-FeOx 

 

SiO2-FeOx-Al2O3 

 

SiO2-FeOx-Al2O3-CaO 

Ir, Mo, Te, Sn, Ga, In 

Ag, Au, Pd, Pt, Rh 

 

Ir, Mo, Te, Sn, Ga, In 

 

Ir, Mo, Te, Sn, Ga, In 

 

 

5, 28, 29 

Metallic copper-copper matte - Co, Ni, Ag, Au, Pd, Fe 11 

Nickel sulfide matte-slag  

SiO2-FeOx 

 

 

SiO2-FeOx-MgO 

 

SiO2-FeOx-K2O 

 

SiO2-FeOx-MgO-K2O 

Ag, Au, Co, Pd, Pt, Ge, Pb, 

Se, Sn 

 

Ag, Au, Co, Pd, Pt, Ge, Pb, 

Se, Sn 

 

Co, Ge, Pb, Se, Sn 

 

Co, Ge, Pb, Se, Sn 

 

 

 

8, 30, 31 
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Metallic silver-slag SiO2-Na2O-BaO 

SiO2-Na2O-BaO-MgO 

SiO2-Na2O-MgO 

 

Ag, Au, Cu, Pd, Rh, Te 

32 

Metallic lead-slag SiO2-FeOx-CaO-PbO Ga, Ge, In, Sn 33 

Pt-slag, Pd-slag, Au-slag SiO2-FeOx-Al2O3 - 24, 34 

Cu-Ni-Sn alloy-slag SiO2-FeOx-Al2O3 

SiO2-FeOx-Al2O3-MgO 

 

Li, Co, Mn, La 15 

Metallic copper-matte-slag SiO2-FeOx Li, Ni, Co, Mn, Nd, Ag 35 
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ABSTRAKTI 

Gjate vitit 2006 dhe 2007 në disa fshatra të komunës së Ferizajt janë kryer studime kërkimore për gjetjen e 

ujërave nëntokësore, për furnizim të banorëve me ujë të pijshëm. Po ashtu gjatë vitit 2006 dhe 2007 i gjithë 

territori i Republikës së Kosovës është mbuluar me matje ajrore gjeofizike. Matjet ajrore kanë përdorur tri 

metoda gjeofizike; matjet magnetike, matjet elektromagnetike dhe matjet radiometrike. Qëllimi i këtij punimi 

është shfrytëzimi i matjeve ajrore elektromagnetike, respektivisht rezistencës së dukshme dhe përçueshmërisë, 

për t’i krahasuar me shpimet kërkimore në lokacionin veriperëndimor të fshatit Talinoc i Muhaxhirëve të 

komunës së Ferizajt.  Përmes këtij punimi do të tentohet të përcaktohen kufijtë e këtij akuiferi. Litologjia e 

shpimeve si dhe nivelet e ujerave nëntokësore në shpime në korrelim me të dhënat elektromagnetike do të 

ndihmojnë në gjetjen e konstatimeve të rëndësishme sa i përket shtrirjes së këtij akuiferi nëntokësor të ujërave.  

Fjal kyqe; gjeofizikë, elektromagnetizëm, rezistencë e dukshme, litologji. 

 

HYRJE  

Ferizaj shtrihet në ultësirën veri lindore të vargmaleve të Sharrit, respektivisht në jug të rrafshit të Kosovës. 

Sedimentet e depozituara të Pliocenit në basenin e rrafshit të Kosovës, karakterizohen me struktura komplekse, 

me ndryshime të shpeshta litologjike siç janë; argjilat, ranorët, gëlqeroret, zhavorret, rërat, konglomerate, 

alevrolitet, linjiti etj. Pjesa qendrore e basenit përbëhet kryesisht nga depozitimet me madhësi të imët dhe të 

argjilizuara, me shtresa prerëse të rërës dhe zhavorrit, ndërsa në drejtim të kufijve të basenit kryesisht kemi 

depozitime të vrazhda të formuara nga erozioni prej maleve të afërta. Meqenëse Ferizaj shtrihet në rrafshin jugor 

të basenit të Kosovës kryesisht ka ndërtim gjeologjik të ngjashëm me atë të përshkruar më lartë. Ka një dallim të 

vogël sepse në hapësirën e shtrirjes së Ferizajt shtresat më të reja litologjike, ato të kuaternarit kryesisht 

përfaqësohen nga depozitime Liqenore me trashësi 20 m deri në 30 m. Trashësia e sedimenteve në basenin e 

Kosovës sipas hulumtimeve të shumta që janë kryer arrijnë deri në 385m. 

Baseni i Kosovës kryesisht ndërtohet nga sedimentet e Pliocenit. Plioceni i Kosovës është trajtuar prej kohësh 

dhe relativisht mirë. Nën sedimentet e Pliocenit janë konstatuar shtresa të Kretakut të Sipërm dhe serpentinite. 

Në kohën përfundimtare të sedimentimit është formuar paketimi i zhavorreve dhe rërave. Mbi bazën e analizave 

të ndërtimit të sedimenteve dhe facieve, dallohen dy grupe të depozitimeve Pliocenike: rërat e argjilat me linjit 

dhe zhavorret dhe rërat e argjilat me rërë. Disa pjesë të basenit të Kosovës, ndërtohen nga alevrolite dhe nga 

argjila ranore tejet të imta, rëra dhe alevrolite kokërrimëta, pastaj karbonatet, argjilat mergelore hekurore. Në 

pjesët periferike të basenit, sedimentet argjilore kalojnë në sedimente të rërave dhe zhavorreve (Andrijevic at al 

1983).  

Formimet Kuaternare kanë një shpërndarje më të gjerë në basenin e Kosovës. Janë ndarë në lloje të ndryshme 

gjenetike të facieve liqenore-tokësore të moshës së Pleistocenit dhe Holeocenit. Pleistocenit i takojnë sedimentet 

liqenore, tarracave lumore dhe proluviumi i vjetër, kurse Holeocenit i takojnë deluvionet, proluvionet dhe 

aluvionet (Andrijevic at al 1983). 
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METODOLOGJIA 

Në këtë punim është përdorur metoda e krahasimit të dhënave të ndryshme, si ato të shpimeve dhe testeve 

hidraulike të tyre, litologjia e shpimeve dhe të dhënat e matjeve ajrore elektomagnetike. 

Qëllimi i metodës AEM (aero elektromagnetike) është rritja e njohurive të gjeoshkencetarëve për nëntokën duke 

shfrytëzuar njohjen e vetive elektromagnetike të saj. Kjo është e zbatueshme ku ka kontrast të mjaftueshëm 

midis vetive EM (elektromagnetike) të njësive të ndryshme litologjike nëntokësore. Metoda nuk mund të japë 

informacion përfundimtar mbi përbërjen mineralogjike të shtresave ose njësive litologjike, sepse pjesa më e 

madhe e vetive EM të shkëmbinjve janë një funksion kompleks i variablave të shumtë (p.sh. përmbajtja e 

mineraleve, tekstura e tyre, poroziteti, mbushja e poreve me fluide, shkalla e alterimit, temperatura, etj.) (Ross 

C.B., 2010). 

Te dhënat elektromagnetike ajrore munde te konvertohen në rezistencën e dukshme respektivisht në 

përçueshmërinë e dukshme, dhe ato munde te interpretohen ne thellësi të ndryshme varësisht nga frekuencat e 

emetimit të valëve elektromagnetike. Në rastin tonë, thellësia e interpretimit te tyre shkon nga 30 m deri ne 150 

m. Më poshtë do të japim një tabelë të matjeve në kampione te materialeve të ndryshme e cila munde të ndihmoj 

në interpretimin e të dhënave elektromagnetike, respektivisht rezistencën e dukshme në krahasim me litologjinë 

e shpimeve të puseve. 

Të dhënat AEM, do të tentojmë ti përdorim në korrelacion me litologjinë e shpimeve të puseve, për të 

konkluduar nëse është e mundur që këto të dhëna do të na tregojnë mbi shtrirjen e këtij akuiferi.  

Tabela 1.  Vlerat e rezistencës së dukshme: (Shabani 2015) 

Rezistenca e shkëmbinjve, llojeve të kripërave dhe mineraleve 

Substanca Rezistenca (Ωm) 

Uji i shiut 300-900 

Uji i detit 0.4-1 

Uji i liqeneve 30-500 

Rëra 300-2000 

Lymi 80-200 

Dheu 300-500 

Torfa 100-300 

Balta, rrëshirat 80-50 

Argjilat 33-70 

Shkëmbinj sedimentar 100-400 

Zhavorret 170-10000 

 

REZULTATET DHE DISKUTIMI 

Zona e realizimit të shpimeve ndodhet në veri të fshatit Talinoc i Muhagjireve, respektivisht pranë luginës së 

lumit Sazli. Këto dy shpime të puseve u realizuan duke u mbështetur në të dhënat e Piezometrit TW101 i 

realizuar nga Kompania Elektrovat në vitin 2003 i cili ndodhet në mes të shpimeve të puseve 300m në veri të 

tyre. Shpimet kane një largësi ndërmjet tyre rrethe 600 m.    

Në rastin e piezometrit TW101, SEV i realizuar aty pranë ka treguar vetëm sedimente shumë përçuese me 

rezistencë të ultë në rritje me një thellësi më të madhe. Nuk është e mundur të përcaktohen saktësisht shtresat e 

zhavorrit me probabilitet të mbajtjes së ujit në këtë zonë (Petr Holub). Kjo në fakte bëri që të analizojmë të 
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dhënat elektromagnetike të vitit 2006 për të pare nëse ka ngjashmëri me Sondimet Elektrike Vertikale të 

realizuara në vitin 2006 nga GEOSAT. 

Aquiferi i hulumtuar në fshatin Talinoc, është i tipit të mbyllur dhe në pjesën e hulumtuar janë gjithsejtë 3 

shpime të thella nga më shumë se 170 m thellësi. Shpimi i pare është realizuar gjatë vitit 2003 nga qeveria e 

Zvicrës (piezometri TW101) dhe sipas rezultateve të testimit të pompimit ka dhënë një debit prej 8 l/sec. Më 

vonë ky lokacion u zgjedh për shpime të reja me qëllim të furnizimit me ujë të pijes të fshatit Talinoc i 

Muhagjireve, janë realizuar dy shpime të cilat i kemi emëruar në këtë punim me pusi P1 dhe pusi P2. Në 

aspektin hidrogjeologjik pjesa ku është realizuar pusi P1 paraqet një zonë të mirë ujë bartëse nga e cila munde të 

merren 7-8 l/sek ujë, ndërkaq 600 m në lindje të pusit P1 në vendin ku u ndërtua pusi P2 sasia e ujit është 

dukshëm me e vogël 1-2 l/sek (Raporti, Aquadril 2007).  

Puset e shpuara në këtë lokacion kanë rezultuar në zbulimin e ujit nëntokësor të tipit subartezian me shtypje 

piezometrike negative – 14,80m në P1 dhe -6.3 m ne P2. Shpimet e puseve e testim -shfrytëzimit janë bërë me 

diametër 600,0 mm deri në thellësi prej 172,0 metra. Për çdo metër të shpimit është marrë mostra e materialit 

(“sampl”) të nxjerrë në sipërfaqe me anën e solucionit. Në bazë të copëzave të materialit (“sampl”) të nxjerra në 

sipërfaqe me solucion të bentonitit, gjatë realizimit të shpimit, është bërë ndërtimi i përafërt litologjik i pusit të 

testim- shfrytëzimit (Raporti, Aquadril 2007): 

Në raportin e ndërmarrjes e cila ka kryer shpimet dhe testimet e tyre janë dhënë edhe detaje e analizave kimike, 

analizave bakteriologjike si dhe konstruksionet e puseve.  

Në vazhdim jepet thellësia dhe litologjia e shpimeve me rezistenca e dukshme të matur nga të dhënat e 

kërkimeve ajrore elektromagnetike.  

 

Pusi P1, Thellësia  

ne metra 
Litologjia Rez (Ωm) 

0,00 m  -    2,00 m Argjilë e zezë (humus)   

-2,00 m  -  3,00 m Argjilë me zhavorr e rërë, ngjyrë e kuqërremtë   

-3,00 m -  5,00 m 
Zhavorr kokërr trash 0-5mm, ngjyrë bardh dhe kafe fraksione te 

ndryshme 
  

-5,00 m  -  18,00 m Argjilë, me kokrra të zhavorrit, ngjyre kafe   

-18,00 m  -  34,00 m Argjile plastike ngjyre hiri ne intervalin 32-34m zhavorr gri.   

-34,00 m  - 49,00 m Zhavorr kokërr trash, i argjilizuar, , ngjyrë gri net e bardhe   1.7-6.0 

-49,00 m  - 55,00 m Argjilë e zeze e yndyrshme me fosile dhe qymyr.   

-55,00 m  - 64,00 m Argjile plastike ngjyre hiri e qelur me pak zhavorr ngj. gri   

-64,00 m - 66,00 m Kokrra të zhavorrit kokërr trash , gri e mbylltë 0-5mm   16.8-26.2 

-66,00 m -68,00 m Zhavorr kokërr trash ngjyrë gri me pak argjile ngjyrë kafe   16.8-26.2 

-68,00 m -73,00 m Argjile plastike ngjyrë kafe me pak rërë dhe zhavorr  

-73,00 m -78,00 m Rërë dhe zhavorr , ngjyrë gri e mbylltë me pak argjilë   

-78,00 m - 80,00 m Argjilë ngjyrë Kafe me pak rëre dhe zhavorr   

-80,00 m - 86,00 m Rërë dhe Zhavorr kokërr mesëm, ngjyrë gri e çeltë pak argjilë   

-86.00m - 93.00m Argjile plastike ngjyrë kafe me pak rërë   

-93.00m – 101.00m Rërë e ime ngjyra te ndryshme fraksion 0/1mm  12.4-14.8 

101.00m-123.00m Zhavorr dhe rërë fraksione te shkëmbinjve te ndryshëm   
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123.00m-140.00m Argjilë ngjyre kafe me rëre dhe zhavorr   

-140.00m-170.00m Zhavorr kokërr trash ngjyre gri fraksion 0/5mm  13.1-20.2 

-170.00m-172.00m Argjilë plastike ngjyre kafe  

 

Pusi P2, Thellësia  

ne metra 
Litologjia Rez(Ωm) 

    0,00 m  -  0,00 m  Argjile e zezë (humus)  

-1,00 m  -  3,00 m   Argjile me zhavorr e rërë, ngjyrë e kuqërremtë  

-3,00 m -  7,00 m   
Zhavorr kokërr trash 0-5mm, ngj. e bardh dhe kafe fraksione te 

ndryshme  

-7,00 m  -  28,00 m   Argjile  plastike  ngjyre kafe dhe hiri  

-28,00 m  -  63,00 m  
Zhavorr kokërr trash ngjyre gri me pluhur ngjyrë hiri me 

intervalin 59 – 63 m 
2.5-8.4 

-63,00 m  -  65,00 m   Zhavorr kokërr trash ngjyrë gri 20.4-30.6 

-65,00 m  -  98,00 m  Fraksione te shkëmbinjve me pak argjilë, rërë zhavorr (ranor?)  

-98,00 m  - 107,00 m  Argjile plastike ngjyre kafe 9.8-12.2 

-107,00 m -111,00 m Argjilë me zhavorr kokërr trash , gri e mbylltë 0-5mm  

-111,00 m -123,00 m  Argjile ngjyrë kafe me zhavorr dhe rërë  

-123,00 m -130,00 m  Rërë dhe zhavorr me pak argjile  

-130,00 m -140,00 m  Ranor i bluar ngjyre hiri ne te bardhe 7.8-11.4 

-140,00 m -164,00 m   Argjilë ngj. Kafe ne te verdhe me pak rërë dhe zhavorr  

-164,00 m -166,00 m   Zhavorr dhe rërë me pak argjile ngjyrë kafe e qelet   

-166.00m - 171.00m Argjile plastike ngjyrë kafe me pak copëza te rërës dhe zhavorrit   
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Fig.1. Rezistenca e dukshme ne thellesine 25-30 m 

Fig.2. Rezistenca e dukshme ne thellesine 60m 

 

Fig.3. Rezistenca e dukshme ne thellesine 90-100 m 

Fig.4.Rezistenca e dukshme ne thellesine 130-150 m 

 

Nga siç mundë të shihet në figurat më lartë ku janë ndërtuar hartat e rezistencës së dukshme në nivele të 

ndryshme thellësish, varësisht nga frekuenca e përdorur nga matjet elektromagnetike, rezulton se terreni i 

vrojtuar kryesisht ka rezistencë të ulët e cila luhatet nga 1.7 Ωm deri në 26.2 Ωm.  

Në fig.1 ku është paraqitur harta plane e rezistencës së dukshme në zonën e studimit e vrojtuar me matje 

elektromagnetike me frekuenca 25 kHz, ku thellësia e matjeve luhatet nga 20 - 30 m, vërejmë se rezistenca afër 

pusit P1 luhatet nga 16.8 Ωm deri në 26.2 Ωm kurse në afërsi të pusit P2 rezistenca luhatet nga 20.4 Ωm deri në 

30.6 Ωm.   

Në fig.2 ku është paraqitur harta plane e rezistencës së dukshme në zonën e studimit e vrojtuar me matje 

elektromagnetike me frekuenca 12 kHz, ku thellësia e matjeve luhatet nga 60 -75 m vërejmë se rezistenca afër 
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pusit P1 luhatet nga 1.7 Ωm deri në 6.0 Ωm kurse në afërsi të pusit P2 rezistenca luhatet nga 2.5 Ωm deri në 8.4 

Ωm. 

Në fig.3 ku është paraqitur harta plane e rezistencës së dukshme në zonën e studimit e vrojtuar me matje 

elektromagnetike me frekuenca 3 kHz, ku thellësia e matjeve luhatet nga 90-100 m vërejmë se rezistenca afër 

pusit P1 luhatet nga 12.4 Ωm deri në 14.8 Ωm kurse në afërsi të pusit P2 rezistenca luhatet nga 9.8 Ωm deri në 

12.2 Ωm. 

Në fig.4 ku është paraqitur harta plane e rezistencës së dukshme në zonën e studimit e vrojtuar me matje 

elektromagnetike me frekuenca 912 Hz, ku thellësia e matjeve luhatet nga 130-150 m vërejmë se rezistenca afër 

pusit P1 luhatet nga 13.1 Ωm deri në 20.2 Ωm kurse në afërsi të pusit P2 rezistenca luhatet nga 7.8 Ωm deri në 

11.4 Ωm 

Po ti krahasojmë këto të dhëna me tabelën nr.1 nuk mundë të themi me saktësi se cilit lloj të litologjisë i 

përkasin. Mirëpo nga përvoja e matjeve tokësore elektrometrike ne mundë të themi se zona e studiuar kryesisht 

është e ndërtuar nga argjilat si dhe rërat dhe zhavorret të cilat mbajnë në vete sasi të konsiderueshme të ujërave 

nëntokësore. Po ashtu, mundë të themi se këto ujëra janë mjaftë të mineralizuara dhe si pasojë ulin shumë 

rezistencën e formacioneve litologjike. 

 

KONKLUZIONET 

Nga sa u tha më lartë mundë të nxjerrim disa konkluzione të rëndësishme, lidhur me këto rezultate dhe 

krahasimin e tyre me litologjinë; 

Me këto lloje matjesh, nuk mundemi me saktësi ti deshifrojmë shtresat litologjike, sidomos kur ato në vete 

përmbajnë ujëra nëntokësore dhe ato ujëra janë të mineralizuara.  

Për të arritur një deshifrim të shtresave litologjike duhet të kemi një kontrast më të madh të rezistencave të tyre.  

Këto matje tregojnë, se në veri të shpimeve të cilat u analizuan në këtë studim, vërehet se kemi një zonë me 

rezistenca më të ulëta se në zonën e shpimeve. Kjo mundë të jetë një indikacion gjeofizik se shtrirja e këtij 

akuiferi shkon në drejtim të veriut dhe mbyllet në afërsi të fshatit Babush i Muhaxhirve.  

Është e pritshme që në veri të zonës së studimit, realizimi i shpimeve për ujë pritet të ketë debit më të lartë se 

shpimet në zonën e studimit, kjo mbështet në faktin se në shpimin TW101 i cili është në veri të shpimeve P1 dhe 

P2, ka një debit prej më shumë se Q = 8 (l/s), gjithashtu edhe rezistenca e dukshme ne veri te shpimeve P1 dhe 

P2 është dukshëm më e ulët në katër frekuencat e vrojtimit gjeofizik.  
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ABSTRAKTI 

Luginat e lumenjve paraqiten si njësi fiziko-gjeografike të rëndësishme, jo vetëm për potencialet turistike dhe 

informacionin që mbartin, por edhe për studime gjeologjike me karakter sedimentologjik e mineralogjik duke 

ndihmuar në sqarimin e dinamikës së rrjedhjes ujore lumore përgjatë kohës të ekzistencës së saj. 

Bashkëshoqërimet mineralogjike të sedimenteve aluviale, format e tyre morfo - teksturore, sortimi 

granulometrik etj, hedhin dritë mbi kushtet natyrore dhe dinamikën e zhvillimit të basenit lumor në të kaluarën 

dhe të ardhmen. Lumi i Erzenit ndërpret, nga lindja në perëndim, formacionet gjeologjike të zonës Krasta, 

Kruja, gropës molasike të Tiranës, dhe ultësirën Pranë-adriatike shqiptare. Në rrjedhjen e sipërme, lugina është e 

ngushtë dhe zgjerohet në rrjedhjen e mesme e sidomos të poshtme të tij. Ranorët përfaqësojnë materialin 

terrigjen kryesor litoklastik të formuar nga tjetërsimi mekanik i shkëmbinjve mëmë, flishore e molasike që 

ndërtojnë terrenet kodrinore – malore në rrjedhjen e sipërme të lumit. Biomikritet janë gjithashtu përfaqësues të 

rëndësishëm të klasteve shkëmbore që e kanë burimin nga shkatërrimi i gëlqerorëve të zonës Kruja. Kuarci dhe 

feldspatet janë mineralet e lehtë që dominojnë në aluvionet e studiuara, por përmbajtja e feldspateve zvogëlohet 

kundrejt kuarcit drejt rrjedhjes së poshtme të lumit, për shkak të rezistencës më të ulët ndaj proceseve të 

alterimit kimik dhe fizik. Kalciti, dolomiti, mikat (muskovite dhe biotite) si dhe okside – hidrokside të hekurit 

janë gjithashtu të pranishëm në sedimentet aluviale të lumit, të cilat kanë sortim mesatar deri të mirë, me 

kokrriza këndore-subkëndore deri mesatarisht të rrumbullakosura. 

Fjalë kyçe: Lumenjtë, sedimentet lumore, studime mineralogjike, monitorime mjedisore.  

 

HYRJE 

Lumenjtë dhe grykëderdhjet kanë qenë gjithmonë fokusi i qytetërimit prej lashtësisë e deri më sot [1]. 

Sedimentet lumore janë produkt i erozionit dhe alterimeve klimaterike. Shumica e lumenjve integrojnë 

formacione shkëmbore, tipe klimaterike dhe pedologjike të ndryshme, prandaj përbërja e sedimenteve lumore 

varet nga kompleksiteti i proçeseve klimaterike që përfshijnë pellgun e tyre ujëmbledhës [2]. Rritja e vëmendjes 

ndaj investimeve në turizëm, ka bërë që lumenjtë dhe grykëderdhjet e tyre, duke qenë vende atraktive për 

zhvillim e argëtim, të jenë në vëmendje të veçantë të monitorimeve dhe menaxhimeve mjedisore. Ritmet e 

vrullshme të zhvillimeve urbane, shoqërohen me lëvizje demografike shumë dinamike. Shfrytëzimi i 

sedimenteve lumore si burim i lëndëve të para për inerte, jo në pak raste pa kriteret e duhura, duke krijuar 

problem në ekosistemet lumore, e bën edhe më urgjente studimin e këtyre sedimenteve. Si rrjedhim, ato kanë 

sjellë si domosdoshmëri monitorimet e studimet mjedisore të lumenjve dhe grykëderdhjeve të tyre, dhe në 

veçanti studimin e përbërjes mineralogjike të sedimenteve të tyre. Bashkëshoqërimet mineralogjike në harmoni 

me karakteristikat e tyre teksturore, mund të shërbejnë gjithashtu edhe për vlerësimin e kushteve natyrore dhe 

energjitike të mjedisit të depozitimit [1].  

Ky punim prezanton rezultatet paraprake te karakterizimit mineralogjik te sedimenteve te Lumit Erzen. Lumi 

Erzen buron në Malësinë e Shëngjergjit. Bazuar në karakteristikat morfo-litologjike, lugina e lumit Erzen ndahet 

në tre segmente, ku edhe eshte perzgjedhur kampionmarrja, që në esence përbëjnë ‘’gjymtyrët’’e saj: 1) rrjedhja 

e sipërme, shtrihet në hapësirën nga burimi (Malësia e Shëngjergjit) deri në Pëllumbas; 2) rrjedhja e mesme, nga 

Pëllumbasi deri në afërsi të Shijakut; 3) rrjedhja e poshtme shtrihet në segmentin nga Shijaku deri në 

grykëderdhjen e lumit Erzen në detin Adriatik.  

 

METODOLOGJIA   

Metodologjia e studimit është përzgjedhur duke u konsultuar me një literaturë të gjerë e bashkëkohore në lidhje 

me studimin e sedimenteve lumore [1], [2]. 
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Vendi i stopeve të kampionmarrjeve është përcaktuar pas një vlerësimi të detajuar të gjeologjisë së luginës së 

Lumit Erzen në gjithë shtrirjen e tij. Ky vlerësim është kryer bazuar në studimet e deritanishme në lidhje me 

gjeologjinë e dinamikën e Erzenit [3], kombinuar me vrojtimet gjeologjike përgjatë luginës së lumit. Lugina e 

lumit Erzen fillon në perëndim të depozitimeve karbonatike të Malit me Gropa në zonën Krasta, mandej kalon 

nëpër depozitimet flishore të Paleogenit në sektorin Qafë – Mollë, Darshen - Kllojkë dhe në perëndim të Selbës 

futet në depozitimet karbonatike të Paleogenit dhe Kretakut të vargut Krujë–Dajt (fig. 1). 

                     

                                                      Fig.1- Shtrirja e Lumit Erzen  

Lugina është e ngushtë, e thellë dhe me disa kanione shumë të bukur, ajo ka pamjen e një lugine të karakterit 

erozionalo-depërtuese. Hapësira e rrjedhjes së mesme, sidomos në segmentin Pëllumbas-Ndroq karakterizohet 

me tektonikë të zhvilluar e cila është aktive edhe sot. Kjo tektonikë ka ndikuar gjerësisht në zhvillimin 

gjeomorfologjik të luginës së lumit Erzen. Ajo kufizon të dy krahët e sinklinalit të Tiranës (fig. 2). 
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Fig. 2. Paraqitje skematike e përhapjes së niveleve tarracore në luginën e lumit Erzen, në sektorin Mullet-Ura e 

Beshirit dhe Ura e Beshirit-Shijak (sipas [3]) 

Për të studiuar mineralogjinë e sedimenteve të lumit Erzen dhe ndryshimet e bashkëshoqërimeve mineralogjike 

në varësi të dinamikës së lumit, stopet e kampionimit i kemi caktuar në rrjedhjen e sipërme, të mesme dhe të 

poshtme (fig. 3). Kampionet e sedimenteve janë marrë me lopatë në thellësinë 10-15 cm, në sasinë 10-13kg, në 

mënyrë që të sigurohej sasia e mjaftueshme për kuartimin dhe analizën sitore. 

 

Fig. 3- Stacionet e marrjes së kampioneve 

Stacioni i parë, ndodhet në rrjedhjen e sipërme të lumit Erzen, në bashkimin e rrjedhjes të tij, me përroin e 

Krrabës. Provat u morën në inertet e shtratit të Erzenit rreth 100m mbi bashkimin e dy rrjedhjeve ujore. Deri në 

këtë pikë Erzeni ka ndërprerë nga Lindja në Perëndim: flishet paleogenike të zonës Krastë, gëlqerorët e Kretakut 

të zonës Kruja  dhe molasat Neogenike të Gropës së Tiranës (fig. 4a,b) 

 

Fig. 4. a) Ndërprerja e gëlqerorëve të zonës Kruja nga lumi Erzen b) Pamje e molasave Neogenike të gropës së 

Tiranës 

Stacioni i dytë, ndodhet në rrjedhjen e mesme të lumit Erzen, mbi bashkimin e rrjedhjes së tij me përroin e 

Pezës. Provat u moren në inertet e shtratit të Erzenit rreth 200m në jug të bashkimit të dy rrjedhjeve ujore. Nga 

stacioni 1 deri në stacionin 2, Erzeni ka ndërprerë nga Lindja në Perëndim molasat neogjenike të depresionit të 

Tiranës dhe molasa miocenike të zonës Jonike (fig. 5). 

a) b) 
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Fig. 5. Zhavorret e shtratit të lumit Erzen, Pezë 

 

Stacioni i tretë, ndodhet në rrjedhjen e mesme-poshtme të lumit Erzen. Provat u morën në inertet e shtratit të 

Erzenit, rreth 400m në juglindje të kryqëzimit të rrugës për Shijak me atë që çon në Plepa, Durrës. Nga stacioni 

2 deri në stacionin 3, Erzeni ka ndërprerë nga Lindja në Perëndim, molasa miocenike të zonës Jonike dhe 

molasa Pliocenike të ultësirës Pre-Adriatik (fig. 6a, b) 

 

Fig. 6. a) Lugina e Erzenit pranë fshatit Pjesëz; b) Vendi i kampionmarrjeve në stacionin e tretë 

Për karakterizimin e kampioneve të sedimenteve lumore janë përdorur metoda e stereomikroskopisë, 

mikroskopia me dritë të polarizuar dhe analiza sitore.  

Fraksionet granulometrike të sedimentit janë vëzhguar pas ndarjes së tyre me analizë sitore në stereomikroskop 

Nikon SMZ 745T, për të karakterizuar morfologjinë e kokrrizave të sedimenteve lumore, ndarjen e tyre sipas 

përbërjes mineralogjike, etj.   

Mikroskopi Leitz Laborlux 11 Pol S, është përdorur për karakteriazimin optik me dritë të polarizuar, si një 

metodë fondamentale në studimet mineralogjike. Studimi mikroskopik i sedimenteve lumore, jep informacion 

mbi përbërjen mineralogjike të kokrrizave, bashkëshoqërimet mineralogjike, shkallën e tjetërsimit, etj.  

Analiza sitore është pëdorur për vlerësimin granulometrik të sedimenteve. I gjithë materiali sedimentar, prej 10 

kg, i çdo stopi u pastrua nga përmbajtje të mundshme organike si rrënjë apo copa druri, si dhe u selektua me sitë 

>4mm gjithë fraksioni i klasës zhavorr me popla. 

Sipas [4], [5], [6], vlerësimi i disa parametrave fiziko-kimike të sedimenteve, si kapaciteti ujëmbajtës, 

përmbajtja e lëndës organike apo e karbonateve mund të realizohet nga humbja në kalcinim në temperatura të 

caktuara. Lagështia natyrale në kampionet tona u vlerësua me tharje në ajër dhe në furrë me termostat, në 

temperaturë 105˚C. 
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REZULTATET DHE DISKUTIMI 

Karakterizimi i sedimenteve të lumit Erzen, konsiston në identifikimin e përbërjes mineralogjike e 

granulometrike të tyre, morfologjinë, sortimin, bashkëshoqërimet në stadet kryesore të dinamikës së zhvillimit 

të tyre, si dhe transformimeve të mundshme gjatë kësaj dinamike. 

Pas analizes sitore, është realizuar vëzhgimi në stereomikroskop në funksion të përcaktimit të përbërjes 

granulometrike të kampioneve dhe morfologjisë së kokrrizave në klasat e caktuara granulometrike. Në tabelën 

1, integrohet vëzhgimi stereomikroskopik dhe fraksionet e përcaktuara nga analiza sitore në kampionin S2. 

Vëzhgimi stereomikroskopik tregon se kampioni S1 e S2 përbëhet nga material me kokërriza këndore deri të 

rrumbullakosur dobët, ndërsa S3 mesatarisht të rrumbullakosura. Fraksionet më të imëta kanë karakter më të 

theksuar këndor në kampionin S1, duke marrë forma të zgjatura prizmatike, tabletore tek S2 deri në izometrike 

në kampionin S3, i cili perfaqëson sedimentet në rrjedhjen e poshtme të lumit. 

Fraksioni zhavorror, ne tri kampionet përbëhet nga ranorë të çimentuara mire me damarë kalcitik, gëlqerorë me 

thyerje guackore dhe më rrallë alevrolite duke reflektuar në mënyrë të qartë përbërjen e shkëmbinjve që lumi 

Erzen ka eroduar. Materiali kokrrizor në kampionin S2 fillon të vishet me cipa argjilore që marrin formën e një 

koreje me trashësi të dukshme në kampionin S3. Në fraksionin rërë, në tri kampionet, mbizotërojnë mineralet 

kundrejt fragmenteve shkëmbore. Mineralet përfaqësohen kryesisht nga kuarc, feldspate, kalcite, dolomite, 

gipse dhe okside (hematite) - hidrokside hekuri (limonite?). 

Në fig. 7a, b, c, janë paraqitur kurbat granulometrike të kampioneve S1, S2 dhe S3. forma e të cilave, tregon 

qartë zhvillimin e sortimit dhe të përmbajtjes së fraksioneve gjatë kalimit nga rrjedhja e sipërme (S1) drejt 

rrjedhjes së poshtme (S3). 

Vlerësimi i lagështisë natyrale të sedimenteve nga tharja në ajër, tregon se vlera më e lartë takohet në kampionin 

S2 (4.03%), kurse nga tharja në thermostat, në 105˚C, vlera më e lartë takohet në kampionin S3 (0.4%). Ky 

tregues mund t’i dedikohet rritjes së përmbajtjes së fraksionit argjilor duke lëvizuar drejt rrjedhjes së poshtme të 

lumit. 

Fraksioni popël është kampionuar bazuar në litologjinë e copëzave. Studimi në shlife i këtyre sedimenteve na 

mundëson të identifikojmë dinamikën e zhvillimit të sedimenteve, të variacioneve edhe pse shumë të vogla, 

nëpërmjet vëzhgimit të madhësisë së kokrrizave, formës së tyre, karakterit të sortimit të kokrrizave të 

depozituara dhe strukturës së tyre [7]. 

 

Tabela 1. Klasat granulometrike të vëzhguara në stereomikroskop - kampioni S2 

Imazhi Stereomikroskopik Fraks.      Imazhi Stereomikroskopik    Fraks. 
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Fig. 7. Kurbat granulometrike te a) kampioni S1; b) kampioni S2 c) kampioni S3 

Nga vëzhgimi mikroskopik evidentohet se ranori kuarc-feldspatik është materiali i pranishëm në tri stopet e 

kampionmarrjeve.  

Në rrjedhjen e sipërme, ranori është kokërrimët, me sortim mirë, me kokrriza këndore-subkëndore (fig.8a, b). 

Matriksi është karbonatik lehtësisht i kloritizuar. Në brendësi të matriksit vihen re fletëza gipsesh dhe material 

argjilor. Në boshllëqet midis kokrrizave, vihet re rikristalizim i dobët i matriksit (dolomitik-kalcitik). Kuarci 

gjendet me kokrriza këndore deri subkëndore, me sortim të mirë, me shuarje valore. Feldspatet (plagjioklaze) 

kanë të njëjtën madhësi dhe rrumbullakosje me kokrrizat e kuarcit. Një pjesë e tyre janë pjesërisht të 

sericitizuara. Dallojmë gjithashtu kalcite, gipse, mika të bardha e të zeza. Në rrjedhjen e mesme dhe të poshtme 

fragmentet shkëmbore ranore janë më të alteruara dhe matriksi më i kloritizuar e pelitizuar.  

 

Fig. 8-Mikrofoto e kampionit S1-1 – rrjedhja e sipërme a) pa analizator b) me analizator 

Në matriks evidentohen të fiksuara mika të bardha, të zeza dhe gipse (fig. 9a, b) 

 

Fig. 9- a) Muskovite të fiksuara dhe b) gipse të fiksuara midis matriksit - me analizator 

a) b) 
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Gëlqerorët, në rrjedhjen e sipërme janë biomikrite (Fig. 10a, b), me foraminiferë (numulite) dhe alga të kuqe të 

mbushura me kalcit të rikristalizuar. Bioklastet çimentohen nga material argjilor i pelitizuar, karbonatik. Në 

stopin e dytë, janë takuar grainstone me matriks karbonatik të dolomitizuar ku mineralet përbërëse janë kalciti e 

dolomiti, ndërsa në të tretin packstone me matriks karbonatik të dolomitizuar me klaste foraraminiferesh.  

 

Fig. 10. Biomikrit me foraminiferë zm. 4x. a) pa analizator b) me analizator 

Në rrjedhjen e poshtme është evidentuar prania e konglobrekçieve (Fig.11a, b) me çimentim shumë të mirë. 

Klastet brekçioze janë copëza shkëmbore të përbërjeve të ndryshme dhe kokrriza minerale, me sortim mesatar.  

 

Fig.11- Mikrofoto e kampionit K3-1 a) pa analizator b) me analizator – (zm. 4x) 

Klastet shkëmbore kanë rrumbullakësi mesatare dhe përfaqësohen nga gëlqerorë me bioklaste, ranorë me 

foraminiferë, konkrecione alevroliti të shistëzuar me damarë kalciti (fig. 12, a). Klastet minerale përfaqësohen 

nga kuarci e plagjioklaz, me kokrriza subkëndore.   

Prania e materialit terrigjen tek fraksionet e mëdha të përfaqësuar nga gëlqerorë dhe ranorë, flet për një alterim 

mekanik të shkëmbinjve molasike nëpër të cilët Erzeni kalon. 

Kuarci dhe feldspatet janë mineralet e lehtë që mbizotërojnë në tri kampionet. Mund të themi se përmbajtja e 

feldspateve zvogëlohet duke zbritur drejt rrjedhjes së poshtme të lumit, fakt që lidhet me distancën nga burimi i 

tyre. Nga vëzhgimi mikroskopik i kampionit K2-2 (stopi i dyte-rrjedhja e mesme), është evidentuar prania e dy 

tipeve të kuarcit: monokristaline dhe polikristaline (fig. 12, b), me madhesi kokrrizash bimodale, nga 

subkëndore në mesatarisht të rrumbullakosura, me shuarje valore ose mozaike, ç’ka flet për dy origjina të 

ndryshme të tyre, d.m.th. të dy llojeve të ndryshme shkëmbinjsh mëmë, që mund të jenë dy tipet e molasave që 

lumi ndërpret në këtë zonë: miocenike të zonës Jonike dhe molasa Pliocenike të Ultësirës Prane-Adriatike. 

Prania e bioklasteve në këto sedimente flet për një ushqim të tyre nga shkëmbinjtë mëmë biomikrite nga ku 

kalon lumi. 



International Multidisciplinary Geosciences Conference IMGC2019 
 

119 

 

 

Fig. 12-  a) ranorë me foraminiferë, konkrecione alevroliti të shistëzuar me damarë kalciti b) kuarc 

monokristalin dhe polikristalin c) plagjioklaz i sericitizuar në kampionin K2-2 

Raporti kuarc/feldspate rritet duke shkuar drejt rrjedhjes së poshtme si rezultat i dekompozimit për shkak të 

abrazionit selektiv dhe tjetërsimit kimik selektiv të feldspateve (D. Padmalal, 1992). Plagjioklazet e sericitizuara 

të identifikuara nga vëzhgimet optike në kampionet K1-1 (S1), K2-2 (S2) dhe K3-1 e konfirmojnë këtë 

(fig.12c).   

Format këndore deri në mesatarisht të rrumbullakosura duke lëvizur nga rrjedhja e sipërme drejt asaj të poshtme 

tregojnë për një transport kryesisht me kërcime të sedimentit. Vërehet një pasurim në minerale të rëndë si 

glaukonite, biotite, okside e hidrokside hekuri, drejt stacionit të dytë, ç’ka tregon për një rënie të ndjeshme të 

dinamikës së rrjedhjes së lumit në kufirin midis rrjedhjes së mesme dhe të poshtme të lumit. 

 

KONKLUZIONET 

Lumenjtë dhe deltat e tyre përbëjnë rrugët kryesore të kalimit të materialeve natyrore apo antropogjene nga toka 

në det, duke formuar në këtë mënyrë ato që quhen sedimente lumore. Në këtë studim trajtohet përbërja sasiore e 

cilësore e sedimenteve lumore, si një produkt proçesesh natyrore të shkëputur nga faktori antropogjen. 

Lumi Erzen buron në Malësinë e Shëngjergjit dhe kalon nëpër depozitimet e zonave tektonike te Krastës, Krujës 

dhe në Ultësirën Pranadriatike. Bazuar në karakteristikat morfo-litologjike, lugina e lumit Erzen ndahet në tre 

segmente: rrjedhja e sipërme, nga Malësia e Shëngjergjit deri në Pëllumbas; rrjedhja e mesme, nga Pëllumbasi 

deri në afërsi të Shijakut dhe rrjedhja e poshtme, nga Shijaku deri në grykëderdhjen e lumit Erzen në detin 

Adriatik. 

Në rrjedhjen e sipërme, Lumi nderpret flishet Paleogenike të zonës Krastës, gëlqerorët e Kretakut të zonës Kruja 

dhe molasat Neogenike të Gropës së Tiranës; në rrjedhjen e mesme, molasat neogjenike të depresionit të Tiranës 

dhe molasat miocenike të zonës Jonike; ndërsa në rrjedhjen e poshtme, molasat miocenike të zonës Jonike dhe 

molasat Pliocenike të ultësirës Pre-Adriatike.   

Për karakterizimin e kampioneve të sedimenteve lumore janë përdorur studimi stereomikroskopik, mikroskopia 

me dritë të polarizuar dhe analiza sitore.  Ranorët janë materiali terrigjen kryesor klastik dhe materiali copëzor i 

tyre rrjedh kryesisht nga tjetërsimi mekanik i shkëmbinjve mëmë. Biomikritet janë gjithashtu një përfaqësues i 

rëndësishëm i klasteve shkëmbore. Kuarci dhe feldspatet janë mineralet e lehtë që mbizotërojnë në tri 

kampionet. Mund të themi se përmbajtja e feldspateve zvogëlohet duke zbritur drejt rrjedhjes së poshtme të 

lumit, fakt që lidhet me distancën nga burimi i tyre dhe me rezistencën më të ulët ndaj proçeseve të alterimit 

kimik dhe fizik kundrejt kuarcit. Minerale të tjerë përbërës të këtyre sedimenteve janë kalciti, dolomiti, mikat 

(muskovite dhe biotite) si dhe okside – hidrokside te hekurit. Sedimentet kanë sortim mesatar deri të mirë dhe 

kokrrizat janë këndore-subkëndore deri në mesatarisht të rrumbullakosura. 
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ABSTRAKTI  

Aktiviteti minerar në pellgun qymyrmbajtës të fushës së Kosovës ka filluar në vitin 1922 me metodën 

nëntokësore. Për të vazhduar në vitin 1956, me minierën e atëhershme të Mirashit dhe Bardhit. Që nga ajo 

periudhë e deri në vitit 2017 nga këto miniera janë shfrytëzuar mbi 400 milionë tonë qymyr.  

Shfrytëzimi i qymyreve përveç vlerës ekonomike ka edhe degradimin e mjedisit sepse kanë afinitet të madh të 

vetëndezjes andaj nga kjo dukuri shkaktohet një rrezik i përgjithshëm për mjedisin. Për kujdesin ndaj kësaj 

dukurie është formuar një departamenti në kuadër të DPQ-së për trajtimin e këtyre fenomeneve në aspektin 

mjedisor. 

Fjalë kyçe: qymyri, miniera, mjedisi 

 

HYRJE 

Që nga viti 1964 tokat në komunën e Obiliqit dhe Fushë Kosovës janë degraduar në mënyrë të vazhdueshme 

nga shfrytëzimi i qymyreve për nevoja të termocentraleve Kosova A dhe Kosova B. Duke mos u mjaftuar 

shkatërrimi i tokave që dikur njiheshin si tokat më pjelloret të Kosovës, menaxhimi i dobët nga ana e 

institucioneve përkatëse, pati si rrjedhojë edhe fillimin e grumbullimit të hirit në vende të ndryshme, pa ndonjë 

planifikim të mirëfilltë, që tanimë është shndërruar në një problem me një shkallë të lartë rrezikshmërie për 

shëndetin e banorëve në vendbanimet afër deponive në veçanti dhe mjedisit në përgjithësi. 

Në vitin 2006, Banka Botërore inicoi projektin për Pastrimin dhe Ri kultivimin e Tokave, të bashkë financuar 

nga Mbretëria Holandeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim, me qëllim të përkrahjes së KEK-ut në çështjet 

mjedisore në të gjitha hapësirat pas minerare, duke përfshirë këtu edhe deponin e hirit të TC Kosova “A”. 

Ky Departament për Pastrim dhe Ri kultivim të Tokave kishte si: 

Misioni – zvogëlimi i dëmit të bërë në mjedis nga operacionet e KEK-ut gjatë gjithë viteve. 

Vizioni – krijimi i një ambient të pastër dhe bonifikimi i tokës si një ndër aktivitetet kryesore të KEK-ut. 

Qëllimi – ri formësimi dhe ri kultivimi i deponisë së hirit, duke përfshirë heqjen e pjesshme të sajë me qëllim të 

arritjes së stabilitetit të kësaj deponie, transformimin e sistemit aktual të transportit të hirit të termocentralit TC” 

A” në një transport hidraulik të hirit, dhe riorganizimin dhe ri kultivimin e deponive të djerrinës.  

 

METODOLOGJIA 

Qëllimi primar i këtij projekti ishte përmirësimi i gjendjes mjedisore, duke sanuar dëmet mjedisore të 

shkaktuara nga shfrytëzimi i qymyreve dhe palosjet si të djerrinës po ashtu edhe të hirit. 
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Komponentët kryesore teknike të këtij punimi janë:  

  a. Përgatitja e Minierës së shfrytëzuar të Mirashit për deponimin e hirit,  

  b. Transporti hidraulik i hirit nga TC Kosova-A në Minierën e shfrytëzuar të Mirashit,  

  c. Ri kultivimi i tokave në zonat e palosjeve,  

  d. Menaxhimi i projektit, 

Duke u bazuar në pretendimet e shpeshta nga Banka Botërore për mbjelljen e 100,000 fidaneve në zona të 

caktuara në Obiliq, Iniciativa për Ambient dhe Zhvillim Lokal (IAZHL) në bashkëpunim me Forumin për 

Iniciativa Qytetare (FIQ), kanë marrë përsipër hulumtimin e gjendjes reale në terren për të vërtetuar pretendimet 

e Bankës Botërore si rezultate të këtij projekti. Rrjedhimisht, ky hulumtim fokusohet veçanërisht në analizimin 

që ka të bëjë me pastrimin dhe ri kultivimin e tokave në zonat e palosjes së djerrinës dhe palosja e hirit (deponia 

e hirit). Në të ardhmen toka e ri kultivuar do të përfaqësoje një zonë të përshtatshme për zhvillim të komunitetit, 

si për bujqësi, për projekte banimi apo edhe për objekte rekreacioni. 

Të gjitha punët dhe aktivitetet hulumtuese, janë kryer nga Departamenti për Pastrimin dhe Ri kultivimin e 

Tokave (DPRT) në kuadër të KEK-ut, i cili është themeluar në vitin 2006. 

 

Ri kultivimi i pjesës jugore të minierës Mirash 

Zjarri i shkaktuar nga vetëndezja e qymyreve në shkallët përfundimtare të shfrytëzimit, shpeshherë manifestohet 

me ndotje të ambientit, me degradim të sipërfaqeve tokësore deri tek rrezikimi i jetëve të njerëzve dhe bagëtive 

në atë zonë. 

 

Foto.1 Degradimi i zonës edhe nga mbeturina urbane 

 

Ky organizim në drejtim të sanimit të kësaj dukurie mund të shërbej si model se si mund të rregullohen edhe 

situata tjera të ngjashme me këtë. Fillimisht zonat me aktivitet të zjarrit janë mbushur me HI, i cili është marrë 

nga deponia hidraulike e hirit. Qëllimi i mbushjes me hi është se hiri pas ngjeshjes dhe ngopjes me ujë mund të 

bëjë izolimin e zonës së ndezur nga depërtimi i ajrit dhe me këtë rast dihet se zjarri nga mungesa e ajrit do të 

fiket e që në fakt është edhe qëllimi i këtij intervenimi. 

Pas këtij hapi kemi vazhduar me mbulimin e asaj zone me masa të djerrinës sikurse në foton Nr. 2 . 
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Foto.2 Mbulimi i zonës me masa të djerrinës 

 

Sikur se shihet nga fotografia, mbulimi i zonës së mbushur tashmë me hi është bërë njëkohësisht edhe mbulimi 

me masa të djerrinës (argjilës), punë këto të ekzekutuara në terren dhe të elaboruara me foton.3. 

 

Foto.3 Mbulimi i zonës 

 

Pas përfundimit të aktivitetit minerar gjendja e ri rrafshuar apo rikultivuar është sikur në foton 4. 

 

 

Foto.4 Gjendja e zonës pas sanimit  

 

Dhe si përfundim i një pune mjaft të suksesshme do paraqesim edhe foton.5, në të cilën pas një periudhe kohore 

në zonën me zjarre dhe hi, por të ri kultivuar nga DPRT kjo sipërfaqe shfrytëzohet nga blektoria e zonës. Pra 

qëllimi i punimit është se nga një zonë tmerrësisht e dëmtuar të kthehet një zonë me interes për mjedisin. 
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Foto Nr.5 

Pjesa teknike për realizimin e projektit 

Llogaritja e kapacitetit për Ekskavatorin hidraulik 

 

Foto.4. Ekskavatori hidraulik RH-c 964 

 

Për një llogaritje të kapacitetit të ekskavatorit hidraulik nisemi prej formulës  

 

            

ku janë: 

E- Vëllimi i lugës së ekskavatorit hidraulik, E=5m3  

km- koeficienti i mbushjes -0.90 

ksh,k-koeficienti i shfrytëzimit kohorë -0.85 

ksh-koeficienti i shkrifrimit të materialit në lugë- 1.35 

t- koha e zgjatjes  së një cikli -50s 

 

Kapaciteti efektiv mbrenda një ndërrimi: 

       

te-koha efektive mbrenda një ndërrimi 
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Kapaciteti efektiv mbrenda një dite: 

    

 

Zgjedhja e mekanizmit për transport 

 

Për transportimin e masave të cilat duhet të dislokohen me pajisje mobile do të përdoren damperët Bell D30,me 

vëllim të arkës prej 17,7m3. 

Llogaritja e kapacitetit orar për damper Bell D30: 

 

 

Fig.5 Autokamioni damper Bell D30 

 

 ,ku: 

Qe - kapaciteti orar për damper 

Vd-vëllimi i arkës së damperit(17.7m3) 

 tc - koha e përfundimit të një cikëli (variabile), 

 km – koeficienti i mbushjes së damperit (variabile)  

  ,  

ku: 

(2.5 min) 

,(2.5 min) 
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(14 min) 

(2.0 min) 

 

                 

Vëllimi i masave të larguara për dy ndërrime do të jetë: 

 

 

ku:  

, 

 

 

 

   

 

Kapaciteti ditor i prodhimit 

Duke marrë parasysh prodhimet ditore të ekskavatorit hidraulik dhe mundësisë së transportit të masave me pesë 

damperë, vijmë në përfundim se kapaciteti ditor i largimit fizik të masave të mbi ngarkuara dhe njëkohësisht 

mbulimi i vatrës së zjarrit do të jetë: 

  apo  

ku: 

Vpl d,vit - vëllimi i masave të planifikuara për dit apo vit 

 

 Koha e largimit të masave 

       

Ku: 

Vm pl – Vëllimi i masave të planifikuara për largim 
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Tab.1 Përmbledhja e të dhënave për pajisjet dhe norma e punës 

 

 

REZULTATET DHE DISKUTIMI 

Bazuar në rezultatet e analizës rezulton se aktivitetet teknologjike mundësojnë realizimin e punimeve për 

sanimin e gjendjes së hapsirës nga vetëndezja e qymyrit dhe njëkohësishtë rikultivimin e kësaj zone. Fillimisht 

zonat me aktivitet të zjarrit janë mbushur me HI, i cili është marruar nga deponia hidraulike e hirit. Qëllimi i 

mbushjes me hi është se hiri pas ngjeshjes dhe ngopjes me ujë mund të bëjë izolimin e zonës së ndezur nga 

depërtimi i ajrit dhe me këtë rast dihet se zjarri nga mungesa e ajrit do të fiket e që në fakt është edhe qëllimi i 

këtij intervenimi. Duke marrë parasysh prodhimet ditore të ekskavatorit hidraulik dhe mundësisë së transportit të 

masave, vijmë në përfundim se kapaciteti ditor i largimit fizik të masave të mbi ngarkuara dhe njëkohësisht 

mbulimi i vatrës së zjarrit do të jetë për një muaj e nëntë ditë apo tridhjet e nëntë dit pune. Pra qëllimi i punimit 

është se nga një zonë tmerrësisht e dëmtuar të kthehet një zonë me interes për zhvillimin e blegtorisë dhe 

kthimin e gjendjes natyrore pë një periudhë kohore mjaftë të shkurtër. 

 

KONKLUZIONET 

Nga analiza e nxjerrur nga ky hulumtim rezulton se aspekti teknologjik i ndërmarrë për veprime që kanë të 

bëjnë me trajtimin e zonave të degraduara qoftë nga aktiviteti minerar apo edhe degradimi nga vetëndezja e 

qymyrit paraqitet i suksesshëm në aspektin trajtimit të zonave të degraduara si dhe nëaspektin teknologjik dhe 

ekonomik. 
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ABSTRACT 

As an archaeologist studies human history and prehistory through the excavation of sites and the analysis of 

artefacts this way a geologist should recreate the Earth’s history observing/reading the micro fauna and the 

fossils so to list, inventory and protect the geosites. 

The main geological sites in Albania territory are situated in the Albanides. Understanding the 

palaeogeographical evolution we aim to explain the geosites according to the genesis of their formation.The 

largest group of geosites belongs to the geomorphological sites, because they are easily distinguished, spread in 

whole territory and representing the esthetic values.In Albania, the most part of geomorphologic sites and 

landscapes were formed during late and new tectonic stage (since the Upper Miocene), which have played the 

main role in uplifting and relief formation. Four main geomorphologic cycles of the formation of 

geomorphological sites are identified. The early cycle, happened in the most eastern part of the high mountain 

blocks represented by the Albanian Alps, Eastern, and Southern mountainous geographical units. The second or 

the middle, maturity stage- which consist in formation of horsts, depressions, deep, narrow canyons and gorges. 

During this stage were formed long mountainous ridges representing anticline chains and long syncline chain 

valleys between them. To the third stage belong the areas in late maturity stage: Hilly regions of Pre-Adriatic 

Depression (of molasses formation) and some wide, river valleys with predomination of the erosion-denudation 

processes, forming smoothly landscapes. The western field areas of Adriatic coast and lagoons belonging to the 

last, geomorphologic stage. 

Keywords: geosties, formation, landform, tourism 

 

GEOLOGICAL SETTING 

Albanian territory is part of Alpine Mediterraneanfolded Chain, included in Dinarides-Albanides-Hellenides 

Arc. It is included in Euro-Asian Plate, North of African Plate (Adria Microplate), which outcrops in Llogara, 

representing a regional geological site of Albania.The oldest geosites in Albania were formed during Silurian-

Ordovician, in Korabi (Pelagonian) and Gashi tectonic zones, representing traces of Hercynian Tectogenesis, 

when Albanian territory was part of Gondwana Continent. That period coincides in time with the division of 

Pangea by Hercynian Appalachian System. 

The Silurian–Lower Devonian shales with graptoloids of the Korabi Zone in Albania, represent the unique 

outcrops, in the whole Western Balcan area, both in Helenides and Dinarides (Pashko P. 2018). “Thrust 

tectonics”, intensively developed since the VaricisianOrogenesis has played a great role in geological 

construction and in the formation of geosites in Albanian territory. During Permian–Lower Triassic, were 

formed evaporate rocks in a wide shallow water environment. Salt tectonic have been active all times later. In 

Korabi zone, evaporate sheet tapers gently upward to the surface, forming large White Mountain and Bellova 

salt domes of regular isometric form, rounded by flysch formation.In Ionian zone, the evaporate eruptions (pier 

cement) happened mainly along with longitudinal faults, and into their crossing knots with regional transverse 

ones. Just in tectonic knots were formed salt diapirs, with tectonic outcrops of volcanic and metamorphic rocks, 

representing single example all over Ionian zone in Albania and Greece.  Karst processes there are intensively 

developed on the surface of evaporate rocks. As the typically example it is Dumrea diapir, where there are 

formed a lot of karst lakes and depressions.  

Alpine tectogenesis, beginning since the Triassic Period, it is represented and documented widely in all territory 

of Albania. During Triassic-Lower Liass period in all over nowadays Mediterranean territories, were formed 
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carbonate rocks. Albanian territory, at that period, it is supposed to be located at the division contact of Pangea. 

In Albanian territory it was developed a shallow water carbonate platform. In some smallparts happened 

continental rifting, accompanied by sedimentation of the ‘ammonitico Rosso” beds. To this period belong the 

first findings of ammonite collection by F. Nopscha (1911) in Kcira, Puka region, and red limestone beds with 

ammonites in Spiten section.  

During Triassic-Jurassic periods, in external tectonic zones of Albanides, being in an extension stage, a lot of 

tectonic horsts and grabens were formed. Some underwater breaks in sedimentation, ‘’Hard Ground’’ type, 

representing geosites, were formed, in Ionian, and Albanian Alps zones. While, in eastern territories (Mirdita 

zone and Korabi zones), during late Anisian, it was appeared the first Mesozoic Continental Rifting (break-up of 

continental core), expressed by formation of volcano-sedimentary formation. 

After Kimmeridgian, Dinarides-Albaniades-Hellenids folded Belt, was compressed between Balkanides east and 

Apulian micro plate west. During this period over thrust of eastern tectonic zones to the west happened, and 

large, tectonic napes were formed. At the same time, cross, deep, seismogenic faults were reactivated.  

By the influence of compression, on both sides of the Shkoder–Peja fault, huge foldings in Cukali Zone, north 

(Komani tectonically-structural geosite), and in Kabashi ultramafic massif (Kabashi structural geosite), south, 

were originated.  

 

MIRDITA OPHIOLITES 

During Cimmerian Orogeny, were formed Mirdita ophiolites, representing a laboratory for study of magmatic 

and volcanic rocks. Palaegeographicevolution of Mirdita zone and ophiolites, must be studied in correlation and 

according the evolution of the Intercontinental Alpine Chain from Pyrenees to Balkan, Taurides and to Far 

East.Mirdita ophiolites are of classical stratification, which has the best expression of the magmatic stratification 

in the sectionGjegjan (volcano-sedimentary series)-Kalimash-Runa (Ultra basic rocks)-Aramire (Kaptena 

Gabbro massif)-Lumebardhe (Volcanic rocks). The clear stratification wasobserved for the first time at 1967 

(Serjani A.,), and later was mapped in Bulqiza and other ophiolite massifs as tectonite and cumulate series. 

Mantel harzburgite-dunite of the Eastern Belt is rich in chromite ore, where is prospected and is in exploring 

Bulqiza chromite deposit, a unique geosite, concerning the morphology of folded ore body. The outstanding of 

this unique in the world chromite ore deposit can be imagine in last space models constructed by Cukalla M. 

(2019). Volcanic rocks of Mirdita ophiolite there are rich in copper ores, where are prospected many copper 

deposits. The most important, regional geosites in Mirdita ophiolites are: - Gzhiq-Lumebardhe oceanic 

spreading, with pillow lavas; - Gjegjan-Kalimash-Runa petrologic sequences, one of best sections amongst the 

Mediterranean and Alpine chains; - BreguBibes, as a typically genetic association of PGE and Fe-Ni-Cu-Cr; 

Kaçinar-Munella-Domgjon sheeted dyke complex; - Dervenieglogites, which can be compared with outcrops in 

Algeria and Morocco; - Gziqi-Shenpalradiolarite beds of oceanic crust, the top of magmatic activity in Mirdita 

zone.  

During Middle Alpine tectogenesis, uplift of Mirditazone andweathering of ophiolite massifs happened, forming 

Iron-Nikel, Nikel-Silicate and Bauxite ore deposits. Some transgressions have happened during Cretaceous-

Paleogene, inKruja zone, where very spectacular geosites are identified. Full stratigraphic sections of 

Cretaceous limestone in Mirdita carbonate cover. And the limestone sections ofEocene in Albano-Thessaian 

depression, were distinguished as well (P. Pashko, 2018).Is supposed that during Late Eocen-Oligocen the large 

tectonic movements have occurred in Albanides. For the first time, the schariages and the napps have been 

discovered and identified by Nopscha F., Zh. Burcart, and S. Zuber (Papa A.1993,1997), and and their work was 

followed later by the albanian geologists Qirinxhi A., Papa A., Melo V., Shehu V., Kici V,etc.   

During Miocene Late Alpine, the tectogenesis happened and Burdigalian, Seravalian, Tortonian and Mesinian 

transgressions were formed in different places. In Molasses of Pre Adriatic Depression (PAD) and inner 

depressions of Mirdita zone, there are formed some unique, full sections which represent geological sites of 

regional importance, proposed as stratotype sections. 

 

  



International Multidisciplinary Geosciences Conference IMGC2019 
 

131 

 

GEOMORPHOLOGIC GEOSITES AND LANDFORMS 

Geomorphological sitesrepresent the largest group of geosites, like in every country, and they are used for 

tourism and geotourism, because they, first of all present the aesthetic values.  

In Albania, the most part of geomorphologic sites and landscapes were formed during late tectonic and new 

tectonic stage (since the Upper Miocene), which have played main role in uplifting and relief formation. 

There are defined four main geomorphologic cycles of the formation of geomorphological sites.  

The early (young) cycle, which happened in the most eastern part of the high mountain blocks, where take 

places the Albanian Alps, Eastern, and Southern mountainous geographical units.  

In these territories, during Glacial Vjurm stage, were formed many glacial geological sites such as glacial lakes, 

moraines, cirques. The karst and erosion geosites are formed as well.  

The second or the middle, maturity stage, during which were formed a lot of horsts and depressions, deep, 

narrow canyons and gorges, and some aesthetic valleys, which have served as the best places for the prehistoric 

human settlements.During this stage were formed long mountainous ridges representing anticline chains and 

long syncline chain valleys between them 

To the third stage belong the areas in late maturity stage: Hilly regions of Pre-Adriatic Depression (of molasse 

formation) and some wide, river valleys with predomination of the erosion-denudation processes, forming 

smoothly landscapes. 

The western field areas of Adriatic coast and lagoons belonging to the last, geomorphologic stage.  

Along with Adriatic and Ionian sea coasts, there are placed some lagoons, which represent important ecosystems 

all over Mediterranean Sea. Karavasta lagoon it is the single place in Europe where it is preserved Dalmatian 

Pelican. 

Along with all above mentioned geomorphologic cycles, it was the intercalation of different processes during 

the same time, and there were formed karst-glacial-erosional geosites, sometimes surprising with their beautiful 

forms. 

 

CONCLUSIONS  

The geologists and geographersshould continue to work for exploring the unidentified all the potential 

geological sites. 

The geological sites, in all cases, must be studied firstly by the geological point of view, especially focused on 

the genesis of formation.  

The first impact/impressionthat ageological site should give is to recreate and recall back the history of 

formation and it’s background.  

Deep planetary processes of mountain formation still surprise the visitors/tourists. The people can feel and 

perception geological phenomena, which happened for million years before, some time, very slowly, or 

suddenly catastrophic, as result of which, are formed geological sites.  

As an archaeologist studies human history and prehistory through the excavation of sites and the analysis of 

artefacts this way a geologist should recreate the Earth’s history observing/reading the  micro fauna and the 

fossils so to list, inventory and protect the geosites.  
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PËRPILIMI I HARTËS SË GJEOMONUMENTEVE TË SHQIPËRISË NË 

SHKALLËN 1:200000, TEKSTI DHE KATALOGU ILUSTRUES I SAJ 

Adil Neziraj , Moisiu L., Avxhi A., Ahmetaj A., Vukzaj N., Sylari V., Halili R., Grazhdani E. 

Shërbimi Gjeologjik Shqiptar, Rruga Myslim Keta, Tiranë 

Email: aneziraj@yahoo.com 

 

Në vitin 2015, u ndërmor projekti trevjeçar për ndërtimin e Hartës së Gjeomonumenteve të Shqi-përisë për të 61 

bashkitë e Shqipërisë, sipas ndarjes së re territoriale në shkallën 1/50000, projekt i cili mbaroi në vitin 2017. Në 

këtë studim, është bërë kujdes për të përfshirë gjeomonumentet e listës shtesë të miratuara me VKM Nr. 676, 

datë 20.12.2002. 

Gjatë punës për realizimin e këtij studimi, janë evidentuar edhe rreth 200 gjeomonumente të tjera, kryesisht 

gjeomorfologjike dhe të rëndësisë lokale. Me bilancin e fundit që u bë në fund të vitit 2017, numri total i 

gjeomonumenteve të vlerësuara arriti në rreth 900. 

Duke parë faktin se po bëhen rreth 17 vjet nga përplimi i hartës së parë të gjeomonumenteve të Shqipërisë, se 

kjo hartë është përpiluar në një shkallë shumë të vogël (1:400000) dhe faktin se që nga ajo kohë numri i 

gjeomonumenteve është rreth 2.5 herë më i madh, propozouam për miratim një projekt të ri për përpilimin e 

hartës së re të gjeomonumenteve të Shqipërisë, por kësaj here në shkallën 1:200000. Shkalla e hartës 1:200000 u 

zgjodh së pari, për ta unifikuar atë me të gjitha hartat e tjera të botuara deri tani nga ShGjSH dhe së dyti pasi 

numri i gjeomonumenteve, siç e thamë edhe më sipër, është 2.5 më i madh. 

Gjatë përpilimit të hartës, tekstit dhe katalogut të saj po përdoren të njëjtat kritere, grupime dhe klasifikime të 

përdorura në raportin e studimit Neziraj etj., 2017, tashmë të miratuar nga Këshilli Teknik dhe Shkencor i 

ShGjSh. 

Përsa i përket skedave që përshkruajnë dhe ilustrojnë çdo gjeomonument të katalogut shoqërues të hartës, 

mendojmë që, përveç informacionit të mësipërm që do të mbajë tabela e përgjithshme e inventarit të 

gjeomonumenteve, ajo duhet të ketë informacion edhe për aksesibilitetin (si mund të shkohet) e gjeomonumentit 

(shteg këmbësor, rrugë automobilistike etj.); vlerat e gjeomonumentit si gjeologjike (gjeologjike, tektonike, 

strukturore, paleontologjike, mineralogjike, etj…), shkencore, didaktike, gjeomorfologjike, historike, 

ekonomike, kulturore, fetare, kurative, gjeoturistike etj.; vulnerabilitetin e tij (natyror ose antropik) dhe masat 

efektive (fizike dhe ligjore) për mbrojtjen e tij; ilustrime grafike (prerje, kolona, harta); ilustrime fotografike; 

referencat bibliografike; autorët e skedës (personat që kanë ofruar të dhëna, informacion, për plotësimin e 

skedës) dhe personi i kontaktit (për informacion të mëtejshëm). 

Duke parë të dhënat statistikore të trajtuara më sipër, të bie në sy se mbi 60% e gjeomonumenteve janë të 

karakterit gjeomorfologjik. Vërtet, vendi ynë ka një gjeomorfologji interesante, çfarë është përkthyer në 

gjeomonumente të shuma të këtij karakteri, por Shqipëria ka edhe gjeologjji shumë të komplikuar dhe 

interesante çfarë duhej të ishte përkthyer në më shumë gjeomonumente (prerje, zhveshje etj.) të karakterit 

stratigrafik/sedimentar, tektono-strukturor, petrologjik/petrografik, paleontologjik/paleobotanik/paleoambiental, 

gjithashtu, Shqipëria shquhet për shumëllojshmërinë e mineralizimeve dhe përmasat e mëdha të disa 

vendburimeve të mineraleve të ndryshme të ngurta dhe naftës e gazit. Pra ajo duhet të ketë më shumë 

gjeomonumente mineralogjike, ekonomike, burimet e naftës dhe gazit.  

Po ashtu, vendi ynë është shumë i pasur në burime ujore si dhe burime termominerale. Pra duhet të kemi më 

tepër gjeomonumente të karakterit hidrogjeologjik dhe burime termale e minerale. 

Edhe nga literatura e studiuar u jepet shumë përparësi këtyre gjeomonumenteve, duke u dhënë rëndësi, ndoshta 

më tepër se sa duhet, shumë fenomeneve, mineralizimeve me burimeve që ne i injorojmë pothuaj fare.  

Për këtë arsye, kemi parë me vëmendje hartat gjeologjike, të resurseve minerale dhe hidrogjeologjike si dhe 

tekstet ilustruese të tyre si dhe jemi konsultuar edhe me gjeologë që e njohin mirë gjeologjinë e Shqipërisë dhe 

kemi arritur të veçojmë edhe mbi 100 gjeomonumente të tjera të karaktereve që cilësuam më lart. Ato jemi duke 

i kompletuar me gjithë informacionin e duhur ashtu si dhe gjeomonumentet e tjera dhe do t’i shtohen listës së 

deritanishme. 

Sigurisht, në një hartë të Shqipërisë, e çfarëdo shkalle qoftë ajo, nuk është aspak e lehtë të pasqyrohen me shenja 

të veçanta mbi 1000 objekte gjeomonumentesh, gjoparqesh, rezervatesh etj. Problemi bëhet më i vështirë po të 
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marrim parasysh faktin e marrjes apo jo në konsideratë edhe të gjenezës së formimit të gjeomonumenteve të 

llojeve të ndryshme, ngjyrat, përmasat e gjomonumenteve në terren dhe mundësia e pasqyrimit konvencionalisht 

në hartë etj.  

Për përzgjedhjen e mënyrës së paraqitjes së gjeomonumenteve, u studiuan legjenda të hartave gjeomorfologjike, 

gjeografike, gjeologjike, gjeomambientale, turistike etj. U studiuan edhe harta rajonale të gjeomonumenteve për 

disa rajone në Francë, Kanada etj. Gjithashtu, u panë me vëmendje edhe hartat e përgatitura nga ana jonë si ajo 

në shkallën 1:400000 dhe ato sipas qarqeve dhe bashkive në shkallën 1:50000. Mundësitë për të aplikuar 

legjenda të tjera ishin shumë të vogla, për vetë faktin se në asnjë lloj harte nuk janë evidentuar, dokumentuar e 

paraqitur më parë një sasi kaq e madhe dhe kaq shumë lloje të ndryshme objektesh e fenomenesh natyrore. 

Përzgjedhja e formës së shenjave konvencionale për lloje të ndryshme gjeomonumentesh u bë duke u 

mbështetur në klasifikimin e bërë nga ana jonë më parë në studimin e viteve 2015-2017 (Neziraj,  etj,), por jo në 

legjendat e përdorura nga ne në studimet e mëparshme. 

Legjendat e studimeve të mëparshme nuk u morën në konsideratë për këto arsye: 

Në studimin për përpilimin e hartës së parë të gjeomonumenteve (Serjani etj., 2000), është përdorur klasifikimi 

me 12 grupe (lloje), duke përfshirë edhe burimet e ujrave të pijshëm dhe atyre termominerale si dhe parqet 

natyrore. Nga legjenda e këtij studimi, nuk veçohen gjeomonumentet sipas rëndësisë (lokale, kombëtare dhe 

ndërkombëtare). Në të njëjtën kohë, legjenda është shumë e komplikuar pasi përdoren shumë shenja 

konvencionale dhe për më tepër se në këtë hartë numrat përkatës të çdo gjeomonumenti vendosen veçmas jashtë 

shenjës konvencionale (shpesh mezi të lexueshëm), duke e ngarkuar hartën dhe komplikuar deshifrimin e saj; 

Në përpilimin e hartave në studimin tonë të fundit (Neziraj etj., 2017), duke parë numrin e vogël dhe llojet e 

kufizuara të gjeomonumenteve dhe shkallën e madhe të hartës, kemi përdorur një simbol të vetëm, një rreth, por 

me shtatë ngjyra të ndryshme për të shprehur shtatë llojet e gjeomonumenteve. Për të shprehur rëndësinë 

(lokale, kombëtare dhe ndërkombëtare) e gjeomonu-menteve, kemi përdorur tre diametra të ndryshëm të këtyre 

rrathëve. Edhe në këtë rast, numrat përkatës të çdo gjeomonumenti vendosen veçmas jashtë shenjës 

konvencionale, duke sjellë komplikimet e rastit të mëparshëm; 

Edhe në hartat e studiuara kohët e fundit, kryesisht nga literatura frankofone (Francë, Kanada), duke parë 

numrin e vogël dhe llojet e kufizuara të gjeomonumenteve dhe hapsirat e kufizuara të marra në studim 

(lokalitete të vogla apo një gjeopark i veçantë), autorët kanë përdorur një simbol të vetëm, një rreth, pa shprehur 

as llojin as rëndësinë e gjeomonumentit, por duke vënë në hartë edhe listën e gjithë gjeomonumenteve. Numri 

përkatës i gjeomonumentit vihet në krah të simbolit, duke sjellë komplikimet e rasteve të mëparshme; 

Pasi studiuam dhe disktuam variantet e mësipërme, ne vendosëm edhe për variantin tonë të legjendës. Kështu, 

vendosëm që, për shtatë llojet e gjeomonumenteve të grupuara nga ana jonë, të përdoren shtatë figura të 

ndryshme gjeometrike. Përmasat e brinjëve të këtyre figurave luhaten nga 4-7 mm sipas figurës gjeometrike dhe 

me qëllim që brenda çdo figure të vendoset edhe numri përkatës i çdo gjeomonumenti (maksimumi deri tre 

shifra). Për të shprehur rëndësinë e çdo gjeomonumenti, figura gjeometrike përkatëse sipas llojit do të ngjyroset 

respektivisht me ngjyrë të verdhë për gjeomonumentet me rëndësi lokale, bezhë për gjeomonumentet me rëndësi 

kombëtare dhe jeshile për gjeomonumentet me rëndësi ndërkombëtare. 

Konkretisht, sipas grupeve, simboli (figura gjeometrike) do të jetë si më poshtë: 

✓ Grupi i parë, ai i gjeomonumenteve tektono-strukturore është paraqitur në hartë me një katror; 

✓ Grupi i dytë, ai i gjeomonmumenteve paleontologjike, paleobotanike e paleoambientale është paraqitur 

në hartë me një gjashtëkëndësh; 

✓ Gjeomonumentet e grupit të tretë, i atyre stratigrafike/sedimentare, është paraqitur në hartë me një 

romb; 

Gjeomonumentet petrologjike/petrografike janë paraqitur në hartë me një drejtkëndësh;    

Grupi më i madh i gjeomonumenteve, ai i atyre gjeomorfologjike komplekse, spelologjike dhe peisazhet është 

paraqitur në hartë me një pesëkëndësh me dy kënde të drejtë. Për të shprehur proceset dhe origjinën e formimit 

të tyre, këndi i pesëkëndëshit është drejtuar si më poshtë: 

✓ Për gjeomonumentet gjeomorfologjike komplekse erozionale atmosferike, ky kënd është drejtuar drejt 

jugut; 

✓ Për gjeomonumentet gjeomorfologjike komplekse erozionale lumore, ky kënd është drejtuar drejt 

juglindjes; 

✓ Për gjeomonumentet gjeomorfologjike komplekse karstike, ky kënd është drejtuar drejt verilindjes; 
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✓ Për gjeomonumentet gjeomorfologjike komplekse erozionale akullnajore, ky kënd është drejtuar drejt 

veriut; 

✓ Për gjeomonumentet gjeomorfologjike komplekse tektono-litologo-erozionale, ky kënd është drejtuar 

drejt veriperëndimit; 

✓ Për gjeomonumentet gjeomorfologjike komplekse neotektonike, ky kënd është drejtuar drejt 

perëndimit; 

✓ Për gjeomonumentet gjeomorfologjike komplekse erozionale detare, ky kënd është drejtuar drejt 

juglindjes; 

✓ Grupi i gjeomonumenteve hidrogjeologjike dhe burimet termale e minerale është paraqitur në hartë me 

një drejtkëndësh me brinjë të valëzuara; 

✓ Grupi i gjeomonumenteve mineralogjike, ekonomike, burimet e naftës dhe gazit është paraqitur në 

hartë me një rreth. 

Gjatë punës për hedhjen e shenjave (simboleve) konvencionale, janë bërë shumë prova e kopje për të 

përzgjedhur përmasat e shenjës konvencionale në hartë, në përputhje me shkallën 1:200000 të saj.  Madhësia e 

saj u zgjodh në radhë të parë për t'u dalluar mirë dhe për këtë pas shumë provash në format A-4 u detyruam të 

bënim printimin në shkallën 1:200000. Si përfundim, përmasat e çdo shenje u zgjodhën 4-7 mm. Gjithashtu, për 

të qënë i dukshëm dhe i lexueshëm, numri i gjeomonumentit u vendos brenda shenjës konvencionale (simbolit) 

përkatëse me përmasa rreth 3 mm. 

Për regjistrimin dhe ruajtjen e të dhënave të gjeomonumenteve po ndërtohet një database në MS Access. Të 

dhënat në këtë database do të regjistrohen në një tabelë të përgjithshme e cila do të përbëhet nga fushat e 

mëposhtme: 

Nr. Rendor, Emri Gjeomonumentit, Tipi, Kategoria, Vlerat, Qarku, Bashkia, Njësia Administrative, Plansheti, 

Koordinatat, Zona tektonike, N/Zona tektonike, Indeksi, Permasa, Cënueshmëria, Arritshmëria, Statusi 

Mbrojtjes, Përshkrimi Gjeologjik, Literatura, Plotësuesi i Skedës. 

Për të hedhur të dhënat në këtë tabelë, në database do të ndërtohet një FORM, qelizat e të cilës do të lidhen me 

fushat e tabelës për të shkruar dhe lexuar të dhënat në këto fusha. FORM-a do të ketë pamjen e formularit të 

miratuar nga Këshilli Tekniko Shkencor i ShGjSh. 

Gjithashtu, në database do të krijohet të paktën një RAPORT, i cili do të shërbejë për printimin e të dhënave. 

Printimi do të bëhet përsëri sipas formularit në format A4. Pra, të gjitha të dhënat e një gjeomonumenti do të 

jenë në një faqe A4, përfshi këtu dhe grafikët ilustrues të tij (foto, hartë, prerje). 

Database do të pajiset gjithashtu me filtra për nxjerrjen e shpejtë të të dhënave të një gjeomonumenti të kërkuar, 

apo të një grupi gjeomonumentesh që plotësojnë një kriter të caktuar. 

Ky database lidhet gjithashtu me programin ArcGIS në mënyrë që gjeomonumentet të vizualizohen në hartë si 

pika, në bazë të koordinatave të tyre. Këto pika do të kenë simbole të ndryshme për të paraqitur qartë tipin e tyre 

sipas klasifikimit të miratuar po nga Këshilli Tekniko Shkencor. Gjithashtu, nëqoftëse klikojmë në hartë në një 

nga këto pika, na shfaqen të gjithë të dhënat e atij gjeomonumenti. 
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ABSTRACT 

Urban mining is most often mentioned in connection with the reuse of precious metals, but in practice it is much 

wider and also covers different recycling processes (recovery and re-use) of individual components and basic 

elements of various products, buildings, infrastructure facilities and all different types of waste. The urban 

mining model is based on the concept of Sustainable Development, which originate from the assumption that we 

live in a closed resource limited Ecosystem and an industrial ecology that examines material and energy flows 

of products and processes in industry and economy. The objectives of model follow primarily in the acquisition 

of secondary raw materials, energy recovery, remediation of environmental burdens and damages, rehabilitation 

and reuse of land with deposited waste, and the reduction of maintenance costs and the institutional control of 

areas with deposited waste. Urban mining model in the practice of circular economy is increasingly being used 

and upgraded the end-of-the-pipe model. The article presents an extended Urban Mining model and provides 

theoretical bases for implementing the upgraded model i.e. Green Urban Mining model. 

Key words: green urban mining, inteligent mining, mineral resources, recycling, urban mining, waste 

management. 

 

1.  INTRODUCTION 

In the public, the Urban Mining model is mainly associated with the reuse of precious metals (gold, silver, 

platinum, iridium, etc.) and other metals that are mainly used in the electronics industry. In practice, 

understanding of the Urban Mining model is much wider and refers also on implementation of different 

recycling processes and reuse of both individual components of the products and materials of the products, 

industrial and residential buildings, infrastructure and various types of waste that can be extracted as raw 

materials in urban environments [8, 9, 10]. The Urban Mining model is based on the concept of Sustainable 

Development, which based on the assumption that we live in a closed resource constrained ecosystem and on 

the concept of Industrial Ecology that examines material and energy flows of products and processes in industry 

and economy [3]. 

In the past and in sometimes even today, the dominant economic model of action is the Take-Make-Waste linear 

model, in which we extract the raw materials from environment, which are then used for the manufacture of 

products and are discarded after end of use as waste. The model is also called the end-of-the-pipe. We must first 

replace this model with the Urban Mining model in which it is also includes the re-use of end-of-life products, 

buildings/facilities and waste, which stand out from the end-of-pipe model and upgrade it by their integration 

into the circular model, as you can see in Fig. 1. The Urban Mining model, makes it easier to leave the old linear 

model, so-called. model of "dredging in waste", but before entering into the Circular model, it is necessary to 

develop a systemic approach and to follow the principles of Industrial Ecology in the implementation of various 

activities for the extraction and reuse of waste/secondary materials. 
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Fig. 1 Principle of Urban Mining model [5]. 

 

The goals followed by the Urban Mining model relate primarily to the extraction of the secondary raw materials, 

energy recovery, remediation of environmental burdens and damages, rehabilitation and re-use of land with 

deposited wastes for other purposes, reduction of maintenance costs and costs of institutional control of closed 

landfills as well as the implementation of mining works in an urban areas with less impact on the environment. 

 

 

2.  URBAN MINING MODEL 

The definition of the Urban Mining model, mainly due to different interpretations, is not yet final. Some 

understand a model to describe the recycling of resources from old landfills, others use it to explain traditional 

waste recycling schemes, such as, for example, construction waste, scrap iron, waste plastic or glass, and thirdly, 

it is understood as the development of more environmentally friendly mining methods and techniques for the 

exploitation of mineral resources in the vicinity of urban areas. Urban Mining model denotes a new systematic 

approach to the re-use of anthropogenic substances from urban environments and is based primarily on the fact 

that, in addition to geological environments, large quantities of different materials are located in urban areas, not 

only in buildings and infrastructure, but mainly in used products and wastes in landfills. These deposited 

secondary materials represent a large potential source, which after the end of their life or after cessation of their 

use, are mainly the possibility of re-use. The Urban Mining model is essentially a new approach towards the 

implementation of material and energy recycling. 
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Fig. 2 The concept of implementing Urban Mining model in urban areas [6]. 

 

Before implement of the Urban Mining model, we must first obtain foremost reliable and credible data on 

material mass flows and waste quantities. Similar to the exploitation of primary (non-renewable) mineral 

resources, we must know the waste characteristics, such as the quantities and proportions of useful materials in 

waste, the quantity of materials in stocks, the availability of material deposit sites. The presence of other waste 

materials also must be known and determined whether a certain waste material resource can be economically 

extracted. The same applies to the processing of mass flows of materials and waste materials from urban areas. 

For the transition from the current state of recycling to the next phase of Urban Mining model, a new knowledge 

base needs to be developed to convert materials into a better form and use it in a more efficient way. In 

particular, it is necessary to obtain information on the various possibilities of using the products during its 

lifetime and the possibility of using its components and materials after the expiry date of the products. 

The Urban Mining model refers not only to the use of secondary materials from the waste, but also to a more 

effective integrated approach, which also includes the use of energy. The implementation of the Urban Mining 

model in the vicinity of sources of secondary raw materials can be an important competitive advantage in the 

operation of companies in urban areas. Waste collection and recycling logistics requires a lot of energy 

consumption, as well as the recycling and recovery processes themselve. Therefore, in the case of the 

introduction of the Urban Mining model, short transport distances and the use of energy-efficient processes must 

be ensured. Model is most effective when recycling facilities are located in urban areas. The use of waste energy 

from various recycling processes can be used in various urban areas for various purposes, for example, for 

heating or cooling, electricity generation (waste-to-energy), etc, as you can see in Fig. 2. 

For the implementation of a comprehensive Urban Mining model, we also need to better understand the 

development and functioning of urban system "city". In particular, it is important to know and take into account 

the different stages of urban urban development. Most cities are developing and growing, some are in a state of 

hibernation, and some are in the phase of shrinking. In cities with growth, the import of solid materials, 

especially building materials, is significantly higher than the export of waste materials from cities. Today, this is 

especially true for fast growing Asian cities, where the input/output ratio for solid materials is greater than 10:1. 

For such sites, the processing of waste materials generated in urban areas can not significantly contribute to the 

satisfaction of demands. For example, recycling of construction waste is important for environmental protection, 

but it can not completely eliminate the needs to extraction of primary non-renewable raw materials. 

Knowledge of data on mass waste streams and material stocks in urban areas plays a very important role in 

introduction of the Urban Mining model. Today, researchers are still not aware of whether it is the largest 

potential source of urban stocks, municipal solid waste landfills and other landfill sites, or in tailings and mining 

waste. 
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3.  PROCESSING OF WASTE AND MINERAL RESOURCES 

By definition, waste recovery techniques are classified as mechanical process technology, which changes the 

composition and properties of the substance by means of various physical processes. It is necessary to 

distinguish between mechanical and thermal processes. In the mechanical processing technique, the laws of 

mechanics are decisive for the change of substances, while the law of thermodynamics in thermal process 

technology. Sorting and enriching of secondary raw materials from waste is carried out in appropriate 

installations, which, together with transport devices, comprise production processing facilities. 

In recycling production processes, the substances present for economic purpose are transformed, separated 

and/or bonded and thus brought into a different form that is useful for other purposes of use. The recycling 

process always follows the production process and can be designated as another type of production in which 

other substances and waste are processed. Both processes are common in both cases that there are one or more 

input streams and different output currents. Efficient management of production processes and the reuse of 

secondary raw materials are increasingly important and essential knowledge of the basic composition of waste. 

In contrast to the processing of mineral resources, waste management assessments should be carried out before 

the start of waste recovery to ensure a clear picture of the knowledge of waste, for example about city 

infrastructure that will be demolished, including estimates of waste materials, types and quantities of materials 

to be released, and recommendations on waste management [4]. Assessment is the first step towards proper 

recycling and waste management. 

 

3.1  Overview of waste management in Slovenia 

The annual amount of waste generated in Slovenia reached its highest values in the period 2006-2008, and in 

2012 it decreased by around 30% compared to this year and amounted to 4,466 million tonnes, which is again 

increasing, reaching the year 2017 6,172 million tonnes (see Fig. 4). The greatest amount of waste is generated 

in the commercial and industrial service activities of about 81.4%, and about 18.6% in public municipal solid 

waste sector. 

 

Fig. 4 Production of waste in Slovenia by years 2002-2017. 

 

In 2016, 386 facilities for waste recycling (52.3% of all waste generated in Slovenia), 180 facilities for waste 

recovery (23.8% of all waste generated in Slovenia), 10 facilities for waste to energy recovery (4.2% of all 

waste generated in Slovenia) and 3 facilities for waste incineration operated in Slovenia (0.7% of all waste 

generated in Slovenia). Waste was still disposed of and landfilled at 17 landfill sites (19.0% of all waste 

generated in Slovenia), 14 landfill sites for non-hazardous waste, 2 for inert and 1 for hazardous waste [7]. In 



International Multidisciplinary Geosciences Conference IMGC2019 
 

140 

 

accordance with the EU waste management hierarchy and with the aim of Slovenia becoming a “recycling and 

zero-waste society”, waste prevention is most desirable. This is followed by re-use, material and energy 

recovery, and lastly disposal at landfill sites. In Slovenia legally only pre-treated waste is permitted to be 

disposed on landfills. 

The total mass of waste does not include exclusively waste generated by the original waste producers, but also 

waste generated from the treatment of waste (eg slag and ash from thermal treatment of waste, residues of waste 

recovery and mechanical biological treatment of mixed municipal waste, and waste arising from the 

fragmentation of waste). Wastes from waste treatment are some percentages of all generated waste, in 2014 

about 10.7% [20]. 

 

3.2 Overview of mineral resources in Slovenia 

In the period 2000-2017, the Slovenian Regulation on Mining Rights for Exploration or Commercial 

Exploitation of Mineral Resources, to keep a record 18 exploration areas and 358 exploitation areas, of which 

291 were the basic exploitation areas and 67 were enlargements of the basic exploitation areas. 

 

 

Fig. 5 Production of mineral raw materials in Slovenia by years 2002-2017. 

 

In 2017 there were 179 mineral deposit in Slovenia with 206 exploitation areas with a concession contract 

(mining right for exploitation), where 25 different types of mineral raw materials were exploitated, and extracted 

about 3.35 million tons of energy resources and 14.27 million tons of non-metallic mineral resources (Fig. 5). 

For the exploitation in these exploitation areas, concession contracts were concluded with 135 different 

concessionaires. In most of the exploitation areas, exploitation is taking place, some of which are in a state of 

hibernation, in preparation for exploitation or on the abandonment process of exploitation. The mineral resource 

deposits in Slovenia are shown in Fig. 6. In Slovenia, there were no research facilities in ZRud-1 with 

permission for exploration in 2017. The latest research concession expired in 2014. 
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Fig. 6 Map of mineral deposits with mining rights in Slovenia - 2017 [13]. 

 

In Slovenia, we have relatively high potential of mineral resources, which, despite adequate coverage with 

geological data, is still poorly researched below the surface at depths below 500 meters. Slovenia has a good 

potential for non-metals and for metals at depths around 1,000 m, natural gas in the area of the Adriatic Sea and 

north-eastern part of Slovenia and in areas of Natura 2000 nature reserves (37,5% surface area of Slovenia), 

where research with classical research methods is very limited. 

After comparing the data on quantities of waste generated and the obtained quantities of mineral resources, we 

can quickly conclude that the quantities of mineral raw materials are 3 to 5 times the total amount of waste 

generated in Slovenia (see Fig. 7). 

 

Fig. 7 The share of waste quantities in relation to the production of mineral resources in Slovenia by years 

2002-2017. 

 

With this data, of course, it is illusory to expect the supply of all necessary quantities of mineral and other raw 

materials in the future only from mass waste streams. Therefore, in Slovenia, in the future, the supply of 

necessary quantities of mineral raw materials will continue to be based on the extraction of non-renewable 

mineral resources and lesser quantities from waste. 
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4. Good GREEN URBAN MINING practices IN SLOVENIA 

Mining has become increasingly difficult for societal and environmental reasons not just in urban areas in 

Slovenia but all over the world. There is an increasing competition with other land uses, and water and energy 

are scarce in many mining regions. People are not ready to radically reduce the use of mineral-based products, 

but increasingly oppose mining. The industry and special mining industry faces major challenges to improve its 

performance and image [14]. 

As an example of the good practice of Green Urban Mining, I can mention some Slovenian mining companies 

that have already introduced environmentally-oriented technologies: 

Velenje coal mine has upgraded the Velenje longwall mining method by introducing the hydraulic backfilling 

method with fly-ash paste, which minimizes the effects of mining on the subsidence of surface area and uses 

secondary or waste industrial materials to improve geomechanical conditions on the stopes [1, 2]; 

in the Lukovica quarry (Grasto) and the Velika Pirešica quarry (CM Celje, ECOBETON), the mining of the 

technical stone limestone by the method of drilling and blasting was replaced by introduction of mechanical 

mining method, which minimizes the environmental impacts, such as flying rocks, seismic vibrations, noise and 

dusting; 

in the quarries of dimension stone Hotavlje I (owned by Marmor Hotavlje), Lipica I, Lipica II, Dolina (all three 

owned by Marmor Sežana) and Debela Griža (owned by Kamnoseštvo Tavčar), instead of surface extraction in 

open quarry, the underground room and pillar method was introduced, which minimizes the effects of dimension 

stone blocks extraction on the appearance of the surface and on the environment, such as deposition of waste 

rocks on the surface dumps, noise and dusting [12, 17]; 

in the Solkan technical stone quarry (Salonit Anhovo - Kamnolomi), conventional drilling and blasting method 

was upgraded by introduction of an electronic initial system, which reduced environmental impacts, such as 

flying rock, acoustic impact and seismic vibrations [11, 16]. 

The mining industry has largely failed to convince people of its necessity for future society development. 

Governments, investors, and societies will increasingly difficult to tolerate in the future unsustainable behaviour 

of mining companies. The mining industry has to solve the increasing environmental, social and technical 

problems by applying the Green Urban Mining model, to earn the social license to operate in the future. 
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ABSTRACT 

The most important economic mineralization’s in Kosovo are hydrothermal Pb-Zn-Ag deposits in the range of 

the so-called “Trepça Mineral Belt”, in the north and north-east of Kosovo. There, the possibilities of finding 

Pb, Zn and Ag deposits of carbonate replacement and palaeokarst type and interesting Au and Cu 

mineralization’s connected with Cenozoic subvolcanic and volcanic magmatism have to be checked and 

analyzed.  

The results presented in this studyare dealing with selected elements in stream sediments and are intended to 

selecting promising areas in which to prospect for metalliferous ore bodies. 

One of the most important aspects in the interpretation of the stream sediment geochemical data is the 

determination of background levels of the elements of interest. In the study area, there are stream sediment 

geochemical data for 1402 samples.  The geochemical results were explored using a range of common statistical 

techniques including descriptive statistics, statistical distribution and correlation analysis for selected elements. 

Various methods for estimating thresholds for the outlining of anomalies of geochemical survey data have been 

use in this study:  median ± 2MAD; Q75 ± 1.5IQR, Mean+2SD and Mean + 3SD. 

Statistical analysis and interpretation the geochemical results from stream sediment sampling for selected 

elements; silver (Ag), arsenic (As), gold (Au), bismuth (Bi), cadmium (Cd), copper (Cu), manganese (Mn), lead 

(Pb), antimony (Sb) and  zinc (Zn),  indicates that there are potential areas for increased exploration on these 

metals. It is recommended to continue the presented investigations by verification activities including mapping, 

litho-geochemistry, trenching, drilling. 

Keywords: stream sediments, selected elements, statistical analysis, geochemical anomaly  

 

INTRODUCTION 

Regional geochemical surveys are an important part of geosciences studies in both mineral exploration and 

environmental monitoring. Stream sediment survey can consist of collecting several thousand samples and 

chemical analysis for more than 50 elements [2]. 

The term “geochemical background (GB)” is one of the key notions in researching the condition of the 

environment. Currently, every sample collected for geochemical tests contain an amount an amount of element 

or a chemical compound, which originates from a natural source (geogenic, biological) or an antropogenetic 

source [3]. 

A geochemical study in exploration consists of two particular stages. The first one corresponds to experimental 

data acquisition, by collection of samples and their analysis. The second step, and on which we focus our 

attention in this research, concerns the treatment and interpretation of available numerical information. Surficial 

geochemical data are important for solving problems in mineral resources, geology, agriculture, forestry, waste 

disposal, and environmental health. 
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The surveyed area comprises territory of “Trepça Mineral Belt”. Within the surveyed area a total of 1402 

samples of stream sediment were collected and analyzed. Analytical results from all samples were analyzed 

statistically to determine if silver (Ag), arsenic (As), gold (Au), bismuth (Bi), cadmium (Cd), copper (Cu), 

manganese (Mn), lead (Pb), antimony (Sb) and  zinc (Zn)exploration target exists within the study area. 

As a first indicative measure for the prospectively of a survey area, the comparison of the measured 

concentrations to the average composition of the earth’s crust (“Clarke value”) were used [1]. 

The objectives of this study are to identify significant anomalies (related to ore bodies) of selected elements in 

“Trepça Mineral Belt” by statistical analysis. To establish the background levels from the appropriate 

procedures need to be considered in the light of the statistical analysis. A systematic approach to the 

interpretation of the elemental concentrations and distributions involved a range of statistical techniques 

including correlation. 

 

MATERIAL AND METHODS 

Study area 

The most important lead and zinc mineralization are located in the so called “Trepça mineral belt”, which 

extends for over 80 km in the north and north-east of Kosovo with average width around 30 km, and includes 

numerous mines and occurrences (fig.1).  

“Trepça mineral belt” belong to the Vardar Zone which is one of the largest Pb-Zn deposits of significant 

economic importance in Europe. The Vardar zone is considered highly prospective with great potential to 

additional reserves and resources, not only for Pb, Zn and Ag, but also for Cu and Au, and including various 

metals. 

The Vardar Zone contains fragments of Palaeozoic crystalline schist and phyllite, with unconformably overlying 

Triassic clastics, phyllites, volcanoclastic rocks and Upper Triassic carbonates. Serpentinized ultrabasic rocks, 

gabbros, diabase and sediments of the ophiolite association characterize the Jurassic.  

 

 

Fig.1Trepça Mineral Belt  and its main structures, mines and further occurences 

The Cretaceous sequence consists ofa complex series (sometimes described as mélange) of clastics, 

serpentinites, mafic volcanics and volcanoclastic rocks, and carbonates. The Tertiary (Oligo-Miocene) andesite, 

trachyte and latite subvolcanic, intrusives, volcanics and pyroclastic rocks occur at several centres within the 

Trepça Belt, and cover large areas and are particularly well developed in the eastern sector (so-called Inner 

Vardar sub-zone) of the Vardar zone. Miocene and Pliocene shallow water sediments fill the Kosovo Basin, 

which borders the central and southern sectors of the Trepça Belt to the west. 
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Data acquistion 

The sampling locations of the study area cover around 2400 km2.  

There are stream sediment geochemical data for 1402 samples (fig.2). The samples were analyzed over a suite 

of 53 elements (Beak) and 51 elements (abcconsultans GmbH) by ICP-MS measurements but for this study the 

main attention was on selected elemetns: Ag, As, Au, Bi, Cd, Cu, Mn, Pb, Sb and Zn. 

 

Figure 2.Sample locations 

Geochemical data are frequently characterized by exceptionally high values that deviate widely from the main 

body of data. 

 

Methodology 

The reliable detection of data outliers and unusual data behavior is one of the key tasks in the statistical analysis 

of applied geochemical data, and has remained a core problem since the arly days of regional geochemistry 

(Hawkes and Webb,1962; Matchullat et al, 2000; Reimann and Garrett, 2005; Reimann et al, 2005) [7]. 

Traditionally, geochemical anomalies have been identified by setting threshold values, which mark the upper 

and lower limits of normal variation for a particular population of data. Values within the threshold values are 

referred to as background values and those above or below as anomalies. In mineral exploration interest is 

generally in positive anomalies, on the assumption that ore deposits and their weathering have increased element 

abundances above normal crustal levels [6]. 

Statistical methods have been widely applied to interpret geochemical data sets and define anomalies. Statistical 

investigation should use a range of techniques to explore the nature of geochemical data before selecting 

anomalous values [6]. 

 

Univariate statistical methods 

Univariate statistical methods (i.e. involving observations with only one variable) can be used to organise and 

extract information from a data set of values for a single element. A first step is to examine the frequency 

distribution (spread of values) of the data set using frequency histograms, frequency plots or cumulative 

frequency plots. This can help identify the type of distribution of the data, presence of multiple populations and 

outliers in the distribution. Box and whisker plots are another convenient way of examining the frequency 

distribution of a data set and for comparing the frequency distributions of multiple data sets. This type of plot 

shows the median (middle value or 50 percentile), a box with upper and lower hinges (or limits) defined by the 

75  and 25 percentile values respectively (i.e. upper and lower quartile values), an inner fence defined as 1.5 

timed the length of the box (the interquartile range) towards maximum and minimum values and whiskers 

extending to the maximum and minimum values (Tukey, 1977). The central box will contain 50% of the data. 

Values below the whiskers are considered outliers and values more than 3 times the interquartile range (length 

of the box) from the box hinges are referred to as far outliers [6] [7]. 
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A simple way of statistically defining an anomaly in a single population of normally distributed data has been to 

consider values outside 2 standard deviations from the mean (statistical average) as anomalous (Hawkes and 

Webb, 1962) [6]. 

An alternate method for handling skewed data is to set the threshold at 2 Median Absolute Deviations (MAD) 

from the median (middle or 50 th percentile value). The median will lie away from the mean and the skewness 

of the data (typically to a lower value than the mean) and extreme values (outliers) will have less influence. The 

medium absolute deviation is defined as the median value of the absolute deviations from the median of all the 

data (Tukey, 1977). The MAD approach is best applied when the data contain less than 10% outliers [6][7].  

Multivariate statistical analysis 

Geochemical data sets are inherently multivariate (i.e. they generally have more than one variable for each 

sample, such as a large number of contained and associated elements). A range of multivariate statistical 

methods can be used to assess the relationships within multi-element data sets. These methods commonly 

include: correlation matrices (using linear regression to test the correlation between pairs of elements) [6] [7]. 

 

RESULTS  

The statistical parameters of the distributions of the selected elements in the stream sediments of Trepça Mineral 

Belt are summarized in Table 1 [1]. The statistical parameters provided for each of the analyzed elements 

comprise: 

minimum value, maximum value, arithmetic mean, median, standard deviation (SD), the coefficient of variation 

(CV%; calculated by CV% = 100·SD / mean); 

the coefficient of contrast (CC) that provides a measure for the spread of the data and is calculated by dividing 

the maximum value by the minimum value for each element; 

ratio Arithmetic mean/Clarke value and Median/Clarke value is calculated by dividing the arithmetic mean 

value respectively median value by the Clarke value for each element. 

 

Table 1: Statistical parameters of selected elements (Clarke values are from Taylor 1964) 

 

As a first indicative measure for the prospectivity of a survey area, the comparison of the measured 

concentrations to the average composition of the earth's crust ("Clarke values") can be used [1]. The values for 

the upper continental crust from Taylor (1964) are used for comparison of the stream sediment data to the 

average crustal composition [1] [10][12]. 

The arithmetic means of Ag, As, Au, Bi, Cd, Cu, Mn, Pb, Sb and Znexceed the average concentrations in the 

earth crust by a factor of 0.882 to 52.116 (figure 3) [5][8][10].  

This, in connection with the high contrast to the geochemical background data, underlines the prospectivity of 

the area under survey for these elements.  

Element

Clarke S.R. 

Taylor (1964)

Lowest 

value

Hihgest 

value

Arithmetic 

mean
Median

Arithmetic 

mean/Clar

ke value

Median/Cl

arke value

Standard 

deviation 

(SD)

Coeficient 

of 

variation 

(CV %)

Coeficient of 

contrast (CC)

Ag [ppm] 0.070 0.004 27.787 0.593 0.220 8.472 3.143 1.698 286.321 6946.750

As [ppm] 1.800 0.500 8534.000 93.808 16.700 52.116 9.278 446.538 476.012 17068.000

Bi [ppm] 0.170 0.010 2000.000 2.916 0.380 17.154 2.235 53.557 1836.563 200000.000

Cd [ppm] 0.200 0.010 57.300 1.143 0.290 5.713 1.450 3.354 293.499 5730.000

Cu [ppm] 55.000 2.600 2762.000 48.491 38.900 0.882 0.707 84.535 174.332 1062.308

Mn [ppm] 950.000 76.000 10000.000 1583.037 1238.500 1.666 1.304 1441.804 91.078 131.579

Pb [ppm] 12.500 9.600 10000.000 359.325 57.000 28.746 4.560 980.014 272.737 1041.667

Sb [ppm] 0.200 0.080 1543.000 6.646 2.500 33.231 12.500 43.156 649.324 19287.500

Zn [ppm] 70.000 16.800 10000.000 365.355 111.000 5.219 1.586 975.916 267.115 595.238

Au [ppb] 4.000 0.100 10169.000 50.148 3.600 12.537 0.900 462.518 922.309 101690.000
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The abundance and distribution of selected elements with high relevance to the survey have been analyzed 

further using exploratory data analyses.  The frequency distributions of these elements in the stream sediments 

are depicted in figure 4.In figure 5 the distribution of the selected elements is shown in a box–whisker plot.  

 

Figure 3: Median and Mean concentration of elements in comparison to background values of the earth crust 

(Taylor1964) 
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Figure 4: Graph of frequency distribution for selected elements. Red line showing Clarke value (Taylor 1964 

[1][12]). 

 

Figure 5: Median-based box-whisker plots of the distribution of selected elements in the stream sediments in 

Trepça Belt according to the original data. 
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Potential correlations between the various analyses have been addressed by calculation of the Pearson product-

moment correlation coefficients (table 2) [1]. Correlation coefficients show that strong correlations exist among 

Bi – Cu (0.88), Cd – Zn (0.86), Ag – Pb (0.83), Cd – Pb (0.70), Pb – Zn (0.70).Moderate  and a weak 

relationship between exist between other elements [9][10][11]. 

Table 2 Correlation matrix for selected elements 

 

Based on the stream sediment data, threshold values for the detection of anomalies have been calculated by the 

different methods and the number of samples exceeding the respective calculated threshold values (n) have been 

determined (table 3). As expected, the lowest threshold values are calculated by median + 2MAD, giving the 

highest number of outliers [1]. 

Table 3. Comparison of threshold values determined by different methods 

 

 

CONCLUSIONS 

The Trepça ore belt is one of the most significant metallogenic provinces of Europe, hosting a large number of 

ore deposits that may provide essential mineral wealth. 

Statistical methods have been applied on a geochemical data-set. Different statistical procedures were used to 

identify anomalous geochemical data.  

All studied elements presented positively skewed distributions, since the arithmetic mean was always higher 

than the median value.  

The mean concentrations of heavy metals are in decreasing order as follows: Mn >Zn>Pb>As> Cu >Sb > Bi > 

Cd > Ag > Au. 

The contents of selected elements rangedover several orders of magnitude with larger variations. The 

coefficients of variation (CV) of all selected elementswere more than 91 %.  

The exploration data analysis method uses boxplot to interpret the distribution of data and determine the 

abnormal threshold. Thiss method does not require that the data (raw data, after processing of positive cosine, 

inverse cosine, or logarithm) obey normal distribution. 

Coefficient of Correlation show that positive correlations exist between all selected elements 

Selected elements Ag [ppm] As [ppm] Bi [ppm] Cd [ppm] Cu [ppm] Fe [%] Mn [ppm] Pb [ppm] Sb [ppm] Zn [ppm] Au [ppb]

Ag [ppm] 1

As [ppm] 0.58 1

Bi [ppm] 0.35 0.31 1

Cd [ppm] 0.57 0.49 0.04 1

Cu [ppm] 0.52 0.44 0.88 0.23 1

Fe [%] 0.38 0.59 0.15 0.30 0.32 1

Mn [ppm] 0.37 0.31 0.04 0.55 0.20 0.37 1

Pb [ppm] 0.83 0.57 0.17 0.70 0.35 0.37 0.54 1

Sb [ppm] 0.57 0.25 0.05 0.23 0.14 0.16 0.14 0.34 1

Zn [ppm] 0.54 0.60 0.05 0.86 0.23 0.44 0.65 0.70 0.24 1

Au [ppb] 0.30 0.27 0.56 0.09 0.52 0.13 0.09 0.20 0.05 0.10 1

Mathematical 

methods/Selected 

element

Ag [ppm] As [ppm] Bi [ppm] Cd [ppm] Cu [ppm] Mn [ppm] Pb [ppm] Sb [ppm] Zn [ppm] Au [ppb]

Median+2MAD 0.60 35.30 0.68 0.61 66.30 2172.10 117.00 2.50 189.20 8.00

n>threshold 282 356 345 358 202 227 447 325 349 302

Q3 + 1.5 IQR 1.18 77.09 1.26 1.34 96.70 3223.20 401.37 2.50 347.18 14.99

n>threshold 134 183 213 196 76 98 234 325 227 168

Mean+2SD 3.99 986.88 110.03 7.85 217.56 4466.64 2319.35 92.96 2317.19 975.18

n>threshold 33 25 1 47 19 58 51 5 44 14

Mean+3SD 5.69 1433.42 163.59 11.20 302.09 5908.45 3299.37 136.11 3293.10 1437.70

n>threshold 21 18 1 25 11 35 34 3 28 8
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The MAD method is more sensitive giving more locations with anomalous values above threshold ones, and can 

be applied for early detection of changes in the environment. 

Threshold values estimating by mean + 2SD methodthat corresponds to the second anomaly threshold ATH2for 

selected elements is lower than their maximum, suggesting anomalous concentration of elements. 

Spatial analysis will indicate areas with high geochemical anomaly for each element.  

It is recommended to continue the presented investigations by verification activities including mapping, litho-

geochemistry, trenching, drilling. 
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ABSTRAKT 

Mitrovica bën pjesë në grupin e vendeve të ndotura, për shkak të aktivitetit të ndryshëm antropogjen. Ajri është i 

ndotur me plumb dhe me metale tjera, si pasojë e prodhimit të metaleve të rënda në kompleksin industrial 

Trepça. Gjatë kohës aktive të aktivitetit prodhues të Trepçës nuk iu është kushtuar kujdes në parandalimin apo 

ndërmarrjen e masave adekuate mbrojtëse nga dëmtimet e shkaktuar në shëndetin e njeriut, në ndotjen e ajrit, 

ujit dhe të tokës. Ndonëse Trepça ka ndalur prodhimin në vitin 1999, prania e metaleve të rënda në ajër dhe në 

sipërfaqen e tokës është në lokacione të ndryshme me përmasa shqetësuese. Prej gjitha qyteteve në Kosovë, 

Mitrovica është qyteti që ka koncentrimin më të lartë të plumbit, mirëpo përveç kësaj, shkaktarë tjerë tjetër 

ndotës vijnë nga qarkullimi i automjeteve të vjetruara dhe pa kritere të duhura, menaxhimi jo i mirë i 

mbeturinave dhe deponisë së mbeturinave, shkarkimi i ujërave të përdorura pa kurrfarë kriteri, nga mungesa e 

hapësirave gjelbëruese. Qëllimi i këtij hulumtimi është vlerësimi i gjendjes mjedisore me prezencë të metaleve 

të rënda përgjatë magjistrales Mitrovicë-Vushtrri. Gjatë këtij hulumtimi janë bërë 10 mostrime për çdo 

kilometër në mënyrë zig-zage, ku në çdo pikë janë marrë nga dy mostra njëra në thellësi 10 cm dhe tjetra në 

thellësi prej 50cm, me gjithsej 20 mostra dheu. Nga kjo rezulton se toka është e kontaminuar, me këto metale të 

rënda: Pb,Zn,Fe,Cd,Cu,Mn. 

Fjalë kyçe: ndotja, mjedisi, toka, metalet e rënda 

 

HYRJE 

Me zhvillimin e industrisë gjithnjë e më tepër po rritet emitimi i ndotësve duke përfshi edhe metalet e rënda. Si 

pasojë e akumulimit të ndotësve ato barten tek njeriu, kafshët dhe bimësia përgjithësisht në biosferë, duke 

shkaktuar dëme të ndryshme e në stadin e fundit deri në dëme të pariparueshme. 

Meqë metalet e rënda paraqesin një rrezik potencial në kualitetin e zinxhirit të produkteve ushqimore që ne i 

shfrytëzojmë. Si në vende të ndryshme të botës poashtu edhe tek ne janë zhvilluar hulumtime të ndryshme me 

qëllim që të përcaktohet përmbajtja, distribuimi dhe mobiliteti i tyre në tokat e punueshme për prodhime 

bujqësore. 

Përcaktimi i nivelit të ndotjes së tokës me metale të rënda nuk është i lehtë ngase dallon, p.sh. prania e disa 

substancave në sasi të caktuar për një lloj toke mund të mos shkaktojë dëme ndërsa për llojin tjetër të tokës 

mund të ndikojë në kualitetin dhe sasinë e produktit. 

Metalet e rënda më të pranishme në tokë, janë: plumbi (Pb), zinku (Zn), kadmiumi (Cd), argjendi (Ag), hekuri 

(Fe), arseni (As), merkuri (Hg), etj. Prania e disa metaleve të rënda në tokë mund të përhapet edhe me 

përdorimin e plehrave kimike të ndryshme, pesticidet, etj. Poashtu burim i ndotjes është edhe përdorimi i 

karburanteve jocilësore për automjete, përdorimi i automjeteve të vjetruara dhe pa mirëmbajtje të nevojshme. 

Një numër i metaleve të rënda në tokë mund të arrijë edhe gjatë përdorimit të preparateve kimike që përdoren 

për mbrojtjen e bimësisë, poashtu gjithnjë e më shpesh si ndotës përmenden edhe mbeturinat komunale dhe 

deponitë e mburinave dhe mbetjeve industriale.  

Prania e metaleve të rënda karakterizohet me efekte të ndryshme kimike, fizike dhe fiziologjike. Është 

karakteristikë se metalet e rënda kanë biogjeociklin e tyre, përmes depozitimit atmosferik arijnë në tokë, ku 

mund të mbahen në shtresën sipërfaqësore dhe se shumë vështirë është që të largohen nga toka. Në tokë në sasi 

të konsiderueshme ato mund të akumulohen dhe të shkaktojnë pasoja të rënda mjedisore që konsiderohen një 

prej ndotësve kryesor të mjedsit. 
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Ndotja e tokës me metale të rënda përcaktohet nga: lloji i metaleve të rënda të pranishme, përqendrimi i tyre, 

vetitë fiziko-kimike, përmbajtja e substancave organike, pH-ja tokës, etj. 

Prandaj njohuritë mbi faktorët ndikues të metaleve të rënda në tokë si dhe veprimi i tyre në organizmat e gjallë 

kanë rëndësi të madhe.  

Kur bëhet fjalë për burimet potenciale të ndotjës së tokës, dallojmë këto mënyra të ndotjes së tokës: 

a/ Ndotja nga ajri. Ky lloj i ndotjes bëhet nga shkarkimi i gazrave nga makinat e ndryshme, gazrat që emitohen 

nga proceset e ndryshme teknologjike, gazrat që emitohen gjatë djegjes së lëndëve djegëse fosilore dhe gjatë 

djegjes së biomasës, nga djegja e pyjeve, etj. Ndotësit që emitohen në formë të gazrave, avujve, aerosoleve dhe 

të pluhurit arrijnë në sipërfaqen e Tokës përmes reshjeve të ndryshme atmosferike, ndërsa aerosolet dhe grimcat 

në formë pluhuri sedimentohen në Tokë. 

b/ Ndotja e tokës nga shkarkimet e ujërave. Kjo ndotje shkaktohet nga shkarkimi i ujërave nga proceset e 

ndryshme industriale, nga amvisëritë, dhe ujërat e shkarkuara nga aktivitetet e ndryshme agronomike. Ndotësitë 

e pranishëm në kontaktin ujë-tokë depëtrojnë në tokë përmes ujërave sipërfaqësore dhe nëntokësore. 

c/ Ndotja nga mbeturinat e ngurta, të cilat janë nga mbetjet e proceseve të ndryshme teknologjike, nga 

amvisëritë dhe nga agronomia, kjo mënyrë e ndotjes është më e shpeshtë. Toka poashtu ndotet me rastin e 

përdorimit të drejtpërdrejtë me kimikate të ndryshme. 

Prania gjithnjë e më e madhe e metaleve në tokë bujqësore e bënë tokën të ndryshojë nga përbërja fillestare duke 

e ndotur gjithnjë e më tepër. Një nga shkaktarët më të mëdhenj të kësaj forme të ndotjes janë rritjet e proceseve 

industriale të cilat po ngriten pa kritere të nevojshme mjediosre, në veçanti këto ndotje rrjedhin nga proceset 

metalurgjike dhe nga termoelektranat të cilat përmes tymtarëve emitojnë gazra me përqendrime të 

pakontrolluara që shaktojnë ndotje dhe dëme në vegjetacion.  

Duke patur parasysh se prania e metaleve të rënda në biosferë paraqet një rrezik potencial të vazhdueshëm që 

ndikon në kualitetin e prodhimit të zinxhirit ushqimor, si në vende të ndryshme ashtu edhe tek ne bëhen 

hulumtime të shumta në identifikimin e shkaktarëve dhe parandalimin e ndotjes së mjedisit duke bë përcaktimin 

e nivelit të përmbajtjes, distribuimit dhe mobilitetit të metaleve të rënda në toka të ndryshme e në veçanti në 

tokat e punueshme-bujqësore. 

Prandaj është parë si shumë e rëndësishme që ti qasemi këtij problemi, për të nxjerr rezultate mbi identifimin e 

shkaktarëve në ndotjen e mjedisit në vendin tonë, me qëllim të vlerësimit të gjendjes reale, ngritjes së vetëdijes 

mbi rrezikun që paraqitet dhe gjetjes së mundësive të zvogëlimit të ndotjes deri në vlerën maksimale të lejuar. 

 

METODOLOGJIA 

2.1 Provëmarrja dhe përpunimi i mostrave të tokës 

Është bë përcaktimi i lokacionit të mostrimeve të tokës me qëllim të përcaktimit të përmbajtjes së metalet e 

rënda në tokë si Pb, Zn, Cd dhe Fe. Mostrat e dheut janë marrë në tokat bujqësore dhe në tokat jo të mbjellë 

(djerrinë) përgjatë magjistrales Mitrovicë-Vushtrri, në thellësi 10 dhe 50 cm, dhe një lartësi mbidetare prej 500-

540m (tabela 1).– Mostrat janë shënuar M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10. Analizat e bëra në 

mostrat e tokës të në lokacionet e përgjatë magjistralës Mitrovicë-Vushtrri, janë bërë për qëllim fillimisht të 

studimit të pranisë së ndotësve me metalet e rënda e pastaj hulumtimi i shkaktarëve ndotës. 

Tabela 1. Të dhënat për lartësinë mbidetare dhe koordinatat XY të vendeve nga janë marr mostrat. 

organike

x y z (m) (cm) (%)

26/6/2018 KOSOVE Mitrovicë Ne hyrje te qytetit M1  42°53'27.34"N  20°53'0.70"E 503.8 10-30 Kafe e qeltë  I ultë <10% Thatë

26/6/201 KOSOVE Mitrovicë Fshati Shupkovc M2  42°52'57.58"N  20°50'45.48"E 508.4 10-30 Kafe  I ultë <10% Thatë

26/6/2018 KOSOVE Mitrovicë Fshati Shupkovc M3  42°52'32.73"N  20°49'25.46"E 529.7 10-30 Kafe  I ultë <10% Thatë

26/6/2018 KOSOVE Mitrovicë Fshati Kçiq I vogel M4  42°52'1.50"N  20°48'38.00"E 521.8 10-30 Kafe e qeltë  I ultë <10% E mesme

26/6/2018 KOSOVE Mitrovicë Fshati Kçiq I madhë M5 42°55'2.66"N 20°53'59.21"E 538.6 10-30 Kafe  I ultë <10% Thatë

26/6/2018 KOSOVE Mitrovicë Fshati Smrekonicë M6  42°53'25.06"N  20°52'45.54"E 503.8 50-60 Kafe e qeltë  I ultë <10% Thatë

26/6/2018 KOSOVE Mitrovicë Fshati Dëbërlluk M7  42°52'57.58"N  20°50'45.48"E 508.4 50-60 Kafe e qeltë  I ultë <10% Thatë

26/6/2018 KOSOVE Mitrovicë Fshati Dëbërlluk M8  42°52'32.73"N  20°49'25.46"E 529.7 50-60 Kafe  I ultë <10% Thatë

26/6/2018 KOSOVE Mitrovicë Hyrje e Vushtrrisë M9  42°52'1.50"N  20°48'38.00"E 521.8 50-60 Kafe  I ultë <10% E mesme

26/6/2018 KOSOVE Mitrovicë Vushtrri afer rrethit M10 42°55'2.66"N 20°53'59.21"E 538.6 50-60 Kafe  I ultë <10% Thatë

Data Shteti Rajoni Lokacioni Ngjyra LagështiaMostra Thellësia
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Në figurën 1 është treguar paraqitja e vendeve ku janë marr mostrat e tokës. 

 

Figura 1. Pikat e vendmostrimeve të tokës. 

Mostrat e tokës janë marr në dhjetë lokacione përgjatë rrugës magjistrale Mitrovicë-Vushtrri. Marrja e mostrave 

të tokës është bërë me paisje të rëndomta, ku lartësia mbidetare dhe koordinatat gjeografike të vend mostrimeve 

janë përcaktuar me anë të pajisjes GPS. 

Mostrat e marrura janë selektuar sipas thellësisë së depërtimit, mëpastaj mostrat janë konservuar në qese sterile 

dhe mostrat janë shenjëzua sipas vendmostrimit dhe thellësisë, siç është paraqitur në figurën 2. 

Pas marrjes së secilës mostër, pajisja e marrjes së dheut është pastruar me ujë të pastër, në mënyrë që të evitohet 

ndikimi i mundshëm i tërthortë në mostrat tjera. 
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Figura 2. Paraqitja e procesit të fazave të marrjes së mostrave në terren 

 

2.2 Procesi analitik 

Për realizimin e këtij procesi në dispozicion janë përdor këto materiale dhe paisje, duke filluar nga qeset e letrës 

në të cilat gjenden mostrat e dheut të homogjenizuar (imtësuar-bluar): 

-peshoja analitike. reshoja, erlenmajeri; 

-gota qelqi (balona), pipeta të ndryshme; 

-uji mbretëror (1HCl x 3HNO3); 

-acidi HCl (1:1), uji i distiluar; 

-letra filtruese (me shirit të bardhë); 

-absorberi (për leximin e rezultatit); 

Ecuria e punës- secila mostër e imtësuar(e bluar) deri në homogjenizim është matë në peshorën analitike 1g dhe 

është vendosur në enë qelqi duke i shtuar nga 10ml acid të ashtuquajtur “ujë mbretëror” që përmban një njësi 

acid klorhidrik dhe tre njësi acid nitrik, dhe është vendosur mbi resho në temperaturë prej 105oC me kohëzgjatje 

prej 10 min deri sa është arritur gjendja e vëllimit. Gotat mbi resho me rastin e shtimit të “ujit mbreteror” kanë 

marr ngjyrë portokalli dhe me rastin e vlimit të tyre d.m.th. pas avullimit ajo ngjyrë është humbur dhe prap është 

kthyer në gjendje të mëparshme. Pastaj mostrës i është shtuar acid klorhidrik HCl (1:1) në po atë temperaturë 

me kohëzgjatje përafërsisht 15 min derisa është bë gjysëmtharja, pra gjysëm avullimi me ç’rast mostra është 

shndërruar nga gjendja e ngurt (pluhur) në gjendjen e lëngët. Të cilit proces duhet kushtuar kujdes të veçantë 

gjatë kalimit në gjendjen e lëngët me qëllim të mos tejkalohet gjendja e dëshiruar. 

Mostrat pas dy avullimeve të tyre të cilat janë shndërruar në gjendje të lëngët nga ena (ku kanë qëndruar gjatë 

avullimit) janë kthyer në balona prej 200ml duke e bërë filtrimin e tyre me letër filtruese me shirit të bardhë. 

Pastaj me ujë të nxehtë të destiluar është bë shpërlarja deri sa nuk kanë mbetur gjurmë të mostrës në enë, më pas 

me largimin e letrave filtruese është bë nivelizimi me ujë të distiluar deri në 100ml me anë të përzierjes. Në fund 

mostrat i kemi sjellur tek absorberi, të cilit i kemi vendosur llampën e elementit përkatës për të cilin e kemi bërë 

përcaktimin (në rastin tonë plumbit), ku edhe bëhet leximi i rezultatit. Paraqitja e parametrave instrumentale për 

analizat e Pb, Zn, Cu, Cd, në mostra ambientale, është bazuar në metodat analitike të spektrometrisë së 

absorbimit atomik. 

 

REZULTATET DHE DISKUTIMI 

Të gjitha mostrat e tokës janë trajtuar dhe analizuar për përmbajtje të metalet e rënda dhe rezultatet e fituara janë 

paraqitur në tabelat 2 dhe 3. 
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Përgatitja, trajtimi dhe leximi i mostrave të tokës për përcaktimin e përqëndrimit të metaleve të rënda është bërë 

në Laboratorin e Minierës me Flotacion “Trepça” në Kizhnicë.  

Nga rezultatet e fituara për përqëndrimin e metaleve të rënda në tokë i jemi referuar vlerave sipas Lindsay, 1979 

(përqendrimi i metaleve në tokë jo të kontaminuar). Përqëndrimi i metaleve në tokë jo të kontaminuar është 

kryesisht i lidhur me materialin bazë nga i cili është formuar toka, varësisht nga kushtet lokale gjeologike, dhe 

ky përqëndrim është paraqitur në tabelën 2.  

Tabela 2. Rezultatet tabelare të analizave të mostrave të tokës në thellesi 10cm. 

Mostra në thellësi 10 

cm 

Pb 

(mg/kg) 

Zn 

(mg/kg) 

Cd 

(mg/kg) 

Fe 

(mg/kg) 

Cu 

(mg/kg) 

Mn 

(mg/kg) 

M1 456 2073 11 41360 53 247 

M2 350      1611 10 42700 57 320 

M3 645 1930 15 41890 56 233 

M4 187 805 6 38970 41 216 

M5 496 1870 13   37490 47 267 

M6 391 2071 13   41220 69 240 

M7 363 972 9 43520 50 263 

M8 332 896 11 46927 61 219 

M9 313 854 12 44912 63 237 

M10 434 979 11 39231 46 251 

Përmbajtja e 

zakonshme sipas 

Lindsay, 1979 

2-200 10-300 0,01-0,70 550-7000 2.00-100 
20.00-

300.00 

 

Nga rezultatet e fituara nga analizat e paraqitura në tabelën 2 shihet se përqendrimi i metaleve të rënda në tokë 

në thellësi prej 10cm kalon shumëfish vlerat e lejuara, rasti me vlerat më të mëdha janë identifikua në mostrat 

M1 dhe M2 me: Pb 456 mg/kg, Zn me 2073 mg/kg, Cd që arrinë vlerën 11 mg/kg dhe Fe 41360 mg/kg, Cu 53 

mg/kg, dhe Mn 247 mg/kg 

Gjithashtu edhe nga rezultatet e fituara nga analizat e mostrave të tokës të paraqitura në tabelën 3 shihet se 

përqendrimi i metaleve të rënda në tokë në thellësi prej 50 cm kalon shumëfish vlerat e lejuara, vlerat më të 

mëdha ishin në mostrën M1: Pb me 972 mg/kg, Zn me 3400 mg/kg, Cd që arrinë vlerën 17 mg/kg dhe në 

mostrën M2 me Fe që arrin vlerën 45612 mg/kg nga mostra M1. 

Ndikimi i industrisë në ndotjen e tokës është evident dhe kjo vrehet më shumë në mostrat M1, M2 dhe M5, ku 

kemi ndotje më të madhe me metalet e rënda në krahasim me mostrat M3 dhe M4. 

Në rezultatet e fiturara nga analizat e mostrave të tokës shohim se përqëndrimi i metaleve të rënda është shumë i 

lartë. Në veçanti mostrat M1 dhe M2 që i tejkalojnë limitet e përcaktuara për risk mbi ekosistem në tërë zonën e 

analizuar. 

Plumbi vlerën më të lartë e kishte në mostrën M1 me në thellësi prej 50cm me vlerë 972 mg/kg, M8 742mg/kg, 

pastaj M2 640mg/kg, M10 me 628mg/kg, M5 me 580mg/kg, M7 521mg/kg, M6-485  pasaj M9 me 346mg/kg, 

M4 236mg/kg dhe M3 me 211mg/kg. Nga rezultatet e fituara nga analizat e mostrave të tokës për Zn, shohim se 

përqendrimi i Zn në tokë në thellësi prej 50cm vlerën më të lartë e kishte në mostrën M2 me vlerë 3700 mg/kg, 

kurse vlera më e ulët ishte ajo në mostrën M7 me 795mg/kg, ku të gjitha mostrat e kishin kaluar vlerën normale 

e cila është 300mg/kg. Gjithashtu edhe Cd i kishte tejkaluar vlerat maksimale të lejuara, vlerën më të lartë e 

kishte në mostrën M1 në thellësi prej 50cm me vlerë 17mg/kg kurse vlera më ulët e saj ishte në mostrën M4 me 
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vlerë 7mg/kg, të gjitha vlerat ishin në mes këtyre vlerave që tejkalohen vlerat maksimale të lejuara për Cd vlera 

maksimale e të cilës është 0.70mg/kg. Edhe përmbajtja e Fe nga rezultatet e fituara nga analizat e mostrave të 

tokës, shihet se përqendrimi i hekurit në tokë në thellësi prej 50cm që e kalon shumëfish vlerën e lejuar për Fe, 

përqëndrimi më i lartë është në mostrën M9 me vlerë 46721mg/kg, pastaj mostra M1 ka vlerën 45612mg/kg, 

mostra M7 ka vlerën 44537mg/kg, të gjitha mostrat tjera kanë përqëndrime më të larta se vlera e lejuar 

maksimale prej 7000mg/kg. 

Nga rezultatet e fituara nga analizat e mostrave të tokës për Cu, shihet se përqëndrimi i Cu në tokë në thellësi 

prej 50cm, në të gjitha mostrat e analizuara janë nën nivelin e vlerave maksimale të lejuara. Vlera më e lartë 

është 83mg/kg në mostrën M2, kurse vlera më e ulët është 30mg/kg, në mostrën M3. 

Nga rezutatet e fituara Mn në të gjitha mostrat në thellësi prej 50cm vlerat janë në nivelin e vlerave të lejuara 

maksimale pra nën vlerën 300.00mg/kg. 

 

Tabela 3. Rezultatet tabelare të analizave të mostrave të tokës në thellësi prej 50cm. 

Mostra në thellësi 

50 cm 

Pb 

(mg/kg) 

Zn 

(mg/kg) 

Cd 

(mg/kg) 

Fe 

(mg/kg) 

Cu 

(mg/kg) 

Mn 

(mg/kg) 

M1 972 3400 17 45612 73 253 

M2 640 3700 13 29700 83 347 

M3 211 990 8 41950 30 244 

M4 236 868 7 36180 39 245 

M5 580 1972 11 38660 64 265 

M6 485 1842 10 42081 52 256 

M7 521 795 8 44537 33 257 

M8 742 1236 15 45321 68 252 

M9 346 1741 14 46721 51 228 

M10 628 1120 16 39700 77 199 

Përmbajtja e 

zakonshme sipas 

Lindsay, 1979 

2-200 10-300 0,01-0,70 550-7000 2.00-100 
20.00-

300.00 

 

KONKLUZIONET 

Konkluzionet duhet të përfshijnë parimet dhe përgjithësimet e nxjerra nga rezultatet, çdo përjashtim ose problem 

me këto parime dhe përgjithësime, implikimet teorike dhe / ose praktike të punës dhe konkluzionet e nxjerra dhe 

rekomandimet[Times New Roman 10, Të shpërndarë] Nga analiza e njëzet mostrave të dheut të marrura në 

skaje përgjatë rrugës magjistrale (në çdo kilometër në mënyrë zig-zake dhe në thellësitë prej 10 dhe 50 

centimetrave Mitrovicë-Vushtrri rezultojnë se shkaktarët e ndotjës së tokës me metaleve të rënda janë: 

-ndikimi nga aktiviteteti industrial i Kombinatit Xehetaro-metalurgjik Trepça është i madh në kuptimin 

e ndotjes së ambientit me metale të rënda, kryesisht me Pb, Zn, Cd por edhe metale tjera.  

-deponia e mbetjeve industriale dhe trëndëfilli i erës, 

-burim i Pb përveç proceseve teknologjike është edhe qarkullimi i madh i automjeteve përgjatë kësaj 

rruge,  

-cilësia e karburanteve të makinave është e dyshuar, 

-automjetet që përdoren janë kryesisht të vjetra dhe nuk kanë katalizatorët e nevojshëm për shkarkimin 

e gazrave në ambient, 

-hedhja e mbeturinave përgjatë rrugës, 

-shkarkimi i ujërve të përdorura pa kurrfarë kriteri në tokë, 
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-përgjatë rrugës vërehet se nuk respektohet ndalesa e automjeteve të papërdorshme që përdorin biznese 

private për shitje të autopjesëve, 

-mungesa e hapësirave gjelbëruese dhe e drunjëve përgjatë rrugës magjistrale. 

Bazuar në rezultatet e përmbajtjeve të metaleve të rënda në këto pjesë, rekomandohet që të bëhet hulumtimi i 

produkteve bimore dhe produkteve bujqësore të mishit dhe qumështit. 

Të bëhet monitorimi i vazhdueshëm i nivelit të ndotjes së tokave.  

Të ndërmerren masa dhe të bëhen hulumtime shtesë që do të jenë objektiv në të ardhmën për të vlerësuar nivelin 

e ndotjes së tokës në thellësi edhe më të mëdha dhe distancë më të largët nga rruga. 
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ABSTRACT 

Underground dimension stone blocks extraction is carried out now in five Slovenian quarries Hotavlje I, Lipica 

II, Lipica I, Doline and Debela Griža. Underground mining in Debela Griža quarry, where exploitate so-called 

Repenski light gray limestone, been introduced last in 2014 in particular, due to the geological structure of the 

deposit, status/conditions of the quarry, large quantities of the overburden and due to the increasing demand for 

raw materials – natural/dimension stone. For underground natural/dimension stone blocks excavation is using a 

modified room and pillar mining method with regularly or irregularly distributed high safety pillars. In article 

will be shown current situation in Slovenia with the planned expansion of underground exploatation of 

dimension stone in Slovenia and the geotechnical monitoring results by measuring the stress state in the portal 

and inside safety stone pillars. 

Key words: dimension stone, geotechnical monitoring, underground extraction, VW stressmeter. 

 

1. INTRODUCTION 

The underground excavation of natural stone blocks is not an idea generated by the modern information society; 

it dates back to the times of the ancient Romans. Evidence found in South East Britain, in the county of Devon 

10, i.e., in the now abandoned Beer quarry, which has been converted into a museum, shows us that the 

underground excavation of natural stone blocks was done here, even B.C., by the ancient Romans. 

 

Figure 1.: Underground excavation of natural stone at the old Beer quarry 10. 

 

In Europe, the underground excavation of natural stone blocks is nowadays mostly done in several quarries in 

Italy (Carrara, the Apuan Alps, Bolzano, etc.), Great Britain (Avon, Somerset, Dorset (see Figure 1.), etc. 5, 6, 

7, 10, Greece (Dionysos - Athens), Portugal (Solubema - Lisbon), Croatia (Kanfanar - Pazin), etc. 

In Slovenia, the underground mining of natural (dimension) stone was first introduced on a trial basis at the 

Hotavlje I quarry in 1993. In 2002 it was also implemented at the Lipica II quarry, 2009 at the Lipica I and 

Doline quarry and 2014 at the Debela Griža quarry too. 

mailto:joze.kortnik@guest.arnes.si
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2 SLOVENIAN DIMENSION STONE QUARRIES WITH UNDERGROUND MINING 

The Marmor Hotavlje (MH) company 8, as one of the leading Slovenian stone-cutting company, began the 

organized excavation of natural stone at the Hotavlje I quarry in 1948, but the actual beginnings of the 

excavation of natural stone blocks at the Hotavlje I quarry date back to the 1800’s 4. The natural stone found 

here, the so-called “Hotaveljčan” limestone, is colorful (grey, red, pink, and sometimes almost black) and has 

white calcite veins as well as the remnants of individual corals and algae 1 (Figure 2.). It was deposited in 

shallow marine environments of the Triassic period some 225 millions years ago. The MH management decided 

to introduce underground excavation, primarily due to the geological condition of the quarry, the large amounts 

of the overburden in case of an expansion of the surface quarry, and the increasing needs of natural stone as a 

raw material. 

 

Figure 2.: The Hotavlje I quarry, limestone so-called “Hotaveljčan” (grey, pink/red) 5, 8. 

 

 

The Marmor Sežana (MS) company 9, which has been the leading stone-cutting company in the Karst region 

for over half a century, began its excavation of natural stone at the Lipica II quarry in 1986, at the Lipica I. 

quarry in 1960 and at the Doline quarry in 1976.  



International Multidisciplinary Geosciences Conference IMGC2019 
 

161 

 

 

Figure 3.: The Lipica II quarry and Lipica I quarry (left), “Lipica Unito” (right-up) and “Lipica Fiorito” (right-

down) 9. 

 

Figure 4.: The Doline quarry, “Repen” limestone 9. 

 

 

In the Lipica I quarry and Lipica II quarry excavates two types of natural stone, which were named by the Karst 

stone-cutters as “Lipica Unito” (homogenous stone) and “Lipica Fiorito” (rose stone) (Figure 3.). The flowery 

limestones, named after the flower-like intersections of fossilized rudist shells, were common 80 million years 

old. In terms of size, the Lipica II quarry ranks among the largest Slovenian natural stone quarries. For similar 

reasons to the case of the Hotavlje I quarry, the Lipica II quarry also decided on a trial underground excavation 
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of natural stone blocks in 2001 and introduced it in 2002. In the Lipica I and Doline quarry (Figure 4.), trial 

underground excavation of natural stone blocks started in 2009 and/or in 2010. 

 

Figure 5.: The Debela Griža quarry, “Repen” limestone 3. 

 

Kamnoseštvo Tavčar (KT) 3 is a family business company, began extraction of natural stone at the Debela 

Griža quarry in 1985. The natural stone found here, the so-called “Repen” limestone, is gray colour, high-

quality crystallized limestone with fossilized clam shells trapped inside (Figure 5.). It has a very good physico-

chemical properties, compact, colorful, rich pleasant appearance, which is a nice set up and is quite durable for 

outdoor use. Repen limestone taken from the Debela Griža quarry and Doline quarry was approximately 93 

million years old. 
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Table 1: Mechanical properties of natural stone called Hotaveljčan 2, Lipica Unito and Lipica Fiorito. 

Type of investigation Unit 
Lipica 

Unito 

Lipica  

Fiorito  

Hotavlje 

red 

Hotavlje  

gray 

Hotavlje  

gray/pink 

Density without pores and cavities t m-3 2.71 2.71 2.90 2.74 2.73 

Density t m-3 2.66 2.67 2.74 2.71 2.71 

Coefficient of density  0.97 0.98 0.94 0.99 0.99 

Porosity % 2.90 2.70 0.06 0.01 0.70 

Water absorption % 0.62 0.54 0.36 0.23 0.25 

Wear of the grinding cm3 50cm-2 21.5 17.7 29.5 27.1  

Modulus of elasticity GPa 78.5 74.4 25.0 25.0 25.0 

Angle of internal friction  53.0 - 22÷35 - - 

Bending tensile strength MPa 6.14 - - 14.7  

Bending tensile strength after 48 

cyclic freezing/thawing 
MPa - - - 13.6 

 

Average compressive strength: 

 

    90.2  

- dry MPa 219.6 230.4 137.8 114.0 - 

- wet MPa 209.9 195.8 150.8 156.0 - 

- after 25 cyclic freezing/thawing MPa 220.9 201.7 187.8 118.0 - 

 

Examinations of mechanical and physical properties of natural stone were carried out in accordance with 

European Union standards EN 12058:2004 (Natural stone products - Slabs for floors and stairs - Requirements) 

2. Table 1 and 2 shows the physico-mechanical properties of different color variations of natural decorative 

stone called Hotaveljčan, Lipica and Repen. 
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Table 2: Mechanical properties of natural stone called Repen Doline and Repen Debela Griža. 

  Doline Debela Griža 

Type of investigation Unit Repen Repen bright Repen dark 

Density without pores and cavities t m-3 2.72 2.79 2.78 

Density t m-3 2.70 2.68 2.68 

Coefficient of density  0.99 0.96 0.96 

Porosity % 0.70 4.10 3.60 

Water absorption % 0.17 0.23 0.11 

Wear of the grinding cm3 50cm-2 18.4 23.9 18.0 

Modulus of elasticity GPa 82.7 - - 

Angle of internal friction  34.0 - - 

Bending tensile strength MPa - - - 

Bending tensile strength after 48 cyclic 

freezing/thawing 
MPa - - - 

Average compressive strength: 

 

    

- dry MPa 210.0 206.0 221.0 

- wet MPa 190.0 190.0 212.0 

- after 25 cyclic freezing/thawing MPa 172.0 197.0 223.0 

 

From the graph in Figure 6 we can see the beginning of the growth derived quantities of natural stone blocks 

since 2005 due to the introduction of underground natural stone mining in Marmor Sežana company. Due to the 

global economic crisis and the crisis in the Slovenian construction industry in the following years the 2009 

downturn and the 2013 re-growth of excavated quantities of natural stone blocks have been occurred. 
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Figure 6.: Building stone production in Slovenia 1. 

 

The crucial role regarding the introduction of underground natural stone blocks in five Slovenian dimension 

stone quarries influenced by the following factors: 

Geological factors: overburden thickness, site compactness - wall masses, waste rock, shape of the rock body; 

Ecological factors: less surface damage and environmental influence, smaller waste rock heaps and significantly 

lower noise burden on the surroundings (because works are performed underground); 

Technical and technological factors: development of the technology and the mining methods enables efficient, 

simple and safe mining; 

Economic factors: expensive overburden works are unnecessary; mining can be done throughout the year and 

even in poor weather conditions (winter, rain); the costs of mining are initially higher due to quarry opening 

works and additional research costs, but they decrease rapidly with the development of open underground 

spaces called galleries; 

Regulatory factors: in the majority of countries, there are no stipulations in the legislation on this mining 

method, therefore regulations on the performance of underground work are reasonably applied.  

 

3 CONCLUSIONS 

In the planning of an underground excavation of natural stone blocks using the room-and-pillar excavation 

method, special attention needs to be paid to the determination of the appropriate dimensions (width and height) 

of large, open, underground spaces (rooms) and high safety pillars, as well as the installation of appropriate 

systems for continual monitoring and identification of the instability phenomena in their ceilings. Due to the 

large heights (even in excess of 20 m) of such open, underground spaces, deepening of the plane renders access 

to the ceiling for any repair work or the installation of additional supports more difficult or even impossible.  

In order to maintain a stable underground structure and the provision of safety and health at work, high safety 

pillars as in the case of all five Slovenian underground quarries, should be constantly monitored. Even small 

changes in strain-stress state in the vicinity of underground structures can mean a potential risk of the wedge 

failure, if it is not stabilized properly with anchors. In-situ control measurements (2D stressmeter, EL-beam 

sensors, multipoint extensometer, 3D meter for determining the displacement of open dikes) have so far proved 

to be a reliable tool for high safety pillar stability monitoring. 
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For the time being, no methodology is available for dimensioning high safety rock pillars with a low width-to-

height ratio for underground quarries of natural and technical stone. The experience and results of measurements 

currently obtained in Slovenian natural stone underground quarries that employ the underground excavation of 

natural stone will be beneficially used in the development of a new methodology for the implementation of this 

underground excavation method in other natural stone quarries that are suitable for its use. The developed pillar-

design guidelines, observational, analytical and numerical simulations discussed above will require further field 

confirmation. This approach can help to form a part of the comprehensive pro-active mine safety ground-control 

plan for underground dimension stone mines. 
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ABSTRACT 

Water quality monitoring is one of the biggest tasks in our country, but also worldwide, the huge demands that 

our country has and more for clean, high quality water. 

It is imperative that we focus on designing techniques and technologies so that we can quickly determine the 

quality of water also to monitor permanently. 

For this reason we have designed a device that can measure and determinate quality of water directly in the 

field, saving the data and location obtained to the field measurement analyzed for parameters such as pH, 

temperature, turbidity and electrical conductivity of water. 

All of these parameters, once analyzed, will be stored in a database included with GPS coordinates, and the 

results obtained may be accurate for the location where water quality was measured and analyzed. 

Key words: Water, Quality, Measurements, Field  

 

INTRODUCTION 

Water quality monitoring is one of the biggest problems, changing water quality parameters can present very 

serious and often fatal problems. So this is the reason why we need to have a monitoring station that will 

monitor water quality directly. 

For this reason we have built a device that main focus has to monitor water quality in four parameters altogether 

and they are Temperature, pH, Electrical Conductivity and Turbidity. 

These parameters can be monitored once and save data, monitored from time to time, and can be monitored 

permanently by storing all data on the SD Card. 

 

METHOLODOGY OF THIS RESEARCH 

The methodology of operation of this monitoring is very practical, the measurements can be made in three main 

forms: 

1. Direct field measurements, 

2. Direct field measurements or direct measurements in labs with LCD reading 

3. Direct measurements presented in the software and their control by the software. 
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Fig. 1. Methodology of operation of BerSi WQ 1.0 

 

Depending on how these measurements are performed, all data will be stored on the SD card. in order to put any 

measurement in the database, we can delete the database, modify the storage depending on our interest. 

BerSi WQ has five main programs included:  

Program 1. Measurements 

Program Measurements: is used to perform live readings on the LCD, all measurements made here are also 

stored on the SD card. 

Program 2. Coordinates  

Program Coordinates: Every measurement made has to have its own location, in order to see the measurement 

coordinates you have to open the second program and the coordinates will be presented to you, and as for the 

measurements the coordinates will be saved automatically so you do not need to take any action. 

Program 3. Computer 

Program Computer: If you want to control or manage the device from your computer then you must necessarily 

choose the third program, otherwise you cannot read the data through your software unless you have selected 

the program 3. 

Program 4. Restart 

If you want to reboot your device and start working from the beginning then just select program 4 and after a 

few seconds it will reboot. 

 

Program 5. Format 

Program Format: If you want to return your device with manufacturer features, deleting any options and settings 

that you have saved, any measurements you have made then you can do so by selecting the Program 5. 

To manipulate with programs you select button 1 while to execute these programs select button 2. 
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Fig. 2. Select Programs [1] and Execute Programs [2] 

Once you have turned on the device and it is fully initialized you are able to make direct measurements by 

selecting Program 1. Any measurement to save it you just need to click the button Execute Programs [2] and the 

measurement will be stored in the database. 

       

Fig. 3. Reading the data 

 

All data is stored in a file called DataLog.csv, which we can then easily open, modify and manipulate with these 

data in Microsoft Excel. 

In order to gain further access and manage this device from the computer, we must necessarily select Program 3. 

This program enables us to send commands to the device and also receive signals from responses received from 

the device. 
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Fig. 4. Connecting to the computer and reading the results 

 

To present these data and results in graphical forms from the measurements we need to press the button "Të 

dhënat Grafike", then the form for reading the data in graphical form will appear. 

 

Fig. 5. Reading results on a computer and graphing the results 

If you encounter any uncertainty, irregularity or inaccurate measurements during your work then the device 

certainly needs a possible reboot and this is accomplished by selecting Program 4 and pressing the button to 

execute it. 
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Fig. 6. Program to reboot Device 

 

If you want to permanently delete all data yourself then select Program 4 to format it and all data will be 

deleted. As well as the database which will be created by first measuring the data. 

 

Fig. 7. Program to Format Device  
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INSTALLATION AND MEASSUREMENTS 

Based in your purpose and type of measurements you need or not to install the application, in case when you are 

using equipment direct in field for measurements you don't need to install the software. You can just unplug 

your SD Card and Plug it into PC and then open your data directly into Microsoft Excel. 

 

RESULSTS AND THEIR DISCUSSIONS  

To know its accuracy and functionality we have measured the three parameters and compared them with 

classical methods. We will then compare these values with each other to analyze the accuracy of the operation 

of this device. 

 

Table 1. Results by the BerSi WQ 1.0. 

Samples 
Temperature pH 

Electrical 

Conductivity 

BerSi WQ 1.0 BerSi WQ 1.0 BerSi WQ 1.0 

S-1 22.11 7.83 0.06 

S-2 21.37 7.77 0.05 

S-3 21.37 6.93 0.05 

S-4 19.45 7.21 0.05 

    

Samples 
Temperature pH 

Electrical 

Conductivity 

Classical Methods Classical Methods Classical Methods 

S-1 22.1 7.8 0.0551 

S-2 21.4 7.8 0.0498 

S-3 21.4 6.9 0.0510 

S-4 19.5 7.2 0.0484 

 

From the table above we see that there is very little difference between the two methods, and the essential step 

to be taken is to calibrate the device. In this case we will obtain very accurate values and safe measurements. 

CONCLUSSIONS 

Looking at the accuracy and functionality of this device we can conclude that the device can be used as a device 

to determine the basic physical parameters of water. 

The device can be taken on site and direct measurements can also be made in the laboratory, and can also be 

used as an external computer device which can be controlled through the computer to perform various 

operations. 

The advantage of this device is that during each measurement it stores the coordinates and location where the 

measurement was made and also saves the date and time the measurement was made. 
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At the same time this device enables direct monitoring, where it can make simultaneous measurements and 

present data in software. They can also be graphically represented by diagrams that are directly displayed by the 

sensor reading. 
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ABSTRACT  

Sustainable development is a concept that balances the need for economic growth with environmental protection 

and social equity.Implementation of this concept in the business activity is supported within the strategies of the 

Corporate Social Responsibility and Creating Shared Values. CSR,CSV  and Corporate Sustainability are 

historically and traditionally based in the mining sector. Poland’s example presents how the CSR and CSV 

initiatives in the mining branch become the tools of improvement the management of economic, environmental 

and human resources.   

Keywords: CSR, CSV, CS 

 

1. INTRODUCTION 

Sustainable development is a concept that balances the need for economic growth with environmental protection 

and social equity. According to the World Commission for Environment and Development (WCED) it is “a 

process of change in which the exploitation of resources, the direction of investments, the orientation of 

technological development, and institutional change are all in harmony and enhance both current and future 

potential to meet human needs and aspirations.” That means that the concept do sustainable development 

combines economics, social justice, environmental science and management, business management, politics and 

law.  

This concept is implemented by the enterprises though the series of activities of enterprises focused on their 

social impact, environmental impact, economic growth etc. These activities are supported among others by 

concepts of Corporate Social Responsibility (CSR), Creating Shared Value (CSV), Corporate Sustainability.  

Corporate Social Responsibility according to the definition by the European Commission  „is the concept that 

companies voluntarily take social and environmental concerns into account in their commercial activities and 

relations with stakeholders.“ The 26000 standard, which is not a set of regulations but a compendium of 

knowledge about CSR, defines the issue as follows: „the organization's responsibility for the impact of its 

decisions and actions (products, service, processes) on society and the environment, through transparent and 

ethical behavior which  

1) contributes to the sustainable development, health and well-being of the society,  

2) takes into account the expectations of stakeholders,  

3) is compliant with applicable law and consistent with international standards of behavior,  

4) is consistent with the organization and practiced in its relations“.  
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Figure 1: Areas of CSR 

The concept of creating shared value (CSV) is the answer to this trend and the attempt to successfully integrate 

economic activity with social impact. The creation of shared value is treated as the next stage in the 

development of pro-social management concepts, including, in particular, Corporate Social Responsibility 

(CSR). CSV such as CSR  has a social approach that is a source of benefits, but is more concentrated on the 

economic approach. 

M. Porter and M. Kramer have defined the creating shared values as a strategy and actions that increase the 

competitiveness of an enterprise, improving the quality of life of the society / local communities building its 

surroundings. Common values therefore mean shared benefits. In other words, adopting a shared value strategy 

into a company's business policy and strategy is equivalent to exerting a positive influence on the affected 

community and the market in which it operates. 

According to the creators of the concept of shared value, while CSR creates social benefit from previously 

created value, CSV creates business and social benefits, while creating a new value. The concept of shared value 

is based on the assumption that economic and social development shape business and social value or a common 

part thereof. Simplifyingly, shared value is a socio-economic value, shaping economic values is also building 

social values through meeting the needs or solving social problems. Among the characteristic features of CSV 

are the following: positive coupling of the prosperity of enterprises with the well-being of the local community, 

blurring the differences between commercial and non-commercial organizations, acquiring new skills by 

business managers, including deepening knowledge and awareness of social needs and cooperation across 

divisions. 

 

Figure 2: CSV in the evolving approach of business role according to M. Porter and M. Kramer 

human

environment

workethics

stakeholders

philanthropy
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Corporate Sustainability according to some definitions may be determined as the concept that includes 

sustainable development, corporate social responsibility as well as creating shared values. Mel Wilson defines 

idea as follows: “Corporate sustainability can be viewed as a new and evolving corporate management 

paradigm. The term ‘paradigm’ is used deliberately, in that corporate sustainability is an alternative to the 

traditional growth and profit-maximization model. While corporate sustainability recognizes that corporate 

growth and profitability are important, it also requires the corporation to pursue societal goals, specifically those 

relating to sustainable development — environmental protection, social justice and equity, and economic 

development.”  

 

2. METHDOLOGY 

Mining in terms of image and social perception is a specific industry in which negative opinions strongly clash 

with the positive ones. In Poland the historical perception and the stereotypical approach to the profession of 

miners are still influenced by the perception and assessment of the sector. In the societyawareness, the image of 

mining and miner is perceived as a privileged branch, which manifests itself in the recalled memories. In Poland 

that was for example the so-called Miner's cards - the system enabling purchases to be unavailable or not 

available in the times of the crisis of the late 1970s and 1980s in the stores dedicated to employees. 

In the nationwide and general media, mining is most often referred to in the context of accidents, disasters that 

are the subject to the analysis of negligence, improper decisions and discussions on working conditions and 

security. The industry is evaluated through the prism of restructuring problems, budget expenditures consumed, 

scandals, trade union claims, strikes and environmental degradation, although the latter factor is less frequent. 

Undoubtedly, the perception of the value of mining is related to the place of residence, in this case the degree of 

remoteness from the regions being a cluster of mines, knowledge of the specificity of the profession, the 

specificity of geological and economic conditions affecting the functioning of the industry, own professional 

experience, the impact of the media and opinions of other people. 

Despite quite negative assessment of mining, which appears in the media and social discussions, for many years 

in the opinion polls the profession of a miner is indicated as one of the most respected. Among the professions 

enjoying the highest respect and trust, an employee of an underground facility occupies the fourth place with 80 

percent of positive votes and only 3 percent of negative votes. 

Mining, even among people who are negatively evaluated by the mining sector, is usually associated with values 

such as: dedication, work ethos, courage, attachment to tradition. Therefore, although the industry is often 

perceived as a source of economic, political and organizational problems, it is also treated as an environment of 

high cultural and social value. 

The review of some examples of CSR initiatives incorporating the idea of CSV presents the impact of mining 

management strategies in implementation of sustainable development.  

 

3. DISCUSSION AND RESULTS 

a) Mining value 1 - Historical perspective 

Taking into account a historical perspective, already few centuries ago it can be found in the mining some 

manifestations of activities that today could be classified as social responsibility and creating shared value. 

The first examples of initiatives of this type origin from the beginning of the 16th century. In "OrdunekGórny" 

which was the mining law codification by Prince Jan II Dobry, there was a provision on allocating part of the 

earnings of malware for charitable, social and church activities. Thanks to the funds collected in this way there 

were created schools for example.  

One of the forms of support that existed in the distant past was so-called brotherhoods reminiscent of the social 

insurance system. Voluntary employee contributions intended as financial security for widows of miners and 

miners unable to work. 

Social policy began to develop particularly intensively after the Second World War. In 1949, the Miner's Card 

was introduced, which guaranteed miners various privileges and amenities. In the 1980s, the so-called mining 

stores in which mining families had the opportunity to stock up on a range not available for sale in the current 

crisis. 
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The expression of the social impact of the mining industry were top-down and bottom-up activities to improve 

work safety. In this case, social considerations were correlated with economic as well as technical and 

technological development. As a result, the number of accidents has been significantly reduced. 

Mining plants operating in most cities of Upper Silesia and other cities where the mining industry functioned 

played the role of a kind of animator of social life in cities or housing estates. Company culture centers, 

libraries, sports centers, medical centers, training and recreation centers met the needs of not only mine 

employees and their families, but the entire community. Similarly to various events and events sponsored by the 

mines. The development of vocational education, which took place thanks to the involvement of underground 

plants, is of particular importance in the socio-economic context. 

The number of mines in Poland gradually reduced, but those still operating on the market strive to strengthen 

their social and economic value by arranging and engaging in many initiatives. Among the examples of social 

activities bringing benefits  to all stakeholders are projects covering the issues of local communities and the 

natural environment. 

One of the most important social problems of the mining plants are ground damages caused by underground 

exploitation. The endeavor to solve it is an important element of social responsibility strategy for some mines. It 

comes down to the creation and implementation of procedures for reporting damages, their evaluation and 

repair. 

Apart from the sponsorship activities run by the mines, cultural or sport events and charity support for the most 

needy, a number of initiatives are investments in nature. The implementation of social needs and activities for 

the benefit of the local community creates benefits also for the mining plant, such as financing the 

reconstruction of road infrastructure contributing to the improvement of the quality of life of residents and the 

improvement of the quality of transport mines. 

b) Mining value 2 - education 

An example of a socio-economic asset is commitment to education. It is a return to the tradition of educating 

prospective miners with the involvement of the mine itself, in this case LW Bogdanka: "The mine's engineering 

staff engages in shaping the educational program and conducts professional classes. Thanks to direct contact 

with mine engineers who have permanently merged into the school's teaching staff, students have the chance to 

learn about the latest technical solutions used in hard coal mining. These are solutions that, apart from 

Bogdanka, are often found nowhere else in Poland. Students also have the chance to see what the miner's job 

looks like during summer practices that are organized as part of an agreement between the school and the mine. 

The company also sponsors patrons of knowledge for students. An interesting initiative was also the creation of 

a health and safety training stand, which received the MEN (Ministry of National Education) accreditation. The 

mine's involvement in the education of future adepts of the profession allows it to meet its staffing needs, and 

above all its competence. 

The environment is to a large extent the course of action resulting from legal requirements imposed on 

enterprises that emit possible pollution. Nevertheless, this situation has a positive impact on the mine's 

environment, shaping a specific social and pro-ecological value. In the area of responsibility and interests of the 

mining industry there are primarily the quality of atmospheric air, protection against noise, management of post-

mining and processing waste and monitoring of surface water quality. 

 

c) Mining value 3 – joint action 

The initiative aimed at promoting the social responsibility of mining and integrating the activities of the 

signatories to this agreement in building a common, effective social policy is the Group of Joint Social 

Initiatives MINING OK. 

The goal of OK Mining is to build and conduct a common, effective policy of social support for mining as a 

responsible, modern and strategically needed industry in the local, national and European scope. 

Areas of interest for this project include [16]: 

- the responsibility of mining in the economic aspect 

- social responsibility of mining - including on the labor market 

- improving the well-being of residents of cities and mining towns 

- responsibility for the environment, in particular involvement in solving the problem of low emissions. 
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The assumption of this undertaking is the implementation of effective CSR into the value chain of the mining 

industry and its communication to stakeholders. Corporate Social Responsibility is perceived as a tool for 

building competitiveness and at the same time building the image and value of an enterprise, in this case a 

mining or mining enterprise. 

MINING OK approaches to achieve the goals thought the joint actions such as 

 1) Exchange of experience in the field of CSR,  

2) Development and implementation of joint projects in the field of CSR in a system consistent with GRI 

systematics: 

 - economic impact 

 - environmental impact 

 - human rights, 

 - workplace, 

 - responsibility towards society, 

 - product or service liability. 

 

The main subjects of discussions and workshops conducted by the initiatives members focused on:  

 - Mining for its employees, 

 - Mining for the environment, 

 - Mining for local communities, 

 - Mining for work safety and innovation, 

 - Mining and smog, 

 - Waste and relations with local communities as the biggest challenges of the  mining industry.  

The results of MINING OK activities were maninfested in elaboration of 36 projects in the areas of :Mining for 

work safety and innovation, Mining for local communities, Mining for its employees, Mining for the 

environment and CSR reporting and its likely development in the mining industry.  

 

4. CONCLUSIONS 

The mining industry has had a significant impact on social development and the lives of the societies that 

surround it since prehistoric times. This is demonstrated by the compilation of examples of two European 

countries with a rich mining history. Actions taken in Poland and Kosovo are characterized by the desire to 

improve the quality of life of residents, while creating the specific value of the industry, which in both countries 

is both appreciated and criticized. The main difference between the activities undertaken in the EU and non-EU 

countries boils down to - let's call it - a systemic approach, which in Poland is largely a consequence of the 

policies and trends in force in the EU, transferred to the mining area, or directly required from it. Hence the 

implementation of the concept of CSR and indirectly CSV in enterprise strategies, and although these are 

voluntary activities, they constitute a significant incentive to fulfill the industry's commitments to society. 
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ABSTRACT  

Lime is considered today as one of the most important raw materials of human activity. There are many facts, 

that lime exploitation had supported social progress and development worldwide.  Progressively improvement 

of the life-condition cannot be imagining without this mineral utilization. The requirements for this mineral in 

Kosovo are also increasing and for this reason there are plenty of mining activities for the exploitation of this 

resource. A particular concern today is the development of this sector in terms of efficient use of this resource as 

well as other environmental impacts. For this reason, various data and documents from this sector have been 

reviewed, as well as the factual situation of the limestone mines in Kosovo analyzed. The large number of 

licenses issued for exploitation in relation to the total production of this resource as well as the high number of 

revoked licenses on one hand, and the need to import this resource from abroad on the other hand as well as and 

non-implementation of mining closer plans, are just some of the factors that indicate lack of sustainable 

development of this sector. This trend calls for improvement in the development of this sector, starting from the 

limitation of the licenses only for the exploitation of the resources with considerable and qualitative limestone 

reserves, to strict requirements and monitoring of exploitation in compliance with the best practices. 

Considering the limestones current and future development, the same reason that impacts increasing of the 

limestones utilization, can also considered as obstacle of their, utilization, and this is environment protection. 

Thus, any projection of limestones development, despite of the aim of utilization, should be based on 

sustainability development principles. 

 

INTRODUCTION 

World consumption of minerals has increased to such an extent in modern times that more minerals were used 

in the 20th century than ere used since beginning of history. Practically we are now a society that depends on 

automobiles, trains, telephones, television, computer, fertilizers, heavy equipment, industrial minerals for 

building construction, electricity production based on coal-fired, nuclear plants etc. (K.Zeqiri, M.Shabani et al, 

2018). 

The lime industry, through its multiple applications and its essential role for downstream industries, sits at the 

beginning of the value chain in Europe. Used in many products of the everyday life, lime is probably the most 

versatile natural chemical for a wide range of processes. The absorption and neutralization capacities of lime are 

playing an important role in environmental protection, for the treatment of flue gases and for the purification of 

water. Traditionally used in the agriculture, lime provides better efficiency for fertilizers and participates in 

animal feed and hygiene. As a key element for soil treatment, lime is used to treat polluted soils and waste 

water. Lime is also an essential enabler for many manufacturing industries. It helps producing high strength 

steel for lighter cars, high performing construction materials for sustainable housing, and provides a longer life 

cycle to civil engineering applications, such as asphalts. European citizens indirectly consumes around 150 

g/day of lime products (M.Stork, 2014).  

Lime products an application consists on; steel manufacturing process, civil engineering, environmental 

protection (adjust the pH, water hardness, and to remove naturally occurring heavy metals), agriculture-

fertilizers, chemical industry, paper production (coating and filling of paper), glass production, sugar 

manufacturing etc. 

 

Table 1.  Summarized characteristics of lime, based on JRC -2013 BREF 
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The use of limestone in Kosovo, especially in the construction sector, is also high (in 2018 there are over 6 

million tons) and the demands are on the increase. In addition to the need to increase production, a concern in 

itself is the way of exploiting this resource. This is evidenced by the large number of licenses/mines in relation 

to the amount of limestones production, the large number of license revocation, the lack of land re-cultivation 

after the completion of mining activities. 

In spite of positive impact on economic development, the use of this resource requires much more attention so 

that the development of this vital sector is acceptable both socially and environmentally.  

 

METHODOLOGY 

The methodology is based on analyzing of the literature from the ICMM’s archive, as well as other relevant 

documents as are legislation framework, analyzing the situation of the mines in Kosovo, and other documents 

taken from internet presented on references’ chapter.  

Therefore, in order to provide specific results have been used standard methods of comparison, based almost on 

the Microsoft Excel's tools. 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

Limestones utilization in Kosovo 

Mineral resources of Kosovo are constitutional category. They are manged based on Mining Strategy and 

Mining Legislation Framework, without excluding other relevant laws e.g. environmental legislation. In the 

institutional terms, there are two separate levels (i) development of mining policies, strategy and legislation and 

(ii) mining licensing and inspection. In principle limestone exploitation is based in above statement.  

For purpose of this investigation, is noted that in 2004-2006 is drafted “Quarry Plan” but the after-development 

shows miss implementation of this plan  (A. Barth, b. Hoffmann et.al, 2006, 2005). On following text are given 

some stats and figures that reflect development of limestones in Kosovo more a decade.  

There is a huge misbalance between issued licenses and active licenses for the exploitation of limestone in 

Kosovo (Figure 1). More than 37% of the issued exploitation licenses have been fired, before of the mine's 

cycle-life.  
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Figure 11. Stats of licensing of limestone exploitation (2005-2018) 

 

There is also a misbalance between lime productions and that what it is planned to be produced (Figure 2). The 

gap ratio between planned and demand is 0.50 or about 50%. This misanalyse, surely has impacted negatively in 

the profitability of the companies that is reflected in licenses fired and probably company's bankrupts.  

 

 

Figure 12. Limestones development (2005-2018), relation between the demand, plan and production in cubic 

meter 

The limestones import (Figure, 3 and 4) is inconsiderable compare with domestic production, especially in terms 

of quantity, indeed it is only 0.03% of total consume, according to Kosovo’s customs stats (Anon., 2019). Due 

of lack of stats related on quality of the domestic limestones production, it is impossible to compare with quality 

of the imported limestone, but considering the specific uses of the imported limestones, it must meet quality 

standard.  
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Figure 13. Supply of the demand for limestone in Kosovo, domestic production vs import (2005-2018) 

 

 

Figure 14. The countries from which it was imported limestones beteen period of time (2005-2019) 

The fig.4 Countries from which Kosovo has imported different kind of limestones, for downstream industry’s 

needs (Anon., 2019). 

By 2012, the estimated demand for limestone (according to the Kosovo Quarry Plan) has been higher than the 

real consumption, while from 2013 the consumption is higher than the estimated value (Figure 5).  

 

Figure 15. Demand for limestones based on (KQP) VS really consume 
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In the other hand, limestone’s utilization has positive impact into country’s economy and social well-being as 

well. The contribution to the Kosovo’s Budget form the mineral-rent payment form 2005-2019 is about 19 

million Euro, while the average of the employment rate in the process of the limestones’ utilization is about 

4900 employees, based on the stats report by the 2013 year (Ministry of Finance, 2013). 

 

 

Figure 16. Limestone quarry and processing facility 

 

According to the international practices and literatures, every measured mining impact in economy as well as in 

to employment rate etc., has 3 to 5 times indirect impact in incomes, and in the indirect employment rate 

(Pruchnicka. J., Zeqiri. K, 2017).  

Considering the re-cultivation of post mining sites (fired licenses), there is just few re-cultivated sites examples, 

most of ex-mined sites are abandoned without any remediation work. 

The above data (Figures 1 & 2) show a large number of licenses in relation to the amount produced of 

limestone. If we take the case for the year 2018, it is estimated that for the production of ca. 5.5 million tons of 

limestone 208 operators are active, or each of the operators produces on average ca. 26,000 tons. An enormous 

number of quarries with a high potential for environmental impacts. Considering the failed licenses as well as 

other relevant queries, then we can reach a statement of the need for improvement in managing-chain of this 

resource.. In what base and research is allowed a number of licenses for exploitation. The question is whether 

the projects do not adequately reflect the qualitative and quantitative aspects of a site, and if such projects are 

accompanied by a feasibility study.  

These facts, as well as the fact that there is few mines/quarry that has been successfully closed according to a 

closure plan, clearly ass to the need to take adequate measures to introduce this sector in the framework of a 

good management, according to the required standards and good practices. Today there are many studies and 

guides that can and should be applied in Kosovo, such as those from the European Lime Association (Edition 

2018), Brodkom, F. (2017), etc.  

 

CONCLUSIONS 

In following text are given some of the main conclusions: 

In the socio-economic aspect, there is noted a positive impact from the limestones utilization, even there are 

some weak points. 

There is a huge gap between forecast and needs in terms of limestones uses, 

Large number of fired licenses, most of them before expired time and mineral reserves devastation. This fact is 

not in line with sustainability development and efficient exploitation of mineral resources.  
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Due of the small number of re-cultivated mining sites and abandoned mining sites, there are a many 

environmental problems, and in the other hand abandoned mining sites presents permanent threats for local 

people. There is need to provide cadaster plan of abandoned mining sites.  

Considering mineral reserves of the limestones i.e. and huge number of active mining licenses, Kosovo should 

not import limestones, even  in small a quantities, to ensure this it must increase quality control. 

In order to ensure suitability development of limestone utilization, its need strategic plan in order to determinate 

regional plan, based on previous analyses with respect of environment protection and socio-economic aspect and 

market needs. 

Because the needs are quite lower than projected production, which is referenced in mining plans i.e active 

licenses, therefore as result it might be considered to postpone licensing process for the limestones for some 

period of time, and in meantime to provide suitability plan for limestone development.  

Adopt the practices expressed on The European Lime Association (Edition 2018):  Innovation in the Lime 

Sector 2.0. Brussels, Belgium. 

Adopt the practices expressed on Brodkom, F. (2017): Good Environmental Practice in the European Extractive 

Industry: A Reference Guide. Centre Terre & Pierre – Tournai, Belgium. 
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ABSTRAKT 

Makina gërmuese Wirtgen Surface Miner 2500SM, mundëson shfrytëzimin e vëndburimeve gëlqerore, me 

metodën e shfrytëzimit sipërfaqësor, me një kosto të ulët të shfrytëzimit prej 2.56 [€/m3], për shkak se hargjimet 

e naftës në raport me vëllimin e shfrytëzuar nuk janë të mëdha dhe rezultojnë të jenë 0.615 [l/m3]. Kjo pasi që 

hargjimet e makinës gërmuese në ngarkesë të plotë janë 192 [l/h], kurse kapaciteti i gërmimit është 312 

[m3/h].Gjithashtu kjo makinë gërmuese formon shkallë të sigurta dhe shpate të rregullta, pa çarje dhe pa gur të 

varur. 

Fjalë kyçe: Surface miner; gëlqeror; shfrytëzim sipërfaqësor 

 

HYRJE 

Gëlqerorët tek ne në Kosovë kan një rendësi shumë të madhe në zhvillimin infrastrukturor dhe ekonomik të 

vëndit. Kjo pasi që gëlqerorët gjejnë një përdorim shumë të madh në ndërtimet e larta dhe në ndërtimet e ulëta. 

Duke e pare këtë rendësi të madhe që kan gëlqerorët, paraqitet nevoja që të bëhet edhe shfrytëzimi i këtyre 

vendburimeve me shfrytëzim sipërfaqësor, me metodën e shpim – plasjes apo edhe pa shpim – plasje (me 

gërmim). 

Deri me tani shfrytëzimi i gëlqerorëve është bërë me metodën me shpim – plasje, ku kjo metodë lejon që të kemi 

një dinamikë shumë të madhe të shfrytëzimit, por që shkakton pluhur, zhurmë, dridhje dhe vale goditëse ajrore.  

Duke i analizuar këto ndikime në mjedis të cilat i shkakton shfrytëzimi sipërfaqësor me shpim – plasje, shihet që 

në ato raste ku kemi vëndbanime shumë afër vëndshfrytëzimit, është i vështirë, apo i pamundur shfrytëzimi i 

vëndburimeve gëlqerore me këtë metodë. 

Me zhvillimin e teknologjisë është arritur që të kemi makina gërmuese sipërfaqësore, të cilat kan aftësi të 

gërmimit të shkëmbinjëve me fortësi deri në 80 [MPa] në shtypje një aksiale. 

Për më gjerësisht, në vazhdim të këtij punimi do të shtjellohet metoda e shfrytëzimit me makinën gërmuese 

Surface Miner. 

METODOLOGJIA 

Metodat kryesore për hulumtim përfshijnë grumbullimin e të dhënave nga prodhuesit për makinat gërmuese 

Surface Miner, ngahulumtimet e ndryshme të bëra nëpër vënde të ndryshme të botës, të cilat e aplikojnë këtë 

metodë të shfrytëzimit me një sukses shumë të madh, analizimin e të dhënave të marrura dhe përcaktimin e 

kushteve të shfrytëzimit të vendburimit me metodën e gërmimit. 

 

MAKINA GËRMUESE WIRTGEN SURFACE MINER 2500SM 

Makina gërmuese Surface Miner është një makinë gërmuese, e cila përdoret për shfrytëzimet e ndryshme 

sipërfaqësore të mineraleve të ndryshme, qofshin ato energjetike apo jo energjetike. 
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Ky lloj i makinerisë mundëson shfrytëzimin e mineraleve në mënyrë selektive dhe pa ndikime në mjedisin 

përreth, për sa i përket dridhjeve, zhurmës dhe pluhurit. 

Duke e bërë shfrytëzimin e mineraleve në mënyrë selektive mundëson që mos të kemi përzierje të mineralit të 

dobët me material steril, me çka ndikon që të kemi kosto më të ulët të shfrytëzimit sepse nuk bartet materiali i 

dobët në proceset e tjera të përpunimit, por ndahet dhe deponohetnë vendin e deponimit, kurse në përpunim të 

mëtejshëm shkon vetem minerali i gërmuar e kualitativ. 

Gërmimi i mineralit në këtë rast gëlqerorit bëhet duke e bërë thyerjen (copëtimin), bluarjen dhe ngarkimin me 

makinën gërmuese Surface Miner, në të njëjtën kohë. 

Madhësia e copave të nxjerrura nga gërmimi, varet nga thellësia e gërmimit, nga fortësia e shkëmbit dhe nga 

shpejtësia e veprimit. Zakonisht madhësia e copave të shkëmbit të gërmuar nuk e kalon madhësinë 200 

[mm].Nje makinë e tillë është paraqitur në Figurën 1. Në të cilën shihen pjesët përbërëse të makinës. 

 

Figura 1. Makina gërmuese WIRTGEN Surface Miner 2500SM 

Mënyra e shfrytëzimit me makinën gërmuese Wirtgen Surface Miner 2500 SM 

Shfrytëzimi i gëlqerorëve me makinën gërmuese Wirtgen Surface Miner 2500SM, bëhet duke pozicionuar 

makinën në drejtimin e dëshiruar për gërmim, pas kësaj lëshohet tamburi gërmues për gërmim në thellësi deri në 

500 [mm] dhe gjerësia e gërmimit është 2.5 [m]. Shfrytëzimi bëhet duke gërmuar gëlqerorin të ndarë në feta dhe 

në shtresa, ku pas përfundimit të fetes së pare fillon shfrytëzimi i fetes tjetër dhe kështu vazhdon deri në 

përfundim të shtresës dhe me përfundimin e shtresës atëherë fillon shfrytëzimi i shtresës tjetër deri në përfundim 

të saj dhe kështu vazhdon shfrytëzimi deri në shfrytëzim të plotë të shkallës, Figura 2 dhe Figura 3. 

 

Figura 2. Metoda e shfrytëzimit me makinën gërmuese Wirtgen Surface Miner 2500 SM 
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Figura 3. Shpati i minierës pas shfrytëzimit me makinën gërmuese Wirtgen Surface Miner 2500SM 

Karakteristikat dhe kapaciteti i makinës gërmuese Wirtgen Surface Miner 2500SM 

Sipa prodhuesit, karakteristikat e makinës gërmuese Wirtgen Surface Miner 2500SM janë të paraqitura në 

Tabelën 1. 

Tabela 1.Karakteristikat e makinës Wirtgen Surface Miner 2500SM 

Karakteristika Vlera Njësia 

Gjerësia maksimale e gërmimit 2500 mm 

Thellësia maksimale e gërmimit 500 mm 

Diametri i tamburit gërmues me vegla 1500 mm 

Hargjimi i derivateve, në ngarkesë të plotë 192 l/h 

Shpjetësia operative 0 - 25 m/min. 

Shpejtësia në rrugëtim 3.9 km/h 

Pjerrtësia teorike 20 % 

Pesha e makinës së zbrazët 109100 kg 

Kapaciteti gërmues real në gëlqeror 312 m3/h 

 

Duke u bazuar në të dhënat në tabelën 1, përcaktohet kapaciteti i makinës gërmuese në fjalë dhe këtë e 

llogarisim për [m3/ndërrim], [m3/ditë], [m3/muaj] dhe [m3/vit]. 

Kapaciteti i makinës brënda një ndërrimi, kur kemi kohën efektive të një ndërrimi prej nh = 6 [h/ndërrim] është: 

𝑄𝑛 = 𝑄ℎ ∙ 𝑛ℎ = 312 ∙ 6 = 1872 [
𝑚3

𝑛𝑑ë𝑟𝑟𝑖𝑚
] 

Kapaciteti i makinës brënda një dite nëse punohet vetëm në një ndërrim është i barabartë me kapacitetin e 

makinës brënda një ndërrimi Qd = 1872 [m3/ditë]. 

Kapaciteti i makinës brënda një muaji, nëse punohet nd = 22 [ditë/muaj] është: 

𝑄𝑚 = 𝑄𝑑 ∙ 𝑛𝑑 = 1872 ∙ 22 = 41184 [
𝑚3

𝑚𝑢𝑎𝑗
] 

 

Kapaciteti vjetor i makinës, nëse punohet nm = 10 [muaj/vit] është: 

𝑄𝑣 = 𝑄𝑚 ∙ 𝑛𝑚 = 41184 ∙ 10 = 411840 [
𝑚3

𝑣𝑖𝑡
] 
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REZULTATET DHE DISKUTIMI 

Në aspektin ekonomik, shfrytëzimi i gëlqerorit me makinën gërmuese Wirtgen Surface Miner 2500SM është 

shumë i arësyeshëm, për faktin se hargjimet e naftës për shfrytëzimin e 1 [m3] të gëlqerorit, janë të vogla dhe 

kjo ndikon që kostoja e shfrytëzimi të jetë e ulët.Duke u bazuar në hargjimet e naftës për gërmimin e 1 [m3] të 

gëlqerorit, duke e marrë për bazë çmimin aktual të naftës që është 1.15 [€/l], hargjimet e kokave gërmuese dhe 

amortizimin, është llogaritur kostoja e shfrytëzimit të gëlqerorit me këtë mënyrë të gërmimit dhe janë paraqitur 

në Figuren 4. 

 

Figura 4. Diagrami i hargjimeve të naftës 

Kjo kosto e shfrytëzimit të gëlqerorit me këtë metodë, në raport me koston e shfrytëzimit të gëlqerorit me shpim 

– plasje është më e ulët, për shkak se makina gërmuese e kryen punën e shipim – plasjes, ngarkuesit dhe të 

thermuesit primar në të njëjtën kohë. 

Pas analizimit të mënyrës së gërmimit dhe funksioneve të makinës gërmuese në fjalë, shihet qe kjo makinë 

mund të aplikohet me sukses së shfrytëzime sipërfaqësore të gëlqerorit në miniera dhe në projektet e ndryshme 

për hapje të rrugëve të reja. Kjo për shkak se gjatë gërmimit nuk shkakton dridhje dhe i formon shpatet e sigurta, 

pa çarje dhe pa gur të varur, kunjë rast i tillë i formimit të shkallëve dhe rregullimit të shpatit është paraqitur në 

figurën 5. 

 

 

Figure 5. Rregullimi i shpatit me makinën gërmuese Wirtgen Surface Miner 2500SM 

KONKLUZION 

Nga ajo që është shtjelluar më lart mund të konkludojm se makina gërmuese Wirtgen Surface Miner 2500SM, 

mund të përdoret me sukses në shfrytëzimin e gëlqerorëve, duke mos pasur ndikim në mjedis. 

Me përdorimin e kësaj makine gërmuese, mund të bëjmë shfrytëzimin e vëndburimeve gëlqerore edhe në afërsi 

të objekteve, duke mos ndikuar në strukturën e tyre dhe duke mos i rrezikuar banorët nga hudhjet e gurëve. 

Gjithëashtu kjo makinë mund të gjenë përdorim edhe në hapjen e transheve të rrugëve të ndryshme, duke i 

formuar shkallët dhe shpatet, pa çarje, pa gur të varur dhe me një siguri të lartë. 

Duke u bazuar në shkallën e copëtimit të shkëmbit dhe në dimenzionet e copave që dalin pas gërmimit, atëherë 

mund të vërejmi se materialii gërmuar në këtë mënyrë, mund të përdoret drejt për drejt në shtrimin e bazamentit 
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të rrugëve, pasi që me rregulla përmasat më të mëdha të copave të shkambit që duhet të shtrohet në bazament të 

rrugëve është 500 [mm] dhe kjo sasi e këtyre copave nuk duhet të jetë shumë e madhe në përqindje të materialit 

që shtrohet, për shkak se e pamundëson ngjeshjen (konsolidimin) e materialit. Kurse materialit i dalur nga 

gërmimi me makinën gërmuese Wirtgen Surface Miner 2500SM, nuk i kalon përmasat e 200 [mm], kjo tregon 

se ky material është më i përshtatshëm për tu përdorur në rregullimin e bazamentit të rrugëve, sepse mundëson 

që të kemi ngjeshje (konsolidim) shumë të mirë. 

Pasi që kjo makinë e bënë shfrytëzimin e materialit duke e gërmuar, në thellësi të caktuar deri në 500 [mm], 

mundëson që të bëjmi shfrytëzimin selektiv të mineraleve të ndryshme, duke ndikuar që të kemi kualitet më të 

mire të mineralit. Rekomandoj që kjo makinë gërmuese të përdoret në disa vendshfrytëzime gëlqerore, siç janë: 

“Kastrioti” në Carralevë, “BAG” në Banjë dhe “Shkëmbi” në Synë. 

 

REFERENCAT 

[1] "Global Civil and Mining," [Online]. Available:  

[2] https://www.globalcivilandmining.com/images/machinery/sales/GSM404.pdf. [Accessed 07 06 2019]. 

[3] V. KARU, A. VASTRIK, A. ANEPAION, V. VAIZENE, A. ADAMSON and I. VALGMA, "Future of oil 

shale mining technology in Estonia," Oil Shale, vol. 25, no. 2, pp. 125-134, 2008.  

[4] Wirtgen, "Wirtgen Group," Surface Miner, [Online]. Available: https://media.wirtgen-group.com/media/ 

02_wirtgen/media_1/media_1_product_divisions/media_1_product_divisions_surface_miners/W_brochure_250

0SM_0116_US.pdf. [Accessed 11 6 2019]. 

[5] A. Sahoo, "Suitability study of Surface Miner in Indian coal mines," National Institute of Technology, 

Rourkela, Bachelor Thesis, 2013. 

[6] B. SHABANI, "Annex project of exploitation of the slab limestone deposits in Banja - Malisheva pp. 23-

45," Mineralproject, Peja, 2018.  

https://media.wirtgen-group.com/media/


International Multidisciplinary Geosciences Conference IMGC2019 
 

192 

 

PARIMET E PERGJITHËSHME TË PËRGATITJES SË KARIERËS 

Fatos Haliti, Islam Ahmeti 

Fakulteti i Gjeoshkencave, Universiteti i Mitrovicës, Republika e Kosovës 

fatos028@hotmail.com 

 

ABSTRAKT 

Hapi i parë në shfrytëzimin e lëndës së parë minerale të çfarëdo lloji (metalike, jotemetalike, energjetike dhe 

ndërtimore) është vlerësimi industrial i tyre në bazë të kërkesave të ekonomisë për lëndën e parë minerale të 

caktuar. Kjo gjë nënkupton marrjen e të dhënave fillestare të domosdoshme për të gjykuar mbi shkallën e 

përshtatjes së vetive natyrore të lëndës së parë me kërkesat kohore të industrisë minerare. Objekt i këtij 

hulumtimi shkencor është për të treguar mënyrën e përzgjedhjes së variantit optimal për analizën dhe vlerësimin 

e regjimit të mundshëm të punimeve minerare dhe planit kohor të implementimit të këtyre punimeve, prandaj 

fillimisht përkufizohet koeficienit kufitar i zbulimit nga madhësia e të cilit varen thellësia dhe kufijtë e karrierës 

e si rrjedhoj edhe rezervat e mineralit për shfrytëzim në sipërfaqe dhe vëllimi i mbulesës në konturin e karrierës. 

Është evidente se vendburimi në procesin e shfrytëzimit në karrierë ndahet në shkallë sipas lartësisë të cilat 

rëndom janë horizontale por mund të jenë edhe të pjerrëta.Lartësia dhe numri i shkallëve varen nga trashësia e 

vendburimit dhe e mbulesës si dhe nga parametrat konstruktivë të pajisjeve gërmuese që përdoren në 

shfrytëzim. Fjalët kyçe : Përgaditja, Karriera, Shfrytëzimi, Miniera, Thëngjilli. 

 

HYRJE 

PLANIFIKIMI I MINIERAVE 

Procesi teknologjik i shfrytëzimit në sipërfaqe paraqet tërësinë e të gjitha operacioneve minerare, të cilat kanë 

për detyrë që të mundësojnë nxjerrjen e mineralit të dobishëm nga vendburimi ku zhvillohet ky proces .Procesi i 

plotë teknologjik mund  të ndahet në fazat si në vazhdim :  

(i)fazae hapjes së shfrytëzimit në sipërfaqe ose e hapja e karrierës ,që përfshinë të gjitha punimet që nga 

operacionet e para punues deri në formimin e shkallëve punuese , 

(ii)faza e përzgjedhjes së sistemit të shfrytëzimit ,në të cilën përfshihet  i gjithë mekanizmi i lidhur 

funksionalisht me shfrytëzimin dhe transportimin e mineralit të dobishëm dhe të shkëmbinjve të shterpës ,dhe  

(iii) faza e stivimit të planifikuar  të materialit shterpë në stiva në vendet e parapara për vendosjen e 

shkëmbinjve gjegjësisht në objektet e depozitimit të mineralit të dobishëm si në bunker ,fabrika të pasurimit 

etj.,(Figura  1.1 a).  
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Figura 1.Elementet e procesit teknologjik (a) dhe ciklit teknologjik (b) gjatë shfrytëzimit në sipërfaqe. 

Megjithatë , cikli teknologjik përfshinë:gërmimin /rrëzimin ,ngarkimin ,stivimin e shkëmbinjve dhe depozitimin 

e mineralit të dobishëm(Figura 3.1b)   

1.1.FAZAT E PËRGATITJES SË MINIERËS 

Procesi i furnizimit me minerale është treguar skematikisht në figurën 3.2.Sikurse mund të shihet ndryshimi 

pozitiv në treg shkakton kërkesa të reja ose të shtuara për produktet minerale.Për tu përgjigjur kërkesave 

aplikohen burimet financiare për fazën e eksplorimit (kërkimit), e cila rezulton me zbulimin dhe konturimin e 

vendburimeve. Nga rritja e çmimeve ose nga avancimet e teknologjisë,vendburimet e gjetura me parë mund të 

bëhen interesante (d.m.th vendburimet me kontura të përcaktuara paraprakisht mund të shndërrohen në 

vendburime interesante).Këto vendburime pastaj duhet vlerësuar mirë në lidhje me atraktivitetin ekonomik të 

tyre. Ky proces  i vlerësimit do të quhet “faza e planifikimit” të projektit (Lee,1984).Përfundimi i kësaj faze do 

të jetë përgatitja e raportit te fizibilitetit. Bazuar në këtë përfundim nxirret vendimi nëse do të vazhdohet apo jo 

me procedim të mëtejme.Në qoftë se vendimi është “vlen” (kalon) atëherë ndërmerret përgatitja e minierës dhe 

përqendrimi i pajisjeve.Kjo fazë quhet implementim,investim ose projektim dhe faza e konstruktimit (kjo quhet 

faza e implementimit,investimit ose projektimit dhe konstruktimit. Më në fund ekziston faza e prodhimit ose 

vënies në funksion (operative) gjatë të cilës minerali i dobishëm shfrytëzohet (nxirret) dhe përpunohet.Rezultati 

është produkti që duhet shitur në treg.Futja  e inxhinierit të minierës në këtë proces fillon me fazën e 

planifikimit dhe vazhdon më tej me fazën e prodhimit. 

. Shtruarja e problemit 

 

 

a)                                Procesi teknologjik i  

   shfrytëzimit në sipërfaqe 

 

 

 

 

Hapja e karrierës                                              Stivimi i shkëmbinjve 

          Sistemi i shfrytëzimit  -------------------------- 

        Depozitimi i mineralit 

 

 

b)               Cikli Teknologjik 

 

Hapja                  Ngarkimi  Transporti  Stivimi i shtresës 

        Depozitimi i mineralit 
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Fig 2 Paraqitja skematike e procesit të furnizimit me mineral (Mc Kenzie, 1980). 

Faza e implementimit- përbëhet nga dy stade (etapa)(Lee.1984): Projektimi  dhe konstruksioni. 

Faza e projektimit dhe konstruksioni përfshinë aktivitetet e projektimit, prokurimit dhe konstruktimit.Meqenëse 

kjo është periudha e rrjedhës (qarkullimit) të madhe të parasë për projektin, ekonomia përgjithësisht rezulton 

duke mbajtur afatin kohor real minimal.Stadi i dytë është lëshimi në punë (vënia në funksion e projektit). Kjo 

është puna prove e komponenteve individuale për të intergruar ato në sistemin operativ dhe për të siguruar 

gatishmërinë e tyre për vënien në funksion. Shpesh kërkesat dhe shpenzimet e periudhës së lëshimit në punë 

provuese nënvlerësohen. 

 

Figura 3 Paraqitja skematike e fazave të planifikimit 

Faza e prodhimit gjithashtu ika dy stade (etapa) (Lee,1984):Stadi i lëshimit në punë nis në çastin kur dhënia e 

mineralit dorëzohet në pajisje (impiant) me qëllimin e shprehur qartë  të transformimit të tij (pra, për të 
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transformuar në produkt).Lëshimi në punë zakonisht përfundon kur sasia dhe cilësia e prodhimit është e 

qëndrueshme në nivelin e dëshiruar. 

Procesi i punës fillon në përfundim të stadit të lëshimit në punë. 

2.0. Elementet e karrierës 

 

Figura 4. Elementet e karrierës 

1-2. konturi i sipërm dhe 3-4.konturi i poshtëm i karrierës 

5-6. shkallët e punës në mbulesë përkatësisht në nxjerrje 

7. shpati i shkallës (në mbulesë dhe mineral) 

8. dyshemeja e karrierës,   1-11. faqja në punë (shkallët në punë të karrierës) 

9. sheshet e sigurimit 

10. shkallët jo në punë të karrierës 

1-3. konturi kufitar i faqes punuese të karrierës 

2-4. faqja jopunuese e karrierës 

𝜑1𝑑ℎ𝑒𝜑2- këndet e shuarjes së punimeve në faqet e karrierës përkatësisht në anën e varur dhe të shtruar 

α-këndi i pjerrësisë së vendburimit 

γ-këndi i pjerrësisë së faqes punuese të karrierës 

 

3 Konturimi i karrierës 

Studimi i vendburimit për të konturuar karrierën e shfrytëzimit, të llogaritjes të rezervave brenda dhe jashtë 

bilancit, gjegjësisht vëllimit të masave të lëndës minerale dhe mbulesës (shtresave të mbulesës) sipas cilësisë 

dhe sasisë, fillon nga hulumtimi fillestar (zbulimi-kërkimi) dhe zgjatë gjithnjë deri në përfundimin e 

shfrytëzimit. Përveç hulumtimeve gjeologjike të rregullta, kryhet edhe hulumtimi gjatë shfrytëzimit, veçanërisht 

për vendburimet me përbërje johomogjene të lëndëve të para të mineralit të dobishëm dhe të mbulesës, për të 

përcaktuar me saktësi cilësitë dhe sasitë dhe për të zbatuar proceset teknologjike përkatëse.Rezervat e lëndëve të 

para të mineralit klasifikohen në kategori dhe klasa sipas kushteve dhe kritereve të përbashkëta dhe të veçanta 

për lëndë të paraminerale të veçanta. 

Rezervat industrial (ose brenda bilancit) janë rezervat e mineralit te dobishëm, të cilat për nivelin e tanishëm të 

zhvillimit teknologjik dhe nevojat e ekonomisë kanë leverdi që të vihen në shfrytëzim. 
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Rezervat joindustriale (jashtë bilancit) janë rezervat të cilat për stadin e tanishëm të zhvillimit teknologjik nuk 

kanë mundësi të shfrytëzohen ose nuk kanë leverdipër ekonomin në periudhën e caktuar. Në këto rezerva bëjnë 

pjesë trupat mineralme trashësi të vogël, përmasa të vogla, me përmbajtje të  ulët të përbërësve të dobishëm ose 

që ndodhen në kushte shfrytëzimi dhe hidro-gjeologjike jo të përshtatshme. Në praktiken e punimeve 

gjeologjike mineralet e dobishme është pranuar ndarja në kategoritë e mëposhtme: 

-Kategoritë e rezervave A,B,𝐶1-janë të vërtetuara 

- Kategoritë e rezervave 𝐶2, 𝐷1, 𝐷2  – janë të mundshme. Kategoritë përcaktohen në varësi nga shkalla e 

hulumtimit (studimit) dhe nga shkalla e njohjes së cilësisë. 

Tabela 1. Gabimet e lejuara  

Rezervat  Gabimi i lejuar  %    Vlera  % 

               A     10     90 

               B     20     80 

C1    40     60 

 

 

4. PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME 

Punimet minerare me të cilat direkt nga sipërfaqja e tokës nxirret lënda e parë minerale e dobishme quhen 

shfrytëzim në sipërfaqe i mineralit të dobishëm, kurse miniera ku zhvillohen këto punime quhet karrierë. Pra, 

karriera nënkupton çdo vend ku nxirren material ose minerale me anë të tërësisë së punimeve minerare të cilat 

kryhen direkt nga sipërfaqja për shfrytëzimin në sipërfaqe të vendburimeve të mineraleve të dobishme. 

Në varësi nga lloji i mineralit që shfrytëzohet dallojmë: karrierat metalore, jometalore, të qymyreve, të gurëve 

dekorativ ose gëlqerorë (gurorëve) dhe guroreve të argjilave dhe rërave silikate si lëndë të para për prodhimin e 

tullave. Bazuar mbi atë nëse minerali përmban një ose më shumë përbërës të dobishëm, dallojmë monomineralet 

dhe polimineralet. Me përbërës të mineraleve të dobishëm nënkuptojmë një sërë elementesh kimike ose 

minerale të cilët janë në përbërje të lëndëve minerale dhe paraqesin interes për shfrytëzim.Përbërësit shoqërues 

janë ato elemente ose përbërës kimik të cilët edhe pse janë relativisht në sasi të vogla, paraqesin interes 

ekonomik dhe mund të rikuperohen si produkte nga procese metalurgjike apo kimike. 

Minerale quhen pjesëzat e shkëmbinjve me veti kimike dhe fizike të njëjtë. Mineral do ta quajmë trupin natyror 

me veçori fizike dhe kimike të caktuara i cili është formuar si rezultat i proceseve që zhvillohen në koren e 

tokës. 
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LIDHJA GJEOMETRIKE NDËRMJET PARAMETRAVE TË 

EKSKAVATORIT ME ROTOR DHE BLLOKUT TË EKSKAVUAR 

Ariana Sadiku, 

Universiteti i Mitrovicës, Fakulteti i Gjeoshkencave, Mitrovicë, Republika e Kosovës. 

 

ABSTRAKT 

Hapi i parë në shfrytëzimin e lëndës së parë minerale të çfarëdo lloji (metalike, jo metalike, energjetike dhe 

ndërtimore) është vlerësimi industrial i tyre në bazë të kërkesave të ekonomisë për lëndën e parë minerale të 

caktuar. Kjo gjë nënkupton marrjen e të dhënave fillestare të domosdoshme për të gjykuar mbi shkallën e 

përshtatjes së vetive natyrore të lëndës së parë me kërkesat kohore të industrisë minerare. Pra, kërkohet 

paraprakisht të njihen kushtet tekniko-minerare të shfrytëzimit të vendburimit, relievi, thellësia e ndodhjes së 

trupit mineral dhe vendosja hapësinore e tij(kushtet e shtruarjes së tij), qëndrueshmëria dhe fortësia e 

shkëmbinjve rrethues dhe e mineralit të dobishëm, kushtet hidrogjeologjike të lokacionit të vendburimit etj.  

Objektivi kryesor i këtij studimi është për të treguar vlefshmërinë e metodologjisë së përcaktimit të parametrave 

optimal të punës dhe kapacitetit teknik dhe shfrytëzues të ekskavatorëve me rotor në karriera në funksion të 

vëllimit të presëkovave dhe kushteve të mjedisit të punës. 

 Fjalët kyçe: Eskavim, Rotor, Elektromotr, Kapacitet 

 

Hyrje 

Është evidente se mineralet e dobishme janë baza e zhvillimit të çdo shteti modern ndaj përfaqësojnë bazën për 

zhvillimin edhe të Kosovës.Numri i banorëve në Tokë po rritet dhe me këtë rritet edhe konsumi i energjisë dhe i 

mineraleve të dobishëm. Si rrjedhojë, industria minerare botërore duhet të rris në mënyrë kontinuale  prodhimin 

e mineraleve të dobishme në mënyrë që të jetë e gatshme të përcjellë rritjen e konsumit botëror të energjisë. 

Mineralet e dobishme merren në mënyrë sipërfaqësore, nëntokësore,nënujore e të tjera. Shfrytëzimi i 

vendburimeve përfshinë tërësinë e punëve për hapjen, përgatitjen dhe nxjerrjen e mineralit të dobishëm. 

Shfrytëzimi në sipërfaqe nënkupton nxjerrjen e mineraleve me karrierë dhe është mënyra më e vjetër e nxjerrjes 

së mineraleve të dobishëme.Me mënyrën e shfrytëzimit në sipërfaqe sot merret më shumë së 2/3 e prodhimit të 

përgjithshëm botëror të lëndëve të para minerale. Proceset kryesore të shfrytëzimit të vendburimeve kanë 

tendencë të kryhen me makineri e pajisje më të fuqishme në mënyrë që nxjerrja e mineralit të dobishëm të bëhet 

me kosto sa më të ulët. Falë përparësive të mëdha, mënyra e shfrytëzimit të vendburimeve në sipërfaqe ka 

shënuar rritje të vazhdueshme, kështu dhe është bërë drejtimi kryesor i procesit teknik në industrinë nxjerrëse 

minerare. Sipas të dhënave statistikore zyrtare të prodhimtarisë minerare të Kosovës përqindja e shfrytëzimit në 

sipërfaqe e vendburimeve është e barabartë me përqindjen e sipërpërmendur. Gjatë kësaj mënyre të shfrytëzimit 

arrihet prodhueshmëri e lartë e punës, investime specifike dhe kosto të prodhimit më të ulëta, krijohen kushte 

shumë të favorshme për përdorimin racional të rezervave të lëndës së parë minerale, përmirësohen kushtet e 

punës për të punësuarit dhe për sigurinë e tyre. 

Kinematika e ekskavimit me ekskavator me rotor 

Tehet e dhëmbëve prerës të rrotës punuese gjatë rrotullimit të shigjetës rrotull aksit vertikal të ekskavatorit, 

përshkruajnë një sipërfaqe në formë të unazës rrethore. Me zhvendosjen e aksit të rrotës punuese në drejtim 

horizontal me madhësinë e trashësisë së prerjes formohet një trup gjeometrik prej shkëmbi me lartësi prerje dhe 

sipërfaqe anësore në formë të harkut rrethor (me sipërfaqe cilindrike). Relacionet matematike të trajektores të 

lëvizjes së cilësdo pikë të dhëmbëve prerës të rrotës rotor gjatë rrotullimit të shigjetës rreth aksit vertikal dhe 

lëvizjen e njëkohshme rrethore të rrotës rotor rreth aksit të vet duhet kryer analizën kinematike të ekskavimit.      
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Figura 1. Trajektorja e pikës së dhëmbit prerës të kovës në sistemin koordinativ Oxyz. 

 

Trajektorja e çdo pike materiale të dhëmbëve prerës të kovës mund të përcillet në sistemin koordinativ Oxyz me 

anë të përmasave konstruktive të ekskavatorit dhe pozicionit të këndit të pikave të dhëmbëve prerës të rrotës 

rotor kundrejt planeve koordinatave të hequr (vendosur) nëpër sistemin koordinativ hapësinor (Figura3.1)  

Qendra e sistemit koordinativ është vendosur në aksin vertikal të rrotullimit të ekskavatorit në lartësinë e pikës 

së fiksimit të shigjetës së rrotës rotor. Trajektorja e prerjes përfaqësohet me anë të lakores spirale gjarpëruese 

qendra e te cilës është në aksin e aplikatave OZ të sistemit koordinativ të pranuar Oxyz . Në formën parametrike 

ekuacioni i kësaj lakoreje është : 

              X =  B+A∙cosα + r∙sinφ) ∙cosψ  

              Y =  (B+A∙cosα + r∙sinφ) ∙sinψ      

               Z = A∙sinα - r∙cosφ ku:                                                             (3.1)                            

ku : ψ- këndi i rrotullimit të shigjetës së rotorit (gradë);   

φ- këndi i rrotulimit të rrotës rotor rreth aksit të vet (gradë) ; α- këndi që shigjeta e rotorit e formon me planin 

horizontal (Oxy) (në gradë).  

Këndet φ dhe ψ janë funksione të kohës (t) dhe shpejtësisë këndore të rrotullimit:    

φ = ωr ∙ t ;  ψ = ωsh ∙ t 

Në ekskavatorët modern me rotor shpejtësia këndore e shigjetës, ω, është e ndryshueshme dhe funksioni i këndit 

të rrotullimit të shigjetës (ψ) pra:  

                              ψ =  

Duke vendosur vlerat për ϕ dhe    në ekuacionet (3.1) ata marrin trajtën:  

               X  

     

      Z = A∙sinα – r ∙ cosωr ∙ t                                                                            (3.2) 

Meqenëse gjatë përshkrimit të karakteristikave konstruktive të ekskavatorit arbitrar me rotor rëndom jepet edhe 

numri i rrotullimeve të rrotës rotor në minutë (në njësi të kohës), shpejtësia këndore e rrotullimit të rotorit, ωr , 

mund të zëvendësohet me shprehjen:  ωr = 2π ∙ nrr 

nrr- numri i rrotullimeve të rrotës rotor në njësi të kohës, prandaj merret:  



International Multidisciplinary Geosciences Conference IMGC2019 
 

200 

 

 X = (B+A  

    (3.3)  

 Z = A∙sinα – r ∙ cos2π ∙ nrr ∙ t  

 

Përcaktimi i përmasave optimal të bllokut 

Shfrytëzimi i shkallës me prerje vertikale karakterizohet me parametrat teknologjikë që pasojnë: lartësia e 

shkallës H, këndi i pjerrësisë të shpatit ballor 𝜷𝒃, këndi i pjerrësisë së shpatit anësor 𝜷𝒂, gjerësia e bllokut 𝑩𝑩, 

thellësia e bllokut 𝑻𝑩, numri i shtresave (prerjeve) 𝒏𝒔𝒉, lartësia e shtresës 𝒉𝒊 (i= 𝟏, 𝟐, 𝟑, … , 𝒏), numri i prerjeve 

në secilën shtresë 𝒏𝒑, trashësia efetës 𝑺𝟎  dhe gjerësia e fetës për çdo shtresë (në planet horizontale të cilat 

kalojnë nëpër qendrën e rrotës punuese) 𝒃𝒊. 

Lartësia e shkallës H përcaktohet gjatë projektimit të karrierës dhe mund të konsiderohet gjatë shqyrtimit të 

shkallës së caktuar si madhësi e pavarur. Këndi i shpatit anësor të shkallës 𝛽𝑎, i cili është i kufizuar me kushtet e 

qëndrueshmërisë, në secilin rast konkret mund të llogaritet si konstant. Parametrat e tjerë duhet përzgjedhur 

ashtu që të sigurohet kapaciteti teknik më i madh i mundshëm për H dhe 𝛽𝑎  të dhënë duke marrë parasysh 

zgjidhjet teknologjike dhe konstruktimore. 

Kapaciteti teknik i ekskavatorit mund të shprehet si: 

            𝑸𝒕 =
𝑽𝑩

∑ 𝑻
                                                                                                   (5.35) 

ku janë:𝑉𝐵 – vëllimi i bllokut,  ∑ 𝑇 - koha e përgjithshme e shfrytëzimit të bllokut 

Vëllimi i bllokut llogaritet si vijon: 

            𝑽𝑩 = 𝑯 ∙ 𝑩𝑩 ∙ 𝑻𝑩                                                                                      (5.36) 

  kurse koha e përgjithshme është shuma: 

∑ 𝑻 = ∑ ∑ 𝒕𝒈𝒏𝒑𝒊𝒋 + ∑ ∑ 𝒕𝒌𝒑𝒊𝒋 + ∑ 𝒕𝒌𝒔𝒉𝒊 + 𝒕𝒌𝒃 + ⋯               (𝟓. 𝟑𝟕

𝒏𝒔𝒉−𝟏

𝒊=𝟏

𝒏𝒑

𝒋=𝟏

𝒏𝒔𝒉

𝒊=𝟏

𝒏𝒑

𝒋=𝟏

𝒏𝒔𝒉

𝒊=𝟏

) 

ku janë: 

𝑡𝑔𝑛𝑝𝑖𝑗 −  𝑘𝑜ℎ𝑎 𝑝ë𝑟 𝑔ë𝑟𝑚𝑖𝑚𝑖𝑛 𝑒 𝑛𝑗ë 𝑝𝑟𝑒𝑟𝑗𝑒𝑗𝑒, 

𝑡𝑘𝑝𝑖𝑗 −  𝑘𝑜ℎ𝑎 𝑒 𝑘𝑎𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡 𝑛𝑔𝑎 𝑛𝑗ë 𝑝𝑟𝑒𝑟𝑗𝑒 𝑛ë 𝑡𝑗𝑒𝑡𝑟ë𝑛, 

𝑡𝑘𝑠ℎ𝑖 −  𝑘𝑜ℎ𝑎 𝑒 𝑘𝑎𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡 𝑡ë 𝑒𝑘𝑠𝑘𝑎𝑣𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑡 𝑛𝑔𝑎 𝑠ℎ𝑡𝑟𝑒𝑠𝑎 𝑛ë 𝑠ℎ𝑡𝑟𝑒𝑠ë, 

𝑡𝑘𝑏 −  𝑘𝑜ℎ𝑎 𝑝ë𝑟 𝑘𝑎𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛 𝑒 𝑒𝑘𝑠𝑘𝑎𝑣𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑡 𝑛𝑔𝑎 𝑏𝑙𝑙𝑜𝑘𝑢 𝑛ë 𝑏𝑙𝑙𝑜𝑘, 

𝑖−𝑛𝑢𝑚𝑟𝑖 𝑟ë𝑛𝑑𝑜𝑟 𝑖 𝑠ℎ𝑡𝑟𝑒𝑠𝑎𝑣𝑒, 

𝑗 − 𝑛𝑢𝑚𝑟𝑖 𝑟ë𝑛𝑑𝑜𝑟 𝑖 𝑝𝑟𝑒𝑟𝑗𝑒𝑣𝑒 𝑛ë 𝑠ℎ𝑡𝑟𝑒𝑠ë. 

 

Gjerësia e bllokut 𝐵𝐵  dhe thellësia (gjatësia) e bllokut 𝑇𝐵 varen nga parametrat gjeometrikë të ekskavatorit dhe 

përmasat e fetës. Koha e shfrytëzimit të bllokut varet nga shpejtësitë e mundshme dhe përshpejtimi i lejuar i 

elementeve mekanike të ekskavatorit si dhe nga përmasat e fetës. Prandaj, kapacitetin duhet kërkuar në 

hapësirën e parametrave të fetës 𝒉𝒊, 𝑺𝟎 𝒅𝒉𝒆 𝒃𝒊 me kushtin e shfrytëzimit maksimal të parametrave gjeometrikë 

të ekskavatorit, për përshpejtimin maksimal të lejuar dhe shpejtësi maksimale të lejuar të lëvizjes së rrotës 

punuese, të cilët në rastin e përgjithshëm kufizohen me diapazone reale të rregullimit, me fuqinë e ngasjes të 

rrotës punuese dhe aftësinë lëshuese të sistemit të transportit. 
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Figura 2. Lidhja midis parametrave të bllokut dhe ekskavatorit (projeksioni horizontal dhe shpati ballor) 

 

Figura 3. Lidhjet e parametrave të bllokut dhe ekskavatorit (shpati anësor) 

Simbolet në këto figura shpjegohen si në vazhdim: 

𝑅𝑖 - rrezja e gërmimit të shtresës së i-të. 

t – distanca e sigurt e zinxhirëve nga shpati ballor i shkallës, merret vlera e trashësisë së fetës në shtresën më të 

poshtme 𝑆0𝑛, 

B – zhvendosja e çërnierës të pjesës së prapme të shigjetës në raport me aksin e rrotullimit të platformës 

rrotulluese, 

∆ - distanca nga aksii rrotullimit të ekskavatorit deri te buza e poshtme e bllokut gjatë gërmimit të shtresës më të 

lartë, 

𝜀 – zhvendosja e qendrës së rrotës punuese në raport me aksin e shigjetës, 
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q – distanca nga aksi i shigjetës deri te plani, të cilin e përcaktojnë gabaritet (dimensionet) e shigjetës në anën e 

poshtme, 

f – distanca minimale nga shigjeta deri te buza e sipërme e shtresës së dytë gjatë shfrytëzimit të prerjes së fundit 

të shtresës së sipërme, 

C – lartësia e fillimit të sistemit koordinativ të lëvizshëm (lartësia e fiksimit të shigjetës së rrotës punuese), 

𝐻𝑄𝑅𝑖  - lartësia e qendrës së rrotës punuese për shtresën e i-të, 

𝛩 - këndi minimal i kthimit të rrotës punuese nga sipërfaqja e shpatit të brendshëm gjatë gërmimit të prerjes së 

fundit të shtresës së poshtme, 

𝛾 - këndi maksimal i daljes së rrotës punuese nga blloku në shtresën e poshtme, 

A – gjatësia e shigjetës. 

 

Përfundime  

Në ketë punim studimor gjithashtu është treguar që në praktikë problemi i lidhjes ndërmjet bllokut(shkallës) dhe 

ekskavatorit shfaqet në dy forma,prandaj dalin konkluzionet : 

për kushtet e njohura minerare dhe gjeoteknike gjatë ekskavimit duhet përzgjedhur ekskavatorin e duhur 

ndërmjet llojeve të ndryshme ekzistuese të ekskavatorëve të cilët i prodhojnë fabrikat e veçanta të tyre; 

nëse kompania minerare ka në dispozicion lloje të caktuara ekskavatorësh duhet përcaktuar skemën optimale të 

punës e cila i kënaqë kushtet ekzistuese minerare dhe gjeomekanike gjatë ekskavimit në gjeomjedisin që 

planifikohet të kryhen punimet minerare të zbulimit dhe nxjerrjes; 

Lidhjet gjeometrike ndërmjet elementeve konsrtrutive të ekskavatorit dhe përmasave të bllokut që ekskavohet 

përcaktohen duke pranuar që lartësia e prerjes së parë të bllokut është e barabartë me gjysmën e diametrit të 

rrotës punuese dhe që shigjeta e rrotës punuese është e mbështetur në konstruksion në linjën e aksit vertikal të 

ekskavatorit me rotor; 

Përgjithësisht,gjatë kontrollit të përzgjedhjes së ekskavatorit me rotor,duke marrë parasysh kushtet 

gjeomekanike gjatë ekskavimit, duhet kontrolluar,kryesisht mundësinë e ndërtimit të shpatit anësor, për shkakun 

se shpati anësor mbetet për një kohë të gjatë i hapur dhe mund të shfaqet rrëshqitja e tij e cila vë në rrezikpunën 

e ekskavatorit dhe transportit; 

Shpati ballor ndodhet në punë të pa ndërprerë,materiali në masiv shkëmbor është gjithnjë i freskët,kështu që 

rrallë vjen deri të lindja e rrëshqitjes,por edhe po të shfaqet ndonjë rrëshqitje ato nuk janë të rrezikshm 
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ABSTRAKT 

Në këtë punim do të trajtohet shkatërrimi mekanik i formacioneve shkëmbore duke përdorur makineri të 

ndryshme.Gërmimi mekanik i shkëmbinjëve përbënë bazën fundamentale të prodhimit në industrinë nxjerrëse 

dhe realizohet  përmes organit punues të ekskavatorëve respektivisht dhëmbëve prerës të montuar në organin e 

punës. Kur forca prerëse mposhtë forcën e lidhjes ndërgrimcore të shkëmbit dhëmbi e shtyp shkëmbin dhe fillon 

të futet në te duke deformuar dhe ndarë atë në copa, prandaj në këtë punim studimor do të jepet gjeometria e 

gërmimit të shkëmbit,gjeometria e dhëmbit si dhe format e fetave të prera në varësi nga tipi i shkëmbit.Në 

zgjedhjen dhe konstruksionin e ekskavatorëve,si makineri bazë për gërmimin mekanik të shkëmbinjëve si kriter 

bazë është qëndresa ndaj gërmimit e cila është funksion i parametrave gjeoteknikë të mjedisit,parametrave të 

organit punues dhe parametrave konstruktiv-teknologjikë të makinës gërmuese. 

Fjalët kyçe: Shfrytëzimi në sipërfaqe, Organi punues, Instrumenti prerës,Qëndresa ndaj gërmimit mekanik të 

shkëmbinjve. 

 

1.  HYRJE  

Diciplina e re  shkencore e quajtur ,,Mekanika e prerjes së shkëmbit” ose ,,Gërmimi mekanik” ka lindur në 

fillim të viteve të 50 – ta të shekullit XX, dhe kjo ka përshpejtuar konkurrencën ndërmjet sistemeve të nxjerrjes 

(shfrytëzimit) mekanike dhe me shpim – rrëzim. Në ditët tona, nxjerrja mekanike ka rol të rëndësishëm në 

industrinë nxjerrëse si alternativë ndaj shpim – rrëzimit konvencional. Gërmimi mekanik mund të përkufizohet 

si gërmim me anë të makinerive të cilat e transferojnë energjinë si forcë nga instrumentet prerëse (pajisjet 

prerëse, dhëmbët prerës, thikat prerëse) në shkëmbinj duke krijuar sforcimet e përqendruara. Mekanika e prerjes 

të shkëmbinjve është diciplinë shkencore e cila studion ndërveprimin midis instrumentit prerës dhe shkëmbit, 

makinës  gërmuese apo ekskavatorit dhe kushtet tekniko – operacionale – mjedisore për qëllim të përkufizimit të 

prershmërisë të shkëmbinjëve. Mekanika e prerjes të shkëmbinjëve gjithashtu përfshinë projektimin dhe 

zgjedhjen e makinerive prerëse mekanike, dhe parashikimin dhe optimizmin e përformances gërmuese të tyre 

për qëllime të fizibilitetit dhe planifikimit. 

 

2. SHFRYTËZIMI SIPËRFAQËSOR I VENDBURIMEVE 

Kjo mënyrë e shfrytëzimit të vendburimeve të mineraleve zbatohet për vendburime ose sektorë të vendburimeve 

të cilat ndodhen në sipërfaqen e tokës ose janë afër saj .Në këto raste hapja reduktohet në zbulimin e 

vendburimit dmth largimin e shkëmbinjve shterpë të formacioneve që përmbajnë material pa komponente të 

dobishme .  

1) Përgatitja e terrenit –në vendburimin e përcaktuar paraprakisht konsiston në pastrimin dhe rikupensimin e 

pyjeve , zhvendosja e objekteve –rrugore , godinave , vendbanimeve zhvendosje dhe rregullimin e lumenjve , 

liqeneve dhe gjithçka qe do te çrregullonte punën normale te karrierës .  

2) Hapja e karrierës  ne fazën e ndërtimit kryhet me ndihmën e transheve e hapjes ndërtohen rrugët e transportit , 

kanaleve  linjat e energjisë. Ne ketë fazë te punimeve është e nevojshme të sigurohet dhe përgatitet hapësira për 

stivën e jashtme . 3)Drenazhimi (tharja)e vendburimit bëhet me qëllim të sigurimit të karrierës nga dezertimi  i  

ujërave sipërfaqësor dhe nëntokësor . 

4) Përgatitja ose përpunimi i karrierës konsiston ne at qe nga transheja e hapjes dhe hapja e shkalleve te poshtme 

në mbulesë dhe vendburim te mineralit te cilat janë te nevojshme për fillimin e shfrytëzimit të rregullt . 
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5) Gërmimi i masave shkëmbore permbene shfrytëzimin e rregullt te mbulesës dhe te paralëndës minerale në 

periudhën e shfrytëzimit të karrierës . Kjo fazë përfaqëson fazën kryesore të shfrytëzimit sipërfaqësor të 

paralëndëve minerale , dhe prefshin një sere procesesh punuese si : 

Shkatërrimin e shkëmbinjve te mbulesës dhe paralëndëve minerale , 

Ngarkimin e mbulueses dhe lendes minerale te shkatërruar . 

Transportin e masave shkëmbore te ngarkuara, dhe  

Stivimin shterpës dhe depozitimin e paralëndës minerale . 

 
Figura1. Skema e përgjithshme e vendosjes se objekteve  në shfrytëzimin sipërfaqësor:  

1 . Karriera  2. Sistemi i transportit – i brendshëm, 3. Transporti i jashtëm 4. Stiva e jashtme 5. Stacioni i 

manovrimeve 6. Vendi i vendosjes se instalimeve, 7. Seperacioni 8. Kufiri i karrierës 

 

Procesi i  (gërmimit )  mekanik mund të ndahet në fazat e punës që pasojnë : 

prerja ose shkëputja e te ashtuquajturës fetë në formë të pykës me anë te instrumentit për gërmim nga masivi 

shkëmbor . 

mbushja e lopatës ose kovave me materialin e  gërmuar ( shfrytëzuar ) dhe 

zbrazja e lopatës ose kovave , respektivisht ngarkimi i materialit . 

Gërmimin mekanik në miniera me shfrytëzim nga sipërfaqja te linjitit e përfaqësojnë katër lloje themelore të 

ekskavatorëve  siç janë : ekskavatorët me rotor , kovatorë  lopatarë dhe draglanjet.Figura 2 tregon procesin  e 

gërmimit mekanik për katër llojet e përmendur të ekskavatorëve . 
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Drejtimi i gërmimit,  Sheshi punues i ekskavatorit 

Figura 2. Procesi i gërmimit mekanik me ekskavatorë 

 

3. METODAT E SHKATËRRIMIT TË SHKËMBINJVE  

 

Shkatërrimi i shkëmbinjve të mbulesës dhe mineralit të dobishëm në mbështetje të vetive  fiziko- mekanike 

mund të ndahet në mënyrat që pasojnë: 

✓ shkatërrimi mekanik (prerja , copëtimi , shkëputja ) duke përdorur makineri të ndryshme, 

✓ shkatërrimi duke përdorur lëndë plasëse  - duke zbatuar punimet e shpim – rrëzimit, 

✓ shkatërrimi hidraulik duke përdorur rrymën e ujit dhe pajisjen special ( makinat për shfrytëzim 

hidromekanik ) , 

✓ shkatërrimi fizik duke përdorur ultrazërin , rrymën me frekuencë të lart , shkatërrimi nga nxehja në 

temperatura të larta dhe nga ftohja , 

✓ shkatërrimi kimik – tretja dhe transformimi i shkëmbinjve në fazën e lënget ose të gaztë , 

✓ shkatërrimi bio me tajitje (kullim ) duke shfrytëzuar bakteret e  ndryshme , dhe 

✓ shkatërrimi i kombinuar .  

 

4. FAKTORËT TË CILËT NDIKOJNË NË QËNDRESËN NDAJ GËRMIMIT  

Makineritë për shfrytëzim të vendburimeve me karrierë si organe  për gërmim mekanik  kanë një ose më tepër 

kova, të cilat gjatë prerjes (gërmimit ) krijojnë fetën dhe bëjnë mbushjen e kovës . Gjatë këtij procesi ky organ 

duhet përballoj rezistencën e shkëmbit në prerje , mbushje dhe përshpejtim . Shuma e këtyre tri rezistencave 

përbenë qëndresën ndaj gërmimit , e cila varet nga lloji i shkëmbit dhe konstruksionit , si dhe shpejtësia e 

shigjetes të ekskavatorit, gjegjësisht elementeve prerës . Qëndresa  ndaj gërmimit , të cilën duhet përballuar me 

makinerinë për shfrytëzim , është kriteri themelor për zgjedhjen , gjegjësisht konstruksionin e ekskavatorit. 

Ndonëse në literaturën  botërore janë vene në dukje hulumtime  të shumta të qëndresës ndaj gërmimit mund të 

kontaktohet që gjetjet (zbulimet ) akoma nuk mundësojnë përshkrimin e saktë të procesit fizik të shfrytëzimit 

(gërmimit).Megjithatë , gjetjet ekzistuese dhe përvoja e fituar kanë mundësuar që të konstruktohen  ekskavatorët 

korrespondues. Qëndrueshmëria në copëtim , respektivisht në shtypje gjatë gërmimit është madhësia e cila 

rrjedh  nga kohezioni  dhe si parametër është karakteristik për qëndresën kundër gërmimit . Si madhësi 

numerike përdoret  qëndresa (rezistenca) specifike kundër gërmimit , e cila përkufizohet si forca specifike ,të 

cilën  duhet mposhtur instrumenti për gërmim gjatë depërtimit në masiv dhe gjatë mbushjes së kovës me 

material . Rezistenca specifike kundër gërmimit shprehet me rezistence (forcën)e reduktuar në gjatuesin e thikës 

, respektivisht gjeruesin e dhëmbit në ( N/m) ose shprehet me rezistencën specifike kundër gërmimit t reduktuar 

në prerjen tërthore  të fetës së prerë,(MN/m2) . 
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Forcat e gërmimit janë të gjitha ato forca të cilat duhet prodhohen në  organin punues që të përballohen 

(mposhten ) forcat të cilat përbejnë rezistencat ndaj gërmimit. 

  

 
 

Figura 3. 

Paraqitja skematike e procesit të gërmimit: S f  - trashësoja e fetës , Fg  qëndresa kundër gërmimit , Fgt –

kompetentja tagjenciale (prerëse) e  Fg  (qëndresa eforcës të prerjes):Fgn-  komponentja normale e Fg. 

Në procesin e gërmimit ekzistojnë disa faza , të cilat së bashku karakterizojnë gjithë rrjedhën e procesit të 

gërmimit. Elementi prerës i organit  për gërmim bënë ngjeshjen plastike të shkëmbit në mënyrë të vazhdueshme 

deri në kufijtë e qëndrueshmërisë në shkatërrim gjë që shkakton krijimin e çarjeve . Pastaj ,për shkak të veprimit 

të instrumentit prerës rritet çarja dhe atë tek shkëmbinjtë e lidhur në drejtim të lëvizjes kurse tek shkëmbinjtë jo 

të lidhur nga poshtë lartë. Prerja e fetës në shkëmb jo të lidhur bëhet në drejtim të sforcimit prerës maksimal , 

pjerrtas nga tehu prerës ndaj sipërfaqes origjinale të sipërfaqes së terrenit ose shkalles së mëparshme. Pjerrësia e 

sipërfaqes së thyerjes me prerje (shkatërrimit nga prerja ) është më e vogël së ajo që i përshtatet largesës më të 

shkurtër deri tek sipërfaqja e rrafshit të mëparshëm , sikurse shihet nga Figura 3. 

Në fazën tjetër të procesit të gërmimit krijohet  feta ,e cila e mbushë kovën , dhe nën elementin prerës krijohet 

sipërfaqja e re e planit . Për shkak të veprimit të instrumentit në formë pyke gjatë zhvendosjes së elementit 

prerës ( thikës ose dhëmbit ) feta zhvendoset sipas planit të vet dhe sipas sipërfaqes së prerjes .Proceset 

përsëriten në mënyrë periodike , ashtu që elementet prerës në mënyrë kontinuale bëjnë ngjeshjen e shkëmbit dhe 

krijohen sipërfaqe të reja të prerjes .Në shkëmbinj të lidhur (në dhera ) nuk ekziston sipërfaqja e prerjes , ngase 

ata janë plastik ndërsa tek shkëmbinjtë e përmendur me kohezion shumë të vogël, fetat shpërbehen gjatë procesit 

te prerjes. Forma dhe gjerësia e fetës varet nga lloji  i ekskavatorit . Kështu fetat gjatë shfrytëzimit me 

ekskavatorë me rotor dhe kovatorë janë ndjeshëm më të ngushta se sa  gjerësia e kovës , ndërsa prerja tërthorë e 

tyre është katrore, gjegjësisht e ngushtë dhe  e lartë . Për ekskavatorët lopatarë feta është e gjerë  dhe vetëm pak 

me e ngushtë se gjerësia e kovës (lopatës) , ndërsa seksioni tërthor i gjerë dhe i ulët .  

Prandaj, procesi i shfrytëzimit varet para se gjithash nga lloji i shkëmbinjve që gërmohen dhe makineria qe 

përdoret për shfrytëzimin (gërmim ) , gjë që në mënyrë komplekse mund te shprehet me parametrat e 

shfrytëzimit të ndarë në grupet në vazhdim : 

Parametrat teknologjikë janë të përcaktuar paraprakisht dhe mbulojnë kushtet e shfrytëzimit dhe kapacitetin e 

nevojshëm të prodhimit . Për konstruksionin  e duhur të ekskavatorit duhet respektuar pa kushte ; 

Parametrat e mjedisit punues mbulojnë vetitë fiziko-mekanike të shkëmbinjve dhe përfaqësojnë kushtet 

konkrete për shfrytëzim (gërmim). Në menynë që gjatë përzgjedhjes të pajisjes për shfrytëzim te arrihen kushtet 

optimale  është e domosdoshme të njihen të gjitha karakteristikat e rëndësishme të mjedisit të punës , e 

posaçërisht parametrat gjeoteknikë të shkëmbinjve ; 

Parametrat konstruktivo-teknikë përfshijnë  veçorit gjeometrike dhe kinematike të makinerive për shfrytëzim , 

dhe nga fakti së a ka bërë zgjedhjen e duhur instruktori varet arritja e kapacitetit efektiv të shfrytëzimit  për 

parametra të caktuar të  mjedisit punues . Për ketë qellim duhet njohur ndikimet e ndryshueshme të  këtyre 

parametrave ,dhe para se gjithash , ata të  cilët përcaktojnë forcat ne makineritë në procesin e shfrytëzimit . 

Ndikimi i ndryshueshëm i faktorëve të ndryshëm në parametrat më të rëndësishëm të shfrytëzimit është arsye që 

gjatë përcaktimit të madhësisë së tyre , me qëllim të përcaktimit të qëndresave gjatë shfrytëzimit mund të 

përfshihen  vetëm kushtet mesatare të shfrytëzimit të vendburimit të caktuar dhe eventualisht vlera ekstreme më 

të pafavorshme .  
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4.1PARAMETRAT GJEOTEKNIKË TË MJEDISIT PUNUES QË KANË NDIKIM NË QËNDRESAT 

NDAJ GËRMIMIT. 

Duke njohur mjedisin punues arrijmë  deri tek njohuritë esenciale për përzgjedhjen e pajisjeve , makinerive , 

mënyrës së hapjes dhe teknologjisë së përgjithshme të shfrytëzimit të paralëndëve minerale . Për përcaktimin e 

parametrave bazë të shfrytëzimit më të rëndësishme janë vetitë gjeomekanike të nga shkembinjëve të cilët 

mbulojnë paralëndën minerale ( linjitin) , nga paralëndët minerale si dhe nga formacionet shoqërues të tavanit 

dhe dyshemesë . Si veçori gjeomekanike themelore mund të merren : kohezioni  ,këndi i  fërkimit të 

brendshëm,densiteti pesha vëllimore hapësinore , poroziteti , shkrifshmëria , lagështia , përshkueshmëria 

abaraziviteti, qëndrueshmëria , fortësia , çarshmëria , elasticiteti dhe plasticiteti .  Përprocesin e gërmimit janë 

me rëndësi edhe :  qëndresa ndaj prerjes ,fërkimi në organet e gërmimit , prirja për  ngjitshmëri , prirja për 

krijim të  copave të mëdha . Këta  parametrat e fundit varen nga vetitë fiziko- mekanike të mjedisit të punës me 

ç’rast disa janë konstante , kurse të tjerat janë të ndryshueshme (ndryshore). Në grupin e parametrave konstante , 

para së gjithash janë përbërja mineralogjike  dhe granulometrike e shkëmbinjve dhe forma e  kokrrizave e pesha 

vëllimore ( hapësinore ) . Parametra ndryshore janë : ngjitshmëria e masave shkëmbore në organin punues, e cila 

varet nga të reshurat atmosferike dhe  ndikon në lagështinë e materialit dhe në temperaturën e shkëmbit ,e të 

cilat ndikojnë në qëndrueshmërinë e shkëmbit me rastin e ngrirjes . 

Abraziviteti është aftësia e shkëmbinjve që t’i konsumoj instrumentet gërmese –dhembët prerës të ekskavatorit . 

Shkalla e abrazivitetit  përcaktohet sipas sasisë së materialit te cilin e humb cilindri standard në kohen e 

standardizuar . Klasifikimi sipas Baron  ka si tregues masën e humbur (a) ne miligram dhe klasifikim jepet në 

Tabelën 1 . 

Tabela 1. Klasifikimi i shkëmbinjve sipas abrazivitetit 

Shkalla e 

abrazivitetit 

Treguesi i 

abrazivitetit 

a(mg) 

Shkëmbinjtë 

karakteristikë 

I Shkëmb me abrazivitet 

jashtëzakonisht të dobët 
Deri 5 

Gëlqeroret, mermeri, sulfuret pa kuarc, kripa e 

gurit 

II Shkëmb pak abraziv 5-10 Xeheroret e sulfurit, xeheroret e baritit argjiliti 

III 
Shkëmb pak a shumë abraziv 10-18 

Serpentiniti, Ranoret kuarcor, xeheroret e 

hekurit, gëlqerorët, kuarcët 

IV Shkëmb me abrazivitet 

mesatar 
18-30 

Diabazi kokërrimët, Piriti kokërr trashë, 

Shkëmbinjtë magmatikë  kokërrimët 

V Shkëmb shumë  abraziv 30-45 Ranorët kuarcor, Dioritet 

VI Shkëmb me abrazivitet të 

shtuar 
45-65 Shkëmbinjtë magmatik Gneisi i silikatizuar 

VII Shkëmb me abrazivitet të lartë 65-90 Granitet, Sjeniti 

VIII Shkëmb jashtëzakonisht 

abraziv 
>90 Shkëmbinjtë me kourund 

 

Fortësia është rezistenca të cilën shkëmbi i  afron depërtimit të ndonjë trupi më të fortë, ku me ketë rast vjen të 

shkatërrimi plastik ose i brishtë i shtresës sipërfaqësore në afërsi të vendit të depërtimit  . Njeri nga klasifikimet  

më të vjetra të shkëmbinjve sipas fortësisë është shkalla e Mosit , në të cilën numrat rendor përcaktojnë shkallen 

e fortësisë relative . 

Qëndrueshmëria është vetia themelore e shkëmbinjve dhe përfaqëson qëndresën kundrejt veprimit të forcave të 

cilat dëshirojnë t’i deformojnë ata. Dallohet qëndrueshmëria në shtypje, në tërheqje, përkulje, përdredhje dhe 

prerje. Në fakt qëndrueshmëria është sforcimi maksimal të cilin mund ta përballoj shkëmbi pa shkatërrim(apo në 

çastin e shkatërrimit) . Sipas teorisë së  Mohr-Columb-it për shumicën e detyrave praktike mund të pranohet që 
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mbështjellësja e vatheve të Mohr-it të sforcimeve është drejtëzë, shprehja analitike e të cilës jepet me varësinë 

funksionale: 

                    τ = σ ∙tgϕ + c                                                         

ku janë: 

τ dhe σ-  janë sforcimi prerës përkatësisht normal, (kPa), 

ϕ-këndi i fërkimit të brendshëm(0) 

Tabela 2. Klasifikimi i shkëmbinjve sipas [Brisser.M.,1984] me mundësinë e përdorimit të makinerive moderne 

për zbulim dhe nxjerrje në shkallen e tanishme të zhvillimit të makinerive 

Kategoria Emërtimi i dheut ose shkëmbit 
Rezistenca specifike 

ndaj gërmimit 

Qëndresa në 

prerje 

Teknologjia e nxjerrjes me ekskavatorë klasik 

 Të dhënat e 

përgjithshme 

Shembuj kL(
𝑘𝑁

𝑚
) KF(MPa) σc(MPa) 

0 Mbushjet Material i imët i depozituar 

i xeherorit, qymyrit etj 

- - - 

I Dhe i butë dhe i 

shkrifët (i hedhur) 

Rërë e shkrifët 10-50 0.04-0.13 <3.0 

II Dhera pothuajse të 

ngjeshur 

Rërë argjilore e shkrifët, 

zhavorre të imët dhe 

mesatar, argjila të njoma  

dhe të shkrifëta,qymyre të 

buta (linjite) 

20-65 0.12-0.25 3.8-8.0 

III Dherat e ngjeshur Argjiloranorë (argjilite) të 

fortë,argjila gjysmë të 

forta, zhavorre të forta 

25-100 0.20-0.38 8.0-10.0 

Teknologjia e ekskavator me konstruksion të përforcuar dhe me ekskavator hidraulik me lopatë 

IV Dhera shumë të ngjeshur Argjila të 

forta,zhavorre 

argjilore,qymyre të 

buta deri gjysmë të 

fortë 

40-120 0.30-0.50 10.0-15.0 

V Shkëmbinjtë gjysmë të fortë, 

shkëmbinjtë shumë të çarë 

Shiste gjysmë të 

fortë, argjila 

shkumës,gëlqeror të 

butë,fosfori i 

butë,ranor të 

dobët,qymyrguri të 

fortë,xeheror me 

çashmëri të fuqishme 

55-160 0.50-0.70 15.0-20.0 

Ekskavatorët hidraulik me pajisje për shkatërrim ose bluarje të shkëmbinjve 

VI Shkëmbinjtë relativisht të 

fortë,dherat e butë të ngrirë, 

shkëmbinjtë mesatarisht të 

çarë 

Gëlqerorë,mergeli,sh

kumësi,gjipsi,fosfori, 

gëlqeror gjysmë të 

fortë shiste të 

zakonshëm 

90-195 0.70-2.0 20.0-30.0 
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VII Shkëmbinjtë e 

fortë,shkëmbinjtë gjysmë të 

fortë dherat e ngrirë 

Gëlqerorë të 

fortë,mergelë të 

forta, shkumëse të 

fortë, gjipse të 

forta,ranore shumë të 

fortë 

140-260 1.80-5.0 30.0-60.0 

Gjatë nxjerrjes paraprakisht duhet rrëzuar shkëmbi me shpim-plasje 

VIII Shkëmbinjtë me çarshmëri të 

vogël 

Minerale me 

çashmëri të 

pakët,shkëmbinjtë 

eruptive gjysmë të 

fortë 

- - >80.0 

IX Shkëmbinjtë pothuajse 

monolit(intakt) 

(shk.kompaktë) 

Shkëmbinjtë eruptiv 

monolitë 

(intakt),minerale 

monolitë të metaleve 

të rënda 

- - >80.0 

Sipas klasifikimit të Brisser   shkëmbinjtë janë klasifikuar në 9 grupe mbështetur në rezistencat specifike në 

gërmim kL dhe kF dhe qëndrueshmërinë në shtypje , ku është : kL- qëndresa specifike lineare ndaj gërmimit ( N 

/ m ) , kF- qëndresa specifike plane (sipërfaqësore ) ndaj gërmimit , ( N / m2 ose Pa ). 

5. PËRFUNDIMET  

Ky punim   ka për qëllim të reflektoi eksperiencën shumë vjeçare dhe njohuritë e akumuluara mbi gërmimin e 

mekanizuar ,që aplikohen gjerësisht në industrinë minerare. Parakusht themelor për kosto të ulët të 

prodhueshmërisë minerare në shfrytëzimin sipërfaqësor të vendburimeve konsiston në shfrytëzimin e  kohës dhe 

kapacitet të pajisjeve minerare të angazhuara në gërmim ,ngarkim dhe transport gjatë zhvendosjes të mbulesës 

dhe marrjes së mineralit të dobishëm . Prandaj ,parashikimi i performancës të prerjes/gërmimit/prodhimit të 

cilësdo makinë mekanike  prerëse  për cilindo mineral ose formacion shkëmbor është njeri nga shqetësimet 

kryesore në  e operacioneve të gërmimit të mekanizuar  nga aspekti ekonomik..Parashikimet e pa sakta të kësaj 

performance rezultojnë me nënvlerësimin ose mbivlerësimin e shpenzimeve të gërmimit .Në fazën e fizibilitetit 

,kjo gjë mund të ndikoj në mënyrë drastike në procesin e vendimmarrjes për ofërtimin e projektit,llogaritjen e 

shpenzimeve si dhe në planifikimin e projektit të tërësishëm . Efektet e vlerësimit të gabuar të performacës 

mund të reflektohen në shpejtësi më të vogël të avancimit të punimeve të nxjerrjes,rritje të kostos të 

mirëmbajtjes të makinerive ,pakësim të shfrytëzimit të makinerive ,ndryshime te mëdha të ritmeve të 

shpenzimeve për këmbim të instrumenteve prerëse dhe ndërrim të makinerive të gërmimit si dhe vetë sistemit të 

shfrytëzimit për shkak të vështirësive në gërmim. Këto  vështirësi mund të qojnë deri në shfaqjen e konteksteve 

ndërmjet aktorëve që përfshihen në proces  (  projektuesit ,kontraktorit etj. ). 

Prandaj në këtë punim studimor është kryer analiza e të gjithë faktorëve që ndikojnë në rezistencën ndaj 

gërmimit me makineri dhe  përcaktimi i drejte  i tyre në masë të madhe rrisin kapacitetin e karrierës dhe 

treguesit tekniko-ekonomik të saj. Zgjedhja e ekskavatorëve bazohet në kriteret bazë dhe në hulumtimin e  

ndikimit të rezistencave ndaj gërmimit në kapacitetin shfrytëzues të ekskavatorit . 
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ABSTRAKT 

Në këtë punim shkencor do të trajtohet problemi i projektimit të shfrytëzimit me karierë dhe i planifikimit të 

punimeve minerare të nxjerrjes së mineralit të dobishëm , me qëllim të maksimizimit të fitimit neto, gjatë tërë 

jetëgjatësisë së minierës. Këto probleme  zgjidhen përmes modeleve matematikore për  optimizim të procesit 

teknologjik të nxjerrjes së mineralit ,të cilat marrin parasysh të gjithë faktorët influencues në prodhimtari 

optimale e me kosto minimale. 

Shfrytëzimi i vendburimit shpesh është operacion industrial dhe kompleks, në lidhje me aspektet teknologjike 

dhe të planifikimit. Aspektet e fundit mund të përfshijnë vendimet lidhur me atë se cili mineral dhe me cilën 

renditje do të nxirret. Gjithashtu operacionet e punës në minierë zakonisht janë intensive në aspektin kapital dhe 

afatgjatë si dhe ju nënshtrohet paqartësive në kuptim të: përmbajtjeve në përqindje të metalit në mineral, kostot 

e pritshme të nxjerrjes të mineralit tëdobishëm dhe çmimet e tregut të mineraleve të çmuara që përmbahen në 

mineral.  

Fjalët kyçe: Shfrytëzimi në sipërfaqe ,modeli bllok-2D i minierës, optimizimi matematik i shfrytëzimit 

,,funksioni i qëllimit dhe kushtet e optimizimit.  

 

1. HYRJE  

Problemet e ndryshme të optmizimit të procesit teknologjik të shfrytëzimit të vendburimit me karierë zgjidhen 

me modele matematike të cilat përfaqësojnë situatën praktike në studim. Aplikimi i teknologjisë bashkohore të 

avancuar në industrinë minerare ka krijuar kushte për rritjen e prodhueshmërisë e me shpenzime specifike të 

ulëta (më të vogla) dhe në këtë mënyrë, është zbutur mos harmonizimi ndërmjet nevojave vazhdimisht në rritje 

të ekonomisë për paralëndë mineraletë të gjitha llojeve dhe shfrytëzimit të vendburimeve më të varfra e 

zakonisht në kushte gjeologo-minerare gjithënjë e më të rënda.Minierat me shfrytëzim në mënyrë sipërfaqësore 

mund të ndryshojnë ndërmjet veti në mënyrë të ndjeshme, kështu që ato ndryshojnë në aspektin e llojit të 

paralëndës minerale, llojit të vendburimit (forma, madhësia, sasia, shtrishmëria etj.), numri i komponenteve të 

dobishme, sistemeve të përdorura të shfrytëzimit, strukturës hierarkike-organizative etj. Prandaj, për të zgjidhur 

problemin e planifikimit operativ të prodhueshmërisë minerare dhe për të mundur të zbatohet teknika llogaritëse 

bashkohore duhet të merren parasysh faktorët më të rëndësishëm influencues: tekniko-teknologjik, ekonomik 

dhe organizativ në prodhimtari. Kjo gjë bëhet vetëm duke përdorur modele matematike për optimizim të 

procesit teknologjik të nxjerrjes së mineralit të dobishëm dhe duke analizuar karakteristikat më të rëndësishme 

të shfrytëzimit me karierë të cilat janë relevante për problematiken e planifikimit operativ.Në metodologjinë për 

përcaktimin dhe ndjekja e treguesve tekniko-ekonomik të prodhueshmërisë të punës parashihet ndjekjaq e të 

gjithë parametrave dhe faktorëve të cilët shërbejnë në analizën e prodhueshmërisë të punës në miniera sipërfaqe. 

Modeli matematik merr parasysh të gjithë faktorët influencues të përmendur dhe si rezultat jep planin optimal të 

shfrytëzimit për periudhën kohore të caktuar.Gjatë formimit të modelit matematik, krahas kërkesave  të 

ndryshme të cilat përfaqësojnë aspiratat, ekzistojnë edhe një numër i kufizimeve të cilat lidhen me pajisjen në 

dispozicion kapacitetin e vijave të transportit, strukturën kualifikuese të fuqisë punëtore, etj. Kufizimet mund të 

lindin në të gjitha fazat teknologjike të shfrytëzimit të një vendburimi dhe duhet të merren në konsiderim gjatë 

ndërtimit të çfarëdo modeli. 

Në fakt, kërkesat dhe kufizimet, përfaqësojnë kushtet që duhet përmbushur për realizimin e qëllimeve dhe 

zgjidhjen e problemeve konkrete dhe në modelin matematik shprehen me mos barazime të llojit ≤ ose ≥. Për 

secilën fazë teknologjike (psh. gërmimi, përgatitja, stivimi etj.) është e domosdoshme të ndërtohet (zhvillohet) 

modeli matematik i problemit praktik përkatës dhe të jepen metodat dhe algoritmet që përdoren për zgjidhjen e 

këtyre problemeve të shtruara. 
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2. PROBLEMI I PROJEKTIMIT TË SHFRYTËZIMIT ME KARIERË 

Picard dhe Smith (2004) problemin e projektimit të shfrytëzimit të vendburimit në mënyrë nga sipërfaqja e kanë 

përshkruar si problem të zgjedhjes të një konturi përfundimtar (konturi kufitar) fitimi i përgjithshëm i të cilit , 

dmth. shuma e fitimeve të të gjitha blloqeve brenda konturit, është maksimal ndër të gjithë konturet e 

mundshme. Në vitin 1965, Lerchs dhe Grossmann kanë bërë përpjekjen e parë për zgjidhjen e këtij problemi të 

shtruar. Ata e lidhin grafin e orientuar me nyje të ponderuara, të quajtura graf projekt i minierës (mine graph) 

me rrjetin e blloqeve tre përmasorë. Ata vërejnë se profiti maksimal në konturin e minierës që shfrytëzohet me 

karierë korrespondon me mbylljen maksimale në graf. Graf i orientuar quhet një bashkësi pikash që lidhen 

ndërmjet tyre dy nga dy me vija të orientuara. Pikat quhen kulme të grafit, ndërsa vijat e orientuara që lidhin dy 

kulme (nyje) të grafit quhen harqe. Rrugë nga një kulm(nyje) xi në një kulm xjtë grafit të orientuar G quajmë një 

varg harqesh që lidhin kulmin xi me kulmin xj dhe të tillë që të gjithë këto harqe kanë të njëjtin orientim. 

Gjatësia e rrugës ℓ (μ) nga një kulm xi në një kulm xj të grafit G quajmë shumën e gjatësive të harqeve prej të 

cilëve përbëhet ajo rrugë. Distancë minimale nga xi në xj quhet gjatësia e rrugës më të shkurtër nga nyja xi tek 

nyja xj dhe shenohet me mij. Modeli i realizimit të plotë të projektit optimal të shfrytëzimit të një vendburimi 

me karierë mund të paraqitet me anën e një grafi që quhet grup projekt. Harqet e graf projektit paraqesin një 

veprim (punë) të caktuar të karierës ndërsa nyjet (kulmet) e tij paraqesin përfundimin e një ose disa veprimeve 

të saj. 

Kujtojmë gjithashtu se çdo kulm i graf projektit paraqet përfundimin e disa veprimeve (pra përfundimin e një 

pjese të projektit të shfrytëzimit me karierë) ndërsa kulmi i fundit paraqet përfundimin e gjithë punimeve. Koha 

minimale e realizimit përkstësisht përfundimit të të gjithë punimeve është e barabartë me gjatësinë e rrugës më 

të gjatë nga nyja e fillimit të punimeve xi deri në nyjen e mbarimit të tyre xn. Kjo rrugë më e gjatë (rrugë 

maksimale) nga nyja x1 në nyjen xn quhet rrugë kritike. Emri rrugë kritike vjen nga fakti se çdo zgjatje që mund 

të vije nga vonesat në kohë të ndonjë veprimi (harku) të saj, çon në zgjatjen e përfundimit të të gjithë projektit. 

Një mbyllje në graf është një nënbashkësi e nyjeve të tilla që nese një nyje i përketë kësaj bashkësie, atëherë të 

gjitha pasueset e saj gjithashtu i përkasin bashkësisë, dhe mbyllja është maksimale nëqpftëse shuma e nyjeve të 

ponderuara është maksimale. 

Në mënyrë që muret(faqet anësore) të karrierës (të frontit të punimeve minerare) të një minierë të hapur me 

karierë nuk do të shkatërrohen (shëmben) gjatë operacioneve të shfrytëzimit, minatorët janë gjithmonë të 

kujdesshëm se si të gërmojnë (nxjerrin) blloqet nga fusha minerare (karriera). Kushti që të kemi shpate të 

qëndrueshme është kufizimi kryesor fizik për të cilin të gjitha blloqet me pjesën e sipërme do të nxrren 

(shfrytëzohen) dhe të parandalohet nxjerrja e bllokut të caktuar. Psh. në Figurën 1. në qoftëse këndet e lejuara 

(pa rrezikshme) të pjerrësisë së shpatit pranohen të jenë 450 dhe blloku 6 duhet të largohet (heqet), atëherë kemi 

hequr (larguar) gjithashtu blloqet gjithashtu blloqet 1,2 dhe 3. 

 

  

         

Figura 1. Modeli bllok 2-D i minierës 

Duhet venë në dukje që neve na intereson vetëm shfrytëzimi i blloqeve fitim-prurëse. Për secilin bllok në 

Figurën 2, vlerat e vendosura lart në pjesën e sipërme le të përfaqësojnë vlerat e bllokut kurse numrat 

korrespondues poshtë (nën) përfaqësojnë teritorin kufi të minierave(karierën) kufi (konturin përfundimtar të 

karierës) të blloqeve ku këndi maksimal i minierës është 450 me vlerë 10. Blloku 15 nuk është fitimprurës për ta 

nxjerrë (shfrytëzuar) sepse gjatë nxjerrjes duhet ta marrim gjithashtu blloqet 1 dhe 8, dhe shohim që vlera e 

përgjithshme e këtyre blloqeve është -1. Blloqet 2,3,4,5,9 dhe 10 përfaqësojnë një alternativë, dhe karieren me 

konturin kufi më të vogël, meqenëse vlera e blloqeve të hequr (nxjerra)6,11 dhe 16 është zero, dhe për këtë nuk 

kontribuojnë fare. Duke qenëse blloqet mbrenda kufirit përfundimtar të karierës përmbajnë një sasi të mineralit 

profitabil, ata duhet të nxirren (shfrytëzohen). 

  

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 11 12 
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Figura 2. Bllok modeli 2D i minierës me vlerat e dhëna të blloqeve 

Problemi i projektimit të shfrytëzimit me karierë mund të paraqitet si problem i teorisë së grafeve i definuar me 

grafin e orientuar G=(V,A), ku V është bashkësia e nyjeve (nodes) dhe A është bashkësia e harqeve A(arcs). 

Çdo bllok korrespondon me një nyje dhe shoqërohet  me një peshë. Kjo peshë, e cila mund të jetë ose pozitive 

ose negative, përfaqëson vlerën e profitit nga nxjerrja e bllokut (Lerchs dhe Grossmann, 1965). Ekziston një 

hark i orientuar nga nyja inë nyjen j në qoftë se blloku i nuk mund të nxirret përpara bllokut j, i cili është në 

shtresën drejtpërdrejt sipër bllokut i. Për të vendosur se cilat blloqe do të shfrytëzohen në mënyrë që të 

maksimizohet profiti, bashkësia maksimale e peshave të nyjeve në graf ashtu që të gjithë pasardhësit (pasuesit) e 

të gjithë nyjeve në bashkësi janë gjithashtu të përfshira në bashkësinë që duhet të gjendet. Sikurse është 

përmendur më parë, kjo bashkësi është mbyllja maksimale e grafit. 

Problemet që modelohen dhe zgjidhen me grafet  janë të shumta dhe të larmishme. Me qëllim që të japim 

formulimin e optimizimit matematik të problemit  të projektimit të shfrytëzimit me karrierë, jepim simbolet e 

mëposhtme: 

V= bashkësia e të gjithë blloqeve  që mund të nxirren (shfrytëzohen). 

A=bashkësia e çifteve (i,j) të blloqeve të tillë që blloku j është blloku fqinjë me i të cilin duhet hequr përpara se 

të mund të nxirret blloku i. 

ci= kostoja e shfrytëzimit dhe përpunimit të bllokut i. 

ai= të ardhurat e fituara nga blloku i-të 

xi={
1, 𝑛ë𝑞𝑜𝑓𝑡ë𝑠𝑒𝑏𝑙𝑙𝑜𝑘𝑢𝑖𝑢ë𝑠ℎ𝑡ë𝑛𝑥𝑗𝑒𝑟𝑟ë.

0, 𝑛ë𝑟𝑎𝑠𝑡𝑒𝑡ë𝑡𝑗𝑒𝑟𝑎
 

fi =fitimi i përftuar nga nxjerrja dhe përpunimi i bllokut i-të(dmth.fi=ai-ci). 

Të ardhurat ai vlerësohen me anë të informacionit nga marrja e provave nga shpimet. Modeli matematik i 

optimizimit për maksimizimin e profitit të përgjithshëm të minierës prandaj jepet si në vijim: 

 maxΣpi∙xi 

me kushtet: 

 xi≤xj,( i,j)𝜖A 

 xi𝜖{0,1},  i𝜖V.        (1) 

Kushti xi≤xj nënkupton që blloku j duhet të nxirret para bllokut i, kur plotësohet kriteri i qëndrueshmërisë së 

shpateve. Bashkësia A përfshinë kushtëzimet edhe qëndrueshmërinë e shpateve edhe paraprirjen e 

drejtpërdrejtë.  

Kufizimet e  lehtësimit të modelit të programimit linear(1), ku kushti x𝜖{0,1} është zëvendësuar me 0≤xi≤1, që 

formojnë matricen unimodulare. Prandaj, lehtësimi  i programimit linear posedon veçorinë e tërësisë, sepse të 
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gjitha pikat ekstreme janë numra të plotë (Rhys, 1970). Kushti xi𝝐{0,1}prandaj mund të zëvendësohet me 

0≤xi≤1 pa ndryshuar vlerat objektive optimale. 

 

3. PËRSHKRIMI I PËRGJITHSHËM I FORMULIMIT TË FLUKSIT MAKSIMAL TË PROBLEMIT 

TË PROJEKTIMIT 

Për grafin e orientuar ose rrjetin e dhënë, G=(V,A), ku V do të përfaqësoj bashkësinë e nyjeve kurse A 

bashkësinë e harqeve, janë shtuar burimi i informacionit s dhe thellimi t . Burimi është nyja e fillimit për fluksin  

nga rrjeti i procesit teknologjik dhe thellimi është nyja e funditpër fluksin. Secilit hark (i,j)𝝐A le të vihet në 

korrespondencë kapaciteti u(i,j)≥0kurse  v(i,j) le të jetë fluksi përgjatë harkut (fluksi i harqeve). Çdo harku (i,j) 

𝝐A nevojitet  t’i vihen në korrespondencë vlerat v(i,j) që plotëson kushtin v(i,j)≤u(i,j), ashtu që për çdonjërën 

nyje përveç s dhe t, shuma e vlerave të vëna në korrespondencë  të harqeve të cilat hyjnë në nyje duhet të jenë të 

barabartë me shumën e vlerave që vihen në korrespondencë të harqeve që dalin nga ajo. Mëtej kërkohet për të 

maksimizuar  shumën e vlerave që u vëhen në korrespondecë harqeve që dalin nga burimi, dhe gjithashtu që 

hyjnë në thellim(avancim), që është fluksi i përgjithshëm në rrjetin e procesit teknologjik zinxhiror. 

Problemi i fluksit maksimal është për të gjetur fluksin e mundshëm përmes rrjetit i cili është maksimal. Tani, 

N=(𝑽′
′𝑨′) pranojmë të jetë rrjeti që është shoqëruar me grafin e orientuar G, ku V’=V∪{s}∪{t}. Prerja (S,T) në 

rrjetin e procesit teknologjik N e cila veçon (shkëputë) s dhe t është copëtimi (ndarja) e nyjeve të V’ me sЄS dhe 

tЄT, SUT=V’dhe S∩T=ϕ. Kapaciteti C(S,T) i një prerje (S,T) është shuma e kapaciteteve të të gjitha harqeve të 

prerjes së plotë. Në këtë mënyrë: 

 C(S,T)=∑ u(i, j𝑖Є𝑆,𝑗𝑒𝑇 )        (3) 

Prerja e fundme është prerja me kapacitet të fundëm kurse prerja minimale është prerja me kapacitet minimal 

nder (midis) të gjitha prerjeve (S,T). Përcaktimi i prerjes minimale të rrjetës N është ekuivalent me gjetjen e 

fluksit maksimal në N, nga s deri te t. Fordi dhe Fulkerson (1962) ketë e përkufizojnë si: 

 maxf=minC(S,T)                                                                                                                  (4) 

                           (S,T)        

ku f- është vlera e fluksit. 

Fordi dhe Fulkerson (1956) kanë ndërtuar algoritmin i cili llogarit fluksin maksimal në një rrjetë të procesit. Për 

sa kohë që ekziston një trajektore, fluksi dërgohet përmes njërës nga këto trajektore (kalon pë.rgjatë njërës prej 

këtyre trajektoreve). Pastaj gjendet trajektorja tjetër dhe kështu me radhë. Trajektorja me kapacitet të 

disponueshëm quhet trajektorja e shtuar . Për të përshkruar algoritmin, duhet të theksohet që për çdo hap në 

proces ruhen rregullat si në vijim: 

v(i,j)≤u(i,j), do të thotë, fluksi nga i deri në j nuk kalon kapacitetin. 

v(i,j)= - v(i,j), dmth. mbajtja e fluksit të dobishëm ndërmjet i dhe j. Ta zëmë nësenjësitë (blloqet) lëvizin nga i 

deri në j, kurse njësitë (nyjet) b nga i deri në j, atëherë v(i,j)=a-b dhe v(j,i)=b-a. 

∑jevv(i,j)=0, përveç nëse i=s ose j-t. Dmth. fluksi i dobishëm në nyje është zero, përveç për burimin, i cili 

,,prodhon” fluksin dhe thellimin i cili ,,konsumon” fluksin. 

Kjo do të thotë që fluksi në rrjet është fluks legal (i ligjshëm) pas së celit raund (cikel) në algoritem). Ata 

përcaktojnë rrjetin rezidual Nv=(V,𝑨𝒗
′ ) si rrjetë me kapacitet uv(i,j)=u(i,j)-v(i,j)  dhe jo fluks. Vlen të theksohet 

se nuk është e sigurt se A’=𝑨𝒗
′ , me qenë se dërgimi i fluksit në harkun (i,j) mund ta mbyllë harkun (i,j) në rrjetën 

reziduale. Algoritmi është si më poshtë: 

Të dhënat (inputs): Grafi N me kapacitet të fluksit u, burimit s dhe thellimit t 

Rezultati (outputi): Fluksi nga  s   deri në  t  i cili është maksimal. 

v(i,j)← 0 për të gjitha harqet (i,j)𝜖A’ 

Kur ekziston trajektorja p nga s deri në t në Nv me uv(i,j)>0 për të gjithë (i,j)𝜖p 

Gjendet uv(p)=min{uv(i,j)│(i,j)𝜖p} 

Për secilin hark (i,j)𝜖p: 

v(i,j)←v(i,j)+uv(p), dmth.kalohet fluksi përgjatë harkut. 
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 v(j,i)←v(j,i)-uv(p), dmth. zvogëlohet fluksi përgjatë harkut, ose që është e njëjtë, e dërgon fluksin në drejtim të 

kundërt . 

 

VLERA  E BLLOKUT NË PROCESIN E OPTIMIZIMIT 

Optimizimi i minierave me shfrytëzim me karierë nënkupton gjetjen e renditjes të gërmimit (shfrytëzimit) të 

bllokut në modelin e vendbanimit. Rruga e shfrytëzimit optimal të blloqeve përftohet me zbatimin e njëres nga 

metodat të cilat jepen paraprakisht. Secila metodë bazohet në ndarjen e vendburimit në blloqe, kurse është e 

ndryshme në qasjen (metodikën) e përzgjedhjes të renditjes optimale të shfrytëzimit. Për të marr zgjidhjen 

optimale, secili bllok në model i vëhet në korrespondencë vlera ose bashkësia e vlerave. Këto  janë vlerat e 

parave të cilat e përcaktojnë çmimin e prodhimit dhe procesin teknologjik të prodhimit. 

Blloqet nga të cilët përbëhet modeli munden të kenë vlera të ndryshme. Këto kryesisht janë: vlera të natyrës 

ekonomike (shpenzimeve, çmimeve) ose gjeoteknike (qëndrueshmëria e shpateve). Parimet themelore (bazë) 

janë: 

Me supozimin që vendburimi tashmë është ,,zbuluar”, koeficienti i zbulimit dhe koeficienti kufitar i zbulimit 

janë jo relevante për blloqet që do të gërmohen; thelbësore është që vlera (cilësia) e paralëndës minerale të 

mbulon shpenzimet e shfrytëzimit; 

Përveç rritjes së pashmangshme të shpenzimeve (të eksploatimit), duhet të përfshihen të gjitha shpenzimet e 

përgjithshme sepse në të kundërtën do të merret një karierë  e cila në vitet e fundit nuk do të mbulonte 

shpenzimet, dmth. do të operoj me bilans negativ. 

Definimi, dmth. llogaritja e vlerave të blloqeve ndryshon nga metoda në metodë, ndryshimi konsiston në 

definimin e shpenzimeve të veçanta. Vlera e bllokut kryesisht ka të bëj me bllokun e zbuluar, dmth. bllokun të 

cilin duhet gërmuar (nxjerrë), dhe përmban fitimin e realizuar nga shitja e paralëndës minerale në bllok të 

zbritur (reduktuar) për shpenzimet e shfrytëzimit dhe pasurimit. 

 

Përveç vlerave ekonomike të cilat vlejnë për bllokun, mund të përdoren edhe këto vlera: 

✓ Cilësia e paralëndës minerale 

✓ Vëllimi i materialit në bllok 

✓ Karakteristikat përpunuese (të prodhimtaris) 

✓ Intensiteti i çarjeve në masiv 

✓ Drejtimi i shtrirjes së çarjeve, 

✓ Vlerësimi i shpenzimeve të nxjerrjes në funksion të përzgjedhjes së pajisjes, thellësisë, shkallës 

(cilësia) të prodhimit etj. 

✓ Fitimi i realizuar nga shfrytëzimi i bllokut 

 

Në qoftë se bëhet fjalë për shtresat që ndërpriten ose shtresat me ndërfutje të shtërpes, formohet modeli i 

blloqeve jo të rreullt-prizmatik(dy faqe anësore të prizmit duhet të jenë të barabarta). Për modelet e këtilla 

zbatohet programimi linear. Formimi i blloqeve prizmatik nuk e rrit (shton) problemin, por vetëm koha e 

përpunimit është diç më e gjatë (veprimet i kryen kompjuteri). 

Çmimi i tregur ka rol mbizotërues gjatë vlerësimit të suksesit të shfrytëzimit. Gjatë procesit të përgatitjes është 

shumë e rëndësishme të përcaktohet nëse blloku është në mineral të dobishëm ose në mbulesë. Kjo veçanërisht 

është e rëndësishme për zonën kufitare të vendburimit, ku blloku mundet të përmban edhe paralënden minerale 

dhe të mbulesës e përzierë (përzierjen e paralëndës minerale dhe të mbulesës). Në këtë rast vjen deri te varfërimi 

i cili definohet me koeficientin kufitar të cilësisë. 

Numri i faktorëve influencues gjatë definimit të vlerave të bllokut në model varet nga të dhënat në dispozicion 

dhe kohen e disponueshme për llogaritje dhe pajisjen. Sa më i madh të jetë numri i faktorëve me ndikim në 

disponim aq më i madh do të jetë preciziteti i përllogaritjes, por duke marr parasysh natyrën e faktorëve me 

ndikim, të gjithë ata mund të reduktohen vetëm në një, e ky është çmimi i paralëndës minerale (metalit) në treg. 

Si rezultat përfundimtar i procesit kompjuterik përftohet bllok-modeli në të cilin secili bllok është shenuar me 

vlersën më të madhe të çmimit të shfrytëzimit (gërmimit, transportit) të një toni të mineralit shkëmbor dhe të 

përftohet sasia e prodhimit e cila duhet të shitet në mënyrë që të mbulohen shpenzimet e gërmimit të një toni të 

mbulesës (vlera e cila merret në saje të nxjerrjes të çdo blloku). 
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6. PËRFUNDIMET  

Vlerësoj së ky punim paraqet kontribut modest në përpjekjet për trajtimin e metodave të optimizimit ,cilat mund 

të zbatohen  për  të gjetjen e shpërndarjes optimale të kamionëve në vendet e ngarkimit dhe shkarkimit  ,gjatë 

shfrytëzimit të vendburimeve me  karrierë duke zbatuar sistemin Ekskavator--Kamion ,pa pretenduar së janë 

trajtuar të gjithë metodat e optimizimit që përdoren për përzgjedhjen e drejt të mënyrës së shpërndarjes racionale 

dhe  optimale të pajisjeve të ngarkim-transportit.Ky punim studimor është realizuar në dy faza : 

Në fazën e parë është bërë  përcaktimi i numrit optimal të kamionëve të cilët do të mbulojnë punën e secilit 

ekskavatorë në sistem duke u mbështetur në modelim matematik të ndërtuar bazuar në teorinë e rrjetit të mbyllur 

të pritjes në radhë .Në fazën e tjetër është përcaktuar  mënyra së si duhet të shpërndahen kamionët tek 

ekskavatorët  duke përdorur   modelin e programimit linear . 

Përmes një shembulli  është demonstruar praktikisht vlefshmëria e metodave të trajtuara në ketë studim  dhe 

rezultatet e  përftuara tregojnë në mënyrë të qartë zbatueshmërinë e këtyre metodave në problemin e planifikimit 

të operacioneve të ngarkimit të transportit në kariera. Metodat e optimizimit të trajtuara  në këtë studim  

paraqesin potencial të fuqishëm dhe janë të dobishme për planifikimin e proceseve të ngarkimit dhe transportit 

në minierat që nxjerrjen e mineraleve të dobishme e realizojnë me karierë dhe sidomos në fazën e prokurimit të 

pajisjeve .Duke pasur parasysh se  çmimi i shfrytëzimit të ekskavatorëve dhe kamionëve është disa qindra euro 

për punë brenda një ore ,aplikimi praktik i metodave të optimizimit mundëson kursimin e konsiderueshëm të 

shpenzimeve të ngarkim –transportit .Modeli teorik i konstruktuar në këtë studim , për optimizimin e sistemit 

Ekskavator-Kamion dhe i provuar për një serë ekskavatorësh lopatar dhe kamionësh vetëshkarkues mund të 

zbatohet edhe në karrierat tjera me kushte tekniko-minerare të ngjashme. 
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ABSTRAKT 

Çmimi i shitjes të koncentrateve të plumbit dhe të zinkut, është funksion i disa variableve të pavarura eksterne, 

të cilat zakonisht kanë kotacione ditore që publikohen në LME (London Metal Exchange). Kalkulimi i drejtë i 

çmimeve të shitjes së koncentrateve, përcakton çmimin e 1 ton xeherori që nxjerret nga miniera, pra determinon 

edhe ekonominë e përgjithëshme të kompleksit prodhues minierë – flotacion. Metodologjia e kalkulimit përmes 

NSR (Net Smelter Return) mbetet mënyra më e preferuar për këtë. Elementet përbërëse dhe ndikuese në NSR 

(çmimet e metaleve, shfrytëzimet metalurgjike, kualiteti i koncentrateve dhe shpenzimet e përpunimit 

metalurgjik) janë të lëkundëshme në kohë dhe hapsirë, dhe njohja e mirë e tyre, është parakusht që një person të 

kualifikohet si ekspert i shitjes së koncentrateve.. Për xeherorin dhe koncentratet që prodhohen në minierën dhe 

flotacionin Trepça, janë bërë kalkulimet krahasuese duke shfrytëzuar modelin matematikor bazuar në metal – 

ekuivalentin dhe mënyrën klasike të llogaritjes. Vlerat e llogaritura janë shfrytëzuar që me model parashikues, të 

caktohen parametrat ekonometrik të afarizmit për një periudhë të ardhëshme. 

Fjalët kyçe: Koncentrati, Berza, NSR, Cut-off-grade, metal equivalent, Break-Even. 

 

KONCENTRATET DHE PËRBËRJA E TYRE 

Shumë investitorë dhe njerëz të biznesit xehetar, nuk janë në dijeni të plotë dhe nuk i kuptojnë sa duhet dhe si 

duhet  relacionet (raportet) ndërmjet vlerës totale të metalit në koncentrate dhe të përqindjes neto nga ajo vlerë, e 

cila aktualisht i takon prodhuesit  apo shitësit, në rastin tonë - minierës. Në të shumtën e rasteve, me kushtet e 

shitjes lidhen edhe një mori kostosh që duhet konsideruar gjatë kalkulimeve, e të cilat,  shumica e ekonomistëve 

dhe inxhinierëve nuk i kanë parasysh apo nuk i kuptojnë fare.  

Xeherorët lëndorë që nxjerrën nga minierat eplubit dhe zinkut në Kosovë, i nënshtrohen procesit të pasurimit për 

të përfituarkoncentratet të cilët janë produkti final komercial i minierave dhe që i ofrohen për shitje 

metalurgjikëve gjegjës. Koncentratet e fituara (ndaras ai i Pb dhe ai i Zn) kryesisht përbëhen prej sulfideve të Pb 

(në formë të PbS) respektivisht të Zn (në formë të ZnS), mirëpo, që të dyja këto brenda veti përmbajnë edhe një 

varg metalesh tjera me vlerë të cilat në procesin e trajtimit metalurgjik, mund të ekstraktohen. Këto metale 

shtesë (Ag, Au, Sb, As, Bi, Cd, Cr, Co, Ga, In, Hg, Pt, Tl, Ta Ti Va, etj) kanë vlerën e tyre dhe në të shumtën e 

rasteve, metalurgjikët i nxjerrin, por nuk i paguajnëminierave, pra, përveç vlerës së Ag, nuk janë pjesë përbërëse 

e NSR të kalkuluar.  

Koncentrati i plumbit që prodhohet në flotacionet e kompleksit xehetar “TREPÇA”, përmbanë rreth 72.5% Pb, 

970 – 2150 g/ton Ag, rreth 10 g/ton Au, si dhe sasi të konsiderueshme të metaleve  Bi, Te Se; njëkohësisht, 

koncentrati i Zn (49% Zn), përmbanë edhe Cd, Ag, In, Va  dhe Tl.  

Koncentrat zakonisht janë specifik për shkritoret e veçanta. Kështu, një shkritore e  plumbit ose një shkritore 

zinku nuk mund të përdoret për shkrirjen e koncentratit të  bakrit (et vice versa). Në fakt, çdo përbërje e Cu në 

një koncentratet të Pb ose të Zn, është përgjithësisht problematik dhe paraqet pengesa në procesin e shkrirjes 

dhe të rafinimit, kështu që psh, edhe pse Cu është metal i dobishëm, shumë metalurgjikë të Pb dhe Zn në 

kontratat blerëse, e ndëshkojnë (penalizojnë) prezencën e Cu në koncentrat.  

Pra, koncentratet brenda veti, përveç metaleve të dobishme që mund të ekstraktohen në procesin e mëtejshëm 

metalurgjik, ato mund të përmbajnë edhe metale tjera, të cilat gjatë shkrirjes metalurgjike të koncentrateve, 

pengojnë procesin apo janë ndotës enorm dhe të rrezikshëm të mjedisit, dhe për këtë shkak, prezenca e këtyre në 

koncentrate, ndëshkohet (penalizohet) nga ana e metalurgjikëve, gjë që shkon në dam të minierave, edhepse 

prezenca e tyre nuk mvaret nga minatorët, por nga kushtet e përgjithëshme në paragjenezën mineralogjike, gjatë 

krijimit të vendburimit.Zakonisht, penalizimi për  këto lloje të “pa pastërtive” rregullohet me kontratat e shitjes 

së koncentrateve. 
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Sipas rregullit, xeherorët e Pb dhe Zn të një paragjeneze, trajtohen në flotacion dhe fitohen dy produkte të ndara 

- koncentrati i Pb dhe ai i Zn (figura 1 - skema e thjeshtësuar e flotacionit Trepça)). Në disa raste më të rralla, 

prodhohet vetëm një “koncentrat kolektiv”  (bulk concentrate, ose koncentrati kolektiv) i cili përmbanë që të dy 

metalet kryesore Pb dhe Zn, si dhe të gjitha metalet tjera përcjellëse.  

Xehe nga 

Miniera

Flot

Bazë Pb

Pastuesi

K/Pb

Flot

kontroll.Pb

Flot

Bazë Zn

Pastuesi

K/Zn

Flot

kontroll. Zn

Sterili def.

Në m inierë
 

Figura 1. Skemateknologjike e flotacionit TREPÇA 

 

Koncentratet selektive (ndaras, K/Pb dhe K/Zn), trajtohen në procese të ndara metalurgjike. Viteve të fundit po 

merr hov teknologjia e shkrirjes së koncentrateve të Pb në procesine njohur me emrin AUSMELT, kurse 

koncentratet e Zn në të shumtën e rasteve trajtohen në procesin hidrometalurgjik, me trajtim të veçantë të 

hekurit - përbërës në koncentrat (Geotite, Jarosite dhe Hematite procesi). Koncentratet kolektive zakonisht 

trajtohen me procesin metalurgjik ISP (Imperial Smellting Process), ku Zn “kapet” në gazëeat e procesit të 

shkrirjes. 

SHITJA E KONCENTRATEVE 

Në të dy rastet, me kontratat e shitjes, kualiteti (përbërja e metalit të dobushëm në koncentrat) i përcaktuar në 

laborator,paraprakisht zbritet (deducted), te plumbi për 3 njësi të përqindjes (ose mirret shfrytëzimi metalurgjik 

95%) dhe te  Zinku për 8 njësi (ose mirret shfrytëzimi metalurgjik i Zn prej 85%). Përcaktimi i çmimit për një 

ton të koncentratit që i paguhet minierës (NSR), fillimisht sa për orientim global, mund të bëhet duke llogaritur 

sipas relacionit: 

(1)                      
10000

TC
cba

NSR −


=
 

Ku janë: 

a – çmimi i metalit gjegjës (Pb ose Zn) në berzë, i përcaktuar sipas kotacionit të kontraktuar dhe i shprehur në 

US$/ton të metalit me pastërti të lartë (99,99%); 

b – shfrytëzimi i kontraktuar metalurgjik (për Pb = 95%, për Zn = 85%) 

c – kualiteti i koncentratit (përbërja e metalit të dobishëm kryesor në koncentrat. Zakonisht është për Pb = 70% - 

75%, për Zn = 46-49%); 
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TC – Shpenzimet e përpunimit metalurgjik (Treatment Charge) 

Çmimi i metaleve në berzë, shpeshherë din të jetë spekulativ, me ndikimet e grupeve të interesit në nivelin 

global, por gjithësesi, aplikimi i tyre në kalkulimet e obligimeve të ndërsjella minierë – metalurgjik, sot është 

standard botëror. Preferohet që miniera apo grup minierash çdoherë të aftësojnë disa ekpsertë në lëmin e 

përcjelljes së ecurisë së çmimeve në berzë si dhe të fitojnë aftësitë e parashikimit profesional të ecurisë së këtyre 

çmimeve në një të ardhëme, edhepse, sipas njohurive, sa më i largët të jetë intervali parashikues, besueshmëria e 

parashikimit gjithnjë është më e vogël. Në tabelën 1 dhe në figurën 2 janë paraqitë lëvizjet e çmimeve të Pb,  Zn 

dhe të Ag në berzë, në disa vite të fundit, por kjo nuk është bazë e mjaftueshme për parashikim kualitativ të 

ecurisë së tyre në të ardhëmen. (Rreth metodave të parashikimit të çmimit të metaleve në treg, shiko literaturën 

[1]). 

     

Tabela 1, Ecuria e çmimeve në berzë 

Viti Pb Zn Ag 

2013 2140 1910 768.5 

2014 2096 2162 614.6 

2015 1788 1934 506.6 

2016 1867 2091 552.6 

2017 2315 2891 549.9 

2018 2240 2922 506.3 

2019 2015 2704 496.3 

 

 

Figura 2. Ecuria e çmimeve të Pb, Zn dhe Ag në berzë 

 

Në çdo rast, çmimit bazik të koncentrateve duhet ti shtohet edhe vlera e metaleve të çmuara, përmbajtëse në 

koncentrate, nëse përmbajtja e tyre është mbi pragun e caktuar teknologjik të definuar me kontratë. Pra, metalet 

e çmuara prezente në koncentrat kufizohen vetëm nga aspekti i përbërjes minimale të prezencës së tyre dhe 

paguhen ose pa zbritje, ose me një zbritje simbolike deri në 5%. Kjo është kështu, nga se argjendi mbi një 

përmbajtje minimale (të deklaruar nga metalurgjia), mund të rikuperuhet lehtë, mirëpo ndodhë që metalurgjia 
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nuk është në gjendje që ta ekstratoj fare. Në disa shkritore kanadeze dhe australiane, mbetjet metalore argjendi / 

ari shiten në një fabrikë përpunimi(palë e tretë) që është e specializuar në trajtimin e këtyre materialeve të 

mbetjeve. Në kompleksin metalurgjik TREPÇA, me lehtësi gjatë 1 viti ndaheshin rreth 100.000 Kg Argjend 

(99,999% Ag) dhe rreth 350 Kg Ari. 

Çështje pak ca më e ndërlikuar paraqet definimi dhe përcaktimi konkret i  shpenzimevetë përpunimit 

metalurgjik për 1 ton të koncentrateve  (Treatment Charge - TC). Në të shumtën e rasteve, kjo kategori 

kontraktohet në baza vjetore duke u mbështetur në çmimin bazë të metalit kryesor, që raportohet në berzë. Për 

shembull, në kontratën e shitjes së koncentratit  precizohet TC = 156 US$ për çmimin bazë të Zn në LME prej 

2000 US$.Kësaj gjithashtu mund ti bashkangjitet edhe një shkallë ngritëse/rënëse (p.sh. ±15US$/100 US$), për 

të rikalkuluar shpenzimet e përpunimit në rastin e ndryshimit të çmimeve në berzë. Kjo nënkupton që nëse 

çmimi i metalit Zn në berzë në momentin e liferimit të koncentratit është 3000 US$/ton, TC do të marrin një 

vlerë për 150 US$/ton koncentrati më shumë se vlera e vendosur në kontratë, pra tash do të jetë TC = 156 + 150 

=356 US$ për çdo ton koncentrati të dërguar në shkritore. 

Pagesa e cila përfundimisht i takon minierës, e vlerësuar dhe e kalkuluar në bazë të matjes së peshës dhe 

kualitetit të koncentrateve të dërguara në shkritore, dhe e cila pra në zhargonin biznesor quhet Neto Pagesa e 

Shkritores (Net Smelter Return – NSR), për ekonominë minerare çdoherë kërkohet që të përmbushë kushtin 

elementar: 

(2)                               OpCNSR 
 

Ku OpC, paraqesin tërësinë e kostove të nxjerrjes dhe përpunimit të xeheve deri në koncentrate komerciale 

(Operation Costs). Në të kundërtën, miniera do të tregonte humbje afariste substanciale. 

Së fundi, trajtohen edhe elementet  penalizuese të cilat pengojnë apo “kontaminojnë”  procesin metalurgjik. Për 

koncentratet e Pb dhe të Zn, elementet penalizuese të zakonshme janë  Bi, Sb, Cd, As, Co, Cu, etj. Ka shumë 

elemente të tjera penalizuese dhe nëse përbërja e cilitdo nga këto elemente është mjaft e lartë (mbi të 

ashtuquajturin pragun teknologjik), koncentrati i këtillë ndodhë që edhe nuk mund të jetë as i shitshëm. 

Pra, minierat përmes NSR, marrin mbrapa vetëm një përqindje të caktuar nga vlera reale e metaleve të 

përmbajtura në xehen e prodhuar, Të supozojmë që nga miniera janë nxjerrë 20 ton xeheror, me përbërje Pb = 

4%,  Zn = 3% dhe Ag = 65 gr/ton. Nga kjo sasi e xehes do të duhej të nxjerret 1 ton koncentrat plumbi, dhe 1.08 

ton koncentrat zinku. Në koncentratin e Pb është edhe sasia e caktuar e Ag. Po të merren vlerat aktuale të këtyre 

3 metaleve (mesatare për 6 muaj 2019: Pb = 2015 US$/ton, Zn = 2704 US$/ton dhe Ag =496 US$/kg), nxjerret 

vlera e 1 ton xeherori prej 194 US$. Mirëpo shuma neto që i paguhet minierës, për këto koncentrate të 

prodhuara është gjithësej 123.3 US$ për 1 ton xeheror, që do të thotë që minierës i kthehet vetëm  63.6 % e  

vlerës së metaleve në xehen e prodhuar. Këtë çështje shumë nga investitorët dhe menaxherët nuk i kuptojnë dhe 

si pasojë bëjnë edhe gabime në vlerësimet e tyre operative. 

Në çdo kontratë të shitëblerjes së koncentrateve të metaleve bazike, negociohen dhe vendosen edhe kushtet e 

ashtuquajtura “kushtet e paritetit”, me të cilat bëhet pikëndarja e bartjes së shpenzimeve tjera përcjellëse gjatë 

liferimit të koncentrateve nga depoja e flotacionit e deri te depoja e blerësit – metalurgjikut. Në opcion janë me 

dhjetëra terme të shitjes, dhe secili nga këto terma brenda veti mund të përfshinë deri në dhjetë shërbime me 

pasoja financiare.Kushtet e shitjes mund të rradhiten nga  Ex Works ("EXW"), ku blerësi paguan për çdo gjë, 

përveç kostove të magazinimit, dhe deri te Dividend Duty Paid ("DDP")  - ku shitësi paguan për gjithçka. 

Shërbimet e kontraktuara mund të përfshijnë deponimin dhe kostot përkatëse; ngarkimet dhe ngarkesat e 

mallrave; tarifat dhe detyrat e mbërritjes; dhe taksat. Në të shumtën e rasteve, koncentratet e metaleve bazë 

shiten duke vendosur në kontratë kushtet e definuara si "CIF" ose si "FOB" (uzansat tregtare të paritetit, 

pikëndarjes së kostove). 

Gjithësesi, negociimi i kushteve të pranueshme  të shitjes për minierën si prodhuese e koncentrateve,  është një 

fushë e papërshtatshme për negociuesit e pa eksperiencë, çka mund të shkakton një kosto të “padukshme” por të 

madhe për minierën, prandaj kjo pjesë e negociatave duhet ti lëhet ekspertëve.  

Në tabelën 2 në vijim, është paraqitur modeli i thjeshtësuar i kalkulimit të çmimit të shitjes së koncentrateve të 

Pb dhe të Zn, sipas kotacionit aktual të çmimeve në berzë të identifikuar në Qershor/2019. Në bazë të këtij 

kalkulimi është kalkuluar edhe vlera e 1 ton xeherori që del nga miniera, në çoftëse prodhohet me kualitetin e 

duhur. 
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VLERAT E LLOGARITURA 

    

Vlerathyrësenë Model 

        

Xeherori:   

K/Pb 

  

K/Zn 

    

Sasia (ton) 20 

1.0 ton 

 

1.085 ton 

   

Cilësia 

  

        

Pb (%)   3.89% 

Metal nëkoncentrat 

     

Zn (%)   3.00% 

0.700 t Pb 

 

0.51 t Zn 

   

Ag (g/t)   65.00 

           
1.17   Kg Ag 

        

        

Shfrytëzimetnëflot. 

Vlera e metalevenëkoncentrate 

    

Pb = 

 

90% 

        

Zn  = 

 

85% 

1941 $/t  konc   1087 

    

Ag =  

 

90% 

           
Ndalesat     

       

        

Çmimet 

 
204.5 $/t  konc   250.8 

    

Pb ($/t)   2045 

        

Zn ($/t)   2508 

Tëhyratpërminierën 

    

Ag (g/t)   522.34 

           
1736 $/t  konc   836.4 

    

T/C faktorët 

  

        

Pb 0.1 

 

NSR: 2573   

$/2 t 

(K/Pb+K/Zn) 

   

Zn 0.1 

 

           
Vlera e 1 t xehe 

       

          

 

128.64 $/t  

       
 

Tabela 2. Modeli i llogaritjes së NSR 

 

Por, në shfrytëzimin nëntokësor të xeherorëve polimetalik, llogaritjet ekonomike nuk mbarojnë vetëm me kaq, 

duke përllogaritur NSR dhe duke e krahasuar atë me totalin e kostos operative, për të vendosur që një bllok 

minerali të shpallet xeheror (që duhet nxjerrur) apo të shpallet steril (që duhet lënë pa shfrytëzuar). Për të larguar 

këto dilema, kërkohet një plan operativ i minierës mjaftë i përpiktë, ashtu që për çdo njësi kohore brenda planit 



International Multidisciplinary Geosciences Conference IMGC2019 
 

223 

 

(ditë, javë, muaj), të kalkulohet një “Cut-off-grade” dhe në harmoni me këtë, në mënyrë proporcionale të 

nxjerren nga nëntoka edhe partitë e “pasura” të mineralit, por edhe partitë e “varfëra”, por gjithnjë duke arrijtur 

një “kumulativ ditor” të kualitetit mbi ose në kufi me “Cut-off-grade”.  

Pothuaj të gjitha vendburimet e metaleve bazike që janë identifikuar dhe shfrytëzohen në Kosovë, janë  xeherorë 

të Pb – Zn – Ag, që brenda vetes përmbajnë një varg metalesh  të rikuperueshme. Në praktikën e deritashme të 

menxhimit minerar, nuk është shtruar as në  aspektin shkencor e as në atë pragmatik, çështja e kalkulimit dhe të 

operimit me termet e rëndësishme, siç janë kualiteti i xeherorit i shprehur përmes  “Metal ekuivalentit” apo 

edhe paraqitja reale e vlerës së definuar si NSR të shprehur në njësi monetare (USD/ton, ose €/ton), vlerë kjo e 

cila realisht dhe përfundimisht i paguhet minierës për 1 ton të koncentratit të shitur. 

Llogaritja NSR kërkon më shumë të dhëna hyrëse, të tilla si shkalla e rikuperimit metalurgjik, karakteristikat e 

koncentratit, selektiviteti dhe kostot, si dhe parametrat e pagueshëm të shkritores. Megjithatë, rezultati 

përfundimtar është një vlerë NSR që mund të lidhet drejtpërdrejt me kostot operative. Për shembull, nëse një lloj 

xeherori ka një kosto  të nxjerrjes dhe të përpunimi prej 85 $ /ton të xehes dhe ngarkesa tjera prej 50 $ /ton ton 

të xehes, atëherë për të arritur kufirin e rentabilitetit, vlera e  NSR duhet të kalojë 135 $ / ton të xehes. Nëse në 

kosto  përfshihen kostot e minierës, të flotacionit dhe  kostot substanciale kapitale, atëherë vlera e  NSR duhet të 

jetë edhe më elartë [2]. 

Në tabelën 3 janë paraqitë vlerat e NSR që i kthehen minierës, për çmimet konkrete të arritura për metalet Pb, 

Zn dhe Ag në treg. 

Tabela 3. NSR nga Xeheja lëndore deri te koncentrati i shitur 

Vlerat ($) Pb Ag Zn   SUM NSR (%) 

Çmimitreg 2045 522 2508   

  
Nëxeheror 1591 679 1505   3775 100% 

Nëkonc. 1360 581 1087   3028 80% 

Nëshitje 1156 581 836   2573 68% 

    

  NSR 68% 

 

Siç mund të vërehet, po që se e konstatojmë vlerën e metaleve që përbëhen në xehen lëndore të prodhuar si 

100%, nga ajo vlerë, minierës realisht i kthehen vetëm 68% të asaj vlere. Kjo NSR prej 68%, paraqet 

maksimumin që i këthehet minierës, nga se në praktikë, koncentratet mund të penalizohen, mund të prodhohen 

me selektivitet të dobët (Pb “ikë” në K/Zn dhe anasjelltas), çka ndikon në rënie të shfrytëzimeve në flotacion, 

etj. Të gjitha këto, vetëm sa e ulin edhe më tej vlerën e NSR. Minimizimi i këtyre faktorëve ndikues në rënien e 

NSR,   mbetet përgjegjësi e specialistëve në flotacion. 

Pra, mund të konstatohet që NSR është një tregues operativ i cili paraqet vlerën në para që i kthehet minierës 

nga shitja e koncentrateve, dhe këtë vlerë preferohet që menaxhmenti operativ ta përllogaritë së paku në çdo 3 

muaj, për të ndërmarrë veprime organizative dhe menaxheriale të duhura, të cilat sigurojnë arritjen e objektivit 

afarist. 

Përfundimisht, vlerësimi i NSR për koncentratet e shitura, paraqet një veprim mjaftë me rreziqe të larta për 

minierën dhe kushtet e afarizmit të saj. Shpeshherë, kjo vlerë është më e vogël se sa parashikohet, zakonisht si 

pasojë e injorimit të kostove të shitjes. Prandaj edhe nga këtu mund të këshilloj stafin menaxherial të minierave 

dhe investitorët, që të jenë jashtëzakonisht të kujdesshëm ndaj atyre kompanive që i ofrojnë vlerësime optimiste 

për NSR, pa detaje substanciale mbështetëse. 
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ABSTRAKT  

Në ketë punim kemi trajtuar ndikimin e xeheroreve të hekur-nikelit nga Shqipëria në ngarkesën e furrave 

rrotulluese në shkritoren e re të ferronikelit të ri në Drenas dhe në prodhimin e aliazhit të Fe-Ni në Shkritore. 

Xeheroret e Shqipërisë karakterizohen me përqindje të lartë të Fe-40-50%; 0.8- 1.5% Ni (shtresa limonite nikel-

feroz) dhe komponentë tjera, qe janë karakteristike për këtë shtresë. 

Karakteristikë kryesore e procesit në furra rrotulluese është procesi i reduktimit  të pjesshëm duke futur 

reduktues në furre (llojet e qymyreve, linjiteve) të cilat ndikojnë ne rritjen e temperaturës në furra rrotulluese. 

Xeheroret e Shqipërisë luajnë një role t rëndësishme në procesin e reduktimit të pjesshëm (parareduktimi) në 

ngarkesën e furrave  rrotulluese, ku roli kryesor është në rritjen e shkalles se parareduktimit si rezultat i 

përmbajtjes se larte të hekurit, përmbajtjes se vogël të lagështisë, në procesin e reduktimit të oksideve brenda 

furrës. 

Shkalla e reduktimit varet nga përbërja e xeherorit dhe reaktiviteti i reduktuesit, kështu që xeheroret e Shqipërisë 

okside, hekurin (Fe) e reduktojnë deri në oksid hekuri (FeO) dyvalent. 

Me futjen e xeheroreve të Shqipërisë në ngarkesën e furrave rrotulluese kemi ndikuar në zvogëlimin e gurit 

gëlqerore në ngarkesën e furrave rrotulluese si rezultat i oksideve të hekurit që xeheroret e Shqipërisë 

përmbajnë, rritjen e temperaturave brenda furrave rrotulluese, zvogëlimin e ngjitjeve, kurse ndikimi kryesore 

është procesi i shkrirjes se fërgesës  në furra elektrike. 

Sasia e larte e FeO ndikon në shkëmbimin e energjisë, zvogëlim të energjisë elektrike në furra elektrike dhe 

banjë të përshtatshme për shkrirjen e fërgesës, zvogëlimin e shtypjes në furra elektrike etj. 

Në punim kemi paraqitur të dhëna statistikore të viteve 1984-1987, duke krahasuar të dhënat e prodhimit me 

vitet 2007-2017, dhe ndikimin e xeheroreve të Shqipërisë në prodhimin e aliazhit të Fe-Ni, pasi xeheroret e 

Shqipërisë,  marrin pjese në krahasim me xeheroret e importuara me sasi me te mëdha në   formimin e  

ngarkesave për  furra rrotulluese sebashku me xeheroret vendore. 

Fjalët kyqe: xeheroret, Fe-Ni, okside, Shqipëri, fërgesë etj. 

 

HYRJE 

Përmbajtja eFe-Ni në koren e tokës është me e lartë se e Cu, Zn, dhe Pb, e megjithatë ka pak vendburime të tij 

që të jenë të shfrytëzueshme me leverdi ekonomike. 

Xeherorëtpër tu shfrytëzuar me leverdi ekonomike ndahen në dy grupe kryesore: sulfure dhe okside (ose 

silikate), të rëndësishme janë; pentlanditi, garnieriti, dhe limoniti nikel-ferroz. 

Megjithatë mineralet okside përbejnë rreth 80% të rezervave të Fe- Ni, prodhimi i Fe-Ni nga mineralet okside  

përbejnë  40% tw prodhimit botëror, ndërsa rreth 60% e prodhimit e ka origjinën nga mineralet sulfure. 

Në Shqipëri gjenden këto xeherore: 
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xeheroret hekur-nikel okside në tëgjithë vendburimet e zonës jug-lindore, tëcilët deri në fillim të viteve te 90-ta 

u përpunuan në “Kombinatin Metalurgjik” të Elbasanit për prodhimin e “gizës se çelikut”, dhe për prodhimin e 

nikel-kobaltit (Ni-Co) . 

xeheroret hekur-nikeli me natyrë silikate, kryesisht në vendburimet e Bitinckes (Korçë) dhe në zonën e Kukësit, 

tëcilëtjanëmë të pasur me nikel se sa xeheroret okside, por deri tani nuk janëshfrytëzuarnëvende (vetëm 

janëeksportuarnë vendet fqinje).  

Mirëpokëto xeherore përbejnë rezervën kryesore për prodhimin e nikelit apo hekur- nikelit nëShqipëri. 

Përpunimi i xeheroreve okside dhe silikate ka për qellim prodhimin e tri llojeve produkteve: 

✓ Ferronikel (Fe-Ni) me përmbajtje të ndryshme të Ni 

✓ Metaline Ni 

✓ Nikel i pastërt 

Prodhimi i Fe-Ni nga xeheroret okside e silikate kalon në 3 faza kryesore: 

✓ Përpunimi i xeherorit të hekur-nikelit 

✓ Fërgimi i xeherorit të hekur-nikelit 

✓ Shkrirja e fërgesës 

✓ Rafinimi  

✓ Derdhja e aliazhit të Fe-Ni. 

Xeheroret e Shqipërisë kane filluar të përdoren në shkritoren e re tëferronikelit të ri në Drenas nga viti 2007. 

Efekti kryesore i përdorimit të xeherorit të hekur nikelit në ngarkesën e furrave rrotulluese në shkritore është: 

përqindja e lartë e hekurit dhe oksideve të hekurit si faktorë shume i rëndësishëm në furra rrotulluese dhe 

procesin e shkrirjes se fërgesës se  furrave elektrike. 

Përqindja e ultë e lagështisë nëpërbërjen e xeherorit. 

 

METODOLOGJIA   

Për përcaktimin e përbërjes mineralogjike dhe kimike të xehes se Shqipërisë, kemi përdorur metodat 

laboratorike në laboratorin e Shkritores se ferronikelit të ri në Drenas, dhe pjesën industriale të prodhimit të 

aliazhit të ferronikelit gjatë viteve 2007-2017, duke i analizuar në laboratorin e ferronikelit. 

Për periudhën 1984-1987 kemi shfrytëzuar të dhënat e arkives se Shkritores se ferronikelit. 

Aparatura për largimin e lagështirës sipërfaqësorë të xeherorit  

Në oborrin e shkritores se re të ferronikelit të ri në Drenas, është bere homoxhenizimi i xeherorit tëShqipërisë, 

kemi mare mostrat.  

Mostrat janëdërguarnë laborator tëshkritores dhe personeli përgjegjës i laboratorit, është marre me analizimin e 

mostrave. 

 

FotFoto. 1.Aparatura per përcaktimin e lagështisë se xeherorit te hekur-nikelit 105-110°C. 
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Mbas qëndrimit prej 8 orësh, mostrat i kemi nxjerrë nga furra laboratorike dhe për secilën  kemi përcaktuar 

lagështirën me llogaritje sipas formulёs:  

𝑤 =
𝑚1−𝑚2

𝑚1
× 100(1)  

Ku:  

m1-masa e xeherorëve të njomë  

m2- masa e xeherorëve të tharë 

Mbas llogaritjes, vlera mesatare e përqindjes së lagështirës së mostrave ka arritur në 10 deri ne 12.11% varësisht 

nga shtresat e xeherorit te hekur nikelit tëShqipërisë . 

Përbërjen kimike dhe mineralogjike të xeherorit të hekur nikelit e përcaktojmë  në laboratorin e ferronikelit me 

metoda kimike dhe analitike. 

Metodat me absorberin atomik, dhe aparaturën e X-RAY”Spektroskopin”. 

Në vazhdim do paraqesim nëmënyre tabelare vlerat mesatare eanalizës laboratorike të xeherorit të hekur-nikelit  

gjatë viteve 2010-dhe dymujorit të vitit 2019. 

 

Tab.1. Vlerat mesatare të analizës laboratorike të xeherorit të hekur-nikelit gjatë vitit 2010- Shqipëria 

Përbërja,në% 

Viti 2010 

Xeherori oksid 

Fe SiO2 MgO Al2O3 Ni CaO Cr2O3 Co w 

49.96 9.26 1.31 3.97 0.81 3.12 3.06 0.10 10.62 

Xeherori silikat 

Fe SiO2 MgO Al2O3 Ni CaO Cr2O3 Co w 

24.22 33.63 6.91 3.34 0.91 4.15 2.97 0.06 12.32 

Xeherori oksid 

Fe SiO2 MgO Al2O3 Ni CaO Cr2O3 Co w 

43.79 13.57 2.16 4.39 0.98 3.01 4.00 0.10 12.11 

Xeherori oksid 

Fe SiO2 MgO Al2O3 Ni CaO Cr2O3 Co w 

36.60 17.15 0.01 13.17 1.06 0.72 3.02 0.09 10.78 

Xeherori silikat 

Fe SiO2 MgO Al2O3 Ni CaO Cr2O3 Co w 

28.69 23.05 5.89 3.83 0.97 6.37 1.88 0.06 13.80 

Xeherori silikat 

Fe SiO2 MgO Al2O3 Ni CaO Cr2O3 Co w 

28.84 22.76 5.57 5.16 0.93 5.93 1.89 0.06 11.77 

 

Nga paraqitje grafike të perbërjes mineralogjike dhe kimike vrejme se xeheroret e Shqipërise, karakterizohen më 

perqindje të lartë të hekurit, oksideve të hekurit, përqidja e SiO2 është e lartë.  

Të xeheroret e Shqiperisë karakteristike ështëpërberja e lagështisë në krahasim me xeheroret tjera( ku lageshtia e 

xeheroreve te importuara arrin mbi 30%) që përdoren në shkritore dhe sebashku përbejnë ngarkesen për furra 

rrotulluese. 

 Me rruge industriale dhe laboratorike kemi përcaktuar sasinë e përdorimit të xeheroreve të Shqipërise në 

Shkriotre. 

Xeheroret e Shqipërise kan filluar të përdoren në shkritore e re të ferronikelit të ri në Drenas nga viti 2007. 
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Në fig. 1. Janë paraqitur sasitë e shpenzuara të xeheroreve të Shqiperisë në tonë , nga viti 2007-2018 

 

Nga paraqitjet grafike për vitet 2007-2018 fig.1. vrejme se sasia e përdorimit  të xeheroreve të Shqipërise për 

ngarkesën e furrave rrrotulluese, ka rritje nga vitit në vite e sidomos nga viti 2016 në shkritore, perdoren 

xeheroret vendore dhe xeheroret nga Shqipëria.  

Diskutimi i rezultateve 

Në figurën.2. kemi paraqitur grafikisht të  dhënat e prodhimit të aliazhit të Fe-Ni: 

Mesataren e xeherorit të Fe-Ni, vitet 1984-1987 dhe 2007-2017 

Mesataren e fërgesës, vitet 1984-1987 dhe 2007-2017 

Mesatarja e prodhimit final të aliazhit të Fe-Ni, vitet 1984-1987 dhe 2007-2017 

Mesatarja e fituar e Ni, vitet 1984-1987 dhe 2007-2017. 

Ngarkesën e furrave rrotulluese përveçxeherorëve vendore (Qikatovw dhe Gllavice) nga viti 2007 e përbejnë 

edhe xeherorët nga disa vende te ndryshme: xeheroret nga Filipine, Guatemala, Turqia, Indonezia. 

Mirëpo xeheroret e Shqipërisë sebashku me xeheroret vendore gjithherëjanë me sasi me të madhe nëngarkesën e 

furrave rrotulluese, ndërsa viteve të fundit ngarkesa përbëhet nga xeheroret e Shqipërisë dhe xeheroret e 

Kosovës.   

 

 

Fig.2 Paraqitja grafike e mesatares  së të dhënave të prodhimit (në hyrje xeheror i hekur-nikelit) 
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Nga paraqitjet grafike vërejmë se mesatarja  e xeherorit të hekur nikelit qe ka hy në furra rrotulluese për 

prodhimin e aliazhit tw Fe-Ni gjatë  viteve 1984-1987, është me i larte se gjatë viteve 2007- 2017. 

Ky ndryshim i sasisë vjen si rezultat se prej vitit 2012 shkritorja e ferronikelit për shkak të problemeve teknike 

ka pasur ndërprerje të prodhimit për disa muaj si dhe si rezultat i ndërprerjeve të shpeshta të prodhimit edhe 

përfitimi i sasisë se fërgesës është me i ultë në krahasim me sasitë e prodhuara të fërgesës në vitet 1984-1987 

Nga materialet e përdorura nga “arkiva” e shkritores se Ferronikelit, kemi kuptuar se sasia e aliazhit të Fe-Ni e 

fituar gjatë viteve 1984-1987, është e përcjellë  edhe prej shumë papastërtive në krahasim me aliazhin e 

prodhuar të viteve 2007-2017, që nuk përcillet me papastërti të procesit të prodhimit tëferronikelit. 

Siç shihet nga fig.2.Vërejmë se sasia e fërgesës se prodhuar është me e lartë në vitet 1984-1987, se sa ne vitet 

2007-2017, kjo është si rezultat se edhe sasia e xeherorit të hekur-nikelit ishte me e lartë në krahasim me vitet 

2007-2017. 

Arsyeja është se në vitet 2007-2017,  shkritorja ka bere disa ndryshime ne procesin e prodhimit tëferronikelit, 

futja e xeherorit tëShqipërisënë ngarkesën e furrave rrotulluese si rezultat kemi edhe zvogëlimin e gurit gëlqeror 

ne furra rrotulluese, shpenzimi i gurit gëlqeror gjatë viteve 1984-1987 ishte 5-6%, në vitet 2007-2017 është 

zvogëluar sasia e gurit gëlqeror nga 5%  në 2% , e në disa raste varësisht  nga përqindja e CaOnë furra 

rrotulluese është punuar edhe pa guri gelqerore pasi xeheroret e Shqipërisëpërmbajnëpërqindje tëlartë të 

oksideve të hekurit. 

Më futjen e xeheroreve tëShqipërisë në ngarkesën e furrave rrotulluese, kemi zvogëlim të sasive tëngjitjeve dhe 

si rezultat i përmbajtjes se përqindjes se ultë të lagështirës, gjatë viteve të analizuara vërejmë se kemi sasi më 

tëvogël tëlagështisëgjatë viteve 2007-2017, nëe krahasim me vitet 1984-1987, si rezultat i zvogëlimit të 

lagështisë edhe parareduktimi i ngarkesës në furra rrotulluese është me i lartë, si rezultat i përmbajtjes me të ulte 

të lagështisë edhe sasia  lendeve djegëse zvogëlohet. 

 

Fig.3. Paraqitja grafike e mesatares se sasisë se përqindjes se Ninë xeherorin e hekur nikelit, mesataren e 

koeficientit të shfrytëzimit të përfitimit të aliazhit tw Fe-Ni, mesataren e lagështisë së xeherorit të hekur-nikelit. 

Nga paraqitjet grafike fig.3Vërejmë se mesatarja e përqindjes se nikelit në xeherorin e hekur-nikelit, në vitet 

2007-2017 ështëpër 2% me e lartë se në vitet 1984-1987. 

Mesatarja e koeficienti të shfrytëzimit është po ashtu me e lartë gjatë viteve 2007-2017 se gjatë viteve 1984-

1987. 

Mesatarja e lagështisëse xeherorit të hekur- nikelit, siçvërejmë nga fig.3. gjatë viteve 2007-2017 është me e ulte 

për 8% në krahasim me  vitet 1984-1987, faktorë i rëndësishme në procesin e prodhimit të aliazhit të Fe-Ni. 

 

PËRFUNDIMET 

Në vitet 1984-87 kur shkritorja e ferronikelit fillon prodhimin, shkritorja punonte vetëm me xeheroret vendore 

nga minierat Çikatovë dhe Gllavicë. 

Pas një periudhe kohore të ndërprerjes së prodhimit, shkritorja e ferronikelit fillon prodhimin në vitin 2007, me 

vetëm një vije teknologjike, nga 2008 fillon prodhimin me dy furra rrotulluese dhe dy furra elektrike. 
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Ku përveç dy xeheroreve vendore(Çikatovë dhe Gllavicë) në ngarkesën e furrave rrotulluese futen e xeherore të 

Fe-Ni tw importuara, si xeherore nga : 

Indonezia, Filipina, Guatemala, Maqedonia dhe rolin kryesor luajnë xeheroret nga Shqipëria. 

Nga të dhënat industriale gjatë viteve të analizuara vërejmë se gjatë viteve 1984-1987, kemi sasi të xeherorit të 

hekur-nikelit me tw lartë tw shpenzimit pwr furra rrotulluese se gjatw viteve 2007-2017, si rezultat i sasisë se 

xeherorit tw hekur –nikelit tw shpenzuar gjatw viteve(1984-1987) edhe sasia e fërgesës është me e larte se gjatë 

viteve 2007-2017. 

Mirëpo sasia e fituar e aliazhit tw hekur- nikelit është me e lartëgjatë viteve 2007-2017, në krahasim me vitet 

1984-1987 si rezultat se sasia e aliazhit tw Fe-Ni e fituar gjatë viteve 1984-1987 përmbantepapastërti  tëlartë, si 

rezultat kemi edhe përfitimin e sasisë se Ni diferencën prej 35633.87 ton Ni me shume se ne vitet e para tëpunës 

se ferronikelit(1984-1987). 

Gjate viteve të analizuar dhe studiuara kemi vërejtur se nga viti 2012 shkritorja për shkaqe të disa problemeve 

teknike, punon vetem me një furre elektrike dhe këndi i rrotullimeve të furrave rrotulluese nga 90 rrotullime në 

minutë,  viteve të fundit ka kaluar në  60 rrotullime në minutë. 

 Nga paraqitjet grafike fig.3.vërejmë se lagështia ne xeherorin e hekur nikelit gjate viteve  2007-2017 ishte me e 

ulte për 8% në krahasim me mesataren e viteve 1984-1987. 

Koeficienti i shfrytëzimitsiç shihet nga fig.3.Është me e lartëgjatë viteve 2007-2017 në krahasim me vitet 1984-

1987, dhe përfundojmë se xeherori i shpenzuarpër përfitimin e aliazhit të hekur nikelit ështëshfrytëzuar 

nëmënyre maksimale dhe humbjet kanë qene shumë minimale në krahasim me vitet 1984-1987. 

Munde tëpërfundojmë se prodhimi i ferronikelit nga xeheroret vendore dhe xeheroret e Shqipërisë, është i 

suksesshëm. 
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ABSTRAKT 

Në këtë studim, do të paraqesim të dhënat nga shqyrtimi i vetive të qeramikës qelqore e përgatitur sipas 

përzierjes paraprake – reçetës; 15% mbetjet qelqit, 35% hi fluturues nga djegies së linjitit të Kosovës, dhe 50% 

të zgjyrës nga shkrirja e Fe-Ni në FE në Drenas, si dhe rezultatet e testeve të vlerësimit të sjelljes së këtyre 

përbërësve në vartësi me raportet e pjesëmarrjes së tyre në këtë reçetë. Përzgjedhja e saktë e raporteve në mes 

përbërësve të reçetës, mbajta në raporte te përshtatshme e SiO2, CaO, MgO dhe Al2O3, dhe "kristalizim i 

kontrolluar qelqor", përmes aplikimit të përpunimeve të pastra termike në temperaturë të lartë do të mund të 

përcaktonte mikrostrukturën e një produkti te ri/qeramikës qelqore. Qeramikat qelqore janë materiale polimorfe 

të përftuara nga "një proces i kontrolluar i kristalizimit", dhe ndajnë shumë veti midis qeramikës dhe qelqit. Ato 

përbëhen nga një fazë amorfe dhe më më shumë faza qelqore. Vetit e përbërësve të përzierjes janë të 

determinuar nga natyra e fazës qelqore, cila përveç koeficienti i ulët te zgjerimit termik, qëndrueshmërisë 

relativisht te lartë mekanike dhe përcjellshmërisë termike do të garantonte edhe tejdukshmëri ose padukshmëri, 

pigmentim, stabiliteti termik, ferromagnetizem, biokompatibilitet, aftësia izoluese, rezistenca elektrike, etj. 

Objektivat kryesore të këtij programi studimor janë: valorizimi i këtyre mbetjeve industriale në resurse të 

vlefshme dhe shfrytëzimi i tyre për materiale zjarrduruese,  qeramike me veti të avancuara, të cilat përdoren në 

industrinë; elektrike, mekanike, kimike, etj. avancimi i praktikave për menaxhimin e integruar të mbetjeve si 

dhe promovimi i një zhvillimi të qëndrueshëm ekonomik. 

Fjalët kyçe; zgjyrë, hi fluturues, mbetje qelqi, qeramikë, veti të avancuara, qëndrueshmëri zhvillimore. 

 

HYRJE 

Rritja e enorme e vëllimit të mbeturinave industriale, mungesa e programeve për një menaxhim të integruar të 

tyre, shfrytëzimi joracional i burimeve dhe energjisë si dhe nevoja për produkte me veti të avancuara ka nxitur 

shumë profesionist dhe hulumtues nga shkenca e materialeve për hartimin e programeve që do tëmundësonin 

shndërrimin e tyre nga mbetje tërrezikshme për mjedisin në resurse të vlefshme për industrinë. Në këtë kontekst, 

ky program studimor ka për shqyrtim mundësitë e shfrytëzimit tëpërzierjes sëhirit të fluturues nga djegia e 

linjitit në "TC Kosova A&B", zgjyrës së furrave elektrike nga Shkritorja e "Ferronikelit" dhe mbetjeve të qelqit 

si një lëndë e parë e për prodhimin e qeramikës qelqore.  

Prodhimi i qeramikës bën pjesë në teknikën më të vjetër kulturore të njerëzimit. Lënda fillestare ka qenë argjilë. 

Vlen të theksohet se qeramikat me parë prodhoheshin vetëm nga argjila, ndërsa sot kërkesat për materiale me 

veti të avancuara kanë shpjer në përgatitjen e përzierjeve që përmbajnë pak ose as pak argjilë. Shembull për këtë 

mund të merren materialet zjarrdurues me bazë Al2O3, MgO, Cr2O3, etj., të cilat bëjnë pjesë në gamën e 

materialeve inorganike jo metalike dhe përdoren në industrinë; elektrike, mekanike, kimike, etj. Hulumtimi për 

mundësitë së shfrytëzimit të këtyre mbetjeve në industri është një fushë e re në Kosovë dhe aktualisht bazohet 

kryesisht në testet laboratorike. Por, praktikat e shfrytëzimit botëror të përzierjes sëzgjyrave metalurgjike dhe 

hirit fluturues na japin njohuri dhe informacione të mjaftueshme për të zgjeruar idenë e përdorimit të këtij lloji 

mbetjesh në prodhimin e asfalt betoneve, qeramikave, materialeve zjarrduruese, porobetoneve, çimentove, 

materialeve lidhëse dhe shumë gjysmë produkteve dhe produkteve nga industria e ndërtimit, industria kimike 

ose degë tjera të industrisë.  

Përbërja kimiko-mineralogjike e zgjyrave të Fe-Ni, si dhe të dhënat e hulumtimet e fundit në lidhje me 

përdorimin e zgjyrave tëferronikelit nga Kavadarci dhe hiri fluturues nga qymyri i Oslomes[3], mund të jenë një 

referencë me kompetencë të mjaftueshme shkencore për përgatitjen e recetës-përzierjes paraprake; zgjyrë: 

hifluturues: mbetje qelqi dhe agjent bërthamizimi. Përzierje pasi që do nënshtrohej një trajtimi termik 
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nëtemperaturë vetëm disa gradë nën temperaturën e shkrirjes, do të rezultonte më një produkt të ri/qeramikë 

qelqore. Kjo është bazuar në faktin se, shumë nga qelqet inorganike mund të shndërrohen nga një gjendje 

jokristalore në gjendje kristalore nëpërmjet përpunimeve të pastra termike në temperaturë të lartë, për mes një 

kristalizimi te kontrolluar të qelqit do të rezultonin ne një produkt kokrrizë imët polikristalor, që shpesh quhet 

qeramikë-qelqore.  Qeramika qelqore  ndan shumë veti midis qeramikës dhe qelqit. Ato përbëhen nga një fazë 

amorfe dhe një ose më shumë faza qelqore. I gjithë procesi i prodhimit të këtyre materialeve kalon nga "një 

proces i kontrolluar i kristalizimit" ku duke rregulluar raportet midis përbërësve tëpërzierjes, jo vetëm që 

shumica e vetive të qeramikës që mund tëmbahen nën kontroll, por procesi mund të rezultojë në një produkt të ri 

me veti të avancuara inxhinierike, [8].   

Rezultatet nga hulumtimi i vetive termo-mekanike nga laboratorët e "AHN Group" Fushë Kosovë, [1,10], 

dëshmojnë faktin se përveç cilësive (vetive dhe përbërjes) së këtyre mbetjeve, faktori mbizotërues për cilësinë e 

produktit është përzgjedhja dhe vendosja e sakët e raporteve në mes përbërësve tëpërzierjes, ndërtimi 

granulometrike, llojit dhe koncentrimi i agjenteve rregullues tëbërthamizimit, cilësia e procesit tëterjes, pjekjes 

(sinterizimit) dhe përpunimit përfundimtar. 

 

METODOLOGJIA DHE PROCEDURAT EKSPERIMENTALE 

Drejtimi efektiv i studimeve është i kushtëzuar nga; përzgjedhja e materialeve / komponentëve përbërës të 

përzierjes,   përcaktimi i raporteve në mes komponentëve të përzierjes në reçetën e përgatitur paraprakisht, 

skema teknologjike e përpunimit, identifikimi dhe përmirësimi i ndonjërës nga komponentët e përzierjes,  e cila 

kishte me ndikuar negativisht në përformancën teknike të produktit dhe arritja e përshtatshmërinë mjedisore. Për 

qëllime të këtij studimisi model kemi marrë, tri llojet të ndryshme materialesh (zgjyrë e FE nga Shkritorja e 

Drenasit, hi fluturues nga djegia e linjitit të Kosovës, mbetje qelqi) me pjesëmarrje të komponentëve 

paraprakisht të projektuar në përputhshmëri me kërkesat e detyrën studimore.  

Për të shkaktuar kristalizimin ose procesin e devitrifikimit përzierjes paraprake i shtohet një agjent bërthamizimi 

(shpesh dioksidtitani). Ndërsa për t’i dhënë qëndrueshmëri, në përzierjen paraprake shtohen oksidikalciumit 

(CaO) dhe oksiditi magnezit (MgO). 

Përzgjedhja e materialeve sipas metodës EN 13108-5:2006 (Specifikimi i materialeve- pjesa -5) dhe EN 13108-

20:2006 (hulumtimiillojit). Bluarja, tharja, pjekja (sinterimi) dhe përpunimi final janë zhvilluar sipas skemës 

teknologjike të prodhimit të qeramikave tradicionale.Ndërsa analizat granulometrike dhepërcaktimi i 

densitetittëkomponentëvetëpërzierjes është bërë me sistemin e sitave 0.005 – 11 mm dhe piknometer (AccyPyc 

1330).Përgatitja paraprake e të gjitha serive tëpërzierjeve (tab.1,2,3) dhe pjekja (sinterimi), i qelqit, zgjyrës dhe 

hirit fluturës janë zhvilluar furrat me gaz dhe ajo me rrymim ajri, të njëjtat që janë përdorur edhe për PP të 

Asfalt Betoneve, sipas metodës Mareshalne laboratorin “AHN Group”, ne  FushëKosovë. 

Tab.1 Projektimi i përzierjes paraprake – PP1 

Përzierja Paraprake –PP1 

Materiali  Pjesmar. në përz. [%(m/m)] Densiteti [g/cm3] 

Zgjyra e FE, Shkritorja e “Ferronikelit” Drenas 35 2.820 

Hiri fluturues “TCKosova A&B” Kastriot 40 2.400 

Qelqi i dritareve  15 2.30 

Qelqi i shisheve  10 2.35 

Densiteti i pas homogjenizimitPP [g/cm3] 3.1  
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Tab.2 Projektimi i përzierjes paraprake – PP2 

Përzierja Paraprake –PP2 

Materiali  Pjesmar. në përz. [%(m/m)] Densiteti [g/cm3] 

Zgjyra e FE, Shkritorja e “Ferronikelit” Drenas 45 2.820 

Hiri fluturues “TCKosova A&B” Kastriot 35 2.400 

Qelqi i dritareve  10  

Qelqi i shisheve  10  

Densiteti i pas homogjenizimitPP [g/cm3] 2.9   

 

Tab.3 Projektimi i përzierjes paraprake – PP3 

Përzierja Paraprake –PP3 

Materiali  Pjesmar. në përz. [%(m/m)] Densiteti [g/cm3] 

Zgjyra e FE, Shkritorja e “Ferronikelit” Drenas 50 2.820 

Hiri fluturues “TCKosova A&B” Kastriot 35 2.400 

Qelqi i dritareve  5 2.30 

Qelqi i shisheve  10 2.35 

Densiteti i pas homogjenizimitPP [g/cm3] 2.7  

 

Bluarja e materialeve  të përzierjeve paraprake është kryer në një mulli komprimues një aksial (“planetar”-150 

MPa) gjatë 60 minutave, duke arritur ndërtimin granulometrikme me madhësi te grimcave prej 38 µm. Qelqi i 

shisheve dhe xhamave tëdritareveështë thyer në fraksione 2-5mm, i është shtuar 1 litër Al2O3 dhe më pas është 

pjekur në furrën me gazë/rrymim shkuji deri në temperaturë 1500 0C për 4 orë. Sinterimi për përzierjen e hirit 

fluturuese zhvillohet një furrë dhomë nën rrymimin e ajrit atmosferik, më këste ngrohje prej 10 0C/min, ne 

interval të temperaturave prej 900-1150 0C. Ndërsa për përzierjen e zgjyrës është pjekur (sinteruar) ne intervalin 

e temperaturave prej 1100-1350 0C ne furrën me rrymim ajrit, [1,7,9].  

Në përputhshmëri me praktikat nga referenca [8], qelqi i pjekur (sinteruar) është shuar me ujë, ndërsa një pjesë e 

mostrës në njëingotë çeliku, të cilat pas kalitjes janë prerë në copa 3x3x2 cm3, [8]. Këto mostra janë trajtuar 

termikisht për 1 orë, në temperaturat prej  850–1150 0C, më pas janë kalitur, prerë dhe poliruar me qëllim 

tëhulumtimit tëmikrrostrukturës më mikroskop optik. Rezultatet nga hulumtimi i mikrrostrukturës janë përdor 

për të planifikuar kurbën e shkallës së rritjes së kristalit si funksion i temperaturës. Meqë laboratorët, ku është 

zhvilluar ky program studimor nuk kanë poseduar teknologjinë DTA (me aparaturën (Netzsch STA 409), 

kinetika (d.m.th shpejtësia) e kristalizimit është përshkruar duke përdorur të njëjtat parime që janë përdorur për 

shndërrimet fazore të metaleve. Në ketë rast, varësia e shkallës së shndërrimit nga temperatura dhe koha është 

shprehur duke përdorur diagramet e shndërrimit izotermik dhe të ftohjes së vazhduar, sipas skemës për 

bërthamizimin heterogjen të një grimce të ngurtë nga faza e lëngët dhe kurba e energjisë së lirë në varësi të 

rrezes së embrionit/bërthamës, ku paraqiten lakoret e bërthamizimit homogjen dhe heterogjen [9]. 

Trajtimi izoterrmal është zhvilluar në dy shkallë (fig.1)  shkalla e parë ne temperaturë:  30 deri 60 dhe e dyta 

nga  120 deri 140 min, [1,4,8]. 
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Figura 1 Trajtimiizoterrmikdyshkallësireçetës PP1, PP2 dhe PP3 

 

Densiteti i qeramikës qelqore të fituar,është testuar me piknometrin(AccyPyc 1330). Ndërsa  qëndrueshmëria në 

shtypje ndaj kampionëve 10/10/10 mm3, të cilët janë ngjeshur sipas procedurave nga Metoda Marshall, për AC, 

[11]. Qëndrueshmëria në lakim është determinuar me pajisjen(SINTEC D/10) nga testet për kampionet me 

dimensione prej 40 mm me një shpejtësi prej 0.1 mm/minpër tre pika lakimi. Koeficienti i zgjerimit termik eshtë 

testuar me Dilatometërin diferencial (Netzsch 402 ED) në intervalin e temperaturës 20-300 0C me një këste prej 

5 0C /min. Rezistenca ndaj veprimeve kimike (si humbjet në % pesh.) është testuar  tretësirës në 0.01 N HCl dhe 

0.01 N NaOH, përkatësisht në përputhshmëri me referencën [13].  

REZULTATET DHE DISKUTIMI 

Rezultatet nga hulumtimi i përbërjes kimike te materialeve nga mbetjet industriale dhe qelqit janë dhëne  ne 

tabelën 4. 

 

Tab. 4  Analiza kimike e hirit fluturues, zgjyrës dhe mbetjeve nga qelqi 

 Njm hiri Zgjyra  

e hirit 

Zgjyra e FE/ 

Fe-Ni 

Qelqi i 

shisheve 

Qelqi i 

dritareve 

CaO % 28.3-39.96 9.9 9.7-12.7   

SiO2 % 27.6-33.12 45.6 55.3-62.7 69-72 70-73 

Al2O3 % 5.1-10.50 10.4 - 1.6-1.8 1.3-1.5 

Fe2O3 % 6.03-8.42 5.2 - 0.3-5 0.5-07 

MgO % 3.37-4.02 4.9 7.6-9.34 0.6-0.8 0.4-06 

SO3 % 11.0-12.89 5.1 -   

MnO % 0.14-0.32 1.0 0.45-0.40   

K2O % 0.45-1.01  - 0.2-0.4 0.3-.5 

Na2O % 1.06-1.72  - 14-15 15-16 

CaO aktiv % 4.95-9.42  -   

Fe(total)    11.3-16.2   

Humbjet gjatë reakci: 

MnO+K2O+ Na2O 

  

 

18.2 

 

   

 

Përbërja kimike e mbetjeve industriale karakterizohet si një sistem i vetëm, me përmbajtje të lartë të SiO2, 

Al2O3 dhe  Fe2O3 dhe veti të sistemit silikat. Hiri fluturues nga djegia e linjitit dhe zgjyra e ferronikelit 

përmbajnë në masë të konsiderueshme elemente të rrezikshme, si metale të rënda, komponentë organike, etj. dhe 

për ketë arsye, trajtimi i përzierjes hi-zgjyrë-mbetje qeli në temperatura te larta  (mbi 1300 0C)  mundëson 
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prodhimin e produktit relativisht inert nga se; metalet e renda mund të jenë tërësisht të inkorporuara në matricën 

e produktit ose të ndahen nga mbetjet përmes avullimit-shterimit ose precipitimeve të ndryshme. Këto 

temperatura involvojn në tersi shkatërrimin e komponentëve organik. Fiksimi  i komponentëve të rrezikshëm ne  

nivelin molekular të fazës silikate dhe në matricën e produktit si dhe niveli i ulët të kullueshmërisë/thithshmërisë 

së tyre e bëjnëatë jo toksik dhe ekokompatibile.Në tabelën 5 janë paraqit rezultatet nga analiza e granulometrike 

e materialeve. 

 

Tab.5 Analiza granulometrike e hirit fluturues, bramcës dhe mbetjeve nga qelqi 

Granulacioni i 

grimcave mm(v/v) 

Hiri 

fluturues 

Zgjyra  e 

hirit 

Zgjyra e 

granuluar Fe-Ni 

Mbetjet  e qelqi-

shisheve dhe dritareve 

6 – 5  0  100 

5 – 4  2.8  79.3 

4 – 3  6.5  59.3 

3 – 2  20.1  5.4 

2 – 1  45.1 0 0 

1 – 0.589 0 63.7 8.3  

0.589 – 0.417 2.16 73.7 15.7  

0.417 – 0.295 3.36 87.5 32.9  

0.295 – 0.208 5.99 89.66 48.7  

0.208 – 0.147 10.11 92.38 67.5  

0.147– 0.104 24.05 94.78 72.3  

0.104– 0.074 24.89 96.72 79.7  

0.074– 0.052 31.00 99.68 89.3  

0.052– 0.037 31.62  100  

 

Rezultatet nga hulumtimi i karakteristikave termike te mbetjeve, janë dhëne ne tabelën 6.  

 

Tabela 6. Rezultatet nga hulumtimi i karakteristikave termike te mbetjeve industriale 

Materialet  Shprehja e 

t’kurrjes [0C] 

Temperatura  e 

zbutjes [0C] 

Temperatura  e 

shkrirjes  [0C] 

Hiri fluturues 1140 1300 1340 

zgjyra e FeNi 1260 1370 1390 

Qelqi i dritareve 650 850 950 

Qelqi i shisheve 650 850 960 
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Të dhenat nga studimi i shtresës së pjekur (sinteruar)të hirit fluturues dhe zgjyrës së komprimuar, tregojnë se 

hiri fluturues e arrin  densitetin relativë më të lartë prej 71±1% pas procesit të sinterimit ne temp. 1050 0C /2h. 

Ndërsa zgjyra e arrin  densitetin më të lartë relativë prej 81±1% gjatë temperaturës 1150 0C/2h. Procesi i pjekjes 

(sinterimit) ne temperaturat më të larta se ato të lartë përmendurat tregon efekte anësore siç janë thyeshmëria 

dhe degazimi. 

Vetit fiziko-mekanike të qeramikës-qelqore te prodhuar nga këto mbetje industriale varen nga mundësit e 

kontrollit te procesi i kristalizimi, kushtet e trajtimit në të nxehtë dhe raportet temperaturë : kohë, tek fazat e 

procesit “kristalizim i kontrolluar”.  Produkti do të quhej rentabil, nëse arrihet kristalizimi mbi 90% (m/m) dhe 

bërthamë kristalore (rreth 1015ml) në të gjitha përmasat vëllimore. Për të arritur këta parametra teknik, përveç 

nevojës për të ndjekur një regjim kontrolli për të gjitha fazave të procesit, kohë pas kohe është e nevojshme 

shtimi i agjenteve tëberthamizimit (TiO2) dhe agjenteve tjerë shtesë (p.sh. Al2O3), të cilët stimulojnë formimin 

e strukturave kristalore ku atomet kanë varg periodik me rreze të gjatë. Tek prodhimi i qeramikës-qelqore me 

porozitet të ulët, kotrolli i pororzitet vendoset mbi përputhshmërinë e rritjes së qelulave bërthamore dhe 

shpejtësinë e ftohjes  kristaluizuese. Ndërsa prodhimi i qeramikës-qelqore me porozitet të lartë është i mundur 

me shfrytëzimin e shkumës  polyertane (polimeri) ose SiC si agjent. Porozitet në ketë rast varet edhe nga lloji i 

materialeve që shfrytëzohet ne përzierje, p.sh. tek përzierjet nga  hiri fluturues koncentrimi i poreve është deri 

70±5%. Ndërsa tek përzierja me bazë nga  bramca poroziteti arrin deri 65±5%. Shtimi i qelqit tek të dy 

përzierjet e rritë densitetin,ndërsa e zvogëlon në vlera të konsiderueshme porozitetin. 

Vetit e qeramikës-qelqore për dizajnimimet adekuat te regjimeve te pjekjes (sinterimit) dhe përgatitjes së recetës 

së hirit fluturues-qelqit të kompaktuar në këste tretmani në temp.  900-1150 0C/h, dhe  asaj zgjyrë-qelq të 

kompaktuar në këste tretmani në temp.  900-1350 0C/h, ka shfaq vlera mjaft të avancuara dhe përgjithësisht 

stabilitet kristalor dhe ekuilibër termik të sistemit tab.7.  

Tab.7. Vetit e qeramikës-qelqore për përbërjet optimale ne vartësi nga  regjimet e sintetizimit[12] 

 

Mikrostruktura e materialeve qeramike me veti te avancuara përmban në minimum ose nuk përmban fazën 

qelqore, pothuajse janë jo poroze dhe përbëhen nga materiale të përcaktuara polikristalore, [4]. Ato përfitohen 

nga lëndët e para natyrore të pasura-selektuara ose nga gjysmë produktet pasura të sinteruara, me përbërje të 

përcaktuar saktë të ndërtimit granlometrik. Ky grup i materialet qeramike kanë veti shumë të mira elektrike, 

pizoelektrike, magnetike, ferroelektrike, optike, katalitike, biologjike, etj. Nga pikëpamja e analizave cilësore se 

avancimi i vetive të materialeve qeramike mund të arrihet ose më ndryshimin e natyrës së fazës qelqore, 

mikrrostrukturës ose me zëvendësimin e mikrrostrukturës së fazës kristalore silikate të oksideve. Me qëllim të 

krijimit të qeramikave kristalore, ku atomet do të kishin varg me rreze të gjatë periodike, duhet të insistohet që 

faza qelqore të jetë në kocentrime sa më të vogël të mundshme. 

 Përdorimi i këtyre materialeve rezulton me një material me cilësi të lartë, kosto të arsyeshme prodhimi, 

mundësi tërheqëse të aplikimit dhe me ndikim pozitiv në mbrojtjen e mjedisit. 

 

4. KONKLUZIONET 

Qeramika-qelqore e prodhuar nga hiri fluturues, zgjyra e furrës elektrike për prodhimin e ferronikelit si material 

bazë dhe me shtim të mbetjeve të qelqit  janë materiale me koeficient të ulët të zgjerimit termik, qëndrueshmëri 

relativisht e lartë mekanike dhe përcjellshmëria termike, ekokompatibbilitet, kosto të arsyeshme prodhuese, dhe 

me atribute tërheqëse aplikimi për enë furrash, elektromekanikë, makineri, industri kimike, etj.  
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Atributi më tërheqës i kësaj klase materialesh është lehtësia me të cilën ato fabrikohen, teknikat konvencionale 

të formimit të qelqeve mund të përdoren në mënyrë të përshtatshme në prodhimin masiv të qeramikave qelqore 

dhe atyre pothuaj pa pore. 

Përformanca teknike e qeramikës qelqore varet kryesisht nga vetitë e përbërësve të përzierjes, proporcioni i tyre 

në përzierje/ recetë dhe administrimi i procesit “kristalizimi i kontrolluar”.  

Përparësitë  e kësaj reçete materialesh në raport me ato tradicionale, qëpadorën për prodhimin e qeramikave 

komerciale;  PyroceramTM, CorningëareTM, Cercor dhe Vision, qëndrojnë në faktin se për t’i dhënë 

qëndrueshmëri produktit nuk përdorët, CaCO3 dhe MgCO3, të cilat përdoren dhe dekarbonizojnë gjatë procesit 

të pjekës, ndërsa në fazën qelqore mbete CaO dhe MgO, por tek këto recetat e përgatitura sipas këtij programi 

studimor, këto materiale nuk shtohen, pasi që  CaO dhe MgO ndodhën me përqendrim optimal nëpërbërjen e 

zgjyrës dhe hirin fluturues, dhe gjatë procesit tëpjekjës (sinterimit) aktivizohën duke i dhënëqëndrueshmëri dhe 

minimizuar paraqitjen e fazës qelqore tek produkti. 

Shtimi mbi 15% qelq në përzierje do te rrisë rezistencën në thyerje, por në tënjëjtën kohë do të stimulonte 

paraqitjen e fazës amorfe, prandaj do të duhej të insistohej që kjo veti të kompozohej me shtim të hirit fluturues 

dhe zgjyrës. 

Të gjithë parametrat fiziko-mekanik në te gjitha regjimet temike dhe për nga përbërja kanë treguar performancë 

ne të mirë teknike se sa qeramika-qelqore komerciale PyroceramTM. 

Kontrolli i procesit te kristalizimit është parakushti kryesor për të mbajtur në kontroll, E-moduli, 

qëndrueshmërinë në thyerje,densitetin, koeficientin e zgjerimit terrmik dhe shumë veti tjera, ngase performanca 

teknike e produktet varet nga fakti se deri ne çfarë mase ka arritur të përmbyllet kristalizimi, gjegjësisht raportet 

në mes mineraleve pjesëmarrëse në messistemeve; armolcolite FeMgTi4O10, diopside Ca(Mg,Al)2O6, 

montiçelititi-Ca{Mg,Fe)[SiO4, ferromagneziti- Fe(MgCO3), dhe kuarci-(α dhe β-SiO2. 

PP/reçeta nga zgjyra dhe 20% qelq, për shkak të qëndrueshmërisë së lartë kimike, ajo mund të jetë si një 

material potencial  për difuser ne procesin e gazimit (gazifikimit) të ujit. 

Shfrytëzimi i këtyre mbetjeve për prodhimin e qeramikave-qelqore, përveç që do të na garantonin produkte me 

veti të mira fiziko-mekanike, projektet e tilla do të shërbeninpër valorizimin e tyre në resurse të vlefshme për 

industrinë dhe mbi bazën e kësaj do të nxiteshin  programet e zhvillimit të industrisë së ndërtimit, dhe degëve 

tjera mbi bazën e këtyre resurseve. 
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ABSTRAKT: 

Për dallim prej disa metaleve tjerë Pb dhe Zn nuk gjenden të lirë në natyrë por në formë të mineraleve të tyre 

nga të cilat edhe përfitohen. 

Në natyrë ekzistojnë mineralet sulfure dhe mineralet okside të Pb. Prej mineraleve sulfure me i përhapuri në 

natyrë është galeniti (PbS) dhe është minerali më i rëndësishëm, ndërsa prej mineraleve okside të Pb është 

minerali ceruziti (𝑃𝑏𝐶𝑂3). 

Vendburimet e mineraleve të Pb janë vendburime të përbëra të cilat përveç Pb përmbajnë sasi të 

konsiderusehmë të mineraleve të Zn, kështu që në shumë raste ku bëhët fjalë për mineralet e Pb nënkuptojmë 

mineralet e Pb-Zn (plumb-zinkut). Në sasi më të vogla me mineralet e Pb dhe Zn janë të pranishme edhe 

mineralet e metaleve tjerë si: Fe, Cu, Sb, Bi, As, Ag dhe Au.  

Edhe mineralet e Zn kanë karakter sulfur dhe oksid. Në natyrë gjenden shumë minerale që përmbajnë Zn por me 

rëndësi industriale janë ZnS: (sfaleriti), 𝑚𝑍𝑛𝑆 ∙ 𝑛𝐹𝑒𝑆 (marmatiti) dhe ZnO (zinkiti). 

Fjalët kyqe: mineral, koncentrat, përbërje elementare, përbërje racionale, produkt. 

 

HYRJE 

Në repartet e flotimit të mineralve të Pb-Zn, ku si produkt fitohet koncentrati i Pb dhe Zn, analizat e koncentratit 

në shumicën e rasteve shprehen në formën elementare të përbërsve. Gjatë proceseve metalurgjike të pregatitjes 

së xeheve, proceseve të fergimit dhe shkrirjes, llogaritjes së elementeve të ngarkesës dhe produkteve nga 

agregatet metalurgjike si dhe bilanceve materiale, shfaqet nevoja e përbërjes racionale të koncentratit. 

Një nga metodat e përcaktimit të përbërjes racionale është ajo analitike e dhënë në këtë punim. 

 

TË DHËNAT DHE LLOGARITJET ANALITIKE 

Përbërja elementare e koncentratit të Pb-Zn në %: 

 𝑃𝑏 = 49.5% 

 𝑍𝑛 = 12.4% 

 𝐶𝑢 = 3.2% 

 𝐹𝑒 = 8.3% 

 𝑆 = 20.5% 

 𝑆𝑖𝑂2 = 1.6% 

 𝐶𝑎𝑂 = 1.2% 
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    𝐴𝑙2𝑂3 = 1.3% 

Të tjera ~100% 

Sipas njohurive teorike dhe shqyrtimit të analizave mineralogjike, metalet në koncentrat gjenden në formë të 

këtyre komponimeve: 𝑃𝑏 si 𝑃𝑏𝑆,  𝑍𝑛 si 𝑍𝑛𝑆, 𝐶𝑢 si 𝐶𝑢2𝑆 , 𝐹𝑒 si 𝐹𝑒𝑆 dhe 𝐹𝑒𝑆2 ndërsa 𝐶𝑎𝑂 në formë të 𝐶𝑎𝐶𝑂3. 

Llogaritjet bëhen për 100 kg koncentrat. 

Shënimet simbolike: 

Sasia e 𝑃𝑏𝑆 në koncentat: 𝑃𝑏𝑆𝑘, 

Sasia e 𝑆 në  𝑃𝑏𝑆:  𝑆𝑃𝑏𝑆  

Sasia e 𝑆 në  𝑍𝑛𝑆:  𝑆𝑍𝑛𝑆  

Sasia e 𝑆 në  𝐶𝑢2𝑆:  𝑆𝐶𝑢2𝑆  

Sasia e  𝐶𝑢2𝑆  në koncentat:  𝐶𝑢2𝑆𝑘, 

Sasia e 𝑆 në koncentat:  𝑆𝑘, 

Sasia e 𝑆 në 𝐹𝑒𝑆:  𝑆𝐹𝑒𝑆  

Sasia e 𝑆 në 𝐹𝑒𝑆2:  𝑆𝐹𝑒𝑆2
 , 

Sasia e 𝐹𝑒 në koncentat:  𝐹𝑒𝑘. 

 

𝑃𝑏𝑆𝑘 = %𝑃𝑏 ×
𝑃𝑏𝑆

𝑃𝑏
= 49.5 ∙

239

207
= 57.2 % , [𝑘𝑔] 

𝑆𝑃𝑏𝑆 = 49.5 ×
𝑆

𝑃𝑏
= 49.5 ∙

32

207
= 7.7 [𝑘𝑔] 

𝑆𝑍𝑛𝑆  = %𝑍𝑛 ×
𝑆

𝑍𝑛
= 12.4 ∙

32

65
= 6.1 [𝑘𝑔] 

𝑍𝑛𝑆𝑘 = 𝑍𝑛 + 𝑆 = 12.4 + 6.1 = 18.5 [𝑘𝑔] 

𝒁𝒏𝑺𝒌 = 𝟏𝟖. 𝟓 [𝒌𝒈] 

𝑆𝐶𝑢2𝑆 = %𝐶𝑢 ×
𝑆

2𝐶𝑢
= 3.2 ∙

32

2 ∙ 63.5
= 0.8 [𝑘𝑔] 

𝐶𝑢2𝑆𝑘 = %𝐶𝑢 ×
𝐶𝑢2𝑆

2𝐶𝑢
= 3.2 ∙

159

2 ∙ 63.5
= 4 [𝑘𝑔] 

𝑪𝒖𝟐𝑺𝒌 = 𝟒 [𝒌𝒈] 

 

∑ 𝑆𝑘 = 𝑆𝑃𝑏𝑆 + 𝑆𝑍𝑛𝑆 + 𝑆𝐶𝑢2𝑆 + 𝑆(𝐹𝑒𝑆 + 𝐹𝑒𝑆2) 

𝑆(𝐹𝑒𝑆 + 𝐹𝑒𝑆2) = ∑ 𝑆𝑘 − 𝑆𝑃𝑏𝑆 − 𝑆𝑍𝑛𝑆 − 𝑆𝐶𝑢2𝑆 

𝑆(𝐹𝑒𝑆 + 𝐹𝑒𝑆2) = 20.5 − 7.7 − 6.1 − 0.8 = 5.9[𝑘𝑔] 
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𝑆𝐹𝑒𝑆 = 𝒙
𝑆𝐹𝑒𝑆2

= 𝒚| → 𝒙 + 𝒚 = 5.9 

      
𝐹𝑒𝑘

𝐹𝑒𝑆 = 𝒑

𝐹𝑒𝑘
𝐹𝑒𝑆2

= 𝒒
| → 𝒑 + 𝒒 = 8.3 

 

     
𝑆

𝐹𝑒
=

𝑥

𝑦
   →    𝒑 =

𝒙𝐹𝑒

𝑆
 

2𝑆

𝐹𝑒
=

𝑦

𝑞
   →    𝒒 =

𝒚𝐹𝑒

2𝑆
 

I kemi barazimet: 

𝑥 + 𝑦 = 5.9 

𝑝 + 𝑞 = 8.3 

 

𝑥 + 𝑦 = 5.9 

𝑥𝐹𝑒

𝑆
+

𝑦𝐹𝑒

2𝑆
= 8.3 

 

𝑥 + 𝑦 = 5.9 

1.75𝑥 + 0.875𝑦 = 8.3 

Zgjidhjet për 𝒙 dhe 𝒚 i gjejmë me metoden e zëvëndësimit, dhe fitohen rezultatet: 

𝒙 = 𝟑. 𝟔   dhe    𝒚 = 𝟐. 𝟑 

𝑝 =
𝑥𝐹𝑒

𝑆
=

3.6∙56

32
= 6.3         

𝒑 = 𝟔. 𝟑 

𝑞 =
𝑦𝐹𝑒

2𝑆
=

2.3 ∙ 56

64
= 2 

𝒒 = 𝟐 

𝑆𝐹𝑒𝑆 = 𝒙 = 3.6 [𝑘𝑔] 

 𝑆𝐹𝑒𝑆2
= 𝒚 = 2.3 [𝑘𝑔] 

∑ 𝑆(𝐹𝑒𝑆+𝐹𝑒𝑆2) = 3.6 + 2.3 = 5.9 [𝑘𝑔] 

𝐹𝑒𝑆 = 3.6 ∙
𝐹𝑒𝑆

𝑆
= 3.6

88

32
= 9.9 [𝑘𝑔] 

𝑭𝒆𝑺 = 𝟗. 𝟗 [𝒌𝒈] 

𝐹𝑒𝑆2 = 2.3 ∙
𝐹𝑒𝑆2

2𝑆
= 2.3

120

64
= 4.3 [𝑘𝑔] 

𝑭𝒆𝑺𝟐 = 𝟒. 𝟑 [𝒌𝒈] 
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𝐶𝑎𝐶𝑂3 = %𝐶𝑎𝑂 ∙
𝐶𝑎𝐶𝑂3

𝐶𝑎𝑂
= 1.2

100

56
= 2.14 [𝑘𝑔] 

𝑪𝒂𝑪𝑶𝟑 = 𝟐. 𝟏𝟒 [𝒌𝒈] 

Paraqitja tabelare e të dhënave: 

 

 

DISKUTIMI I REZULTATEVE 

Sasitë e mineraleve PbS, ZnS, dhe Cu2S në përbërjen e koncentratit janë llogaritur duke u nisur nga sasia e 

elementeve bazë: Pb, Zn dhe Cu dhe sasitë stehiometrike të S për këto minerale. 

Sasitë e mineraleve FeS dhe FeS2 janë llogaritë nga raporti stehiometrik i sasisë së S të mbetur për t'u lidhur si 

FeS dhe FeS2. 

Sasia e CaO është llogaritur nga CaCO3 i cili zbërthehet sipas reaksionit: 

 23 COCaOCaCO +→  

Sasitë e SiO2 dhe Al2O3 mbeten të pandryshuara si komponime kompakte deri në fazën e shkrirjes së 

koncentratit e që kalojnë në zgjyrë (skorje). 

 

PËRFUNDIMI 

Saktësia e rezultateve në rend të parë varen nga preciziteti i analizës kimike të përbërjes elementare si dhe nga 

preciziteti gjatë llogaritjes dhe mënyra sistematike e të shtruarit të të panjohurave gjatë llogaritjes. 

 

LITERATURA  

[1]. Fatmir Agolli, Metalurgjia e metaleve me ngjyrë 

[2]. Habashi. F, (1994), Principles of extractive metallurgy, MC Grow Hill, New York 

[3]. Vracar R, Kamberovic Z, Sinadinovic D, Savovic V, Stopic S, Cerovik K (2000), Proracuni u metallurgiju 

obojeni Metala, Bor 

  



International Multidisciplinary Geosciences Conference IMGC2019 
 

244 
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ABSTRACT 

This article is about the calculation of the Groundwater Protection Zones (GWPZ) of the Pozharan/Požaranje 

wellfield. It shall show the methodology of delineating water source protection zones with a hydrogeological 

computer model and serve as an example for further work in this field.  

The wellfield is located in the south-eastern part of Kosovo about 1 km west of Viti/Vitiaand is an important 

water supply source for the neighboring villages. The wellfieldis located 35 km southeast of Prishtina/Priština, 

the capital city of Kosovo. A total of four public water production wells have been drilled into the aquifer for 

which the protection zones will be calculated. 

To delineate the Groundwater Protection Zones according to Kosovar regulations, a groundwater model is set up 

to calculate the groundwater flow in the well field. To create such a model data has to be collected. With help of 

previous studies and own investigations the aquifer is identified. A big part of the work is finding observation 

wells (piezometers) in the study area and measuring its height and groundwater level. Afterwards the model is 

calibrated. The model is capable of calculating flow paths and by means of particle tracking it is possible to 

visualize where the water comes from. Adding the speed of groundwater flow, the time dependent zones can be 

drawn. Finally the three protection zones will be described as well as the proposed land use restrictions and the 

recommendations for land use planning will be described. Several hazards to groundwater are identified and 

described inside those zones. 

Key Words:wellfield protection, groundwater protection zones, hydrogeological modelling, processing 

modflow, Kosovo, 

 

INTRODUCTION 

Since 2005, the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) has contributed significantly to the 

improvement of water supply and sanitation in rural areas in Kosovo through the previous five phases of the 

Rural Water and Sanitation Support Program in Kosovo (RWSSP). Phase VI of the Program is completing the 

previous phases and shall lead to a consolidation of the project achievements. The Swiss and Kosovar financed 

program is implemented by a consortium of the German company Dorsch International Consultants and the 

Kosovar NGO Community Development Initiatives.  

Improved water source protection in piloted Municipalities is one of the tasks of the RWSSP VI. Water source 

protection is a new issue in Kosovo and therefore a considerable challenge for water safety. The program has the 

task to define and delineate Groundwater Protection Zones (GWPZ) in pilot wellfield sites in Kosovo and to 

support all institutions and organizations to assume their role and tasks in the process to implement protection 

measures.  

To delineate groundwater protection zones 1, 2 and 3 according to Kosovar regulations (Administrative 

Guidance Nr.15/2017) a groundwater model is set up to calculate the groundwater flow in the well field. To 

facilitate the implementation of a groundwater protection zone 2 a so called 50-day-line is calculated. For zone 3 

the whole surface for the recharge of the well field is calculated. 

mailto:argjend.hajra@cdi-ks.org
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This article aims to describe how these Groundwater Protection Zones are defined and designated based on a 

computer model and relevant geological and hydrogeological data.  

 

DESCRIPTION OF THE STUDY AREA 

General Overview 

The study area is located in the South-East of the Republic of Kosovo in the municipality of Viti/Vitia and is 

located between two rivers (see Figure 1). 

The pilot project tackles the Pozharan/Požaranjewellfield.The groundwater source in Pozharan/Požaranjestems 

from two wells which supply the village Pozharan/Požaranje with its 750 households and 3750 inhabitants and 

as well the village Çifllak/Čiflak with its 30 households and 150 inhabitants.Also penetrating this well field are 

two more wells which supply several more villages in the area (mainly Slatina/Sllatinë). Figure 1 shows the 

geographic location of the study area including all relevant wells.  

The study area is drained by Morava Binça which collects all the small rivers. It has an average monthly flow 

rate of 6.7 m3/s. The surface of the basin is 1.560 m², whereas its average flow on the exit from Kosovo territory 

is 11.0 m³/s (PZHK, 2010). In Morava Binça, the maximum water flows are in February, March and May, while 

the lowest are in August and September.  

The surface water flows of this region, besides Morava Binça are the rivers Gërnçar, Debelldeh, 

Letnicariver,Gelbush river, etc. In the months with high water levels in February, March, May and during the 

months with maximum rainfalls, rivers of Morava Binça and Glibusha flood surrounding lands. 

 

 

Figure 17: Hydrographic map of the study area 
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METEOROLOGY 

The explored region is characterized by an average continental climate, with relatively hot summers and 

moderately cold winters. The annual average rainfalls in Pozharan/Požaranje reach 820.6 mm, while the 

rainfalls in surrounding mountain have to be considered higher. The richest months with rain are May, October 

and December with 124.6 mm, 104.9 mm and 148 mm. The driest months are July and August. (IHMK, 2019) 

Extraction Rates of the wells 

The extraction rate of the pumping wells is crucial when understanding the protection zone around the well. The 

extraction rate used for the model is based on the calculated optimum pumping rates of the wells. According to 

the operating water utility the actual pumping rates are respecting these values. These numbers are as follows:  

Pozharan 1: 16.0 l/s, Pozharan 2: 18.0 l/s, Sllatina 1: 12.0 l/s,  Sllatina 2: 10.0 l/s 

The total water production capacity in the wells cumulates to 56 l/s (= 4838 m3/d). (Pruthi, 2008) (Pruthi, 2013) 

The Geology in the Study Area 

The wide region of the aquifer of Pozharan/Požaranje consists of various lithologies and of different ages from 

thelower Paleozoic to Quaternary (see Figure 2).  

The oldest rocks of the region are the different schists of the Lower Paleozoic. The crystalline schist’s build the 

basement of the ground part of the tectonic depression of Morava e Binçës (Anamorava) and the parts of its 

northern and southern sides. In the field area of the tectonic depression, the Paleozoic rocks are covered by the 

Tertiary and Quaternary sediments while on the surface they appear on the hills of Karadak (Skopje) in the 

south and on the mountain hills of the Zhegovc in the north (KPMM, 2006) 

Alluvial deposits (aQh) occur in all current water flows, especially in low flat regions and are represented by 

river sediments, sand and gravel deposits. They are widespread in the areas along the rivers Glibusha, Smira and 

Viti/Vitina. 

 

Figure 18: Geology in the study area 
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The Hydrogeology in the Study Area 

The wellfield of the aquifers of Pozharan/Požaranje, is characterized as follows: 

Pliocene-Quaternary sediments (lake sediments, Proluvial (alluvial fan) and alluvial deposits) are predominant 

in the tectonic depression of Morava Binça. The central part of the plain of tectonic depression consists of 

alluvial deposits, river terraces. In the quaternary sediments (Proluvial and alluvial deposits) represents an 

important intergranular aquifer. 

The material of alluvial sediments, formed by the surface waters, is well rounded and crushed. These are mainly 

clastic sediments with high intergranular porosity, deposited as river terraces and in the river bed. They contain 

substantial groundwater reserves. The alluvial deposits are classified (by size) and are of heterogeneous 

composition. Alluvial sediments are unconfined aquifers with free groundwater surface. The alluvial aquifer has 

good hydraulic conductivity and effective porosity, recharged by infiltrations from the surface water. The 

groundwater level is relatively close to the ground surface. Recharge of the aquifer, apart from the surface 

infiltration of rivers and rainwater, in some cases are leakages from other aquifers. These waters are of poor 

mineralization and belong to the group of calcium-hydrocarbon waters.  

The unconfined aquifer of alluvial sediments, accumulating considerable reserves of groundwater, is of great 

importance for the water supply, but on the other hand being shallow and protected by a thin clay coverage, 

waters of this aquifer are vulnerable to contamination.(KPMM, 2006) 

Hydraulic Conductivity 

Based on several pumping tests, the hydraulic conductivity of the area ranges between 0,00864 m/d [kf =1*10-

7 m/s]in the Neogene, 4,32 m/d [5*10-5 m/s] in the Preluvium and 8,64 m/d [1*10-4 m/s] in the Alluvium. 

(Pruthi, 2008) (Pruthi, 2013) 

Hydroisohypse 

A total of 12 observation wells were identified and their water levels measured several times per year. These 

provide the groundwater levels and the directions of groundwater flow through the calculation of a 

hydroisohypse map. Figure 3 shows one example of the Hydroisohypse map from summer 2018.  

 

Figure 19: Hydroisohypse map of study area 
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METHODOLOGY 

An important part of the methodology to establish a water source protection zone is the field investigation and 

the understanding of the study area. These steps are standard hydrogeological procedures and shall not be 

explained in detail, since the focus of this article is the modelling. Based on the steps described above, the 

information presented in chapter 2 was discovered. It serves as basis in setting up the computer model.  

For calculation of the groundwater protection zones a groundwater flow model is set up. The chosen software is 

MODFLOW developed by the US Geological Survey (Harbaugh, 2005). It is considered an international 

standard for simulating and predicting groundwater conditions and groundwater/surface-water interactions. The 

Graphical User Interphase (GUI) is Processing Modflow (Chiang &Kinzelbach, 1998).In addition PMPATH 

was used which is independently from MODFLOW running transport models. It retrieves the groundwater 

simulations results from MODFLOW software to calculate the groundwater paths and travel times(Chiang 

&Kinzelbach, 2003).  

Input Parameters 

In Modflow it is required to use consistent units throughout the modelling process. Used units for length [L] are 

meters and for time [T] are days. The model consists of a grid where the thickness of each cell and the width of 

each column and row can be specified. Every cell contains values of the needed parameters as well as the top 

and bottom elevation of each layer. Some parameters are identic in the whole model area, other parameters vary 

from cell to cell. To create the data input more efficient, elevation values are created with Surfer Software and 

are imported into Modflow.  

The used parameters are summarized below 
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Table 3: Input parameters for the model 

Parameter Value 

Hydraulic conductivity of valley aquifer 1.5x10-5 [m/s] 

Hydraulic conductivity of terrace aquifer 1.6x10-5 [m/s] 

Effective Porosity 0.1 

Annual rainfall 820 [mm] 

Recharge in area 400 [m³/d] total, 8x10-5 [m/d] 

Infiltration from river 190 [m³] 

Leakage coefficient river Glibusha 1x10-7 1/s 

Leakage coefficient river Morava 2.5x10-7 1/s 

Cell size 10-50 [m] 

Grid size 5 [km²] 

Number of columns 118 

Number of rows 127 

Number of layers 3 

 

Groundwater levels have been used to calculate an average level of each observation point over July 2018 to 

April 2019 (2 -4 measurements per point) 

Grid 

The mesh extends 4,450 m from west to east and 4,200 m from south to north. The grid is more detailed around 

the wells and more rough in less important areas of the model. The cells in the wellfield area are scaled down to 

10 m while the cells far away have a size of 50 m. In total the model has 127 rows and 118 columns which leads 

to 14,986 cells. 

Layer 

To define the model thickness each layer is determined by Top of Layers (TOP) and Bottom of Layers (BOT) 

files. For this model 3 layers are used. Layer 1 embodies the topsoil and Layer 2 and Layer 3 comprises the 

aquifer. For each layer an elevation grid for TOP and BOT is created. BOT of Layer 1(BOT 1) is the same as 

TOP of Layer 2 (TOP 2) so 4 elevation grids are needed. TOP of Layer 1 (TOP 1) represents the surface level. 

TOP 2 (or BOT 1) is the lower level of the soil. Each grid is based on different data sets. The data gathered 

during the measurement campaign is used for the ground level. During prior investigations of the well field the 

wells were topographically surveyed and integrated to the grid. Each point has X, Y and Z values which are 

entered to the Surfer software to create a grid through the Kriging interpolation method. The grid is compared 

with a topographic map to find implausible levels of the grid and correct them. 

Time 

Limited data availability for meteorological and hydrological events requires the steady state simulation. This 

steady state simulation uses average annual data for precipitation and water extraction from the pumps. It is not 

possible to calculate extreme events like a flooding event. 

The length of stress periods and time steps is not relevant to steady state simulations it is relevant for transport 

only. However, it is important to stick to the same unit especially for parameters like hydraulic conductivity. 
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Initial hydraulic heads 

Modflow software requires the definition of hydraulic heads as starting values in steady state simulations. The 

initial heads are plotted in the constant head cells and are representing the actually measured values from the 

field surveys. 

Horizontal hydraulic conductivity and transmissivity 

The horizontal hydraulic conductivity is a value describing the permeability of the underground. Hydraulic 

conductivity calculation is based on pumping tests. However, the geologist has to compare values with standard 

values for the various types of rock underground and check for plausibility. 

Effective Porosity 

Porosity describes the ratio of open volume and solid volume of rocks and soils. The effective porosity is less 

than total porosity as parts of the fluid in pore space are immobile. There are no laboratory values available so 

far, so that the effective porosity has to be estimated. The literature values provide a wide range of values for 

each type of rock. The present model is calculated with 0.1 of effective porosity as described, because of the 

arithmetic mean for gravelly and sandy soil. 

Boundary Condition 

In Modflow each cell requires an IBOUND array that defines whether a cell is active, inactive or provides a 

constant head. Active cells are used in the aquifer area of the model. Groundwater levels and flow are calculated 

in such cells. Inactive cells are used outside the aquifer area, where there is no groundwater flow expected.  

Initial hydraulic head values remain fixed throughout the simulation in constant head cells. In this model a 

constant head boundary exists in areas outside the influence of the well field. The model boundaries are either 

inactive or constant head cells. To simulate the inflow and outflow of the model area active parts of model 

boundaries are set to a constant head.  

Packages 

Packages are modules to the basic Modflow software providing options to simulate aspects of the whole water 

cycle. 

Recharge Package 

The Recharge package simulates distributed recharge to the groundwater system. The recharge is assigned to 

each vertical column of cells. Water added to the system through precipitation is simulated with the recharge 

package. It is estimated that about 36% of the precipitation reaches the aquifer and acts as recharge. The annual 

precipitation in 2017 has been 820 mm, therefore an average daily recharge of 8*10-5 m is estimated. 
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River Package 

Morava river and Gilbusha river run across the study area and needs to be included into the model. The package 

simulates the flow between the river and the groundwater system. Input parameters are hydraulic leakage 

coefficient of river bed, head of river, elevation of the riverbed bottom, width of the river. 

Well Package 

The well package is used to simulate the water abstractions by wells. As detailed data is not available due to the 

absence of water meters on well heads, an average over the annual production of the two abstraction wells was 

used. The total annual abstraction was given as approx. 215.350 m³, resulting in a daily abstraction of 295 m³/d 

by each of both wells.  

Calibration 

Calibration means adjusting model parameters in an allowed range until the modelled results correspond 

realistically to the measured results. Soil parameters and weather dependent data are given and should not be 

modified significantly. 

Figure 1 compares final groundwater levels of the model to measured levels. The level is in average 0.4 m above 

the measured level. The reason most probably is a decreased precipitation rate in summer 2018.  

The production of the model was not changedto reduce risks for negative misinterpretation. A dynamic behavior 

of observation wells due to specific condition like temporary abstraction, irrigation activities etc. further 

contributes to the discrepancy between modeled and measured average values.  

Another point of uncertainty is the unknown daily variation of production, providing direct changes in the 

surrounding wells.  

 

RESULTS AND DISCUSSION 

The main result from modelling is the different water protection zones. Zone 1 is the direct protection of the 

well within 10 m around the well and does not need to be modelled. Zone 2 refers to the line from which the 

water needs 50 daystravel time to reach to the well. It is thus called the 50-day line which is the first result. 

Figure 6 provides the resulting GWPZ 2 enveloping curve printed on the topographic map of the study area. 

Two circular lines around each of the production wells are formed. Each of the two circles has an approximate 

70 m diameter which represents the minimum extension of the GWPZ 2.  

The Recharge area of the well field is corresponding to GWPZ 3. The recharge area is the surface area from 

where flow paths of infiltrating surface water (mainly precipitation) turn towards the abstraction wells and reach 

there in any undefined time period (see Figure 7). In reverse conclusion, infiltrating water of the surface area 

outside this recharge area will not traveltowards the abstraction well, but will be transport away from the 

abstraction wells.  
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Figure 20: 50-day line - GWPZ 2 

 

Figure 21: Recharge area - GWPZ 3 

The Recharge has a 8-shape and extends approx. 2.5 km North-South. The southern East-West extension is 2 

km, the northern E-W extension is around 1.5 km. The northern end of the recharge area is already including the 

most southern houses of Pozharan/Požaranje village. All other area of the GWPZ 3 is agricultural area.  

CONCLUSIONS AND OUTLOOK 

As general result of this modelling of the well field, it has to be concluded that two GWPZ 2 have to be 

declared. Each of them with approximately 70 m of diameter around the production wells. The GWPZ 3 is a 
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larger area including the southern houses of Pozharan/Požaranje village. In this case one area is the recharge 

area for all four wells.  

This hydrogeological investigation is the first step in implementing Groundwater Source Protection zones. The 

results from this analysis have been presented in a technical report (RWSSP-VI, 2019) in which the 50-day line 

and the recharge area are presented.  

It is thereafter the responsibilities of the Ministry of Environment and Spatial Planning of Kosovo to implement 

the Groundwater Source Protection Zones based on the calculated areas. For each zone the following zones, 

different measure are to be taken in the future. These measures are:  

GWPZ 1: The wells need to be fenced in according to regulations.  

GWPZ2: The protected area has to be declared limited and agricultural activities shall be restricted according to 

the regulations in force. Contaminated water, waste and other hazards to the groundwater can get into the 

aquifer easily through holes (rural wells or piezometers). It is necessary to close theseor protect these against 

infiltration especially if they are close to the wells.  

GWPZ3: All over the river banks of Glibushariver and along streets and pathways, residents dump their waste. 

Waste of different varieties has been observed: waste of house construction and other infrastructure, domestic 

waste, cans of motor oil and paint etc. Such contamination cannot be tolerated in the area of the GWPZ 3. 

Besides the slowly leakage of pollutants into the groundwater, the waste floats around during flooding periods. 

These floods therefore have to be considered as potentially dangerously contaminated surface water. The direct 

infiltration via the open rural wells and piezometer drillings has to be considered a high risk to water quality. All 

waste dumps inside the GWPZ 3 have to be removed and cleaned.  
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ABSTRAKTI 

Një nga problemet serioze krahas rritjeve të zonave urbane është mungesa e lokacionit për depozitimin e 

mbeturinave të qyteteve. Një nga kriteret për përcaktimin e lokacioneve të deponive për mbeturinat e qyteteve 

është shfrytëzimi i hapësirave të integruara si dhe metodologjia e bazuar në analizën e shumë kritereve.  

Një nga çështjet kryesore të hulumtimit të vendit për depozitimin e mbeturinave urbane është përshkrimi i 

përshtatshmërisë inxhinierike të masave shkëmbore.  

Kërkesat për deponimin e mbeturinave duhet hartuar në tri faza të rëndësishme: përzgjedhja e vendit, 

hulumtimet gjeologjike dhe hidrogjeologjike dhe përfundimisht vlerësimet në terren. Qëllimi kryesor i këtij 

punimi është të studiohen kushtet hidrogjeologjike në këtë lokacion për ndërtimin e deponisë së mbeturinave në 

Mitrovicën Veriore. Për t’u arritur ky qëllim i hulumtimit janë kryer 6 shpime me anë të cilave janë përcaktuar 

karakteristikat hidrogjeologjike të masave shkëmbore në lokacionin e propozuar për ndërtimin e deponisë. 

Njëkohësishtë është kryer edhe testimi i puseve të shpimit për të përcaktuar ujëpërshkueshmërinë e masave 

shkëmbore në lokacion e propozuar për ndërtimin e deponisë. Metodologjia e përdorur në studim është e 

përshtatshme për menaxhimin e qëndrueshëm të mbetjeve të ngurta si dhe për zgjedhjen e lokacionit edhe në 

rajone tjera urbane të cilat janë në rritje. 

Fjalë kyçe: lokacioni, shpimet, parametrat hidrogjeologjik, deponia e mbeturinave, testimi i puseve  

 

HYRJE  

Metodat më të zakonshme të përdorura për deponimin e mbeturinave të ngurta janë: djegia, kompostimi, 

deponitë e hapura dhe deponitë sanitare. Thelbësore është që mbeturinat e ngurta të hidhen në deponi pa krijuar 

rrezik për shëndetin publik. Menaxhimi i mbeturinave të ngurta është një proces kompleks që përfshin shumë 

informacione nga disiplina të ndryshme me shumë palë përgjegjëse për të arritur rezultatet e dëshiruara [1]. 

Disa nga problemet potenciale, serioze dhe në rritje në zona të mëdha urbane janë: mungesa e tokës për hedhjen 

e mbeturinave dhe disponueshmëria e mjediseve të përshtatshme shkëmbore/tokës [2]. 

Në fazën e ndërtimit të deponisë, kërkohet një vlerësim specifik i zonës në aspektin gjeologjik për deponitë e 

mbetjeve. Sistemi shkembinjë-mbeturina- deponim duhet të merret në konsideratë për këtë vlerësim [3]. 

Meqenëse pengesat gjeoteknike janë në varshmëri me pengesat gjeologjike të cilat kontribojnë në mënyrë të 

konsiderueshme në izolimin afatgjatë të substancave të dëmshme nga biosfera, është absolutisht e nevojshme të 

përdoren metodat gjeologo-inxhinierike dhe metoda hidrogjeologjike për një vlerësim sasior të efektit të 

shkëmbinjëve dhe mjedisit gjeologjik. 

Për një studim të përgjithshëm shkencor dhe teknik është e nevojshme të analizohen të dhënat dhe ipen 

propozime për ndërtimin e deponisë së mbeturinave. Ky quhet procesi i kërkimit të zones, ku do të bëhet 

deponimi i mbeturinave. Metoda të ndryshme janë vlerësuar për zgjedhjen e vendndodhjes së deponive [4]; [5]; 

[6]; [7], [8]. Dörthöfer dhe Siebert [9] e kanë përshkruar në detaje procesin e kërkimit të lokacioneve për vendet 

e industrializuara. Faza e parë e procesit të kërkimit në terren është gjetja dhe përcaktimi i zonave me shkëmbinj 

ose sedimente që kanë veti të mira izoluese. Këto mjedise që pengojnë infiltrimin e ujit dhe depërtimin e ndotjes 

në ujërat nëntokësore mund të konsiderohen si mjedise të përshtatshme gjeologjike [10]. Sipas Dörthöfer dhe 

Siebert [9], është mjaft e qartë se duhet të kërkohen standarde të larta për funksionimin afatgjatë të këtyre 

pengesave gjeologjike.  
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Pengesat për ndërtimin e një deponie mbeturinash ndahen në tre kategori kryesore: pengesa inxhinierike, 

pengesa gjeologjike dhe hidrogjeologjike dhe vetë mbeturinat. Projektimi i pengesave nën sipërfaqen e deponisë 

duhet të bazohet në një studim detal hidrogjeologjik dhe gjeoteknik. Ndër kërkesat kryesore hidrogjeologjike 

janë: ujëpërshkueshmëri e ulët, porozitet i ulët (efektiv), trashësi e madhe dhe aftësi e lartë mbajtëse natyrore për 

substanca të rrezikshme. Kriteret gjeologjike dhe hidrogjeologjike janë të rëndësishme për vendndodhjen e një 

deponie me qëllim të minimizimit të kostos së ndërtimit, operimit dhe ruajtjen nga ndotja e mjedisit. 

 

ZONA E HULUMTIMIT 

Vendi i deponimit të mbeturinave ndodhet në veri-perendim të rrugës Mitrovicë – Beograd, në bregun e djathtë 

të lumit Ibri, rreth 20 km larg nga qyteti i Mitrovicës. Zona ku është paraparë të ndërtohet deponia është në një 

grykë të thatë me pak vegjetacion dhe ndodhet në një largësi rreth 300m nga bregu i djathtë i lumit Ibër. Lartësia 

mesatare mbidetare është përafërsisht 640 m (figura 1). 

 

Figura 1. Harta e zonës së hulumtuar për ndërtimin e deponisë 

 

Në aspektin gjeologjik zona ku planifikohet të ndërtohet deponia e mbeturinave përbëhet kryesisht nga 

shkëmbinjë ultramafikë. Këto formacione shtrihen në pjesën veriore dhe jug-lindore dhe vazhdojnë deri në kufi 

me serpentinitet e lumit Ibër. Shumica e këtyre shkëmbinjëve i përkasin harzburgitit të serpentinizuar. Nga 

studimi i terrenit me rreze afërsishtë 3 km rreth vendit ku planifikohet të ndërtohet deponia, pjesa më e madhe e 

serpentiniteve mbulohet nga depozitimet argjilore pjesërisht humusore. Këto formacione gjatë kohës së reshjeve 

infiltrojnë një sasi të ujit i cili shfaqet në zonat e poshtme në formë të përrockave. Pas reshjeve prurja e këtyre 

përrockave arrin deri në 0.7 l/s, ndërsa gjatë sezonave të thata ato shterrojnë tërësishtë. 

Më qëllim të studimit hidrogjeologjike në zonën ku parashihet të ndërtohet deponia janë realizuar 6 shpime me 

thellësi 32m dhe diametër Ø 220 mm. Për përcaktimin e pasqyrës së nivelit të ujërave nëntokësore janë 
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projektuar dy profile gjatësore. Profili i parë takon puset P2, P4 dhe P5, ndërsa profili i dytë takon puset P1, P6 

dhe P3 (figura 2).  

 

 

Figura 2. Harta e lokacionit të shpimeve 

 

REZULTATET DHE DISKUTIMI 

Nga bërthamat e nxjerrura nga shpimet mund të vërehet se këta shkëmbinjë kanë çarje të shumta me drejtime të 

ndryshme të shtrirjes dhe madhësi jo të barabarta. Për shkak të prezencës së këtyre çarjeve në këta shkëmbinjë 

mund të konsiderohen si kolektorë me ujëmbajtje mesatare. Këta shkëmbinjë përveç sistemit të çarjeve në 

pjesën e sipërme janë mbushur edhe me depozitime argjilore të shoqëruara me copëza të imta të serpentiniteve, 

të cilat transportohen nga reshjet dhe depozitohen në pjesët më të ulëta.  

Faktorë tjetër i rëndësishëm hidrogjeologjikë i cili ka ndikuar në sasinë e ujit në këtë mjedis ka qenë edhe 

shkalla e materialit mbushës nëpër çarje. Kjo është vërejtur edhe nga materiali i nxjerrur gjatë shpimeve ku 

serpentinitet në thellësi u shoqëruan me pjesë argjilore nëpër çarje.  

Gjatë shpimit shumë pak janë takuar çarje të pastërta dhe të hapura, por zakonisht ato u shoqëruan me material 

të imët argjilor si dhe materiale të rikristalizuara dytësore, të mbetura si mbetje të tretjes në formë kalciti e 

shumë pak kuarci. Në pesë puse është vendosur sistemi i monitorimit të nivelit të ujërave nëntokësore ku 

njëkohësishtë është bërë edhe testimi i puseve. Testimi i puseve është bërë në intervale të ndyshme kohore dhe 

në bazë të rezultateve është bërë edhe llogaritja e parametrave hidrogjeologjik. 

Nga monitorimi i niveleve në piezometra është vërejtë që pas reshjeve të shiut, uji përmes çarjeve infiltron 

shumë shpejtë në disa pjesë e në veçanti në verilindje, ku janë vërejtur lëkundje ditore të nivelit më amplitudë të 

madhe, sidomos në zonën ku ndodhen piezometrat P2 dhe P5. Në profilin e parë që takon puset P2, P4 dhe P5 

është bërë matja e nivelit të ujërave të ujit (figura 3). Me këtë rast u konstatua që pasqyra e ujërave nëntokësorë 
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nuk është e vazhdueshme, sidomos mes shpimit P5 dhe P4. Pra, kjo dëshmon se ujërat nëntokësore në mes të 

këtyre dy puseve nuk kanë lidhje hidraulike mes veti. Kurse pasqyra e ujit mes P4 dhe P2 është pothuajse e 

përafërt, andaj kjo dëshmon që këta dy puse kanë lidhje hidraulike mes veti.  

 

 

Figura 3. Profili gjatësor I 

 

Në profilin e dytë që takon puset P1, P6 dhe P3, gjatë matjes së nivelit të ujërave nëntokësore u konstatua se nuk 

kanë lidhje hidrualike mes veti (figura 4). 

 

 

Figura 4. Profili gjatësor II 

 

Në tabelën 1 është paraqitur llogaritja e të gjithë parametrave hidrogjeologjikë. 

Tabela 1. Llogaritja e parametrave hidrogjeologjikë në puse 

Pusi 
Niveli i ujërave 

nëntokësorë (m) 

Koeficenti i 

filtrimit (m/s) 

Koeficienti i 

ujëpërshkueshmërisë (m2/s) 

Prurja 

(l/s) 

P1 21.2 5.4 x 10-8 4.8 x 10-7 0.11s 

P2 4.6 2.0 x 10-5 4.0 x 10-4 0.25 

P3 26.1 4.4 x 10-8 2.23 x 10-7 0.09 

P4 8.83 2.7 x 10-8 1.13 x 10-7 0.12 

P5 4.65 4.79 x 10-6 1.14 x 10-4 0.19 
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Nga testimi i puseve P2 dhe P5 rezulton që koeficienti i filtrimit dhe prurjet janë më të larta se në puset tjera, gjë 

që dëshmon se çarjet e këtyre formacioneve kanë prezencë më të vogël të argjilës. Në pusin P2 koeficenti i 

filtrimit është 2.5 x 10-5 m, prurja 0.25 l/s dhe në pusin P5 koeficenti i filtrimit është 4.79 x 10-6 m, prurja 0.19 

l/s. Në pjesën ku ndodhen puset P1, P3 dhe P4, serpentinitet janë të mbushura nga depozitimet argjilore të 

shoqëruara me copa të imta të serpentiniteve. Prandaj këto formacione janë kolektorë të dobët dhe gjatë reshjeve 

infiltrimi i ujit është më i ngadalshëm çka mund të vërehet edhe nga ndryshimi i vogël i nivelit të ujit, Në pusin 

P1 koeficenti i filtrimit është 5.4 x 10-8 m, prurja 0.11 l/s, në pusin P3 koeficenti i filtrimit eshte 4.4 x10-8 m, 

prurja 0.09 l/s dhe në pusin P4 koeficenti i filtrimit është 2.7 x 10-8 m, prurja 0.12 l/s. 

 

KONKLUZIONET 

Për ndërtimin e një objekti modern për deponimin e mbeturinave urbane është esenciale të kryhet një studim i 

detajuar hidrogjeologjik. Lloji dhe madhësia e studimit varet nga sasia dhe karakteristikat e materialeve të 

mbeturinave. Ky studim kishte për qëllim të përcaktojë vendndodhjen më të pershtatshme në aspektin 

hidrogjeologjik. Për këtë qëllim, studimi u përqëndrua në tre faza të rëndësishme për krijimin e një deponije të 

mbeturinave për qytetin: zgjedhja e vendit, studimi i zonës dhe vlerësimi i zonës. Qëllimi kryesor i procesit të 

përzgjedhjes së vendndodhjes së deponisë është të sigurojë që objekti i deponisë të vendoset në vendin më të 

mirë të mundshëm me ndikim minimal negativ në mjedis. 

Zona e sipërme në pjesën veriore e cila shtrihet mbi nivelin aktual të pasqyrës së lirë të ujërave në puse gjatë 

kohës me reshje infiltron një sasi të ujit. Gjatë kohës së reshjeve sidomos në vjeshtë dhe pranverë në këto zona 

do të krijohen disa përrocka të vogla të cilat mund të drenojnë ujin në deponinë e mbeturinave. Për të 

parandaluar hyrjen e ujërave të këtyre përrockave në deponi duhet të ndërtohet një kanal mbrojtës i cili do të 

grumbullonte ujin dhe do të largohet nga deponia. Sasia e ujërave në zonën e hulumtuar varet nga reshjet 

atmosferike që infiltrojnë përmes çarjeve në brendin e masave shkëmbore. Rrjeti hidraulik në zonën e deponisë 

është më i kufizuar, prandaj edhe drejtimi i lëvizjes së ujit në çarje në zonën e hulumtuar mvaret nga rënia e 

përgjithshme e pasqyrës së ujit. 

Rezultatet e këtij studimi treguan se metodologjia e përcaktuar në studim është e përshtatshme për: 

përzgjedhjen, planifikimin, hartimin dhe ndërtimin e një objekti modern të deponisë afatgjatë. 
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ABSTRAKTI 

Përkeqësimi i cilësisë së ujrave nëntokësorë është bërë një problem serioz vitet e fundit. Parandalimi i 

përkeqësimit të cilësisë së tyre është qëllimi kryesor i politikës së ruajtjes dhe mirëadministrimit të ujrave 

nëntokësorë pothuajse në gjithë vendet dhe, kjo për shkak të kostove shumë të larta që mbart rikuperimi i 

ndotjeve nëse ato ndodhin. Gjatë 30 viteve të fundit, janë realizuar në shumë vende harta të vulnerabilitetit të 

ujrave nëntokësorë me qëllim vlerësimin e zonave më të ndjeshme ndaj ndotjes nga sipërfaqja. Këto harta 

tregojnë shpërndarjen e zonave të rrëzikuara më tepër, në të cilat ndotësi mund të arrij në ujrat nëntoksorë 

brenda një kohe shumë të shkurtër. Harta e vulnerabilitetit pasqyron studimet më të hollësishme të kushteve 

gjeologjike dhe hidrogjeologjike, të cilat u inkuadruan në modelin DRASTIC për përcaktimin e vulnerabilitetit 

të ujrave nëntoksorë të Shqipërisë. Modeli DRASTIC ka qenë përdorur gjerësisht në shumë vende për shkak se 

të dhënat e nevojshme për zbatimin e tij në përgjithësi janë lehtë për t’u siguruar. Ndërkaq, të dhënat e fituara 

nga modeli DRASTIC u kaluan në GIS për të ndërtuar hartën e vulnerabilitetit. Vlerësimi i vulnerabilitetit të 

ujrave nëntokësorë ka për qëllim të përcaktojë zonat të cilat janë më të mundshme se të tjerat që të ndoten nga 

veprimtaria njerëzore në sipërfaqen e tokës. Siç duket nga harta e vulnerabilitetit të ujrave nëntokësorë të 

Shqipërisë, zonat më vulnerabël i takojnë akuiferëve karstikë të Kretakut dhe atyre aluvialë me 

ujëpërshkueshmëri shumë të lartë.  

Fjalë kyçe: Shqipëria, GIS, akuifer, ujrat nëntokësorë, vulnerabilitet 

 

HYRJE 

Ujrat nëntokësorë, që përfaqësojnë një burim të rëndësishëm të ujit për plotësimin e nevojave civile, industriale 

e bujqësore në Shqipëri, po pëson një përkeqësim të cilësisë veçanërisht në rajonet me zhvillim të madh 

demografik dhe industrial, për shkak të shfytëzimit intensiv të tyre dhe të futjes së ndotësve të ndryshëm nga 

sipërfaqja. Koncepti i vulnerabilitetit të ujrave nëntokësorë bazohet në supozimin që mjedisi fizik mund të 

sigurojë njëfarë mbrojtje të ujit nëntokësor nga ndotja, veçanërisht kur ndotësi hyn në mjedisin nëntokësor [1].  

Për rrjedhim, disa zona të tokës janë më vulnerabël ndaj ndotjes së ujrave nëntokësorë se të tjerat. Gjatë 30 

viteve të fundit, hartat e vulnerabilitetit të ujrave nëntokësorë janë zhvilluar në shumë vende si një bazë për 

ndërtimin e strategjive të përdorimit të tokës e cila merr në konsiderate aspekte të mbrojtjes së ujrave 

nëntokësorë nga ndotja [2] [3]. Qëllimi final i hartave të vulnerabilitetit është ndarja e zonës në studim në njësi 

hidrogjeologjike me nivel të ndryshëm vulnerabilitetit. Këto harta tregojnë shpërndarjen më vulnerabël në të 

cilat ndotja është më e mundshme sepse ndotësit mund të arrijnë ujrat nëntokësorë për një kohë të shkurtër.  

Për vlerësimin e vulnerabilitetit të ujrave nëntokësorë nga ndotja përdoren tre grupe metodash: metodat e bazuar 

në proçes, metodat statistikore dhe metodat e indeksit dhe mbivendosjes. Metodat e indeksit dhe mbivendosjes 

përdorin treguesit specifike hapësinore bazuar në faktorët që kontrollojnë lëvizjen e ndotësve nga sipërfaqja e 

tokës drejt zonës së ngopur dhe njihen me emërtimin gjenerik Metoda parametrike. Midis tyre, metodat e 

indeksit dhe mbivendosjes japin përafrimet më gjerësisht të adaptuara për vlerësimin e vulnerabilitetit të 

akuifereve dhe kanë përhapje të madhe. Metodat e indeksit dhe mbivendosjes bazohen në kombinimin e hartave 

të atributeve të ndryshme fiziografike përmes dhënies së një indeksi apo pikëve secilit atribut. Midis metodave 

të indeksit dhe mbivendosjes (metodave parametrike), Modeli DRASTIC është më i përhapuri dhe ka pësuar 

modifikime dhe avancime që nga viti 1987 kur u implementua për herë të parë në USA [4]. 

Qëllimi i këtij studimi është të vlerësojë vulnerabilitetin e ujrave nëntokësorë ndaj ndotjes për gjithë territorin e 

Shqipërisë. Vlerësimi i vulnerabilitetit të ujrave nëntokësore është bërë duke përdorur modelin DRASTIC [4] të 
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kombinuar me paketën GIS (Arc Gis 9.2 INFO), të njohura edhe si Modelet e Indeksit dhe Mbivendosjes. Ky 

model është përdorur gjeresisht në shumë vende sepse të dhënat e kërkuara për këtë aplikim përgjithësisht 

gjenden me lehtësi. Territori i Shqipërisë ndërtohet kryesisht nga shkëmbinj magmatikë, gëlqerorë, flishe, 

molasa e depozitime aluviale të Kuaternarit dhe më pak nga shkëmbinj metamorfikë, evaporite e melanzh [5].  

Formacionet e mësipërme gjeologjike veçohen për potencial të ndryshëm ujëmbajtës dhe sidomos për parametra 

të ndryshëm hidraulikë [6] [7]. Përgjithësisht shkëmbinjtë magmatikë-metamorfikë dhe gëlqerorët e më pak 

flishet ndërtojnë terrene malore me shpate të pjerrët, ndërsa mollasat ndërtojnë terrene kodrinore. Depozitimet 

aluviale përhapën kryesisht në luginat e lumenjve.  

METODOLOGJIA 

Për vlerësimin e vulnerabilitetit të ujrave nëntokësorë ndaj ndotjes u përdorën modeli DRASTC [4] dhe paketa 

software GIS (ArcGIS) [1]. Kjo kërkon: (i) mbledhjen e të dhënave hidrogjeologjike, gjeologjike e pedologjike, 

(ii) ndërtimin e bazës topografike nëpërmjet skanimit dhe dixhitalizimit të hartave topografike (nga raster në 

vektoriale) ose përdorimin e sitemit DEM, (iii) krijimin e tabelës së atributeve, (iiii) analizimin e faktorëve 

DRASTIC dhe vlerësimin e Indeksit Drastic, (iiiii) kategorizimin e zonave sipas vulnerabilitetit të tyre ndaj 

ndotjes dhe ndërtimi i hartës së vulnerabilitetit. Shtatë parametrat që janë përdorur për llogaritjen e Indeksit 

DRASTIC janë mbledhur respektivishr nga: Shërbimi Gjeologjik Shqiptar (thellësia e ujrave nëntokësore, 

litologjia e akuiferit, koefiçienti i filtrimit, impakti i zonës vadoze, norma e infiltrimit), ish-Instituti i Tokave 

(tipi i tokës) dhe Instituti i Topografisë (baza topografike). Nga modeli DEM i lartësive, nëpërmjet përdorimit të 

teknikave GIS është kaluar në hartën e pjerrësive. Tabela e atributeve, e krijuar në Excel, përmban koordinatat 

X, Y të qendrës së çdo qelize, peshat dhe pikët e parametrave DRASTIC, vlerat e Indeksit DRASTIC. Të dhënat 

e tabelës së atributeve u importuan në GIS. Në Arc Gis 9.2 INFO u bë interpolimi i vlerave të Indeksit 

DRASTIC dhe u ndërtua harta e vulnerabilitetit të ujrave nëntokesore të Shqipërisë ndaj ndotjes. Pas kësaj, u 

krye kontrolli i modelit (analiza e ndjeshmërise) për vlerësimin e shkallës së subjektivitetit në dhënien e peshave 

dhe pikëzimit të parametrave të Indeksit DRASTIK. Për ketë u përcaktuan masa e ndjeshmërisë (S) të lëvizjes 

së një parametri sipas [8], indeksi i variacionit (Vxi) sipas [9] dhe peshat efektive (Wxi) sipas [10]. Kontrolli i 

mësipërm i modelit çoi në riklasifikimin e parametrave DRASTIC dhe për rrjedhojë edhe të vetë Indeksit 

DRASTIC që u reflektua në konfiguracionin final të hartës së vulnerabilitetit.  

REZULTATET DHE DISKUTIMI 

Vulnerabiliteti i referohet ndjeshmërisë së ujrave nëntokësorë ndaj ndotjes dhe konsiderohet si një karakteristikë 

natyrore e akuiferit. Ai dallohet nga rreziku i ndotjes, i cili varet jo vetëm nga vulnerabiliteti i akuiferit por edhe 

nga ekzistenca e një ngarkese të rëndësishme ndotëse. Në ketë studim janë përdorur modeli DRASTIC dhe 

paketa Arc Gis 9.2 INFO për të prodhuar hartën e vulnerabilitetit të ujrave nëntokësore të Shqipërisë. Modeli 

DRASTIC [4] [11] përfaqëson modelin më të përdorur midis modeleve të tjera, sidomos për vlerësimin e 

vulnerabilitetit dhe për rrjedhoje, për hartografimin e tij kryesisht në akuiferet poroze.  

DRASTIC ndërtohet nga gërmat e para të shtatë parametrave hidrogjeologjike: Thellësia e ujrave nëntokësore 

(Depth to water), Infiltrimi (net Recharge), Litologjia e akuiferit (Aquifer media), Toka bujqësore (Soil media), 

Topografia (Topography (slope)), Impakti i zonës vadoze (Impact on the vadose zone media), dhe Koefiçienti i 

filtrimit (hydraulic Conductivity) të akuiferit. Modeli DRASTIC përdor katër supozime [4]: 1) ndotësi është i 

pranishëm mbi sipërfaqen e tokës; 2) ndotësi shplahet nga ujrat e reshjeve për në ujrat nëntokësore; 3) ndotësi 

ka levizshmërinë e ujit; 4) qeliza elementare e DRASTIC është 0.4 km2 ose më e madhe. Për përcaktimin e 

indeksit DRASTIC (potencialit ndotës) pikët dhe peshat për çdo faktor shumëzohen dhe rezultate e fituara 

mblidhe së bashku:  

Indeksi DRASTIC = DrDw + RrRw + ArAw + SrSw + TrTw + IrIw + CrCw (*) 

ku r = pikët dhënë një parametri në nje zonë të dhënë (1–10), dhe w = peshat për secilin faktor (1–5). Peshat për 

secilin faktor jepen në tabelen no. 1, ndërsa kategorizimi me pikë i faktorëve jepet në tabelat no. 2-8. Më në 

fund, janë llogaritur vlerat e indeksit DRASTIC sipas ekuacionit (*). 

Vlerat më të larta të indeksit DRASTIC tregojnë potencial më të lartë të ndotjes se ujrave nëntokësorë ose një 

vulnerabilitet më të lartë të akuiferit ndaj ndotjes. Më tej, indeksi DRASTIC u nda në pesë kategori: shumë i 

ulët, i ulët, mesatar, i lartë dhe shumë i lartë. Zonat me indeks DRASTIC të lartë dhe shumë të lartë janë më 

vulnerable ndaj ndotjes. Paketa Arc Gis 9.2 INFO u përdor për të kompiluar të dhënat gjeospaciale dhe për të 

gjeneruar hartën e vlerave të indeksit DRASTIC (Fig. 1) e cila përcakton vulnerabilitetin e ujrave nëntokësore 

ndaj ndotjes. Kjo hartë tregon që vulnerabiliteti i ujrave nëntokësorë varion nga shumë i ulët (DI=61) deri 

shumë i lartë  (DI=180). Zonat më vulnerabël ndaj ndotjes së ujrave nëntokësorë – më vlerat më të larta të 

indeksit DRASTIC – u takojnë akuifereve aluviale të Kuaternarit dhe gëlqerorëve të karstëzuar Kretasike e 

pjesërisht Paleogjenike. Në të kundërt, akuiferët e lidhur me formacionet flishore e më pak ato mollasike 
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karakterizohen përkatësisht nga vulnerabilitet shumë i ulët dhe i ulët. Së fundi, akuiferet që takohen në 

shkëmbinjtë me çarje (magmatikë, metamorfikë, etj) karakterizohen nga shkallë mesatare e vulnerabilitetit. 

Tabla 1. Dhënia e peshave për parametrat DRASTIC 

Parametrat  Peshat 

Niveli piezometrik 2 

Infiltrimi 4 

Litologjia e akuiferit 5 

Toka Bujqësore 1 

Topografia 4 

Zona vadoze 2 

Koefiçienti i filtrimit 3 

 

Tabla 2. Intervalet e variacionit dhe pikët për nivelin piezometrik të ujit nëntokësor (D) 

Intervalet (m) Pikët 

0-5 10 

5-15 9 

15-30 7 

30-50 5 

50-100 3 

100-200 2 

>200 1 

 

Tabla 3. Intervalet e variacionit dhe pikët për infiltrimin (R) 

Intervalet (mm/vit) Pikët 

0-5 1 

6-100 3 

101-250 6 

251-103 8 

>103 9 

   

Tabla 4. Intervalet e variacionit dhe pikët për litologjinë e akuiferit (A) 

Intervalet  Pikët 

Zhavore - rërë 10 

Gëlqerorë karstikë 9 

Shkëmbinj magmatikë - metamorfikë 7 

Molasa (konglomeratë - ranorë) 5 

Dolomite 3 

Flishe – mergele - argjila 1 
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Tabla 5. Intervalet e variacionit dhe pikët për tokën bujqësore (S) 

Intervalet Pikët 

Tokat e pazhvilluara 9 

Toka livadhore aluviale 8 

Toka të moçalizuara 6 

Toka të murme pyjore 5 

Toka livadhore malore 4 

Tokat e hirta në kafe 3 

Tokat e kafejta 2 

Tokat e kafejta magneziale 1 

   

Tabla 6. Intervalet e variacionit dhe pikët për topografinë / pjerrësinë e relievit (T) 

Intervalet  Pikët 

0-2 10 

3-6 9 

7-12 7 

13-20 5 

21-30 3 

>30 1 

   

Tabla 7. Intervalet e variacionit dhe pikët për impaktin e zonës vadoze (I) 

Intervalet (mm/vit) Pikët 

Zhavore - rërë 10 

Gëlqerorë karstikë 9 

Shkëmbinj magmatikë - metamorfikë 7 

Molasa (konglomeratë - ranorë) 5 

Dolomite 3 

Flishe – mergele - argjila 1 

   

Tabla 8. Intervalet e variacionit dhe pikët për koefiçientin e filtrimit (C) 

Intervalet (m/ditë) Pikët 

>300 10 

300-100 9 

100-10 7 

10-10-2 5 

10-2-10-5 3 

<10-5 1 
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Kontrolli i modelit (Analiza e ndjeshmërisë)  

Metoda e vulnerabilitetit të akuiferit kërkon vlerësimin e subjektivitetit në zgjedhjen e shkallëzimit për çdo 

paramëtër për të rritur besueshmërinë [12]. Analiza e kontrollit siguron informacion të vlefshëm për vlerat e 

dhëna secilit parametër dhe ndihmon hidrogjeologët të gjykojnë rendësinë e elementëve subjektive [9].  

Hapi i parë i analizës është llogaritja e vlerës së vulnerabilitetit duke përdorur 6 parametra (harta) nga 7 të 

mundshëm (dmth, duke mënjanuar njërin). Për secilën nënzonë, llogaritet indeksi i vulnerabilitetit duke 

kombinuar 6 nga 7 parametrat [9]. Për krahasim, vlerat e fituara do të ri-shkallëzohen me një faktor 7/6. Duke 

krahasuar indeksin e ri me atë fillestar realizohet një matje direkte e influencës së parametrit që mungon. [8] 

përcaktuan masën e ndjeshmërisë të lëvizjes së një parametri,  

S = N

Vi

- n

Vx

 

ku: 

S - është ndjeshmëria,  

Vi - është indeksi i vulnerabilitetit për qelizën e i-të,  

N - është numri total i parametrave të përdorur në marrjen e vulnerabilitetit për secilën qelizë, 

Vxi përfaqëson indeksin e vulnerabilitetit për qelizën e i-të duke përjashtuar parametrin Xi, dhe (n) është numri i 

parametrave të përdorur në analizën e ndjeshmërisë. Një indeks variacioni (Vxi) mund të llogaritet nga shprehja 

e mëposhtme [9]: 

 

ku:  

Vi - është indeksi fillestar i vulnerabilitetit të nënzonës së i-të. 
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SHPJEGUES

Vulnerabiliteti INDEKSI
DRASTIC

Shumë i ulët 60-90

I ulët 90-110

Mesatar 110-130

I lartë 130-150

Shume i lartë 150-170

Realizuar në kuadrin e Programit
Kombëtar të Kërkim Zhvill imit, 
financuar ngaAgjencia Kombëtare e 
Teknologjisë dhe Inovacionit (AKTI)

 

Figura 1. Harta e vulnerabilitetit të ujrave nëntokësorë të Shqipërisë 

 

Secili parametër kontribuon me një peshë të caktuar [10] në indeksin final të vulnerabilitetit. Kjo peshë efektive 

(Wxi) mund të llogaritet për secilën nënzonë si: 

Wxi=(Xri*Xwi)/Vi*100 

ku: 

Xri dhe Xwi janë respektivisht vlerat e shkallëzuara dhe peshat për parametrin X të dhëna në nënzonën e i-të, 

dhe Vi është indeksi i vulnerabilitetit për nënzonën e i-të.  

Statistikat e masës së ndjeshmërisë (S) nga lëvizja e një parametri tregojnë parametrin më të ndjeshëm ndaj 

ndotjes së akuiferit, ndërsa indeksi i variacionit mat efektin e lëvizjes së një parametri në vulnerabilitetin e 

ujrave nëntokësore ndaj ndotjës. Së fundi, pesha efektive Wxi) verifikon saktësinë e dhënies së peshës relative 

të çdo parametri në llogaritjen e indeksit DRASTIC.  

Tabela 9 tregon statistikat mbi ndjeshmërinë e lëvizjes së një parametri mbi vlerat e vulnerabilitetit. Parametri 

më i ndjeshëm ndaj ndotjes është topografia, pasuar nga tipi i tokës dhe impakti mbi zonën vadoze. Kjo duket 

nga vlerat më të larta të lidhura me topografinë, tipin e tokës, impaktin mbi zonën vadoze (përkatësisht 6.19, 

3.76, 2.62). Litologjia tregon vlerat më të ulëta të ndjeshmërisë (1.48). 

Indeksi i variacionit (Vxi), që mat efektin e lëvizjes së një parametri, për secilin parametër DRASTIC është 

llogaritur siç tregohet në  tabelën 10. Parametri (T) tregon indeksin më të lartë të variacionit (31.92), i pasuar 
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nga parametri (D) (16.06). Vlera pozitive tregon që lëvizja e parametrit zvogëlon indeksin e vulnerabilitetit, 

ndërsa vlera negative e tij tregon që lëvizja e parametrit rrit indeksin e vulnerabilitetit [9]. Në rastin tonë, vlerat 

e Vxi janë pozitive që do të thotë se indeksi i vulnerabilitetit zvogëlohet nësë hiqet një parametër nga metoda 

DRASTIC. 

Tabela 11 tregon statistikat e peshës efektive të kalkuluar ose variabilitetin për secilin parametër DRASTIC. 

Tipi i tokës (S) tregon peshën efektive më të vogël. Siç shihet nga tabela, pesha efektive për secilin parametër 

ndryshon nga pesha teorike e dhënë sipas metodës DRASTIC. Kjo diferencë është më e theksuar për parametrin 

e litologjisë (pesha efektive del 2.91 kundrejt peshës së dhënë 5). Diferenca më të vogla midis peshës efektive 

dhe asaj të dhënë vërehen për parametra e topografisë (4.42 kundrejt 4) dhe impaktit mbi zonën vadoze (2.63 

kundrejt 2). Kjo kushtëzoi që peshat teorike për tre parametrat e mësipërm të rishikoheshin duke i përafruar ato 

me peshat efektive. Mbi bazën e këtyre të fundit u rillogarit Indeksi DRASTIC dhe u rindërtua harta e 

vulnerabilitetit. 

Analiza e ndjeshmërisë u krye për të vlerësuar qëndrueshmërinë dhe besueshmërinë e metodës parametrike për 

vlerësimin e vulnerabilitetit. Kjo analizë siguron një interpretim efiçient të indeksit të vulnerabilitetit. Në fakt, 

peshat efektive janë të lidhura ngushtësisht me vlerën e një parametri të vetëm në kontekstin e vlerave të 

zgjedhura për parametrat e tjerë. Analiza e peshave efektive është shumë e përdorshme kur përdoruesi i metodës 

së vlerësimit të vulnerabilitetit dëshiron të rishikojë peshat e dhëna në ekuacionin e llogaritjes së Indeksit të 

Vulnerabilitetit. Në këtë rast, peshat efektive janë deri diku të ndryshme nga peshat teorike të dhëna me metodën 

DRASTIC. 

Analiza statistike e ndjeshmërisë së peshave efektive tregon që Topografia (T) dominon indeksin e 

vulnerabilitetit me një peshë mesatare prej 21.84%, ndërsa pesha efektive e litologjisë është më e vogël se pesha 

e dhënë (teorike) dhe do të ndryshojë në funksion të vlerave të klasifikimit të parametrave të tjerë. Prandaj, për 

çdo rast është e nevojshme të dihen peshat efektive dhe të krahasohen me ato teorike. Në këtë mënyrë, vlerësimi 

i vulnerabilitetit bëhet më efiçient duke përdorur analizën e ndjeshmërisë. 

 

Tabela 9. Statistikat mbi ndjeshmërinë ndaj lëvizjes së një parametri 

Parametri i 

ndieshmërisë (S) Min Max Mes DS 

D 0.02 1.93 0.83 0.40 

R 0.19 1.95 1.10 0.38 

A 0 1.48 0.65 0.38 

S 0.38 3.76 2.20 0.77 

T 0.19 6.19 3.31 1.13 

I 0.14 2.62 0.95 0.36 

C 0 1.67 0.63 0.40 

 

Tabela 10. Indeksi i Variacionit të parametrit të përjashtuar në DRASTIC 

Indeksi i 

Variacionit Min Max Mes DS 

D 7.23 31.82 16.06 5.03 

R 2.08 16.84 8.32 3.23 

A 6.25 20.27 13.82 3.75 

S 1.16 11.11 4.03 1.80 
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T 13.33 55.56 31.92 8.99 

I 3.13 26.47 12.33 5.37 

C 5.36 21.62 13.53 3.76 

 

Tabela 11. Analiza statistikore e peshës efektive 

Faktorët 

e peshës 

efektive 

Pesha e 

dhënë 

(Xwi) 

Pesha e dhënë 

në (%) 

Pesha mesatare 

e kalkuluar 

(Wxi) 

Pesha e 

kalkuluar 

(Xwi) 

Pesha 

efektive 

mesatare 

(%) 

Peshat e 

korigjuara 

(Xwi) 

D 3 15 16.35 3.31 16.35 3 

R 2 10 8.32 2.5 12.35 2 

A 5 25 23.15 2.91 14.38 3 

T 4 20 26.12 4.42 21.84 5 

S 1 5 4.11 1.24 6.13 1 

I 2 10 8.31 2.63 12.99 3 

C 3 15 13.62 3.23 15.96 3 

 

 

KONKLUZIONET  

Për vlerësimin e vulnerabilitetit të ujrave nëntokësorë nga ndotja përdoren tre grupe metodash: metodat e bazuar 

në proçes, metodat statistikore dhe metodat e indeksit dhe mbivendosjes. Këto të fundit, të njohura me 

emërtimin gjenerik metoda parametrike, japin përafrimet më gjerësisht të adaptuara për vlerësimin e 

vulnerabilitetit të akuifereve dhe kanë përhapje të madhe. 

Midis metodave të indeksit dhe mbivendosjes (metodave parametrike), Modeli DRASTIC është më i përhapuri 

dhe ka pësuar modifikime dhe avancime që nga viti 1987 kur u implemetua për herë të parë në USA. Modeli 

DRASTIC -përdor këto parametra fiziogjeografike e hidrogjeologjike: Niveli piezometrik (D), Infiltrimi (R), 

Litologjia e akuiferit (A), Toka buqjësore (S), Topografia (T), Ndikimi i Zonës Vadoze (I), Koefiçienti i filtrimit 

(C). 

Për një zonë të caktuar, Indeksi DRASTIC llogaritet duke mbledhur produktet e peshës me kategorinë për çdo 

parametër DRASTIC: Indeksi DRASTIC = DrDw + RrRw + ArAw + SrSw + TrTw + IrIw + CrCw 

Modeli DRASTIC dhe paketa GIS (Arc Gis 9.2 INFO) u përdorën për vlerësimin e vulnerabilitetit të ujrave 

nëntokësorë të Shqipërisë. Bazuar në vlerat e indeksit DRASTIC të llogaritura, ujrat nëntokësorë të vendit janë 

klasifikuar në pesë kategori në varësi të vulnerabilitetit të tyre ndaj ndotjeve sipërfaqësore: me vulnerabilitet 

shumë të lartë, të lartë, mesatar, të ulët dhe shumë të ulët. Zonat me indeks më të lartë DRASTIC, pra zonat me 

vulnerabël ndaj ndotjes u takojnë akuifereve aluviale dhe karstike, ndërsa ato me vulnerabilitet të ulët u takojnë 

formacioneve flishore, mergelore e argjilore.   
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ABSTRACT 

Nowadays, the establishment of plantations with grafted walnut saplings has enabled the investments made in 3-

5 years to be returned. Walnut seedlings have a strong root system and this helps them to develop themselves 

without tightening systems. Creating plantations with walnut seedlings is easy even with little expense. The 

basic purpose of Walnut cultivation is the nutrients it contains. Walnuts contain 52-70% fat, it is also very 

important for the environment around us, in addition to being decorative for landscaping, it also absorbs 

polluted oxygen. The only fruit in its silver structure is walnuts. While the only organ that needs the silver 

element is the brain. For this reason walnut cultivation plays a major role in human life and has great nutritional 

and economic benefits. 

It is difficult to talk about the origins of walnut as it is still heavily debated in scholars' circles. So far, the 

walnut-origin site is thought to be the area extending as a wide belt from the Balkans to the sites of the 

Himalayan Mountains. The largest forests with naturally grown walnut plants are found in Central Asia. A 

special place in this production is also the use of technological tools. Therefore, the longevity of the trees and 

the quality of the fruit depend on the analysis and design of the profit during the years of plantation utilization. 

Keywords: Technology, Cultivation, Walnuts 

 

Entry 

Walnuts are an important fruit, grown in mild climate, high flavor, and very beneficial to human health. There 

are 20 varieties of walnuts around the world, but those that are being adapted for cultivation in Kosovo's climate 

are: Chandler, Franquette, Fernor, Fernette and Pedro. 

Walnuts are cultivated worldwide, but among the walnut growing countries the United States is the largest 

exporter. Other important walnut-producing countries include: China, Iran, Turkey, Ukraine, Mexico, France, 

India, Romania and Chile. These ten countries cultivate about 90% of the world with walnut.  

We are spreading the story of walnut seedlings in the World from Bandirma. Nowadays with the development 

of technology and industry the importance of nature has increased as well, the breathing of humanity and nature 

has become one of the most important humanitarian events. We want to show an interactive event that we will 

take, in support of nature on the one hand, and the return on investment on the other, given the 25 years of 

experience gathered in the Balkans, where we want to develop Turkish-Kosovo relations and we spread the 

history of walnuts starting from Turkey and spread around the world at the same time. 

The company "Fidanex" which is part of the "Misbell" company in Turkey is an expert in the production and 

distribution of walnuts planted in Bandirma. In comparison to other companies all the products they produce 

possess global certifications and also offer the opportunity to deal more with wild products, such as black 

walnut (Juglans Nigra).  

Operations (planting), carried out by the company team, also assume the responsibility of transporting walnut 

trees from Bandirma throughout the country, tracking them within the first year and purchasing the walnuts 

produced after the seedlings are developed. In addition to the sale of seedlings, the operations are carried out 

through the company's team, which includes: 

• Mapping - determining planting distances, 

• Digging pits, 

• Fertilizing with organic fertilizer, 
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• Planting of seedlings, pruning and surveillance within 4 years, 

• Drip irrigation system (Material supply and installation), 

• Tips and oversight for the most successful cultivation of seedlings, and 

• Pruning in the first 4 years performed by the company. 

1.1 Is walnut cultivation profitable: 

For any crop if profitability is to be analyzed, then the economic longevity of the plant must be considered. 

Naturally cultivated plants do not have a life span of more than 40-45 years, with the exception of pistachios and 

olives with 100 years, and in a regulated walnut plantation of up to 300 - 500 years. Nowadays, the 

establishment of plantations with grafted walnut seedlings has enabled the investments made in 3-5 years to be 

returned. So we understand that setting up plantations with walnut seedlings in comparison to other seedlings is 

both easier and less expensive. 

1.2 Advantages of a walnut Plantation 

When it comes to spending money on walnut gardens, we face a very low amount of money. In contrast to other 

fruits walnuts are a very good product for export. Some of the advantages of cultivating this superior crop are 

listed below: 

• Walnut storage is much easier and cheaper than other types of fruit. 

• For walnut storage the humidity level should be reduced to 60%. Walnuts can stay in its shell for a long time 

without breaking down (approximately 18-20 months) thus increasing its sales power in the market. And we can 

make easy sales wherever we want. 

• It is possible to export walnut with and without peel. 

• Walnuts are also used in the health and cosmetics sectors. 

• Walnuts are the fruits that are least affected by injury and disease in comparison to other fruits. 

• It is possible to harvest the walnut by mechanical methods: this will be more useful for earning time and 

money. 

• Walnut wood and hard shell are widely used in various industrial branches. 

• Walnut plants in suitable areas live long and yields increase for years. It is possible to enumerate many similar 

advantages. Building on all of these positives, we provide support in planting and growing walnuts. 

• 9-grafted Chandler and Fernor walnut seedlings; 

- At the age of 5 years 15 - 20 kg., 

- At the age of 10 50 - 60 kg., 

- At the age of 20 -30 80 - 150 kg. performance 

Also because of late flowering they are resistant to early spring frosts. The highest production yield over all 

walnut seedlings is the Chandler type. 

• 10-Walnut seedlings from an early age begin to produce. Yields of non-seeded seedlings begin to be used at 

the age of 7-10, whereas seedlings are grafted after the age of 4 years. Whereas from wild walnuts to 6 kg of 

peeled walnuts can be obtained up to 1.5 -2 kg of fruit, from seedlings grafted on 6 kg of walnuts indoor yield 

up to 3 kg. 

 

1.3 Walnut types in sh.p.k  "Fidanex" 

1. CHANDLER                                                                           2.FRANQUETTE 

Origin: US California                                                                Origin: France 

Fruit size with peel; 40-42 mm.                                                  Fruit size with peel: 42-43 mm.                                  
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Peel weight: 6-8 gr.                                                                 Peel weight: 11.5 gr. 

Internal weight: 12-14 gr.                                                          Internal weight:5.5 gr. 

Interior color: White                                                                Interior color: White 

Internal yield: 50%                                                           Internal yield: 46% 

Pollinator: Franquette, Fernette                                   Pollinator: Chandler, Pedro 

 

 

 

 

 

 

                                       Figure. 1. Walnut types Chandler end Franquette 

 

3.FERNOR                                                                                    4.FERNETTE 

Origin: France                                                                                 Origin: France 

Fruit size with peel: 40-42 mm.                                                Fruit size with peel: 40-42 mm.                       

Peel weight: 13 gr.                                                                           Peel weight: 13 gr.                                               

Internal weight: 6.9 gr.                                                                    Internal weight: 6.9 gr.          

Interior color: Yellow                                                                      Interior color: Yellow       

Polliner: Fernette, Shebin                                                                 Pollinator: Fernette, Shebin 

 

Figure. 2. Walnut types Fernor end Fernette 

 

5.PEDRO 

Origin; Us California 

Fruit size with peel: 37-39 mm.  

Peel weight: 12 gr. 

Internal weight: 5.7 gr. 

Interior color: Yellow 

Internal yield: 47% 

pollinator: Chandler, Franquette   
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                                                 Figure. 3. Walnut types Pedro 

 

1.4. The importance of cultivation technology 

In the creation of a walnut plantation, technology plays a very important role in the cultivation and growth of 

seedlings. 

 

The criteria for establishing a walnut plantation are: 

Seedlings 

Transportation of seedlings, 

The opening of wells, 

Concrete pillar fences, 

Allocation of land, 

Planting techniques. 

Planting of seedlings, 

Drip irrigation system, 

Irrigation, 

Pruning. 

Fertilization, 

Protection from pests and diseases, 

Tractor, 

Walnut peeling machine, 

Walnut shake machines and 

Walnut collection machines 

 

METHODOLOGY 

The research was conducted in Kosovo respectively in Suhareka at:Sh.p.k. "Fidanex"  and other sources and   

information's such as:  

-company data. 

-data from the questionnaire, 

-data from various scientific literature and publications. 

Method of using data: 

Descriptive method 
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Comparative method 

Statistical method 

Modeling method. 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

The purpose of the research was to investigate the importance of technology in walnut culture, as well as the 

economic and nutritional benefits of this culture. The data used during the research process is based on the 

primary data method ,collected through the survey method. The research was conducted in the period 2018-

2019.Based on the nature of the information requested the type of questionnaire was also determined. The 

questionnaire was constructed by including an introductory, qualitative, orienting and specific purpose of the 

research. In the context of a qualitative and quantitative research, the questionnaire as designed with open-ended 

questions including two or more multiple choice questions. 

 

Figure. 4. Procedures for planting seedlings of walnuts 

 

Table 1. Fertilization of shoots that have reached full yield 
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Table 2. Amount of fertilizer to be given to shoots 

 

 

Table 3. Planting distance by walnut species 

                                                                                          

 

 

Figure. 5. Types, quantity and distances of planting 
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Type: Chandler & Franquette 

Amount: 300-312 seedling, 5-10% Pollinator 

Planting Distance: 8m x 4m 

1. Do you think walnut farmers pay more attention to this crop for reasons of utility:                             

Nutritious               22 %                                                                    

Economic               58 %                                                                   

Environmental       20 % 

In chart no.1. According to our research, we have derived these results, 22% of respondents think that farmers 

cultivate walnuts for the sake of our nutritional benefits, 58% cultivate them for the sake of economic 

profitability of walnuts, and 20% cultivate them for protection. of the environment, as walnuts play a very large 

role in decorative landscapes. 

 

Graph. 1. The benefit of the walnut 

2. How much does technology influence walnut cultivation: 

Positively                   68 %                                                          

Negatively                 12 %                                                    

Moderate impact     20 % 

 

The graph shows the research on the impact of technology on walnut cultivation, with 68% having a positive 

response, 12% having a negative response and 20% having an average impact. 

 

Graph 2. Impact of technology on walnut cultivat 

 

22%

58%

20%

68%

12%

20%
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CONCLUSIONS 

Walnuts are highly sought after product in the domestic and overseas market for the purpose of processing and 

selling fresh fruit. The setting up of the orchard is intended for export production and the opening of some 

orchard work to be set up, the orchard will also provide increased domestic production and increased export of 

agricultural products. Increased competitiveness of this sector i achieved through the creation of modern 

plantations and high production potential. Production quality is also achieved through the creation of suitable 

conditions for the cultivation of walnuts in the right environmental and the application of modern mechanisms at 

all stages of cultivation. With the establishment of modern orchards and the improvement of general conditions 

in the orchards, the quality of the walnut will be high, with very low production costs resulting directly in 

increased competition and export of products. Also with the establishment of orchards and achieving optimal 

conditions for production, the 

cost of producing this fruits be much lower, and much higher product sales prices and then we will be more 

competitive in imports and also be able to increase agricultural production. 

The longevity and body high of these plants make the main root reach depth of 2.5-3 m. She loves alluvial and 

deep soils, structured with light, clay, sand and cinnamon bushes, groundwater should not be high. Soil water 

retention capacity should be optimal and soil should be rich in organic matter, with low levels of lime, and ph 

value should be neutral-slightly acidic (6.0-7.5) .In soils with high levels of lime and pH, young shoots have 

been found to lack iron and zinc in the leaves. In the area where the walnut plantation will be established taking 

into account the level of root depths that can reach up to 1.5 m, every 0.3-0.4 acres, soil levels from different 

depths should be sampled and analyzed. The reason for this is to understand the features of the soil and apply 

proper fertilizer. Based on soil analysis if the pH value is above 8, elemental powder sulfur treatment should be 

performed prior to digging pits to bring the pH value down to 7.5 or 7.0. This will help the soil more easily 

absorb nutrients that will be dumped. Powdered sulfur if combined with well-burned animal manure, the effect 

will be seen much faster. Suitable sulfur should be mixed at a depth of 20-30 cm and if possible on the same 

day. If this is not done then a spoonful of sulfur should be thrown into each open pit. The amount of sulfur to be 

used varies by the nature of the soil (light to medium-heavy) and the depth of the pit to which the pH value must 

be varied. To reduce the pH value to a value (eg from 8.5-7.5) in light soils, 70-80 Kg per 0.1ha should be used, 

and 90-100 kg average soils for 0.1ha. Depending on the quality of irrigation, the use of sulfur can be repeated 

8-10 times a year. Soils are usually poor in potassium, phosphorus and magnesium. Phosphorus and potassium 

fertilizers cannot penetrate deep into the soil by precipitation or irrigation. For this reason, the shoots until they 

enter production (By type, from 3-7 years old) to meet the need of the soil and to level the elements present, 

throughout the plantation should be used fertilizer as needed. 
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ABSTRAKT 

Përdorimi i burimeve të energjisë së ripërtëritshme- gjeotermale është një nga komponentët kryesorë të 

zhvillimit të qëndrueshëm duke dhënë efekte racionale ekonomike, ekologjike dhe sociale. 

Mungesa e hulumtimeve të sakta dhe përdorimi i vlerësimeve të përgjithshme të energjisë gjeotermale shpesh 

janë shkak i pamjaftueshëm i vlerësimit praktik si dhe kontributin e mundshëm në prodhimin intensiv kosto-

efektiv të ushqimit të gjelbër. Është një prodhim intensiv modest gjatë gjithë vitit në zonat e brendshme me 

kushte të kontrolluara, shpeshherë zgjidhje joadekuate termotehnike, me konsum të lartë dhe kosto të lartë të 

energjisë. Cikli i prodhimit është i kufizuar në pjesën e ngrohtë të vitit kur kostot e energjisë janë më pak të 

rëndësishme redukton efektivitetin e kostos, cilësinë e prodhimit, konkurrencën dhe mbijetesën afatgjatë të 

prodhuesve në treg.  

Në këtë punim është paraqitur gjendja, si dhe më tej perspektivat e energjisë gjeotermale në fjalë, dizajnimi i 

serrës me ngrohje-freskim për aspekte të ndryshme të shfrytëzimit të energjisë gjeotermale. 

Fjalëkyqe:energjia gjeotermale; prodhuesit intensiv, kosto-effektivitetit. 

 

HYRJE 

Kosova dhe rajoni, po përballen me dy probleme të mëdha të energjisë. E para i takon furnizimit të 

qëndrueshëm me energji, si pasojë e pakësimit ndjeshëm të rezervave energjetike, por edhe për dëmet e 

pallogaritshme që i shkaktojnë mjedisit, me pasoja të zhvillimit të pa qëndrueshem ekonomik, klimatik e etj. 

Energjia dhe mjedisi janë faktorë esencialë të zhvillimit të qëndrueshëm. Argument bindës mund të jetë që 

shumica e problemeve me mjedisin fizikë mund të zgjidhen, së paku deri në një shkallë, nëse ka mjaft energji, 

nëse ajo nuk është e shtrenjtë dhe nëse mund të përdoret pa krijuar probleme dhe pasoja mjedisore të 

pariparueshme 

Kontributi i madh i përparimeve shkencore-teknologjike dhe informative në zhvillimin e globalizimit ka 

përshpejtuar gjithashtu forcimin e nxitjes socio-ekonomike dhe marrëdhënieve, në botë. 

Të gjitha format e burimeve dhe mënyrat e përdorimit të energjisë janë përcaktues të rëndësishëm të zhvillimit 

dhe qëndrueshmërisë së përshpejtuar ekonomike të një zone të veçantë. 

Energjia gjeotermale e shprehur me nxehtësinë që  ofrojnë fluidet  që shfrytëzohen për ngrohje-freskim 

tëgodinave, serrës, kontribuon në ekonominë e prodhimit dhe zvogëlimin e varësisë së  përdorimit të  llojeve të 

ndryshëm të karburanteve konvencionale gjatë gjithë vitit. 

Lajm i mirë është fakti se, në ditët tona me përdorimin e teknologjisë së përshtatshme me pajisje energjetike, në 

shfrytëzim të energjisë së burimeve natyrore energjetike të rinovueshme të klasifikuar si burime energjetike me 

"fuqi të përjetshëm-të pambarueshme", si nga dielli, era, ujërat, biomasa dhe burimet gjeotermale kemi të mira 

me rëndësi të veçantë si në aspektin social, ekonomik dhe politik. 

Kosova, pjesë e rajonit të Ballkanit Perëndimor, është vend i pasur me energji gjeotermale. Zonimet 

gjeotermale, bazuar në strukturën gjeotektonike të korës së Tokës, në Dukagjin me nën zonat e Malishevës dhe 

Drenicës, Moravës së Binçës dhe në atë të Rogoznës me nën zonën e Llapit, për nga aspekti i shfrytëzimit 

gjeotermale janë mjaftë premtuese.  

Shfrytëzimi i energjisë  gjeotermale ofrohet nga shtresë të nxehta të tokës, me përdorimin e drejtpërdrejtë të 

entalpisë së ulët me teknologji moderne-pompat e nxehtësisë që kanë ujërat termale, me temperaturë mbi 200C 

dhe nga ujërat që i gjejmë në shtresë të cekët  me temperatura deri në 180C. 

Qëllimi i një serre të ngrohet/ freskohet me energji gjeotermale është sigurimi dhe mirëmbajtja e një mjedisi që 

rezulton në prodhime  optimale. Një serë gjeotermale është serë e cila përdor energji gjeotermale për 

ngrohjen/freskimin  e hapësirës. 
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Dizajni i një serë gjeotermale është analoge me atë të një serrë që përdor karburante konvencionale ose energjia 

elektrike e cila do të shëndrrohet në energjinë e ngrohjes, për serë. Dallimet përfshijnë burimin e energjisë për 

ngrohjen/freskimin  e hapësirës, zgjedhjen e zonës dhe koston. Një serë gjeotermale pothuajse gjithmonë 

ndodhet afër burimit gjeotermal për arsye ekonomike. Kostoja është një avantazh i madh i serrave që 

shfrytëzojnëenergjinë gjeotermale.  

Në Kosovë në raste shumë të pakta, është prodhimi  intensivi  perime gjatë gjithë vitit në serra dhe / ose serra 

nën kushte të kontrolluara, shpesh me zgjidhje joadekuate teknike me pajisje të mëdha të konsumit dhe 

shpenzimeve të larta të energjisë. Cikli i prodhimit është i kufizuar në pjesë të vitit, shkaku i ngrohjes-freskimit, 

gjë që redukton ndjeshëm ekonominë, rendimentet për zonataty ku disponohet me energji gjeotermale. 

Shëndrrimi i kësaj energjie në forma të dobishme të energjisë mund të stimulojë drejtpërdrejt ndryshimin më të 

shpejtë të klimës  nëserat me sisteme racionale për kultivimin e perimeve që nxehënintensivisht gjatë gjithë vitit.

  

 

2. ENERGJIA GJEOTERMALE, PRODHIMi INTENSIV DHE METODA KËRKIMORE 

Dendësia e fluksit gjeotermal(D) është parametri kryesor - bazë për vlerësimin e potencialit gjeotermik të një 

zone.Në shumë pjesë  të teritorit të Kosovës dendësia e fluksit të nxehtësisë është më e lartë se  vlera mesatare 

për Evropën kontinentale( që është 60 mË / m2), nga 70mË/m2deri në 110mË/m2.  

 

Zonat  me interes për aplikimet e energjisë gjeotermale janë:  

1. Zona gjeotermale e Rajonit të Dukagjinit, me nën zonat  

a) e Malishevës, dhe                                                                                                                                                

b) e Drenicës  

2. Zona gjeotermale e Rogoznës, me nën zonën                                                                                          

 b) e Podujevës, dhe  

3. Zonën gjeotermale të Moravë e Binçit. Figura 1, paraqet zonat e interesit në Kosovë, për shfrytëzim të 

energjisë gjeotermale  

 

Figura 1. Zonat e interesit për shfrytëzim të energjisë gjeotermale 

Në Kosovë, ofrohen indikacione se energjia e tokës, zonat e "nxehta" mundë të shfrytëzohen në tri drejtime: 
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1.Në trualle në shtresëa të nxehët pranë sipërfaqësore të tokës , deri në 200m, thellësi. 

2.Burime dhe puse me ujëra të nxehtë, me temperatura të ujit deri në 600C, që dalin në kufijtë e njësive 

tektonike të Dinarideve, Moravë e Binçit  dhe në zonën e Jashtme dhe Qendrore të Vardarit, por edhe në dy nën 

zonat të veçanta të Malishevës e Drenicës, dhe të Podujevës.Vlerësimi teorik i potencialit gjeotermal  është me  

kapacitet instalues nga 10.45 (MËnx), deri në 14.5 (MËnx) dhe energji vjetore prej 108.5(TJ/vit) deri në at të 

afërt me 250.3(TJ/vit), ofron mundësi të kënaqshme për shfrytëzim direkt të energjisë ujore me teknologji 

moderne-pompat të nxehtësisë për ngrohje të objekteve individuale,serave dhe atyre në industri, në mbarë 

Kosovën,dhe mundësia tjetër me energjinë e ujërave të ngrohet në shtresë të  cekët të tokës: 

3. Në ujërat me temperaturë prej 10-180C, në shtresë pranë sipërfaqësore në pellgun  ujëmbledhës, konkretisht 

në Dukagjin, për aplikime më përdorimin e pompave te nxehtësisë për përdorime tëngrohjes dhe freskimit, të 

godinave, serave e etj.  

 

Sistemet ngrohëse/freskuese që shfrytëzojnë entalpinë e ulët të ujëraveaplikohen me dy metoda: 

a) Drejtpërdrejtë - metodë direkte, nga ujërat termominerale që fontanojnë ose 

pompohen nga puse të cekët, ose nga burimet ujore termale- natyrore me temperatura që 

luhaten nga 12-800C,dhe 

b)Duke përdorur sisteme moderne me anë të pompave të nxehtësisë ujë-ujë, duke e injektuar në po të njëjtat 

burime (Clauser Ch, 1997, Chuanshan DLundJ.Ë. 1996 etj.). 

Praktikat e aplikimeve i paraqet figura 

 

Figura 2.Aplikimet e ngrohjes/freskimit të serrës rme energji gjeotermale 

 

Mbështetur në kapacitetin e energjisë gjeotermale në Kosovë, si edhe në përvojën botërore të shfrytëzimit të 

kësaj energjie me teknologji moderne dhe me efektivitet ekonomik të lartë, tërheqim vëmendjen e komunitetit të 

biznesit se ka mundësi të krijoje bisnese të reja fitim prurëse në disa drejtime: 

1. Ngrohjen/freskimin e godinave duke shfrytëzuar nxehtësinë që nxirret nga shtresat 

pranësipërfaqësore të Tokës ose nga ujërave qe ato përmbajnë, duke përdorur sistemet 

moderne pus-këmbyes vertikal nxehtësie-pompë gjeotermale nxehtësie. 

2. Shfrytëzimi integral dhe kaskadë i nxehtësisë së ujërave gjeotermale. Ky shfrytëzim i 
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ujërave termale të burimeve ose të puseve  në Kosovë.  Ky shfrytëzim i kësajenergjie në mënyrë primitive, si 

koncept dhe si mundësi zhvillimi, mund të shfrytëzohen me efektivitet të lartë ekonimik për: 

a) Ekoturizmin gjeotermal. Mjafton të përmëndim se në Itali, qëndrat kompleksegjeotermale i vizitojnë rreth 2.5 

milion turistë/vit. Mund të ndërtohen hotele me pishina meujë të ngrohtë, me sauna, me salla e fusha sportive, 

me lokale argëtimi, etj. 

b) Klinika mjekësore moderne, për të tërhequr edhe paciente të huaj, që duan tëshfrytëzojnë vetitë e rralla 

kuruese të shumë ujërave termave të vendit tonë. 

c) Ngrohjen e serave dhe zhvillimin e akuaulturës (rritje rasati të peshve dekorative dhetë rrallë, si edhe të 

algave me të cilat prodhohen pomadat më të shtrenjta për shumë sëmundje dhe kozmetike. 

d) Nxjerrje e kripërave dhe e mikroelementeve të dobishëm. 

e)Industrializim i ujërave minerale të veçantë. 

Figura 3. Burime termominerale, mundësia e shfrytëzimit në fushate përdorimit 

 

3. SHFRYTËZIMI I BURIMEVE GJEOTERMALE 

Në kongresin botëror për energji gjeotermale, në vitin 2015 (ËGC 2015 Lund,Freeston dhe Boyd L.), është 

raportuar lidhur me shfrytëzimin e energjisë gjeotermale në vitin 2015, krahasuar me 2010. 

Në vitin 2015, aplikimet për shfrytëzim të drejtpërdrejtë të energjisë gjeotermale përgjenerim të energjisë 

ngrohëse-freskuese ka qenë587,786 TJ/v dhe  163,287 GËh/v,me rritje prej 38.7% krahasuar me konsumin e 

vitit 2010, në rritje prej 6.8%,në çdovit. Sipas kategorive kjo energji nga shtresë të tokës është përdorur me 

pompa tënxehtësisë me pjesëmarrje prej 55.3%, për balneologji dhe rekreacion me 20.3%,për ngrohjen e 

hapësirave (me 89% është për ngrohjen qendrore) me pjesëmarrjeprej 15.0%, 4.5% për ngrohje të serave, 2.0% 

për ngrohjen në akuakulturë,nëproceset industriale prej 1.8%, për shkrirjen e borës 0.4%, në proceset e tharjeve 

bujqësore me 0.4% dhe 0.3% për përdorime të tjera. Shtetet botërore SHBA, Kina,Suedia, Gjermania dhe 

Franca janë prijëse për instalimet të nxehtësisëme kapacitettë MË-ve gjeneruese, e në aspektin e përdorimi të TJ 

në vitë të energjisë vjetore janështetet: Kina, SHBA, Suedia, Finlanda dhe Kanadaja.  

Edhe në vendet e rajonit, në Shqipëri, instalimet ngrohëse individuale meaplikimet e pompave të nxehtësisë 

është në rritje. Në Kongresin ËGC 2015, tëdhënat përmbledhëse të përdorimeve specifike të burimeve 

energjetike natyrore tërinovueshme gjeotermale për përdorime banjologjike, raportojnë për shfrytëzim 

tëkapaciteve të instaluar prej 11.728 MËnx dhe shfrytëzim vjetor të energjisë prej84.33 TJ/v, e në përdorimet 

për ngrohje dhe freskim të 138 objekteve, 
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Në Maqedoni janë në përdorime ujërat e nxehtë në shtatë projekte ekonomike dhe në gjashtë llixha. Projektet 

janë vënë në përdorim gjatë vitit 1980. Në vitin 2015, kapaciteti i instaluar për ngrohjen e hapësirave individuale 

është 0.84 MËnx dhe përdorimi vjetor i energjisë prej 6.6 TJ/v, për ngrohjen qendrore 42.55 MËnx dhe 518.37 

TJ/v, për ngrohje të serave është 2.79 MËnx me 61.14 TJ/v.Shfrytëzimi aktual i energjisë gjeotermale, në Serbi, 

sipas kategorive në fusha tëpërdorimit vjetor të energjisë, 2015, për ngrohjen qendrore të 21 objektevekapaciteti 

i tërësishëm instalues është 32.899 MËnx dhe 525.385 TJ/v , përngrohje të 7 lokacioneve të serave me 12.850 

MËnx dhe 191.209 TJ/v, nëakuakulturë me 1,653 MËnx dhe 22,924 TJ/v (1 lokacion), në 3 lokacione tëfermave 

të kafshëve me 3.947 MËnx dhe 85.854 TJ/v,në 1 lokacion për tharje tëprodukteve bujqësore me 0.967 MËnx 

dhe 26.868 TJ/v, në banjologji dhe rifreskim në 59 lokacione me 11.090 MËnx dhe 88.479 TJ/v, me përdorime 

të pompave tënxehtësisë në 715 njësi të instaluara me kapacitet nga 10 deri në 40 kË-mekëmbyes vertikal të 

nxehtësisë (2%), dhe me nxjerrjen e ujërave të nxehtë (98%) 

 

.   

Të paraqitur nëgrafikon Graf.1. Aplikime me metodën direkt në gjithë botën (Proceedings World-Wide 

Geothermal Congress, 2015) 

 

EFIKASITETI I PËRDORIMIT TË BURIMEVE GEOTHERMALE 

Zhvillimi i çdo burimi të ri energjetik është i pamundur të fillohet pa masa të duhura ligjore dhe financiare. 

Huatë e përballueshme duhet të sigurohen, subvencione dhe fonde. Informacion i pamjaftueshëm për 

konkurrueshmëria e këtij burimi të energjisë në lidhje me karburantet fosile përfaqëson një pengesë për 

zhvillimin e teknologjisë gjeotermale. 

Në Botë është vërtetuar se energjia gjeotermale është një burim energjetik konkurrues 

Përdorimi i burimeve gjeotermale në vendin tonë është fare modest në krahasim me potencialin në 

dispozicion.Në Kosovë zhvillimi i teknologjisë gjeotermale ka filluartë zbatohet në disa godna individuale 

shkolla dhe fare pak në ato kolektive.Në përmasë më të gjerë është aplikimi në shfrytëzim të drejtpërdrejtë të 

entalpisë së ujit termomineral në Banjë të Pejës,Në objektin ePallatit të Drejtësisë në Veternik, 2-3 km larg 

Prishtinës,në lokalitete publike, me përmasa më të vogla, si në “Shkollën e gjelbër” e disa të tjera. 

Megjithëse një prodhues i madh, Kosova importon ushqim jasht sezonit, d.m.th. fruta dhe perime sezonale.Duke 

ndërtuar sera që do të ngroheshin me energji gjeotermale apo ne bashkëgjenerim me energjite tjera të 

rinovueshme,ku  Kosova mund të bëhet një vend eksportues. 

 Nëse e shofim vetëm nga aspekti i punësimit, ku sipas rekomandimeve evropiane dhe të dhënave empirike,në 

prodhimin e 1 MËh nxehtësie nga energjia gjeotermale kërkohet një mesatare e punësimit prej gjashtë personash 

sikur të kultivohej gjatë gjithë vitit nënjë serë prej 1 ha, atëherë kërkohet rreth shtatë deri në dhjetë të punësuar 

nga disiplina të ndryshme dhe aftësive të fituara. Rritja e punësimit për të gjithë 700 të punësuar me të ardhura 

vjetore prej rreth 30,000 € / punonjës do të kontribuojnë ndjeshëm në zhvillimin dhe zgjerimin e prodhimit në 

rajon. Njiherit përfitimet mundë të jenë të shumëanshme   në eficencen e përdorimit të energjive po edhe në 

ruajtje të mjedisit. Kurshfrtytëzojmë potencialin e energjisë së rinovueshme - energjinë gjeotermale për në 
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kultivimin intensive të perimeve ngrohëje të serrave, kostot e energjisë janë 3 – 5 herë më të vogla në krahasim 

me karburantet konvencionale me që rast edhe zvogëlon emetimet e dëmshme në mjedis. 

 

KONKLUZIONE  

1. Kosova ka burime natyrore me energji të rinovueshme ndër to edhe burime gjeotermale,  që na lejon që të 

rekomandojmë seështë e mundur teknikisht dhe e arsyeshme ekonomikisht të fillohet me zbatimin esistemeve 

teknologjike moderne pompat e nxehtësisë për shfrytëzim të energji ose në shfrytëzim të shtresave të nxehta të 

tokës me sisteme të teknologjike moderne. 

2. Ngrohja dhe freskimi i serave bujqësore me sisteme të teknologjive që shfrytëzojnëenergjinë gjeotermale 

është nga përdorimet më të rëndësishme të bujqësisë, si I vetmi sektorë me perspektiv në Kosovë. 

3. Instalimet për akuakulturë, nxjerrja e elementeve dhe kripërave natyrore ngaujërat termominerale si hallkë e 

fundit është mjaftë fitimprurëse në proceset eshfrytëzimit kompleks dhe kaskadë të energjisë ujore. 

4. Mbrojtja dhe ruajtja e mjedisit, hapja e vendeve të reja të punës dhe ndihmesaenergjetike në lokalitete të 

caktuara dhe në mbarë vendin, do të realizohen vetëm nëkushtet e ndërtimit të qendrave komplekse gjeotermale 

me koncepte moderne,krahas me vlerësimet fitimprurëse ekonomike edhe mjedisore, për jetë më të mirë. 

Programe të shfrytëzimit gjeotermal të entalpisë së ulët të ujërave termominerale tashmë janë shtruar por ato 

kanë për të sjellë më shumë të mira nëse implementohen! 
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ABSTRACT 

The analysis of the operation of a powered roof support presented in the paper was based on sensors. Parameters 

obtained from the sensors mounted on individual components of the power hydraulics were transferred to a 

computer and then analysed in detail by the research team in terms of emergency states. Data collection on the 

state of machinery has become increasingly common in the era of Industry 4.0. This is aimed at preventing 

failures or damage. In Poland, there are about 90 longwalls active each year. With the launch of the Industry 4.0, 

coal companies began to use new tools to continuously diagnose the condition of the longwall system. Constant 

monitoring of the operation of individual sections of the support allows to control and assess the condition and 

efficiency of the entire powered unit. This paper presents an innovative electro-hydraulic system designed to 

control a powered roof support.  

Keywords: analysis, sensors, Industry 4.0 

 

INTRODUCTION 

The dominant mining system used in Polish coal mines is a longwall system based on cave-in. The production 

results when using this system are influenced by many different types of factors, e.g. mining and geological 

conditions of a given mining field, or technical equipment of the longwall. In the case of longwall mining 

system, it is extremely important to choose the right control system for a powered roof support [3,4,5,6]. Even in 

favourable operating conditions (no natural hazards, shallow depth, no operational incidents) and when using 

modern machinery and equipment (shearer, conveyor, powered support), in the event of difficulties in 

maintaining them, there may be serious disruption in mining. At the same time, mining practice shows that it is 

in this group of longwall excavations that the most intense rock mass displacements occur in the form of roof 

subsidence, uplift of floor rocks, or horizontal clamping. These displacements depend on many factors, such as 

rock mass strength parameters, operational history, geological disturbances, rock mass tremors. The natural 

hazards during operation and the method of preventing them are still a significant problem in terms of work 

safety and economic condition of mining companies [1,2,12,13,14].  

Many years of experience, however, show [10,11] that the proper selection of a powered control system affects 

the success of the entire production process. Unfortunately, when designing mining operations in a particular 

mine area, the optimal control system for a powered roof support is often not taken into account during the 

selection of machines and devices. The article focuses on research on the development of an innovative electro-

hydraulic control system for a powered roof support.  

 

METHODOLOGY 

The discussed system consists of a control and intermediate module that controls the executive electro-hydraulic 

block, enabling the measurement of energy needed to control selected types of solenoid valves, and also 

activates the individual functions of the powered roof support section. The developed application performs 

works in slave mode, initiating specific functions of the support section, and in master mode, which initiate a 

specific function controlling the support with the use of a virtual keyboard [7,8,9].  

The technical assumptions of the testing station for conducting measurements are: 
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− mutual hardware and software compatibility, 

− simultaneous measurement of all relevant hydraulic (pressure, flow) and electrical (e.g. current) parameters, 

− possibility of connecting at least 16 sensors with analogue output, 

− current monitoring of the measurement signal value, 

− analysis of the time and frequency signal directly during the measurement. 

Based on the developed design of the testing station, the scope of planned tests determined for the prototype of 

an innovative electro-hydraulic control of a longwall system: 

−  dynamic pressure test in the leg's piston space, 

−  static pressure test in the leg's piston space,  

−  tests of the valve opening time at a specified supply pressure, 

−  current measurement of the solenoid valve controlling a way valve insert, 

−  determining the operating characteristics of check valves, valve blocks, throttle valves, safety valves, 

−  test of the excitation of the system performing the safety function, 

−  dynamic and static testing of the section control system.  

The station’s cabinet (Fig. 1) includes the NI cRIO9025 block connected to the PC and the power controller 

(SM) to which the controller power supply (SM) is connected. The solenoid valves (SZ) are connected via a 

cable, and information about the measurement obtained is provided by a pressure sensor (CC) [8]. 

The other elements of the testing stations include three power supplies valves (ZZ).– galvanically separated 

power supply for powered roof support’s executive valves, controller (ZS) supplying power to the controllers 

directly opening solenoids valves and keyboard (KRJ) and NI power supply (ZNI) – National Instruments power 

supply designed for supplying the control and measuring module cRIO9030 (BNI). The BNI module controls 

the support’s valves via a power controller (SM), and also reads the pressure sensors’ (CC) indications from the 

measuring block [7,8,9]. 
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Figure 1 Control cabinet of the testing station 

 

The testing system, built from the model of the control-intermediate module, allows conducting tests of the 

individual control elements of the powered roof support. It was developed using the National Instruments 

cRIO9030 card. This module is equipped with two different operator interface devices. The operator can 

communicate via Ethernet, using a PC.  

The control-intermediate module (control cabinet) controls the model of the support basic node module 

(executive electro-hydraulic block). A special executive block was developed for the model of the basic support 

node module to perform the electro-hydraulic functions of controlling the powered roof support. The electro-

hydraulic (control) and hydraulic (executive) parts of the block were separated. The electro-hydraulic (control) 

part is a set of solenoid valves. Each set consists of a 4/3-way DN2 control valve and an intrinsically safe double 

             solenoid valves 
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solenoid with or without a current limiter. The hydraulic (executive) part is a group of 3/2-way DN12 or DN20 

valve inserts built in the body that perform executive functions. 4/3-way control valves after receiving a 

mechanical impulse from a double solenoid overdrive 3/2-way valve inserts through which the appropriate 

amount of emulsion flows to control individual cylinders. The double solenoid of the solenoid valve is a place 

connecting electronic and hydraulic control [7, 8.9].  

A cable connecting the valves with pressure sensors is located between the model of the basic support node 

model and the model of the control-intermediate module of the powered support.  

The software was made in the application controlling the testing station. The application was written in G, 

which is the standard for writing code used for programming in the LabVIEW environment. The whole consists 

of several program modules. One of them is an application written for the FPGA system, whose task is to 

acquire data from the NI 9205 card (measuring signals from pressure sensors) and control the operation of the 

NI 9403 card (controlling electro-hydraulic valves) [7,8,9]. The test window of the innovative research system is 

shown in Fig. 2. 

 

  
 

Figure 2 Window of valve operation testing 

initiation of activation      selection of                 response of         curve selection of            pressure sensor  

of valve and recording      registered signals       the valve             PWM power supply        parameters 

    option to enable conversion                        control chart        save to file     file name   remarks    test parameters 

    signal from inlets to bars and amps                              

Figure 2 Window of valve operation testing 

 

The application window of the testing station contains elements enabling the selection of the method and 

parameters of control of the support section’s solenoid valves. The application enables determination of the 

PWM valve control signal curve. The user can set the maximum signal fill, its time, fall time to the minimum 

value, its minimum value and fill time, as well as the PWM signal frequency. After selecting the tab of a 

supported valve, the valve power can be turned on by pressing the appropriate button. Characteristics for 

selected signals are also recorded. The system provides a preview of the actual pressure and supply values given 

from the sensors with the use of controls that allow displaying graphs and special data buffering.  These data 

may, after proper processing, be saved to a file with appropriate notes. In addition, the application allows to set 

the parameters of the pressure sensors used, which is helpful when scaling the charts [7,8,9]. 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

The designed and constructed system for testing the elements of steering hydraulics of mining machines is an 

innovative system. It is shown in Figure 3. Its structure, functionality and versatility mean that it can be used to 

conduct research on various elements of steering hydraulics. Using the LabView application to control the 

electro-hydraulic block is a new idea. It makes it possible to carry out energy measurements needed to control 

selected types of solenoid valves actuating individual machine (support) functions. The tests conducted in a 

testing station included a prototype section of a powered roof support type KW-17/43-POz/ZRP (Fig. 4). The 

obtained results (Fig. 5) allowed to assess the level of possible use of the model installation for several states of 
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the section operation. The results indicated that the developed system has fulfilled its role. It enabled the 

registration of all sections necessary for the evaluation of the section [7,8,9].  The results obtained clearly 

confirm the correctness of the actions taken to develop a system for testing control hydraulics components.  

 ciśnienia, co jest pomocne przy skalowaniu wykresów [144,147]. 

 

 
Rys. 6.21. Widok innowacyjnego systemu badawczego  
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Figure 4 Bench tests of control functions of the prototype support section  
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Figure 5 Control system operation characteristics 

CONCLUSION 

Figure 5 shows the results of tests of the operation of the control system. The tests included measurement of the 

system activation time for the PWM signal and the full signal at various values of the controller supply voltage. 

The results indicate that the lower the supply voltage of the solenoid valves, the shorter the delay time. The 

delay time for the PWM signal and the delay time for full power are comparable. It can therefore be assumed 

that the use of virtual technology for testing machine prototypes creates great opportunities for multi-variant 

testing. This saves time and enables a wide range of tests that would be very costly and time-consuming to carry 

out in other conditions. In the next stages of research, the system will continue to be tested and its results 

verified based on the actual operating states of the powered roof support. 

Conducting research based on virtual modelling and simulation of the objective function is currently a very 

dynamically developing research area. The results prove that this type of research should to a greater extent be 

used in the mining industry.  
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ABSTRACT 

This paper presents the possible uses of numerical simulation in the design process of a powered roof support. 

Data on mining and geological conditions are necessary to develop the construction of a powered roof support. 

The exploitation of coal is carried out both in conditions of static stresses that do not cause mining tremors, and 

in areas where dynamic loads increase the risk of tremors.  If the specific conditions of a longwall are known, 

the designer is able to determine the occurrence of excessive stress in the construction of the powered roof 

support. For dynamic loads, the construction of the support is designed in such a way to identify potential 

damage. Conducting a thorough analysis in the design process contributes to increasing work safety.  

Keywords: analysis, simulation, design  

INTRODUCTION 

The global exploitation of hard coal uses a mining system based on a longwall system in which the fire and 

methane hazard significantly limits its use [2,14,15,16]. The longwall complex includes a scraper conveyor on 

which the longwall shearer moves. The shearer mines the coal and the conveyor transports the output. The 

powered roof support is connected with a roller beam to the conveyor, its role is to protect the shearer and the 

conveyor against falling of roof rocks. The longwall system consists of about 150 pieces forming a whole 

powered roof support. Figure 1 shows the structure of the powered roof support section. Currently, various types 

of powered roof support and legs are used in hard coal exploration in Polish mines [9,10,11]. The review of 

available papers [8,12,13,] indicates that intensive research is being carried out on the development of the 

powered roof support. and the impact of dynamic load [1] on its construction. In recent years, however, chock 

and shield type supports equipped with two legs are dominant. Their current structure has not undergone major 

modification in recent years after the basic elements have been systematized: floor base, shield support, canopy, 

lemniscate connectors and roller system (Fig. 1). In the European Union, the powered roof support is introduced 

to the market in compliance with the European Parliament Directives [3] and harmonized Polish standards PN-

EN 1804 [5,6,7].  
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Figure 22The design of a powered roof support, where:  

1 – canopy, 2 – hydraulic leg, 3 – roller system’s beam, 4 – shield support, 

5 – lemniscate system connector, 6 - floor base [17] 

 

The Polish standard PN-EN 1804-1 + A1: 2011 [5] defines the safety requirements for the powered roof support 

section. One of the safety aspects are strength tests, which are divided into static load tests and cyclic fatigue 

tests. Static tests with compressive or tensile load should be carried out with a load equal to 1.2 times the test 

force, and a load equal to 1.5 times the test force in the most unfavourable position should be applied to the 

mounting elements of the legs and the canopy supports. As a rule, the most unfavourable location is determined 

from the calculation results. The load during the cyclic fatigue test should be changed from 1.05 test force 

(maximum load) to 0.25 test force (minimum load).  

The Polish standard PN-EN 1804-2 + A1: 2012 [6] defines the safety requirements for legs and auxiliary 

cylinders. The standard includes aspects related to strength tests. They were divided into tests with symmetrical 

axial load and with asymmetrical load. During the static test, the trial should be carried out on the maximally 

extended leg or canopy support. They should be subject to an external load test with a value equal to 2 times the 

nominal force, maintained for at least 3 minutes. Asymmetrical loads should include bending and yielding test. 

It has not been clearly stated what the structure of the powered roof support adapted to work under dynamic 

loads should look like. The work focuses on identifying areas most vulnerable to damage during rock mass 

movements. The most exposed area is the canopy structure which is in direct contact with the rock mass (Fig. 

2). All simulations were carried out based on numerical analysis. The publication focuses mainly on the analysis 

of loads that must be transferred by the canopy of the powered roof support. The analysis was compared with 

the assumptions proposed in mentioned standards.   
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Figure 2 The area most exposed to damage [17] 

 

METHODOLOGY 

A virtual 3D model was created with the help of dedicated CAD software reflecting the actual model of a 

powered roof support. The model was appropriately prepared for FEM analysis. The finite element method 

nowadays is one of the main methods of performing computer-aided engineering calculations. It is based on one 

of the methods of discretization of continuous geometric systems, i.e. the division of the object into a specific, 

finite number of sub-areas. The calculations assume that individual components of the powered support will be 

treated as isotropic uniform bodies. They included linear material model and were made at the specified working 

height of the support, in which its greatest support occurs. The set height was determined from kinetostatic 

calculations, obtained from dedicated, specialized software. 

Specialized software based on the finite element method was used to perform the calculations. A previously 

prepared model was imported into the software, which was armed with appropriate boundary conditions 

reflecting the work of the powered roof support. These conditions vary depending on the position of the support. 

Based on experience and knowledge of standards, three load cases were prepared. Figure 3 shows three cases for 

the asymmetry load position for the structure of a canopy of the powered roof support.  

 

 

 

 

a) 
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c) 

Figure 3 Standard load case for the roof structure of a powered roof support, where: 

a) bending test of the canopy (rigid canopy) for a section with two legs, 

b) tests with an asymmetrical load for a section with two legs, 

c) bending test of the canopy (rigid canopy) for a section with four legs [5,6,7] 

 

All analysed cases were examined with nominal strength. Linear analyses with linear material were performed. 

On this basis, using the appropriate module implemented in the Ansys software, the boundary conditions and the 

results obtained were calculated taking into account the appropriate factor. The critical stress level is marked in 

red. This level was set at the level of yield strength of steel – 690 [MPa].  

 

RESULTS AND DISCUSSION 

All calculations were made in a mechanical module. This module enables linear and nonlinear structural 

analysis. Both calculation models were used in the work, then the results obtained from the graphic 

postprocessor were compared. There were no significant differences in results that did not exceed 5%. Revolute 

joints were used to connect the components of the support. The results were presented using reduced stresses 

according to the strength hypothesis formulated by Huber-Mises-Hencky. For ductile materials, a perfectly 

elastic-plastic body model is usually adopted. In such a model, the limit of proportionality σH, the limit of 

elasticity σS and the yield point σP have the same value. It is assumed that achieving this value, and therefore 
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the beginning of plasticization, corresponds to a dangerous state. That is why strength hypotheses for ductile 

materials are often called plasticity conditions (Fig. 4).  

 

Figure 4 Graphic presentation of the strength hypothesis [4] 

 

The results are presented in the figures below. Figure 5 shows the case of a simulated load around leg posts in a 

canopy structure. The results include the standard required factor (Fig. 5a), whereas Figure 5b on the right 

shows the results with a factor simulating the stress occurring during dynamic events. This combination of 

results allows to compare the stresses occurring in the entire powered roof support and allows to compare 

individual components of the support. Figure 6 shows the simulation result for the side part of the canopy 

structure. However, Figure 7 presents an asymmetrical diagonal load on the canopy.  

 

  

a) b) 

Figure 5 Symmetrical load for the canopy; 

a) standard factor, b) dynamic load factor 
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a) b) 

 

Figure 6 Asymmetrical load on the side of the canopy; 

a) standard factor, b) dynamic load factor 

 
 

a) b) 

 

Figure 7 Asymmetrical load on the diagonal of a canopy; 

a) standard factor, b) dynamic load factor 

CONCLUSION 

The analyses included the coefficient simulating dynamic loads and showed areas on the elements of a powered 

roof support, in which strength values deteriorated compared to simulations carried out with a standard factor.  

Depending on the analysed case, the stress areas in the critical areas exceeding the yield strength of the steel 

used have widened. Each areas that has changed should be analysed in terms of construction and strength.  

The redesign process of the tested powered roof support based on results of numerical simulations obtained, so 

that it will properly operate in conditions of rapid rock mass movements, should include strengthening or 

reconstruction of areas where the stress was exceeded (marked in red).  

The largest changes in the canopy in stress occurred in its central and rear part. In the case of the floor base, the 

changes widened near the portal, while on the shield support areas exceeding 690 [MPa] occurred practically on 

the entire structure.  

Any area exceeding the stress threshold should be properly analysed. In some cases, the appropriate change will 

be to increase the thickness of the sheets, to add new ones or to use more durable steels. If modifications to the 

sheets do not give the expected result, in some cases it will be necessary to use a different construction solution. 

Any change made should be re-submitted for analysis.  

The cases shown may illustrate the effects of rock mass tremors. It is crucial to treat the simulations carried out 

with a coefficient simulating dynamic loads as research simulations. The results should not be used for 

assessments of powered roof support deciding on its admission into service. These conditions are specified in 

PN-EN 1804-1 + A1:2011. 
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The obtained data can be used to prepare a powered roof support structure capable of withstanding rock mass 

tremors. 
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ABSTRAKTI 

Bizneset e reja përballen me vështirësi të shumta për të depërtuar në treg e në veçanti në fazat a para të operimit. 

Bizneset e reja zakonisht fillojnë të operojnë me buxhet të limituar, ku ato zakonisht financohen nga kursimet 

familjare, huazojnë nga miqtë e disa prej tyre financohen edhe me grante të cilat ju ndahen nga institucionet e 

ndryshme me qëllim të përkrahjes së bizneseve, rritjes ekonomike, zvogëlimit të papunësisë, rritjes së 

konkurrencës në treg si dhe zhvillimin e produketeve dhe shërbimeve të reja inovatore. Në këtë rast pjesa më e 

madhe mjeteve financiare që bizneset e reja posedojnë shpenzohet në paisje, hapësirën ku bizneset zhvillojnë 

aktivitetin e tyre afarist, dizajnimin dhe zhvillimin e produktit, pagesat e stafit, andaj paraqitet nevoja për 

përkrahje institucionale për prezentimin e produkteve dhe shërbimeve të tyre në treg. Panairet tregtare paraqesin 

një paisje marketingu [1] të një rëndësie të veçantë për biznese pasi që u mundësojnë bizneseve të prezentojnë 

produktet dhe shërbimet në treg, mundësojnë rritjen e klienteles dhe shitjeve, përmirësimin e afarizmit të 

bizneseve si dhe shpenzime efiçente të shitjeve në terren (treg). Shfaqjet tregtare, të quajtura edhe panaire 

tregtare, ekspozita tregtare ose edhe vetëm ekspozita, janë konsideruar si një strategji efektive në marketingun e 

biznesit [2]. Panairet tregtare definohen si "ngjarje që bashkon, në një vend të vetëm, një grup furnizuesish të 

cilët krijojnë ekspozita fizike të produkteve dhe shërbimeve të tyre nga një industri ose disiplinë e caktuar" [3]. 

Zakonisht shfaqjet ose ekspozitat tregtare organizohen nga qeveritë, odat ekonomike, komunat, shoqatat e 

bizneseve por edhe nga kompani të specializuara të ekspozitës.  Wen & Duan [4] deklarojnë që ekspozitat 

tregtare mund të klasifikohen në tri lloje varësisht sipas karakteristikave si nga: 

• origjina e pjesëmarrësve (ekspozuesve dhe vizitorëve) klasifikohen në 

o  ndërkombëtare,  

o kombëtare,  

o rajonale dhe 

o lokale, 

• mallrat e ofruara klasifikohen në  

o ekspozita universale / të përgjithshëm,  

o me interes të veçantë dhe  

o shfaqje tregtare specifike për industri të caktuar [5], 

• audienca klasifikohen në  

o ekpozita biznesi ndaj biznesit (B2B) dhe  

o biznesi ndaj klientit (B2C). 

Ekspozitat tregtare mund të klasifikohen si "publike" ose "vetëm për tregti" Ato gjithashtu njihen si tregje të 

përkohshme që mundësojnë këmbimin e informatave dhe transaksioneve ndërmjet shitësve dhe blerësve [6]. 

Zakonisht ekspozitat ose panairet e konsumatorëve janë të hapura për publikun e gjërë, ndërsa në disa nga 

ekspozitat e tjera tregtare mund të marrin pjesë vetëm përfaqësuesit e kompanive dhe shtypi [2].  

Organizimi i panaireve ose ekpozitave tregtare është biznes lider dhe paraqet një instrument zhvillimi për 

ekonominë globale [7]. Në këtë biznes dallohen në veçanti vendet e Europës si Gjermania, Franca dhe Italia 

përkah numri i qendrave ku organizohet panairi, ekspozuesve dhe numri i vizitorëve [2]. Në Kosovë 

organizohen panaire të cilat përkrahen nga institucionet qeveritare si nga niveli qendror poashtu edhe nga niveli 

lokal nëpër të gjitha qytetet e Kosovës e më së shumti në Prishtinë. Gjatë hulumtimit dhe shqyrtmit të literaturës 

kemi vërejtur se hulumtimet dhe punimet shkencore në lidhje me organizimin e panaireve në Kosovë janë të 

pakta. Andaj ky punim ka për qëllim të hulumtojë organizimin e panaireve të produkteve vendore në Kosovë si 

dhe ndikimin e tyre në afarizmin e bizneseve të cilat marrin pjesë në këto panaire por edhe njëkohësisht të 

përmbush këtë hendek në literaturë. 

Më konkretisht punimi është një studim rasti në lidhje me organizmin e panaireve verore të produkteve vendore 
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në qytetin e Mitrovicës, panaire të cilat organizohet për dy vite rresht dhe që janë mbështetur nga Komuna e 

Mitrovicës, gjegjësisht nga Drejtoria për Bujqësi dhe Zhvillim Ekonomik.  

Fillimisht në korrik të vitit 2016 organizata 7 Arte,në kuadër të projektit  “Green Fest VI” në Mitrovicë, bëri 

hapjen e edicionit të parë të Panairit të Gjelbërt dhe Artizanateve (Figura 1). Ky panair ishte mbështetur nga 

Komuna e Mitrovicës –DKRS, Drejtoria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Ambasada Amerikane në Prishtinë, 

Ambasada e Luksemburgut dhe Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit [8]. Pra, ishte ky Panairi i parë i cili 

zgjati 3 ditë dhe ku marrën pjesë 15 ndërmarrje të vogla dhe të mesme duke ekpozuar dhe promovuar produktet 

e tyre.  

 

 

Figura 1. Panairi i parë i Gjelbërt dhe i Artizanateve në Mitrovicë në vitin 2016 

Panairi korrespondonte me periudhën e pushimeve verore. Në këtë kohë Mitrovica ka shumë vizita nga 

mergimtarët tanë, të cilët të mallëngjyer mezi presin që t’i shohin produktet dhe punimet tradicionale. Sipas 

organizuesve të këtij panairi qëllimi kryesor i tij është që të mbështesë dhe promojojë kreativitetin, të rrisë 

vetëdijësimin e konsumit të produkteve vendore dhe të nxisë zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik [8]. 

Pas kësaj iniciative mjaft të qëlluar për promovimin e produkteve vendore në panaire, në vitin 2018 prapë u 

morr një iniciativë e tillë (Figura 2).  

 

 

Figura 2. Panairi i produkteve vendore i vitit 2018 në Mitrovicë 
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Edhe në vitin 2019 u organizua përsëri panairi veror (Figura 3), ku sipas grave ndërmarrëse të intervistuara këto 

inicitiva do të vazhdojnë edhe viteve tjera pasi që janë të një rëndësie të veçantë sikurse për bizneset 

pjesëmarrëse në panair por edhe për konsumatorët, të cilët e kanë mundësinë të njihen me produktet e ofruara në 

panair si dhe e kanë më lehtë t’i gjejnë këto produkte. Pra, dy viteve të fundit panairi organizohet rregullisht 

gjatë verës me iniciativën e OJQ -Business Women Mitrovica dhe si dhe përkrahet nga Komuna e Mitrovicës, 

gjegjësisht nga Drejtoria për Bujqësi dhe Zhvillim Ekonomik. Sipas kësaj drejtorie, panairi tashmë është bërë 

tradicional dhe është një mundësi e mirë që prodhuesit t’i plasojnë produktet e tyre [9]. 

 

 

dhe është një mundësi e mirë që prodhuesit t’i plasojnë produktet e tyre (Komuna e Mitrovicës, 2019). 

 

Figura 3. Panairi i produkteve vendore i vitit 2019 në Mitrovicë 

 

METODOLOGJIA 

Punimi është një studim rasti, andaj në këtë punim janë shfrytëzuar teknikat hulumtuese kualitative. Në 

hulumtim janë shfrytëzuar të dhënat sekondare si hulumtimi dhe rishikimi i literaturën egzistuese në lidhje me 

organizimin e panaireve si dhe ndikimin e tyre në afarizmin e bizneseve. Për të realizuar qëllimin e këtij 

hulumtimi në lidhje me organizimin e panaireve si dhe ndikimin e tyre në zhvillimin dhe rritjen e bizneseve në 

Kosovë, janë shfrytëzuar të dhënat primare, pra janë kryer nëntë intervista të administruara nga autoret e 

punimit me bizneset pjesëmarrëse të panairit të produkteve vendore në Mitrovicë. Intervistat u bënë me anë të 

një pyetësori i cili përbëhet nga dy pjesë. Pjesa e parë e pyetësorit kërkon informata në lidhje me biznesin, 

ndërsa pjesa e dytë kërkon informata në lidhje me organizimin e panairit si dhe ndikimin e tyre në afarizmin e 

biznesit. 

 

REZULTATET DHE DISKUTIMI 

Nga panairi veror i produkteve vendore i organizuar në sheshin e qytetit të Mitrovicës, janë intervistuar gjithsejt 

nëntë biznese të gjitha me pronare femra pasi që panairi vjen si iniciativë e OJQ Business Woman Mitrovica me 

qëllim që të kontribuojë në përmirësimin ekonomik dhe social në veri dhe jug të MItrovicës përmes përfaqësimit 

të gruas në zhvillimin e sektorit privat si dhe krijimin e një ambienti përkrahës për gratë fillestare në biznes në 

veri dhe jug të Mitrovicës.  

Pjesa e parë e pyetësorit kërkon informata në lidhje me biznesin. Nga rezultatet e intervisës të paraqitura në 

tabelën 1, gjashtë nga gratë e intervistuara janë pronare të biznesit individual ndërsa tri janë OJQ. 
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Tabela 1: Lloji i biznesit të kompanive pjesëmarrëse në panair 

                  Lloji i biznesit                        Nr i bizneseve 

Biznes Individual 6 

OJQ 3 

 

Lokacioni i biznesit paraqet një faktor kritik për suksesin e biznesit në të ardhmen [10]. Sipas Porterit [11], 

vendimi për përzgjedhjen e lokacionit për afarizmin e biznesit ka rëndësi të konsiderueshme në krijimin dhe 

mirëmbajtjen e avantazhit konkurrues. Sa i përket lokacionit të bizneseve të intervistuara, mund të themi se këto 

biznese nuk kanë bërë ndonjë investim të madh në blerjen e pronës për afarizmin e biznesit mirëpo ato kryesisht 

kanë shfrytëzuar lokacionin dhe pronën ku gratë ndërmarrëse kanë jetuar, duke e adaptuar atë pronë sipas 

nevojave të afarizmit të biznesit të tyre. Në tabelën 2 është paraqitur lokacioni i bizneseve të intervistuara. 

 

Tabela 2: Lokacioni i biznesit të kompanive pjesëmarrëse në panair 

Lokacioni i biznesit Nr i bizneseve 

Urban 4 

Rural 5 

 

Kryesisht lokacioni i biznesit mvaret edhe nga produktet që ato biznese ofrojnë. Për shembull, produktet e 

mjaltës, pemët dhe perimet, turshitë dhe reçelet zakonisht prodhohen dhe kultivohen në zonat rurale pra në 

fshatrat e rajonit të Mitrovicës derisa prodhimet artizanale dhe veshjet kombëtare prodhohen në zonat urbane 

por edhe rurale. Të gjitha bizneset e intervistuara janë nga rajoni i Mitrovicës. 

Sa i përket moshës së biznesit, bizneset e intervistuara kryesisht janë biznese të reja të cilat fillimisht kanë 

operuar disa vite si biznese të paregjistruara, mirëpo pas disa viteve këto biznese janë regjistruar. Katër nga 

bizneset e regjistruara janë të reja me një vit operimi në treg derisa bizneset tjera kanë një përvojë më të madhe 

në treg, ku 2 nga bizneset e intervistuara kanë 18 vite që janë në treg (Tabela 3). 

Vitet e operimit (mosha) të kompanive pjesëmarrëse në panair 

Vitet e operimit të biznesit Nr i bizneseve 

1 vit 4 

3 vite 2 

7 vite 1 

18 vite 2 

 

Sa i përket pjesës së pyetësorit e cila kërkon informata në lidhje me organizimin e panairit si dhe ndikimin e tyre 

në afarizmin e biznesit, të gjitha bizneset deklarojnë se organizimi i panaireve të këtij lloji ndikon shumë 

pozitivisht në afarizmin e këtyre bizneseve e posaqërisht bazuar në faktin që pronaret e bizneseve janë femra, të 

cilat kanë edhe obligime për përkujdesjen e familjes andaj ky organizim u kursen kohën dhe kostot për gjetjen e 

një lokacioni të përshtatshëm për ekspozimin dhe shitjen e produkteve të tyre. 

Bizneset e grave ndërmarrëse kryesisht janë biznese familjare. Ndërsa, sa i përket numrit të punëtorëve ai varion 

nga 1-18 punëtorë. Bizneset të cilat prodhojnë reçel dhe turshi gjatë sezonës punësojnë edhe punëtorë sezonal 

për shkak të fluksit të madh të punës. E veçanta e këtyre bizneseve është që ato targetojnë të punësojnë punëtore 

sezonale kryesisht të moshës mbi dyzetë vjeç, duke u dhënë mundësi punësimi një grupi femrash të cilat e kanë 

më të vështirë të qasen në tregun e punës, pasi që ndërmarrjet tjera kryesisht kërkojnë punëtorë të moshës së re.  

Të gjitha gratë ndërmarrëse të intervistuara deklarojnë se e veçanta e këtij panairi është fakti që ai po 

organizohet gjatë verës në periudhën kur bashkëatdhetarët nga diaspora po vijnë në Kosovë. Njëra nga gratë e 
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intervistuara bazuar në faktin që bashkë atdhetarët tanë me vizitat e tyre në Kosovë po shpenzojnë kursimet e 

tyre në Kosovë deklaron se “Infuzioni i bizneseve është diaspora”. 

Organizimi i panaireve ka ndikuar shumë pozitivisht në rritjen e shitjeve të bizneseve të intervistuara, ku sipas 

grave ndërmarrëse shitjet gjatë muajit të panairit rriten nga 50% - 75% krahasuar me muajt tjerë të vitit. 

Një nga bizneset e cila ka 7 vite që operon në treg deklaron se organizimi i panairit nga viti i kaluar ka ndikuar 

edhe në promovimin e produkteve jashtë vendit dhe se tani ky biznes është në fazën e negocimit të eskportimit 

të produktit unik reçel me domate të verdha dhe arra edhe në tregun Evropian. Ndërsa bizneset tjera shesin 

produktet e tyre kryesisht në tregun e Kosovës. 

 

KONKLUZIONET 

Ky punim duke shfrytëzuar të dhënat sekondare si dhe ato primare hulumton organizimin e panaireve si dhe 

ndikimin e tyre në zhvillimin dhe rritjen e bizneseve në Kosovë e në veçanti tenton të hulumtojë se si ndikojnë 

këto panaire në afarizmin e bizneseve me pronare femra (gratë ndërmarrëse). Për të arritur qëllimin e këtij 

hulumtimi janë intervistuar nëntë gra ndërmarrëse, pjesëmarrëse të panairit të produkteve vendore në Mitrovicë. 

Rezultatet e intervistimit tregojnë se organizimi i panaireve qoftë atyre në nivel lokal, si dhe në nivelin qendror 

ndikon pozitivisht në afarizmin e bizneseve në përgjithësi e në veçanti është përkrahës për bizneset me pronare 

femra pasi që ato kanë obligime për përkujdesjen e familjes dhe ky lloj organizimi është mjaft efiçent duke u 

kursyer kohën dhe kostot për gjetjen e një lokacioni të përshtatshëm për promovimin dhe shitjen e produkteve të 

tyre. 

Panairi i produkteve vendore tashmë është bërë tradicional pasi që panairi i organizuar në vitin 2016 por edhe 

panairet e organizuara për dy vite rresht rregullisht po mbahen dhe organizohen gjatë verës dhe paraqesin 

mundësi të mirë që prodhuesit t’i plasojnë produktet e tyre. Panairet verore të dy viteve të fundit po organizohen 

me iniciativën e OJQ -Business Women Mitrovica si dhe kanë përkrahje nga Komuna e Mitrovicës, gjegjësisht 

nga Drejtoria për Bujqësi dhe Zhvillim Ekonomik. E veçanta e këtyre panaireve është fakti që po organizohen 

gjatë verës, në periudhën kur bashkëatdhetarët nga diaspora po vijnë në Kosovë, të cilët mezi po presin të blejnë 

ushqimet dhe veshjet tradiocionale të cilat ofrohen nga gratë ndërmarrëse në panair. Organizimi i panaireve ka 

ndikuar shumë pozitivisht në rritjen e shitjeve, ku sipas rezultateteve të intervistave gratë ndërmarrëse 

deklarojnë që shitjet gjatë muajit kur organizohet panairi rriten nga 50% - 75% krahasuar me muajt tjerë gjatë 

vitit. Pothuajse të gjitha bizneset e intervistuara shesin produktet e tyre kryesisht në tregun e Kosovës. 

Organizimi i panaireve të këtij lloji ka ndikuar edhe në promovimin e produkteve jashtë vendit ku bazuar në 

rezultatet e hulumtimit një nga bizneset është në fazën përgaditore të eskportimit të një produkti unik në tregun 

Evropian. 

Nga punimi mund të konkludojmë se marrja e iniciativave të tilla për organizimin e panaireve të produkteve 

vendore është mjaft i rëndësishëm pasi që fillimisht ndihmon shumë në prezentimin dhe njohjen e produkteve 

vendore dhe prodhuesve vendor në treg. Organizimet e tilla gjithashtu ndihmojnë në rritjen e shitjeve si dhe 

përmirësimin e afarizmit të bizneseve të grave ndërmarrëse në rajonin e Mitrovicës e njëkohësisht ndikojnë edhe 

në zhvillimin ekonomik të rajonit të Mitrovicës në përgjithësi. Duke pasur parasysh që këto panaire organizohen 

gjatë stinës së verës, në kohën kur bashkëatdhetarët tanë vijnë për pushime nga vendet e ndryshme të botës u 

ipet mundësi atyre të njihen me prodhuesit vendor si dhe me produktet vendore, për të cilat të gjithë ata 

bashkëatdhetarë që kanë lindur dhe jetuar në Kosovë kanë nostalgji sepse ju kujtojnë pjesë të rëndësishme të 

jetës si fëmijërinë dhe rininë e tyre. Prandaj bashkëatdhetarët tanë me mall e krenari i blejnë këto produkte. Ata 

gjithashtu i blejnë këto produkte në mënyrë që të përcjellin këtë kulturë dhe këto tradita tek gjeneratat e reja 

sikurse p.sh. ushqimin tradicional, veshjet tona kombëtare, si dhe produktet tjera vendore. 

Sipas grave të intervistuara shumë nga bashkëatdhetarët tanë blejnë këto produkte si dhuratë për miqtë e kolegët 

e tyre në vendin ku ata punojnë dhe në këtë mënyrë promovojnë këto produkte edhe jashtë Kosovës, gjë në të 

ardhmen mund të ndikojë në rritjen e kërkesës për këto produkte jashtë vendit dhe hapjen e dyerve të këtyre 

prodhueseve vendore në tregun ndërkombëtar. Bazuar në ndikimin e madh e të rëndësisë së veçantë që kanë 

organizimet e panaireve tek afarizmi i bizneseve të grave ndërmarrëse në këtë rajon, mund të themi se 

organizimi i panaireve të tilla ndikon edhe në zhvillimin ekonomik, si dhe zbutjen e papunësisë në rajonin e 

Mitrovicës. Bazuar në rezultatet e këtij hulumtimi sygjerojmë që këto panaire të organizohen më shpesh, si në 

rajonin e Mitrovicës poashtu edhe në qytete tjera, si dhe jashtë Kosovës duke promovuar produktet tona si në 

tregun vendor por edhe në tregun e jashtëm ndërkombëtar.  
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ABSTRAKT: 

Resurset natyrore çdo herë kanë qenë objekt studimi i shkencave ekonomike, rëndësin e tyre e vërejm edhe tek 

vëmendja e madhe që ju kushtohet nga shtetet e sidomos ato më të zhvilluara. Luftërat dhe okupimet janë bërë 

kryesisht për marrjen në menagjim të resurseve natyrore nëpër vende të ndryshme të globit. Proces tjetër me 

rëndësi të posaçme është identifikimi i tyre. 

Komuna e Mitrovicës ndodhet në një pozitë të mirë gjografike dhe është e pasur me resurse natyrore, mirpo 

shfrytëzimi i tyre asnjëher nuk është realizuar në menyrë efikase dhe efiqente. Gjithashtu ka edhe shumë pak 

hulumtime të cilat kanë bërë identifikimin e sakt të këtyre pasurive. 

Në fokus të këtij studimi është identifikimi i resurseve natyrore, duke përshire identifikimin e potencialit 

ekonomik që disponon kjo zonë. Në menyrë specifike do të hulumtohen burimet natyrore ( pasuritë mbitoksore, 

nëntoksore, biosferen), infrastrukturen teknike aktuale ne dispozicion, poziten gjeostrategjike dhe gjografike ku 

ndodhet qyteti, resurset humane (ne fokus te veçant forcen puntore dhe punnë kërkuesit si dhe nivelin e 

edukimit të tyre). 

Për ta ralizuar këtë studim janë parashtruar hipotezat, pytjet hulumtuse dhe është përcaktuar metodologjia e 

punës, që përfshin përpunimin dhe analizën e raporteve dhe publikimeve te institucioneve qeveritare dhe 

agjencive tjera të pavarura, si dhe punën hulumtuese sistematike në tëren nëpërmjet vizitave dhe realizimit të 

disa intervistave me profesionistë dhe njohës të mirë të zonës së Mitrovicës. 

Fjalët kyqe: burimet natyrore, pasuritë nëntoksore, potenciali ekonomik, Komuna e Mitrovicës, Shala e 

Bajgorës, Trepça. 

 

HYRJE   

Ekonomia e resurseve është disiplinë e veçantë e shkencës ekonomike e cila merret me studimin e ligjeve 

ekonomike në kuadër të veprimtarisë njerzore, të organizuar në njësi, kompani apo degë të cilat merren me 

shfrytëzimin e resurseve të kufizura me qëllim të prodhimit të mirave materiale dhe jo materiale, që novojitën 

për ekzistencën dhe zhvillimin e njeriut dhe shoqërisë njerëzore. Ekonomia e resurseve ka të bëjë me faktorët 

kryesor të prodhimit si burimet natyrore, toka, nëntoka me pasuritë e sajë, puna e njeriut dhe kapitali.  

Mitrovica disponon me resurse natyrore të ndryshme të cilat, me një valorizim bashkëkohor dhe racional, mund 

të jenë edhe në të ardhmen një burim kualitativ i zhvillimit. 

Rëndësia e resurseve në dimensionin kohor në kushtet e zhvillimit intensiv tekniko – teknologjik, është shumë e 

madhe. Në këto rrethana hulumtimet rreth resurseve kanë rëndësi të veçantë. 

Fokusi i këtij studimi është identifikimi i resurseve natyrore në komunen e Mitrovicës, dhe zbulimi i mundësive 

për investime të reja në këtë zonë. 

 

FORMULIMI I PROBLEMIT 

 

Qyteti i Mitrovicës dikur ka qenë promotor i zhvillimit ekonomikë në ish shtetin e famshëm Jugosllav, ky nivel i 

zhvillimit është arritur falë resurseve nëntoksore që ndodhen në minjeren e Trepçës, ndërsa sektorët tjerë nuk 

kanë patur mundësi të zhvillohen për shkak të eksternaliteteve negative që kanë krijuar ndërmarrjet industriale 

në mjedisin e  kësaj zone. Qyteti përveç resurseve të vlefshme nëntoksore ka edhe resurset mbitoksore të cilat 

nuk janë shfrytëzuar në formën e duhur.  

Mos shfrytëzimi i duhur i resurseve ka ndodhur edhe për arsyje se nuk ka patur ndonjë hulumtim për të bërë 

identifikimin e saktë të këtyre pasurive.  

Ky studim fokusohet në identifimin e  potencialit të cilin e ofron komuna e Mitrovicës, pasuritë natyrore, 

resurset humane, dhe infrastrukturen të cilën e ka aktualisht ne dispozicion. 

 

TURIZMI       

 

Mitrovica ka potencial për zhvillimin e turizmit malor dhe eventualisht atij dimëror. Mungesa e infrasturkturës 

adekuate dhe pajisjeve të turizmit është një pengesë. Gjendja e keqe e hoteleve edhe ashtu të pakta është vetëm 

një shembull për këtë. Situata vështirësohet edhe për shkak të rrethanave të pazgjidhura të pronësisë.    

Një lloj potenciali turistik që ka Mitrovica, mjedisi natyror i paprekur në përgjithësi si dhe minierat e dala jashtë 

funksionit në Trepçë dhe Bajgorë janë pika interesante për zhvillimin e turizmit.  
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SWOT ANALIZAT 

 

Në këtë kapitull do të prezentohen në mënyrë të detajuar të dhënat e gjetura nga ky studim. Gjithashtu nëpërmjet 

paraqitjes së të dhënave hipotezat e këtij punimi do të vertetohen ose do të hudhen poshtë. 

Të dhënat e përgjithshme të këtij studimi do të hedhin në dritë burimet natyrore, gjendjen e tanishm në 

vështirsitë dhe pengesat për zhvillimet e së ardhmes, e posaqërisht për mundësinë e investimeve të reja në këtë 

zonë. 

Këtë analizë të detajuar do ta paraqesim nëpërmjet SËOT analizës, ajo është e ndarë në katër 

pjesë: përparësitë, dobësitë, mundësitë dhe rreziqet. 

 

SWOT ANALIZA e tërsishme 

Tabela 1. Swot analiza e tërsishme 

Përparësitë Mangësitë – Dobësitë 

• Pasuritë natyrore (resurset minerale, rezervat 

pyjore, toka pjellore. 

- Bukuri natyrore (regjioni kodrinorë) 

- Resurse të mjaftueshme të ujit 

• Të vendosura në rrugë kalimet kryesore 

(rrjetëzim rrugorë dhe hekurudhorë me Serbinë, 

Maqedoninë dhe Malin e Zi) 

• Prania e Institucioneve Regjionale për Zhvillim 

dhe organizatave të huaja 

• Zhvillimi i mirë i Shërbimeve Publike dhe 

Infrastrukturës (në krahasim me qytetet tjera) 

• Burimet Njerëzore (popullata e re) 

• Fuqia e Lirë Punëtore (relativ me shtetet e EUs) 

• Prania e Universiteteve që ofrojnë edukim në 

degët e Shkencave Teknike të Aplikuara, Biznesit 

dhe Ligjit 

• Funksionalizimi i Zonës Industriale dhe Parkut 

të Biznesit 

• Hapësirë e përshtatshme për zhvillimin e 

bizneseve të reja 

• Miratimi i planeve urbane dhe rurale 

• Kushtet klimatike dhe natyrore të volitshme për 

Turizëm Rural dhe Zhvillim të Bujqësisë 

• Hyrje e volitshme e granteve për infrastrukture 

publike dhe mbështetje të bizneseve 

- Qytet Multietnik (Kultura) 

• Nivel i lartë i papunësisë 

• Kushte të dobëta ekonomike dhe sociale 

• Migrimi në shtete të tjera 

• Mungesa e lobimit efektiv në institucionet shtetërore 

(rasti i Trepçës vazhdon të mbetet i pazgjidhur) 

• Mungesa e njohurisë dhe përvojës së ekonomisë së lirë 

të tregut 

• Disproporcion i bizneseve të tregtisë dhe prodhimit 

(shumica e bizneseve aktive janë në sektorin e tregtisë) 

• Mungesë e punëtorëve të kualifikuar 

- Liria e kufizuar e lëvizjes për qytetarët (ndarja etnike) 

- Ndotje e lartë e ambientit (metale të rënda) dhe 

shpyllëzimi 

- Mungesë e njerëzve specialistë 

- Papunësia e lartë 

• Mungesë e koordinimit ndërmjet programeve të 

universiteteve dhe nevojës së tregut 

• Kapital i pamjaftueshëm për biznese (kreditë janë të 

shtrenjta dhe kapitali i investimit nuk ekziston) 

• Promovim i pamjaftueshëm i rajonit për turizëm 

• Promovimi pamjaftueshëm i rajonit te investitorët 

• Konkurrenca joreale nga aktivitetet joformale 

ekonomike 

 

Mundësitë – Shanset Kërcënimet – Rreziqet 

• Traditë në përpunimin e mineraleve dhe metalit 

• Potencial eksporti për mineralet e përpunuara 

dhe metalet e ricikluara (p.sh. alumini, çeliku etj) 

• Mundësia e shfrytëzimi efektiv të zonës së lirë 

ekonomike që t’i tërheqë investitorët e huaj 

• Mundësia e fondeve të BE-së për zhvillim 

• Fokus i Komunës në Turizëm 

• Ndërtimi i autostradës së re për Prishtinë, dhe 

zgjerimi i rrugës në drejtim të qytetit Skenderaj 

që lidhet me autostraden për Shqipëri te udhkryqi 

i Kumoranit. 

Kyçje në rrjetin ndërkombëtarë të Hekurudhave 

• Udhëheqësja e re në Komunën e Mitrovicës të 

vendosur në mbështetje të Ndërmarrjeve të Vogla 

dhe të Mesme (NVM). 

 

• Vonesë në privatizim ose ndryshim të Trepçës nga 

Ministria e Zhvillimit Ekonomik 

• Pasivitet i fuqisë punëtore dhe mbështetje në sektorin 

publik 

• Fokus në sektorin e ndërtimtarisë dhe tregtisë 

• Mungesë e keshit dhe vonesë e pagesave në sektorin e 

NVM 

• Konkurrenca joreale nga importi joformal i produkteve 

• Mosfunkcionalizimi i sistemit ligjorë 

• Burimet e pafavorshme të financimit (interesi i lartë i 

kredive dhe kapitali i investimit nuk ekziston) 

• Tensionet etnike dhe situate e komplikuar në qytetin e 

Mitrovicës 

- Vazhdim i ndotjes me plumb dhe metale të rënda - 

ndotje e mëtejme e ambientit 

- Ndarja e qytetit 
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Tek tabela e mësipërme te përparësitë shohum se komuna e Mitrovicës ka burime të shumta natyrore, resurse 

humane të përshtatëshme, infrastrukturë teknike të mirë, ndodhet në pozitë të mirë strategjike, ka klimë të 

favorshme dhe ambient të mirë të të bërit biznes. Dukë u bazuar në këto informata të nxerruar nga ky studim 

themi se hipotezat e këtijë punimi janë vërtetuar plotësisht. Duke i analizuar treguesit e mangësive konstatojme 

se prej problemeve që shfaqen në këtë qytet janë papunsija e lartë, mungesë e kuadreve profesionale, mos 

kanalizim i duhur i profileve të të rinjëve që gjenerojnë punsim më lehtë, nivel i lartë i ekzistences të 

funksionimit të ekonomisë së zezë. Treguesit e mundësive na ndihmojnë të kuptojmë se ka një traditë në 

përpunimin e metaleve, ndërtimin e rrugëve regjionale, posaqërisht asjo ne drejtim të prishtinës, lidhje transitore 

që kalojnë nëpërmes qytetit mundësojnë gjithashtu që lehtë të bëhet eksporti i mallrave dhe produkteve me 

perendimin por edhe lindjen, gjithashtu një vëmendje e BE-së për ta zhvilluar këtë zonë mund të jetë indikacion 

pozitiv që motivon investitorët të investojnë në këtë pjesë, gjithashtu strategjitë komunale janë në zhvillimin e 

turizmit dhe përkrahjen e ndërmarrjeve të vogla, që nënkuptohet se fuqia blerëse potencialishtë do të rritet, 

komponente tjetër me rëndësi vërejmë se është zona e lirë ekonomike e cili do të tërhjek investitorë. Te 

kërcënimet komponente shqetësuse aktualisht vazhdojnë të jenë importi joreal në mënyrë joformale, mos 

funksionimi i plotë i sistemit gjyqësorë, mungesë e keshit dhë vështërsi e financimit, normat e interesit jo të 

favorshme, gjithashtu kërcënim është edhe mos zgjidhja e statutit të ndërmarjes Trepça, si dhë ndarja e qytetit 

dhe tensionet ndëretnike paraqesin një kërcnim në vëti. 

 

SWOT Analiza - Ekonomia 

Tabela 2, swot analiza – ekonomia  

Përparësitë Mangësitë – Dobësitë 

- E pasur me resurse natyrore (pasuri 

nëntokësore) 

- Tradita industriale dhe resurset njerëzore dhe 

profesionale 

- Fuqizimi i ndërrmarjeve të vogla dhe të mesme 

prodhuese 

- Bujqësia , blegtoria , pemëtaria 

- Shkalla e lartë e papunsisë 

- Mos zgjidhja e statusit dhe mos aktivizimi i koncernit 

“Trepça” 

- Teknologjitë e vjetruara, të shkatëruara dhe jo aktive 

Mundësitë – Shanset Kërcënimet – Rreziqet 

- Investimet rreth nxjerrjes së xehes 

- Ngritja e reparteve të reja prodhuese (proceseve 

të reja teknologjike) me iniciativa private 

- Krijimi i infrastrukturës turistike dhe zhvillimi i 

industrisë turistike 

- Çështjet e pazgjidhura pronësore 

 

Tek tabela e mësipërme, është e rëndësishme për arsyje se paraqët të dhënat për potencialin ekonomikë. 

Pikrishtë ky sektorë është në thelb të studimit në këtë punim, dhë nëse analizojmë më kujdes informatat 

konkludojmë se disponon mirë me burime natyrorë, qoftë ato nëntoksore e gjithashtu edhe me resursë 

mbitokëore, siç janë sektori i minierave dhe mineraleve, xeheve, sektorët e bujqësisë, blegtoria, pemëtaria, 

industria dhe mundësi të mëdha për turizëm. Dobësi mbetet mos aktivizii i Trepçës, si dhe teknologjia e vjetruar 

në këtë gjigant metalurgjik. 

Informatat që janë në këtë tabelë, gjithashtu i vërtetojnë hipotezat e këtijë punimi. 

 

SWOT Analiza - Shfrytëzimi i tokës 

Tabela 3. swot analiza – shfrytëzimi i tokës  

Përparësitë Mangësitë – Dobësitë 

- Ekzistimi i sipërfaqeve kompakte të vlefshme 

bujqësore 

- Kapacitetet ekzistuese të mjaftueshme për 

rizhvillim të banimit 

- Qyteti me kompaktësi relative 

- Parakushtet për zhvillim të strukturës 

policentrike (nënqendrat) 

- Infrastruktura e pamjaftueshme ligjore për mbrojtjen e 

tokës bujqësore 

- Ndarja e qytetit 

- Mosekzistimi i politikës së kontrollit të ndërtimeve në 

tërë qytetin 

- Jo efikasiteti në parandalimin e plotë ndërtimeve pa leje 

posaçërisht në zonat pa infrastrukturë adekuate dhe në 

pronë komunale 

- Zgjerimi i pakontrolluar i periferive të Qytetit 

Mundësitë – Shanset Kërcënimet – Rreziqet 

- Fuqizimi i zhvillimit të strukturës policentrike 

(nënqendrat) dhe kontrolli më i mirë i 

- Zgjerimi i vendbanimeve në tokën e vlefshme bujqësore 

- Ndërtimi i shkapërderdhur larg çasjes së mirëfilltë në 
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shfrytëzimit të tokës 

- Përmirësimi i infrastrukturës 

infrastrukturë 

- Ndërtimet ilegale dhe tejkalimet e vazhdueshme të 

lejeve ndërtimore 

 

Në tabelën e mësipërme paraqet të dhënat nga sëot analiza e shfrytëzimit të tokës, nga e cila e gjithashtu 

konkludojmë së ekzistonë hapsirë e mjaftushme për zhvillimin e sektoritë të bujqësisë, gjithashtu edhe pozita të 

mira për krijimin e disa nënqendrave nëpër fshatrat për rreth, prej dobësive më shume të theksume shohim se 

paraqiten ndërtimet e pa planifikura, mungesë e ligjeve për mbrojtjen e tokave bujqësore. 

 

SWOT Analiza – Komunikacioni 

Tabela 4, swot analiza – komunikacioni  

Përparësitë Mangësitë – Dobësitë 

- Lidhjet relativisht të mira me komunat përreth 

(Vushtrri, Zveçani, Skenderaj dhe Zubin Potok)  

-Lidhja hekurudhore ekzistuese 

- Lidhja hekurudhore ekzistuese si porti Verior 

- Niveli i dobët i rrjetit rrugor me disa fshatra 

- Jofunksionimi i sistemit të transportit urban 

- Mungesa e shtigjeve për bicikleta 

- Numri i madh i autotaksive dhe mungesa e hapësirave 

për sistemim të tyre 

- Lokacioni i pafavorshëm momental i stacionit të 

autobusëve 

- Mungesa e nënstacionit hekurudhor në Frashër 

- Joshfrytëzueshmëria efikase e By Pass - it dhe linjës 

hekurudhore 

Mundësitë – Shanset Kërcënimet – Rreziqet 

- Aktivizimi i sistemit të transportit urban 

- Dislokimi i stacionit të autobusëve në afërsi të 

stacionit hekurudhor 

- Realizimi i shtigjeve të biciklistëve 

- Realizimi i pikave të parkingjeve Publike 

- Hapësirat e pamjaftueshme të parkingjeve publike 

 

Në tabelën e mësipërme paraqiten informatat nga sëot analiza për komunikacionin, konkludojmë se ekzistojnë 

lidhje të përshtatëshme të rrugëve më qytetet tjera për rreth dhe se ka kyje të shpejt në rrugët të cilat e lidhin 

qytetin në veri në drejtim të Beogradit, Jug në drejtim të Prishtinës dhe Shkupt gjithashtu edhe hekurudha është 

resurs i madhë i qytetit dhe mundësi e madhe e zhvillimit. Mangësi mund të konkludojmë së më të theksura janë 

Mungesa e transportit publik, mungesë e shtegjit për bicikleta, kushte jo të favorshme për disa rrugë në fshatra si 

dhe pamjaftushmëri e parkingjeve publike.  

Por pozita strategjike dhe rrugët magjistrale, e sidomos autostrada Prishtinë – Mitrovicë, dhe shpresa për 

funksionalizimin e hekurudhës janë faktorë të rëndësishëm për investime të reja. 

 

SWOT Analiza - Peisazhi dhe hapësirat e lira 

Tabela 5, swot analiza –peisazhi dhe hapësirat e lira  

Përparësitë Mangësitë – Dobësitë 

- Prania e parkut qëndor të qytetit në zemrën 

urbane 

- Potencialet (Hapësirat e lira) përgjatë lumenjve 

- Potencialet (hapësirat e sportit dhe të rekreimit) 

- Shpyllëzimi – prerja e pakontrolluar e pyjeve dhe 

maleve 

- Prania e zonës industriale buzë lumit Sitnica 

- Gjyetia e pakontrolluar 

Mundësitë – Shanset Kërcënimet – Rreziqet 

- Përmirsimi dhe ngritja e gjelbërimit dhe 

parqeve ekzistuese 

- Ngritja e efikasitetit mbrojtës të shpyllëzimit 

- Zona e mbrojtur e natyrës në Bajgorë 

 

  

Duke analizuar të dhenat nga tabela e mësipërme shohum se ka mundësi të madhe investuese sidomos në 

hapsirat përgjatë lumenjëve për arsyje se janë pjesa më e madhe për rreth tyre të lira, kështu që paraqët një 

mundësi të mirë për tu investuar në sektorin e turizmit dhe restauranteve atraktive. Gjithashtu qyteti dhe zonat 

per rreth kan një peisazh të bukur dhe shumë atraktiv, me sipërfaqe të gjelbërta dhe zona atraktive pyjore, si dhe 

me fanunë shumë të pasur, por shqetësim shohum në anën tjetër se është degradimi i shpejtuar i këtyre rsurseve 

pyjore, por edhe faunës për shkak të gjuetisë të pa kontrolluar, e gjithashtu shqetësim është edhe degradimi i 

hërë pas hërshëm i lumenjëve. Por nga të dhënat e tabelës më sipër ne konstatojmë se hipotezat e punimit 

vërtetohen, si dhe ka mundësi shumë atraktive për investime të reja sidomos për hapsirat përgjatë lumenjëve si 
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dhe afër liqenit artificial i cili është në fazën e fundit të implementimit, por edhe pjesa në Shalën e Bajgorës ka 

mundësi të mira për investime. 

 

PËRFUNDIMET 

 

Mitrovica është njëri prej vendbanimeve më të vjetra në Kosovë. Shtrihet në mes të katër lumenjve Ibrit, 

Sitnicës, Trepcës dhe Lushtes. Banoret më të vjetër ishin dardanët te cilët i tërhoqi mundësia e zhvillimit te 

bujqësisë. Me ardhjen e romakëve shendrohet në një postë ushtarakë dhe vend i përpunimit të metaleve. Gjatë 

gjysmës së dytë të shekullit XIX, Mitrovica shëndrohet në një qendër të fuqishme ekonomike. Në rrethinën e 

saj, si në Boletin, prodhoheshin gurë mulliri "kosovar", të cilët ishin shumë të kërkuar në atë kohë. Në periudhën 

e pushtetit osman Mitrovica shëndrohet në qendrë tregtie dhe kasabë turke me zejtari dhe tregti. Me hapjen e 

xehtores Trepça 1927, Mitrovica bëhet qender e madhe xehtare. 

Ka pozitë gjeografike të volitshme për shkak të relievit. Korridori veri – jug përmes luginave Ibër – Sitnicë ka 

rëndësi ekonomike kulturore pasi e lidh atë me shumë vende të ndryshme. I tërë territori i rrethinës së 

Mitrovicës ka një pozitë të rëndësishme, sidomos për komunukacionin transitor, në këtë trevë priten rrugë të 

rëndësishme që shpiejnë në mbrendinë e Gadishullit Ilirik, në bregdetin Adriatik, në Detin Egje dhe në Detin e 

Zi. Në këtë drejtim kalon edhe hekurudha që lidh pjesën jugore dhe veriore të Gadishullit Ilirik. 

Mitrovica është e vendosur në të ashtuquajturin bazen i Mitrovicës , në fushën e lumenjve : Iber, Sitnicë, Lushtë 

dhe Trepçë e në shpatijet masive të maleve të Shalës së Bajgorës, Mitrovica shtrihet në shkallën 42,53° të 

gjerësisë gjeografike veriore dhe në atë 25, 52° të gjerësisë gjeografike lindore si dhe në lartësinë mbidetare 

508-510 m. 

Sipërfaqja e tërësishme e komunës së Mitrovicës e cila gjindet në pjesën veriore të Kosovës me sipërfaqe prej 

326 km2. Largësia nga kryeqyteti i Kosovës , Prishtina është 38 km. 

Komuna e Mitrovicës është trevë më tepër malore se sa fushore. Në pikëpamje gjeologjike dhe morfologjike 

territori i rrethinës së Mitrovicës bën pjesë në sistemin dinarik. Shala e Bajgorës është e vendosur në lindje të 

Mitrovicës. Është rajon malor i ulët (1600 m). Dallohet për ujërat e shumta e kullotat e pasura. Temperatura 

Vlerat mesatare të temperaturave dimërore sillen rreth 0 gradë celzius; temperaturat mesatare të prnaverës janë  

14 gradë celzius, të verës mbi 20 gradë celzius ndërsa të vjeshtës 11 gradë celsiuz.  

Infrastruktura e Komunës së Mitrovicës është në nivel të mirë. Mitrovica është e lidhur me të gjitha qytetet e 

mëdha të rajonit dhe përgjatë Mitrovicës kalon rruga që lidhë Prishtinën me Beogradin. Përveç kësaj, përgjatë 

Mitrovicës kalon hekurudha që përfundon në Shkup, në jug, dhe në Beograd, në veri, edhe pse hekurudha nuk 

operon me rregull. 

Sektori privat në komunën e Mitrovicës ka shënuar rritje të bizneseve vit pas viti çdo herë. Shumica e bizneseve 

aktivë operojnë në industrinë e Tregtisë, Hotelerisë, Transportit dhe Ndërtimtarisë. Industria e tregtisë përbënë 

48.28% e të gjitha ndërmarrjeve në komunën e Mitrovicës dhe numri i bizneseve në industritë tjera shërbyse 

është poashtu i lartë. Firmat në industritë prodhuese dhe përpunuese përbëjnë vetëm 7.57% të numrit të 

përgjithshëm në komunë. 

Mitrovica është e njohur për pasuritë e begatshme natyrore, kryesisht me metalet e Plumbit dhe Zinkut. 

Ekonomia e tëra në Mitrovicë është zhvilluar përreth industrisë së minierave dhe nxjer dhe përpunimit të 

metaleve. Sipas të dhënave të strategjive të mëparshme të zhvillimit ekonomik, në kohët kur Trepça punonte, 

rreth 24.000 persona kanë qenë të punësuar ose drejtpërdrejt në Trepçë ose në shërbimet dhe sektorët përcjellës. 

Të dhënat e shfrytëzimit të tokës në komunën e Mitrovicës, tregon që toka për bujqësi dhe livadhe përfaqëson 

50.29% të sipërfaqes së përgjithshme. Por, vetëm 1% e firmave janë të regjistrura në fushën e bujqësisë. 

Regjioni i Mitrovicës është i pasur me resurse të pasura ujore, këtë zonë e përshkojn 4 lumenj: Ibri, Sitnica, 

Lushta dhe Trepça. Në këtë rajonë gjendet edhe liqeni artificial i Ujmanit me kapacitet 395 milion m3 dhe 

burime tjera ujore në regjionin e Shalës së Bajgorës. Ibri hyn në territorin e Kosovës 10 km poshtë fshatit 

Ribariq. Sipërfaqja e pellgut ujëmbledhës në  territorin kosovar është 3800 km². Gjatësia e përgjithshme është 

280 km, por vetëm 85 km është gjatësia që përshkon Kosovën (rreth 15 km komunën e Mitrovicës). Bota 

bimore është mjaft e pasur me lloje dhe bashkësi bimore, pjesa me e madhe e rajonit i takon bashkësisë se 

bungut. 

Kompania ‘’TREPÇA’’ njihet si një ndër komplekset më të mëdha minerale dhe industriale në Ballkan ku është 

bërë nxjerrja, përpunimi dhe rafinimi i xehes së plumbit ,argjendit dhe zinkut. Si punëdhënësi më i madh në 

regjion, ajo ka qenë gjenerator i zhvillimit të qytetit dhe në kohën më të lulëzuar të saj në periudhën prej 1960-

1981 ka punësuar 23 000 punëtorë. Dikur kompleksi“Trepça”ishte gjigant i madh tekniko-teknologjik, industrial 

minerar, i dizajnuar dhe projektuar jo vetëm për rajonin e Kosovës, por kapacitetet e tij ishin për tërë ish-

Jugosllavinë. Aktualisht një pjese e madhe e kësaj teknologjie i ka kaluar mosha dhe janë jashtë funksionit të 

përdorimit tekniko-teknologjik. Një pjesë tjetër e teknologjisë është plaçkitur e dëmtuar qëllimisht në përfundim 

të luftës nga pushtuesi. Pra, praktikisht kapacitetet kryesore metalurgjike janë jashtë funksionit. Po ashtu, edhe 

industria përpunuese, karakterizohet me shkallë të lartë amortizimit, edhe te pjesët aktive në miniera, industri, 



International Multidisciplinary Geosciences Conference IMGC2019 
 

311 

 

etj. Andaj, në këtë aspekt, ndërmarrjes i duhet një proces rivlerësimi i të gjitha këtyre aseteve minerare dhe 

metalurgjike dhe aseteve përpunuese. 

Në rajonin e Mitrovicës gjenden kryesisht dy zona të ndryshme bujqësore. Në zonën kodrinore të Shalës ku 

shtrihen sipërfaqe të theksuara të kullosave dhe livadheve, kryesisht kultivohet blegtoria. Në anën tjetër, zonat 

përreth lumenjve, Ibër, Sitnicë dhe Lushtë janë më shumë të përshtatshme për kultivimin e drithërave, perimeve, 

mirëpo për arsye klimatike janë të varura nga ujitja e tyre. 

 

REKOMANDIMET  

 

Gjetjet e këtij studimi mund t’u hyjnë në punë institucioneve komunale, por edhe atyre qëndrore të cilat duhet të 

bëjnë më shumë për identifikimin e burimeve natyrore dhe krijimin e një ambienti sa më të favorshëm për 

investitorë të rinjë. Gjithashtu edhe për  investitorëve të ndryshem të dhënat nga ky studim kanë rëndësi të 

veçantë për të parë se çfarë mundësishë kanë për të investuar dhe cilat janë elementët pozitive. 

Duke u bazuar nga gjetjët të cilan janë arritur gjatë këtij studimi rekomandimet i ndajë për dy kategori që 

qëndorjnë në dimensione të ndryshme, institucioneve komunale dhe investitorëve.  

Institucionet komunale rekomandoj që : 

Komuna e Mitrovicës të bëjë politika stimuluese në ngritjen e sektorit të bujqësisë, prodhimtarisë dhe turizmit. 

Komuna e Mitrovicës të organizojë trajnime dhe kurse në kanalizimin e duhur të fuqisë punëtore. 

Komuna e Mitrovicës të bëjë një marketing më të madhë resurseve të sajë natyrore dhe potencialit ekonomik në 

përgjëthsi, si dhe të krijoj politika favorizuese për nxitjen e investimeve të reja.   

Investitorët rekomandoj që : 

Sektorët të lëvërdishëm për tu investuar janë bujqësia, kjo zonë disponon mirë me tokë të përshtatëshme për 

zhvillimin e bujqësisë, kushte klimatike të favorshme, dhe fuqi punëtore të knaqëshme dhe të përgadtur për të 

punuar. 

Zonat përgjatë lumit Ibër në pjesën më të madhe janë të lira, kështu është mundësija që të investohet në ato 

lokacione në restorantë dhe parqë atraktive tërheqëse, gjithashtu lokacion tjetër i favorshëm për investim në 

pozita atraktive është zona në Shalën e Bajgorës, që është e pasur me peisazh të bukur dhe ujra nëntoksore. 

Rekomandoj investitorët e mëdhenjë që të investojnë në disa pjesë të Shalës së Bajgorës në krijimin e energjisë 

me erë, për arsyje se disa lokacione janë shumë të favorëshme për këtë sektor. 

Disa lokacione janë të të pasura edhe me pasuri nëntoksore, minerale shumë të çmueshme, kështu që ka një dobi 

shumë të madhe për tu investuar. 

Zona e Shalës së Bajgorës është e pasur edhe me ujra nëntoksore të cilat mund të shfrytëzohen për pije, madje 

në bazë analizave të cilsisë së ujit është konstatuar me cilësi të lartë, kështu paraqet mundësi të mirë për të bërë 

investime. 
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ABSTRACT 

The attainment of development and growth is one of the most important goals of economic policy and decision 

making. We know that the financial development is one of the policies which is recommended by many 

economists to achieve economic development.  The Kosovo fiscal system undoubtedly represents a field of 

great interest to study. This is not only because this system has in itself one of the only macroeconomic policy 

instruments in the hands of the Government, but also because the Kosovo fiscal system was built in exceptional 

circumstances where there was and still has a combination of responsibilities governing institutions between 

Kosovo institutions and international organizations present in Kosovo.Through this study we have come out 

with exploration to see how fiscal policies have influence on the economic growth?  Therefore, we have 

considered a brief history of the development of the fiscal policy, the progress of this policy during the last 

decade. Our analysis are gathered on statistical and qualitative data through the study of the theories of fiscal 

policy and relationships with economic growth in other countries. Further, for the empirical analysis, we have 

used secondary data from Government of Kosovo and International Monetary Fund (IMF) from year 2009 to 

2018. As a result, certain fiscal policies affect the stagnation of economic and social development and become 

inappropriate in time and space. Then the responsible institutions should enter the change and update of such 

policies to adapt to the new circumstances. 

Keywords: Fiscal Policy, Economy Growth, Tax Revenues, Government Expenditures,  

 

INTRODUCTION 

The focus of this paper is to find the interrelation of fiscal policy with economic growth, and the effects this 

combination will have in one country’s state of growth.Every country’s long term goal is to achieve higher 

standards of living for its citizens. One way to attain this is to experience economic growth which is the key goal 

that every government focuses on. This is because it provides people with several benefits towards product 

selection, and better living advantages such as: better education, health care, and more job opportunities. 

Besides, countries can use more efficiently the natural resources by using advanced technology. However, this is 

not that easy to be achieved. A government needs to have a specific mix of policies to boost its economic 

growth(Economic Growth, 2013). In order to provide funds for a country’s economic state of growth, a 

government needs to use fiscal policies. The first to use the term “fiscal policy” was the scholar named Edwin 

Seligman who used it to stress the government’s need to reallocate earnings by using spending and taxes as 

instruments. In addition, some other scholars suggested that fiscal policy is used to affect aggregate demand. In 

today’s world, the use of this notion is expanded far beyond the above mentioned definitions due to 

globalization, free trade and technology (Barbara,2006). This paper will focus on the interrelation of economic 

growth with fiscal policy, and the effects this combination will have in one country’s state of growth.  

OVERVIEW OF THE LITERATURE 

There is lot of debate over the effects that government has on fiscal policy and in economic growth. Also there 

are different researches that specifically talk about determinants of economic growth in developed 

countries,Rezaei et al., (2014), Aghion et al., (2005), and another hand for determinants of economic growth in 

developing countries as this paper talk about. The authors who discuses about developing countries areMorina 

(2017) and Botric and Slijepcevic (2008), etc. 

One view suggests by developing countries that cutbacks in Government spending are justified by inefficiency 

of government expenditures and by the low productivity also by the high welfare cost of taxation (Rezaei et al., 

2014).  We can say that Fiscal policies reflect government efforts to influence the country's economic outturns 

through the determination of tax policies, but also through government spending. In general, fiscal policies and 
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the fiscal system are used by the government to manage the overall demand in the country's economy and in 

order to achieve economic and financial sustainability, increase employment and achieve economic 

development objectives. Another view is that the government plays a central role in economic, for many reason 

for example in development countries by providing public goods, productive investment, encouraging them, and 

providing socially optimal direction for economic growth (Aghion et al.,2005 ) . One research which was done 

for Kosovo from the author Morina (2017) analyzed the impact of fiscal policy on economic growth depending 

on the institutional conditions in OECD countries over the period 2000-2012. Furthermore, Morina (2017), has 

based on panel regression methods and tests, the results of the analysis, shoes that the government spending a) 

has a positive impact on economic growth in countries with lower fiscal transparency and b) has a negative 

impact on countries with higher fiscal transparency. “In the least developed countries, there is a higher 

percentage of pro-growth spending within the total government spending, in the case of tax impact on economic 

growth it is evident that the negative impact of taxation is more detrimental to economic growth in countries 

with worse institutional conditions”. Morina (2017) supports the thought of opinions from the economists such 

as Hicks and Schumpeter. Their focus was on the development of financial markets, which believes that such 

markets are the driving force and an integral part of the process of economic growth. Where, from my opinion it 

is right because with a well-grasped market the opportunities for investment, employment, and development will 

be greater and in general the growth of economy will be higher. Another perspective that can help to see the 

relationships and growth of economy was written by Botric and Slijepcevic (2008), they investigated the 

association between economic growth and banking sector efficiency in six European countries, namely: 

Macedonia, Albania, Bosnia and Bulgaria, Herzegovina, Croatia, and Romania for period of time ten years. 

From that study they found that inflation and interest rate spread were significantly the negatively associated 

with economic growth. But general government balance as a percentage of GDP was positively associated with 

economic growth. We know that the fiscal system has a more complex construction, since in addition to tax 

policies and instruments, it also includes spending policies and instruments, which are equally important to the 

economy of any country. Fiscal policies reflect government efforts to influence the country's economic outturns 

through the determination of tax policies, but also through government spending. The main instruments of fiscal 

policy are government taxes and expenditures. Fiscal policies also reflect the impact of spending on economic 

activities. 

 

FISCAL POLICY 

In economic terms, fiscal policies and the fiscal system are generally used by the government to manage the 

overall demand in the country's economy and in order to achieve economic and financial sustainability, increase 

employment and achieve economic development objectives.Government’s ability to influence economy can be 

seen in the GDP formula. It is quite visible that GDP’s components are influenced directly by the government, 

such as its expenditures, or indirectly (i.e. consumption, investment and net exports) through monetary and 

fiscal policies. Therefore, policy makers have two instruments at their disposal to influence an economy, 

namely, monetary policy and fiscal policy. The usage of taxation and government expenditures to influence an 

economy is known as fiscal policy. Each government uses these fiscal instruments to promote sustainable 

economic development and also reduce poverty. A government may influence the economy through altering the 

types and levels of taxing and the degree and form of government spending. In the short term, a government 

uses these fiscal instruments to maintain macroeconomic stability by trying to smoothen out the business cycle; 

whereas, in the long run it may focus on fostering economic growth and welfare for its population. In cases of 

recession, the government increases expenditures and/or decreases tax rates to stimulate the economy, known as 

expansionary fiscal policies. In contrary, in times of inflation the government might increase tax rates and/or 

decrease government spending using discretionary policies. The above mentioned functions of fiscal policy are 

very broad and present in every country. However, the circumstances in which a specific country is, make the 

distinction between different policies countries decide to implement (Mark and El-Ganainy, 2013). In the 

absence of monetary policy, as a result of using the euro as an official currency, Kosovo's budget policy is the 

only economic policy instrument. As such, fiscal policy plays a key role in the country's economy. In this 

regard, the tax system applied in post-war Kosovo is quite consolidated and is comparable to the countries of the 

region. 

ECONOMIC GROWTH 

The progress in economy is mostly explained in these last two centuries through technological progress.  Going 

back in the 1800s, means going back to the life with no electricity, no water, and no heating. We go back at the 

time when every family had about 6 children, working in the agricultural economy, spending more than 70 

hours to give their family what it really needs. As the technology progressed so did the economy.  Due to 
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economic growth the opportunity cost of having a child increased; therefore, the number of children decreased 

from six to two per family. Economic growth took the economy in a different level, where the demand for 

agricultural labor decreased while the demand for nonagricultural labor increased. The reason about this was 

that technology, as such, required a more advanced level of education (Aghion, Phillippe and Durlauf, 

2005).Three sectors in which the economy is divided are: primary (forestry, farming, and fisheries), secondary 

(manufacturing, mining), and tertiary (all the other activities that do not include the primary and secondary 

sectors). The tertiary sector or known as service sector is interrelated with economic growth.  It is that, because 

it employs workers everyday which than contributes to the global output. What made the services or tertiary 

sector more important are the advancements in technology. Because of these advancements new resources were 

provided(Iashmi, Priya, and  Kumar,2012). With all this, it can be said that the economic growth is interrelated 

with the progress of the real output. It is measured as an increase in GDP (Gross Domestic Product). Every 

country’s economic goal is to grow. When there is economic growth the income and the wages of labor are 

increased. Furthermore, people are able to consume private goods and also social services (e.g. education, 

health). Hence, economic growth expands different people’s standards of living(Economic Growth, 2013). 

Figure 1. Real annual growth of GDP, in %  

 

Source: Ministry of Economy and Finance 

The differences between states and regions are expected to remain high. Real global growth is projected at 3.7% 

in 2018 and in 2019, which is 0.2 percentage points (p.p.) lower than the IMF projections in April 2018. For 

2018, growth in developed economies will be higher than the current trend, about 2.4%. Nevertheless, growth is 

expected to slow to 2.1% in 2019.  

According to IMF (2018), trade measures are expected to have negative effects on economic activities. With 

regard to long-term trends, economic growth is expected to fall to 1.8% in 2020. 

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN FISCAL POLICY AND ECONOMIC GROWTH 

The association between fiscal policy and economic growth is far complex and yet very important. Fiscal 

regulations are simplified with a strong economic growth. In the short run, connections between fiscal policy 

andeconomic growth are explained by two main reasons. Firstly, if a country has a fragile fiscal posture this will 

lead that country to fiscal crisis. Secondly, extensive fiscal contractions lead to a slowdown of economic growth 

as money supply is reduced in the market and thus investments decline. As it is understood, these two channels 

work in opposite directions as very loose fiscal policies affect negatively the growth rate; still, even too much 

fiscal contractions lead to a decreasing rate of economic development. Defenders of this idea claim that the 

decreasing rate in the short term is the burden every country has to take to avoid later bigger problems and to 

strengthen its own finances(Christie &Tamoya, 2011). 

Nonetheless, the matter is not as simple as stated above. Whenever the rate of economic growth starts to decline, 

revenues acquired from taxes also decline. Because of this, unemployment rates increase which, in return, raise 

the unemployment benefits spending. This suggests that a one percent tightening of fiscal policies will decline 

the deficit by a number less than one percent of the GDP depending in these stabilizers. Another fiscal indicator 

is the ratio of public debt to GDP. In times of fiscal contractions, this ratio most likely rises especially when the 

debt is high in the beginning. This happens because in percentage terms, the public debt declines in a slower rate 

compared to the GDP (the denominator). However in most cases, this increase is only temporary as in the long 
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run public debt normally will decline. Thus, if countries focus only in the short term, the fiscal adjustments 

strategies, they consider, will probably affect this debt in a negative way. Lastly, the impact of fiscal policies in 

economic growth is even more important because the market components may worry and react to a slowdown of 

economic growth. Also, these countries are affected by increasing interest rates for their public debts as they are 

not seen as sustainable countries (because of their changing rates of economic growth) which cause even more 

deficits and other accompanying problems.Until now, the focus was on the short term impact of fiscal policies to 

the economic development. However, the long term effects are just as important as the short term ones as they 

affect both the micro and macro levels of an economy. There are studies by many scholars including Reinhart, 

Rogoff, Stephen Cecchetti et al., and by Woo and Kumar, suggesting that beyond a certain point (public debt 

equaling 80-90% of GDP) public debt affects negatively economic growth. This happens mainly due to the 

crowding out effect with investments and productivity declining. For instance, Japan and Italy are examples of 

these “low growth but high public debt” countries.The authors as Cottarelli, (2013) say in the micro level, a 

small change in the fiscal policies of a country has a remarkable effect in employment, investment and 

economic growth and efficiency. Firstly, the overall tax pressure, which is defined as the ratio of taxes to GDP 

level, would benefit the rate of growth more if it is lowered. However, in places like the U.S. where taxes are 

relatively low, in cases when fiscal intervention is needed, cutting only the government expenditures is not 

enough and it is very damaging as many efficient spending would be cut. Moreover, studies from IMF show that 

fiscal alternations based only on expenditure cutting are not very successful when the adjustments needed are 

large. Secondly, to increase the rate of economic growth, especially in highly competitive countries, one should 

consider taxing consumption (VAT) instead of income. Also, equally taxing all industries and levels of 

production should increase the rate of growth. Until now, many countries implementing lower taxes on food and 

clothing (to help the poor as they are frequent users of this type of goods). However, in absolute terms the rich 

consume more of this type of goods, even though the poor consume more in percentage terms. Thus, increasing 

the tax rate for clothing and food equal to the other types of industries would benefit more the state as it would 

generate more revenue. Then, this revenue could be better allocated to help and support the poor. Thirdly, 

countries should focus more on taxing processes and industries using natural non-reproductive resources, i.e. 

taxing for carbon emissions. This way, countries make a step forward to protect the environment and the natural 

resources and in return, contribute to a better welfare and economic growth. Lastly, the fight for tax evasions 

should be more intensified, which is important not only because of treating everyone equally, but also because 

the country could collect more revenues and use them more efficiently. 

 

THE CASE OF KOSOVO 

The Kosovo fiscal system undoubtedly represents a field of great interest to study. This is not only because this 

system has in itself one of the only macroeconomic policy instruments in the hands of the Government, but also 

because the Kosovo fiscal system was built in exceptional circumstances where there was and still has a 

combination of responsibilities governing institutions between Kosovo institutions and international 

organizations present in Kosovo. In such a situation, the construction of the fiscal system, especially the tax 

system, the drafting of the relevant legislation and institution building has been accompanied by numerous 

problems.  

These problems have had an impact on the effectiveness of the implementation of approved policies and the 

implementation of tax laws based on government fiscal policies.Kosovo is a new country and among the third 

poorest country in Europe. Statistics shows that 30.60% of populations are unemployment which means 40% of 

population cannot meet their elementary needs. Currently, Kosovo applies a tax system that aims to maintain 

low and broad tax bases. Also, there have been consistently efforts to maintain the competitiveness of tax rates 

in Kosovo, with the countries of the region. Taxes are divided into direct and indirect taxes. Direct taxes in 

Kosovo include personal income tax, presumptive tax, profit tax, corporation tax, tax on individual businesses, 

interest, dividends, rent, games of chance, etc., as well as extra tax on profits. Meanwhile, indirect taxes include 

VAT, excise duty and customs duty.  

After the conflict in 1999, Kosovo’s growth rate was on average 4% and in 2008 it reached 5.4%. In 2011, it 

was about 5.3%. The foundations of fiscal policy in Kosovo were laid between 2000 and 2004; presenting new 

taxes and other methods in order to increase its revenues. In 2007, the budget attained sequences of surpluses, 

the prime one being 7.1% of the GDP by using the policies known as conservative for regular spending, 

increasing government revenues and spending less than the capital budget. The government in Kosovo shifted 

on the way to an expansionary stand in order to disclose big gaps in its infrastructure and also to cover 

obligations that came out of the country’s declaration of independence; resulting into a deficit in 2009 of 

0.8%(Country Brief, 2017). If we take a look of lasts years the World Bank said it expects Kosovo's economy to 

grow by 4.8% this year, 0.6 p.p. higher than the projection it made in June 2017. The bank also lifted Kosovo's 
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2019 GDP growth forecast to 4.8%, up 0.4 percentage points, it said in its January 2018 Global Economic 

Prospects report. According to Kosovo Agency of Statistics (2018) official preliminary data, average GDP 

growth during January-September 2018 was 3.9% (3.5% in Q1, 4.7% in Q2 and 3.4% in Q3). There has been a 

1.1% increase in consumer prices (2018), a 2% increase in import prices during the period January-September 

2018, and a decrease of 0.1% in the GDP deflator. During January-September 2018, it was estimated that the 

highest contribution to GDP growth was consumption and investment, (consumption 5.5 p.p. and investment 3.7 

p.p.). 

 

THE MODEL, METHODOLOGY AND RESULTS 

To examine the impact of the fiscal policy on the economic growth, we used the data from Ministry of Finance 

and International Monetary Fund from 2009-2018, to analyze the fiscal policies implemented by Kosovo, we 

reviewed the efforts and results that materialized in changes of GDP components and economic growth.  

 

The model takes the following form: 

Y=fi (G,T)   (1) 

fi>0             (2) 

Where: Y is gross domestic product (GDP). 

             G is government expenditure. 

             T is taxation as percentage from GDP. 

 

According to economic theory, fiscal policy has positive impact on economic growth, so that we expect positive 

signs of parameters. In this case fiscal policy is measured by two variables taxation (T) and government 

expenditure (G). Economic growth (Y) is measured by gross domestic product (GDP) which is dependent 

variable in the model. 

Table 1 shows our variables in millions Euro. For instance, gross domestic product (GDP) and government 

expenditure (G) were collected from Ministry of Economy and Finance (MEF). Accordingly taxation data was 

collected from taxation administration of Kosovo (TAK). 

Table 1:Data for Economic growth (Y), government expenditure (G) and Taxation (T) 

Year Y G T 

2009 4,069.60 1,092.67 1,146.82 

2010 4,402.00 1,201.59 1,126.50 

2011 4,814.50 1,346.32 1,279.01 

 2012 5,058.70 1,428.99 1,284.37 

2013 5,326.60 1,474.70 1,312.57 

2014 5,567.50 1,462.81 1,332.82 

2015 5,806.96 1,552.39 1,456.82 

2016 6,070.11 1,664.76 1,596.47 

2017 6,282.00 1,749.88 1,681.57 

2018 6,673.00 2,080.37 1,801.92 

2019 7,066.00 2,261.00 1,910.30 

Source: Ministry of Finance and TAK 

Y = 4155.73 + 2.649 G - 106.27 T 
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R= 0.953, F=81.421 

 

The equation statistically is significant at the 5% level of confidence as indicated by the (F) ratio. The value of 

R2 suggests that 95% of the variation in economic growth (Y) is explained by variations in the government 

expenditure (G) and taxation (T).  

Based on the data of responsible institutions we can conclude that government expenses have a positive impact 

on economic growth, while tax revenues has a negative impact on economic growth. But, in Kosovo the tax 

revenues are near the right way to became as a positive impact by working a little bit on a decrease of taxes, 

because today Kosovo’s Administration System, being the main source of revenue for the government, is 

strongly working to raise compliance of Kosovars by providing easier administrative procedures. 

 

CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS 

In conclusion, economic growth is one of the main goals of every government. It is crucial for every country 

because it provides its citizens with expanded opportunities in education, health and product selection. One way 

to affect and alter aggregate demand and supply to adapt growth opportunities is by using fiscal policies, which 

change the tax rates and government expenditures. A measurement of growth is the growth of GDP, which is 

affected both, directly and indirectly by the government. A small alteration in the tax rates or government 

expenditures will have an effect in the short term but also in the long term development of one country. Kosovo, 

as an example, should work on avoiding a fragile fiscal stance as it leads to fiscal crisis. However, too much 

contraction of fiscal policies may have a negative impact on growth. This will cause more problems as 

investments fall and unemployment rises. A higher tax pressure will normally cause the growth rate to decline. 

Nevertheless, lowering taxes too much will reduce one’s budget and also make it more difficult to intervene in 

crisis because cutting expenditures is damaging (as one would need to cut efficient spending too). It should 

focus on taxing equally all industries as it would generate more revenues and be able to allocate them more 

efficiently (i.e. by helping the poor). Furthermore, Kosovo should focus in protecting natural resources by taxing 

activities involving non-reproductive resources. This way, it would create a more ecological-friendly 

environment and attract investments impacting economic growth positively. Finally, it should focus its forces on 

fighting evasions and creating a legal environment where everyone would be treated equally. As it is seen, 

deciding on what fiscal policies to implement is not easy as the outcomes of them have multiple effects in every 

area of one country.  
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ABSTRACT 

The thesis discusses the Albanian dwelling, in particular its journey through time, from the XV century to 

present day. Furthermore, it represents the Albanian dwelling and skyline of the past and compares it with that 

of today. In doing so, it unveils the regulations passed which directly impacted the destruction of Albanian civic 

dwellings as well as other monuments of cultural value.  

Keywords: tradition; regulations; identity 

 

INTRODUCTION 

When looking at pictures of the past and present, one can notice clear differences in the skyline of Albanian 

cities and their dwellings. Cities in Albania leave a lot to wish for with the relatively well preserved traditional 

monuments and dwellings, compared to cities in Kosovo which are now defined by a concerning absence of 

traditional monuments as well as a clear lack of institutional will in preserving what is left. Remembering the 

uniform traditions, in particular the typologies of dwellings in both Albania and Kosovo, it is indeed a curious 

matter as to why these two countries took vastly different paths in the last century. In turn this study will provide 

one with the knowledge of the difference in architecture between the past and present, as well as the pivoting 

point in between, serving as a crucial element in understanding the vastly different approach in architecture. 

 

METHODOLOGY 

The work is developed on a chronological order. The initial discussion begins with the Albanian city, as key in 

understanding the dwelling’s development and the relationship between dwellings. A clear comprehension of 

the Albanian city provides the necessary information in acknowledging the change of the dwelling from a 

multifunction unit to a purely residential one. Moreover, the houses are addressed in six categories based on 

crucial compositional elements, arranged in a chronological order, which is particularly useful in visualizing the 

decreasing weight of spaces reserved for multifunction purposes such as those dedicated for treatment of 

products or domesticated animals. The study of the dwellings of the past is therefore concluded with an 

explanation of construction materials and methods. 

The architecture of today including the treatment of traditional monuments varies greatly between Albania and 

Kosovo, the clarification of which is examined in the second part of the thesis. One of the main reasons 

responsible for this great difference, is Kosovo’s inclusion in Yugoslavia and the war with Serbia. During the 

Yugoslavian regime, Kosovo fell prey to the attempts of unifying a region of different ethnicities and traditions 

under a common architectural language. In turn, this attacked the nucleus of Prishtina in particular, demolishing 

the bazaar and many dwellings of cultural value. The dwellings, however, continued to be demolished due to a 

clear lack of attention of a council of only Serbian members who gave priority to the preservation of Serbian 

Orthodox Heritage. As a result of these and many other regulations, the cities of Kosovo today are defined by 

massive unregulated growth where the housing is achieved through tall residential buildings of the communist 

style, leaving little room for creativity and enhancement of the Albanian architectural identity. 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

When analyzing the past and present in Albanian architecture, in particular that in Kosovo, the destructive role 

of the Yugoslavian regime and the war with Serbia became evident. When Prishtina was declared Kosovo’s 

administrative and political capital in 1947 the city needed to have a new look, a look which conformed to 
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Yugoslavian ideals. This new architectural language started to be implemented exactly in the city center, 

destroying most dwellings and monuments of cultural value. Afterwards, Kosovar cities fell prey to the 

campaign “Let’s demolish the old and build the new” as well as the clear ignorance towards Albanian dwellings 

of a council of only Serbian members. Out of 426 monuments protected by law, only 16% are Albanian 

dwellings compared to the 32% of Serbian Orthodox Heritage. 2001 was yet another year which contributed on 

the unregulated growth of Kosovar cities and their walk away from tradition. Postwar cities in Kosovo became 

the open books for the political, economic and financial situation of their inhabitants. Kiosks, horizontal and 

vertical additions to buildings, and many other structures started appearing on all corners of Prishtina, further 

emphasizing its unregulated growth. Whereas the ‘strategic’ plan of Prishtina, was executed by completely 

disregarding the needs of the public in the name of democracy. Consequently, the anger resulting from decades 

of being shut down from the decision making processes, encouraged the citizens to interfere in the structure of 

the city without any consultation with the wider public, all under the justification that they too were never 

consulted about previous changes in the city. These events and many others led to the unregulated growth which 

defines Kosovar cities today, as well as the tall residential building which due to the high demand keep getting 

build regardless of the lack of respect for the context as they all try to set their own rhythm. 

Following this research, I decided to carry out a survey in four of Kosovo’s cities: Prishtina, Prizren, Gjakova 

and Peja. People of different age groups (15-30 and 50-80) were asked two questions:  

Do you think the architecture of today should include traditional elements interpreted in a modern way? 

Do you think Kosovo’s institutions should do more in preserving traditional dwellings and monuments. 

The survey shows a higher percentage of adults who express a disinterest in maintaining a continuity between 

traditional and modern architecture, different from the willingness of older people regarding the same issue. 

This poses a big problem, as the country’s future is on the hands of the younger generation, and could continue 

losing its architectural identity. 

 

 

 

Figure 1 Overcrowding of Prishtina 

 

CONCLUSIONS 

Kosovar cities serve as an accurate reflection of the problems that arise in architecture, when a people is 

strongly detached from its cultural monuments and dwellings. The architecture of today is a result of the mass 

destruction of traditional Albanian dwellings as well as the attempt of building a city in conformity with the 

Yugoslavian ideals. “By not including traditional elements in the architecture of today, people will forget how 

our cities looked like and they will also not want them anymore”, said one of the interviewees in Prishtina, 

which greatly stresses the issue of today. Due to a lack of exposure and appreciation towards traditional 
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architecture, there is an increasing amount of people, particularly young adults, who clearly express a lack of 

interest in maintaining a continuity between traditional and modern architecture, many associating it with a 

move towards Europe. 
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ABSTRAKTI 

Qëllimi i këtij punimi është që të bëjë një vështrim nëse determinantat e përzgjedhura kanë ndikim në rritjen e 

shkallës së profitabilitetit në sektorin bankar të Kosovëspër periudhën 2006-2017, të dhënat e përdorura janë në 

baza tre mujore, e që në total janë 48 periudha observuese. Për realizimin e punimit është shfrytëzuar qasja 

kuantitave e avancuar duke i shfrytëzuara të dhënat sekondare si dhe është aplikuar modeli i regresionit linear i 

shumëfishtë për të testuar: raportin kthimi në ekuitet [ROE]si variabël e varrur, dhe variablat shpjeguese si në 

vijim: raporti KA/GJA, raporti PHK/TNI, raporti THJ/GJH, raporti K/Ddheraporti AL/GJDH. Rezultatet e 

regresionit tregojnë se tre nga pesë variablat shpjeguese kanë ndikim signifikant në variablën e varrur. 

Fjalët kyçe: Determinantat financiare, seritë kohore, analiza e regresionit. 

 

HYRJE 

Në vitet e fundit, ndryshimi i faktorëve të tregut dhe klimës politike ka pasur një ndikim të konsederueshëm në 

sektorin bankar botëror. Pas një periudhe të gjatë të derregullimit, globalizimit dhe krijimit të inovacioneve 

financiare, sektori bankar e kishte periudhën e tij më të ndritur deri në krizën globale financiare të vitit 2007-

2009. Si pasojë e krizës globale financiare është kërkuar një rivlerësim fundamental në kuadër të sektorit bankar 

Rosenthal (2011). Përpjekjet aktuale për regullimin dhe mbikëqyrjen e reformave do të çojë në një etapë të re të 

ri rregullimit dhe se egzistojnë mendimet se ky ri rregullim do të ndikojë në profitabilitetin e bankave. Në këtë 

kontekst (Allen, Milne dhe Thomas, 2010), argumentojnë se: ”Rregullativa e re e Komitetit të Basel-it do të 

detyrojë bankat që të bëjnë zhvendosjen e afarizmit të tyre nga modelet e tyre të menaxhimit të detyrimeve, nga 

të cilët kanë krijuar fondet të sigurura në tregun me afat të shkurtër të cilët janë të domosdoshme për 

menaxhimin e aseteve, e që sasia e këtyre aseteve është e kufizuar për nga disponueshmëria e financimit”.  

Qëllimi i këtij studimi është që të definojë faktorët të cilët ndikojnë në profitabilitetin e bankave, duke shqyrtuar 

në veçanti, rregullativën, strukturën e kapitalit, të hyrat, provizionimet, strukturën e aseteve dhe detyrimeve. 

Kuptimi i faktorëve të cilët ndikojnë në profitabilitetin e bankave mund të jenë shumë të rëndësishëm për 

menaxherët e bankave për marrjen e vendimeve të përditshme. Menaxherët e bankave mund të vlerësojnë dhe 

reduktojnë ndikimin e rregullativës së re mbi rritjen e kapitalit dhe likuiditetit në profitabilitetin e bankës, që në 

të ardhmen mund të ndikojë në përcaktuesit e profitabilitetit.  Përveç kësaj, studijues akademik mund të përdorin 

gjetjet e këtij studimi për të testuar nëse përcaktuesit e zgjedhur në analizë, do të ndikojë nëprofitabilitetin e 

bankave. Kriza aktuale vërtetoj se shpejtësia e përhapjes dhe përmasat e pasojave negative të saj u përcaktuan 

edhe nga shkalla e ndërthurjes së sistemit financiar të vendeve të ndryshme midis tyre. Kjo përcaktoj riskun e 

ekspozimit si edhe shkallën e eksportimit apo importimit të krizës.  

Kjo qartësohet me faktin se kriza globale u shfaq me valë goditëse të shkallëzuara në kohë. Vala e parë goditëse 

përfshiu vendet me sisteme financiare dhe ndërthurje në një shkallë shumë të lartë, ndërsa vala e fundit preku 

vendet ku shkalla e hapjes dhe ndërthurjes së vendeve të tyre ishte relativisht e vogël. Në këtë grup përfshihen 

disa nga vendet e Ballkanit Perëndimor dhe në veçanti Kosova. Risqet potenciale që bëhen akoma më të 

mprehta për vendet e Ballkanit Perëndimor, duke qenë se sistemet bankare që ato kanë krijuar janë relativisht të 

reja dhe pa shumë eksperiencë. Industria bankare e Kosovës, si shumë vendet e rajonit ka pësuar ndryshime të 

mëdha strukturore të rëndësishme gjatëperiudhës së pasluftës. Hyrja e bankave të huaja solli një zhvillim dhe 

ristrukturim të tregut bankar, duke aplikuar praktikat ndërkombëtare në ofrimin e shërbimeve dhe 

shumëllojshmëri të produkteve në kuadër të industrisë bankare. Hyrja e bankave të huaja në tregun financiar, 

ndikuan në përmirësimin e mjedisit konkurrues. Për të mbrojtur pjesën e tyre të tregut dhe për të siguruar 
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performancën e stabilitetit financiar, bankat zgjeruan rrjetin e tyre, futën produktet e reja, përmirësuan cilësinë e 

shërbimeve dhe u angazhuan edhe më shumë në aktivitetet e kthimit të lartë. Kjo praktikë e zgjerimit të 

aktiviteteve çoi në një përdorim më efikas të burimeve të tyre financiare, duke ndikuar në vazhdimësi edhe në 

zvogëlimin e kostos së ndërmjetësimit financiar BQK (2011). Por ky zgjerim është ngadalësuar me fillimin e 

krizës financiare globale. Problemet filluan të shfaqen sidomos në tregun e kredive, ku kredi jo performuese në 

vitin 2003 ishin në vetëm 1.9 përqind të gjithsej kredive, ndërsa në fund të vitit 2017 arritën në 3.2 përqind të 

gjithsej kredive BQK (2017). Që nga shfaqja e saj në vitin 2007 kriza financiare globale ka nxitur zhvillimin e 

debateve ekonomike. Ajo është bërë temë kryesore diskutimi në qarqet akademike dhe në shumicën e forumeve 

ekonomike kombëtare dhe ndërkombëtare dhe samiteve të organizuara nga vendet e G7, G10, Fondi Monetar 

Ndërkombëtar, Bankës Botërore. 

 

RISHIKIMI I LITERATURËS 

Bazuar në qëllimin kryesor të këtij punimi, e që është trajtimi dhe vlerësimi i profitabilitetit dhe teorive tjera të 

ngjashme që janë të rëndësishme për realizimin e faktorëve të cilët do të analizohen në këtë punim. Për të 

vlerësuar raportet financiare të sistemit bankar dhe ndikimin e tyre në profitabilitetin e bankave ka pasur një 

numër i madh i kërkimeve mbi faktorët të cilët ndikojnë në profitabilitetin e bankave. Disa prej këtyre 

kërkimeve janë të bazuar në një vend të vetëm, e disa prej tyre studimet e tyre i kanë koncentruar në grup 

shtetesh. Duke nënvizuar faktin e këtij punimi është se matja e profitabilitetit e cila është përcaktuar si variabla e 

varur në modelin e matjes së profitabilitetit janë të shprehura në formë të raporteve. Devinaga (2010), ka 

argumentuar se shumica e studiuesve të cilët i përqëndruan studimet e tyre në këtë fushë janë:(Demirguc-Kunt 

dhe Huizinga, 1999); Carvalho (2005); Bennauceur (2003); (Bikker dhe Metzemakers, 2005); (Davis dhe Zhu, 

2004) si dhe i ndajnë përcaktuesit e matjes së performancës së bankave dhe profitabilitetin në dy 

kategori:variabla të industrisë bankare dhevariabla makroekonomike.   

Sipas (Barth, Caprio Jr dhe Levine, 2009) kërkesat mbi rritjen e kapitalit dhe kufizimet në aktivitetet bankare 

nuk ka ndonjë ndikim të rëndësishëm në profitabilitetin e bankës, duke e përdorur si matës margjinën neto nga 

interesi (Net interest margin). Nga ana tjetër (Laeven  dhe Levine, 2009) në studimet e tyre konstatojnë se 

marrja e riskutnga bankat ndikohen nga rregullativa. Për më tepër, ndikimi i rregullativës mbi marrjen e riskut 

është i përcaktuar nga ana e strukturës së pronësisë, e që kjo mund të konsiderohet si karakteristikë edhe për disa 

banka me kapital vendor në Kosovë.Hulumtimet empirike të realizuara në relacionin ndërmjet strukturës së 

pronësisë dhe profitabilitetit kanë dhënë rezultatet e përziera, studime të realizuara nga (Saunders, Strock dhe 

Travols, 1990); (Altunbas, Evans dhe Molyneux, 2001); (Lannotta, Nocera dhe Sironi, 2007); dhe (Micco, 

Panizza dhe Yanez, 2007). Disa nga këto studime kanë rezultuar se korrelacion pozitiv ndërmjet strukturës së 

pronësisë dhe profitabilitetit, ndërsa një pjesë e tyre kanë rezultuar me korrelacion negativ ose të parëndësishëm. 

Të preokupuar rreth përcaktuesit e profitabilitetit të bankave (Athanasoglou et al, 2006) gjatë studimit të tyre 

kanë analizuar ndikimin e variablave bankare specifike, të industrisë bankare dhe variablave makroekonomike 

në profitabilitetin e bankave në shtatë vendet e Europës Juglindore, për periudhën e vitit 1998-2003. Implikimet 

negative të krizës globale financiare 2007-2009 mbi institucionet financiare të analizuara nga (Deietrich dhe 

Wanzenreid, 2010) ku në fokus të studimit të tyre ka qenë mbi përcaktuesit kryesor të profitabilitetit për 

industrinë bankare të Zvicrës. Në studimin empirik janë shfrytëzuar të dhënat nga 453 banka për periudhën 

1999-2008. Rezultatet nga ky studim kanë rezultuar në atë se bankat të kapitalizuara mirë janë më shumë 

profitabil, dhe nga ana tjetër sa i përket ndikimit të krizës, autorët kanë argumentuar se raporti i të ardhurave 

(raporti i efiçiencës) ka ndikim signifikant pozitiv në raportin kthimi në asete dhe kapital, por pas krizës 

financiare ndikim negativ në raportet e profitabilitetit ka provizioni për humbje nga kreditë të cilët janë të 

lidhura me gjithsej kredi. Sistemi financiar ndërkombëtar po ndryshon me shpejtësi, ekonomitë dhe sistemet 

financiare janë duke kaluar nëpër vite traumatike. Globalizimi dhe teknologjia janë në shpejtësi të vazhdueshme, 

arenat financiare po bëhen më të hapura me produktet dhe shërbimet e reja (Sandeep, Patel dhe Lilicare, 2002). 

Një valë ndërkombëtare e bashkimeve dhe blerjeve ka përfshirë industrinë bankare, sa që kufinjtë ndërmjet 

sektorëve financiarë dhe produkteve janë të paqarta dramatikisht (Amdemikael, 2011).  

 

METODOLOGJIA DHE TË DHËNAT 

Metodologjia e përdorur është analiza e dokumentacionit që i referohet literaturës specifike në fushën e 

industrisë bankare, duke analizuar si ndikonjnëdeterminatat e përzgjedhura, në raportin kthimi në ekuitet - ROE 

në sistemin bankar të Kosovës, në periudha të ndryshme kohore si dhe nëpërmjet observimeve që ka të bëjë me 

analizën e variablave të cilët ndikojnë në mënyrë pozitive ose negative në rritjen e shkallës së profitabilitetit të 

sistemit bankar.Në përgjithësi, ka disa lloje të të dhënave që janë të përshtatshme kur kemi të bëjmë me analiza 
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kuantitative për zgjidhjen e problemeve financiare, ndër më të rëndësishme janë: të dhënat e serive kohore, të 

dhënat e kryqëzuara ndërsektoriale dhe panel të dhënat. Të dhënat e shfrytëzuara në analizën tonë janë seritë 

kohore. Seritë kohore konsiderohen ndër të dhënat më adekuate për realizimin e analizave kuantitative. Të 

dhënat e përdorura janë të dhënat e raportuara me standardet e përcaktuara nga Fondi Monetar Ndërkombëtar 

dhe Banka Botërore dhe të publikuara nga Banka Qendrore e Republikës së Kosovës. Analiza e regresionit është 

një nga mjetet më të rëndësishme të modelimit ekonometrik. Në përgjithësi, analiza e regresionit shfrytëzohet 

për të përshkruar dhe analizuar marrëdhëniet në mes të një variable të caktuar dhe një ose disa variablave 

tjera.Nëse regresioni përmban vetëm një variabël të pavarur, ky regresion quhetregresioni i thjeshtë, ndërsa nëse 

një regresion është i bazuar në më shumë se një variabël e pavarur, ky regresion quhet regresioni i shumëfishtë. 

Moledi i thjeshtë i regresionit linear duket si më poshtë: 

 

y = β0 + β1x + ε 

 

Në realitet, variabla e varur nuk shpjegohet nga vetëm një variabël e pavarur, por nga më shumë variabla të 

pavarura. Prandaj është e domosdoshme për t’u përfshirë më shumë variabla të pavarur dhe se duhet të zgjerohet 

modeli i thjesht i regresionit linear në një model të regresionit: 

y = β0 + β1x1 + β2x2 + ⋯ + βkxk + ε 

 

Duke shtuar më shumë variabla të pavarura në model, faktorët të cilët janë të përfshirë si faktorë gabimi tani 

janë përfshirë si variabla të pavarur në kuadër të modelit. β1…βkjanë parametrat, ose koeficientët, të cilët 

përcaktojnë efektin që variablat e pavarura kanë në variablën e varur.Çdo koeficient pranë një varabli të pavarur 

jep një ndryshim mesatar në variablën e varur në një njësi të përcaktuar të variablës së pavarur, kur të gjithë 

variablat tjerë të pavarur mbahen konstante. Modeli i thjeshtë dhe i shumfishtë i regresionit duhet të përmbajë 

një konstante, β0, e cila nuk është e ndikuar nga ndonjë variabël e pavarur. Termi konstante tregon vlerën e 

pritshme të variablit të varur në qoftë se të gjitha variablat e pavarura e marrin vlerën e barabartë me zero 

Brooks (2008). Modeli i regresionit shumëfishtë linear është përdorur për të përcaktuar rëndësinë relative të 

secilës variabël shpjeguese, në variablën e varura në atë të rritjes ekonomike. Vlera e koeficietëve “p-value” të 

variablave shpjeguese për të testuar hipotezat në model janë me signifikancë prej 1%, 5% dhe 10%. Modeli i 

regresionit të shumëfishtë linear për rritjen ekonomike është: 

 

Raporti ROEt = C + β1Raporti KA/GJAt + β2Raporti PHK/TNIt + β3Raporti THJ/GJHt + β4Raporti K/Dt

+ β5Raporti AL/GJDHt + ε 

 

Ku: ε = variabla e vlerësimit të gabimit të mbetur në periudhën 𝑡 , t=2006-2017, C= konstantja për secilën 

variabël. 

 

REZULTATET DHE DISKUTIMET 

Rezultatet e gjenuara nga analiza empirike përfshinë statistikat përshkruese, analizën e korrelacionit, testet 

diagnostifikuese dhe analizën e shumëfishtë të regresionit linear. Në kuadër të statistikave përshkruese kemi 

analizuar lëvizjet për variablën e varur “Raporti kthimi në ekuitet- ROE” dhe variablave të pavarura ose 

shpjeguese të cilët janë të përfshirë në modelin e regresionit. Statistikat e përshkruese janë si në vijim: numri i 

observimeve, minimumi, maksimumi, mesatarja, devijimi standard dhe varianca të cilët janë të pasqyruara në 

tabelën e më poshtme. 
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Tabela nr.1: Statistikat përshkruese 

 N Minimumi Maksimum

i 

Mesatarja Devijimi 

standard 

Varianca 

Raporti ROE 48 .0220 .2670 .134421 .0729393 .005 

Raporti KA/GJA 48 .0606 .1320 .085192 .0206315 .000 

Raporti PHK/TNI 48 -.0514 1.1875 .217754 .1775644 .032 

Raporti THJ/GJH 48 .1765 .3027 .209290 .0260011 .001 

Raporti K/D 48 .7730 .8619 .802330 .0164564 .000 

Raporti AL/GJDH 48 .1686 .5118 .315195 .1172947 .014 

Valid N (listwise) 48      

      Burimi: Përllogaritjet e autorëve 

 

Bazuar në rezultatet nga tabela e statistikave përshkruese mund të vërehet se raporti kthimi në ekuitet për 

periudhën e analizuar ka kthimin mesatar prej 13.44 përqind, e që në bazë të këtij rezultati mund të konkludojmë 

se në çdo 100 EUR të investuara në emër te ekuitetit ka arritur të kthehet fitimi 13.44 EUR. Nëse analizohet 

raporti KA/GJA na jep indikacione se mbulueshmëria mesatare e kapitalit aksionar është mbi 8.5 përqind të 

gjithsej aseteve të cilët e disponojnë bankat. Raporti provizioni për humbje nga kredi në raport me të hyrat neto 

nga interesi ka një mesatare prej 21.78 përqind e që nënkupton që provizionimi i kredive problematike e 

zvogëlon të hyrat neto nga interesi. Variabla tjetër e rëndësishme është raporti i të hyrave nga jo interesi në 

raport me gjithsej të hyrat e që ka vlerën mesatare prej 20.92 përqind, që na jep indikacione se bankat pas krizës 

së fundit financiare të hyrat e tyre i kanë profilizuar edhe nga tarifat tjera të aplikueshme dhe jo vetëm nga 

interesi. Raporti kredi me depozita ka një mesatare prej 86.19 përqind dhe në bazë të këtij rezultati mund të 

konstatojmë se bankat janë duke shfrytëzuar mbi 86.19 përqind financimin e kredive nga mjetet e siguruara në 

form të depozitave dhe huamarrjet si dhe raporti i fundit asetet likuide me gjithsej depozitat dhe huamarrjet ka 

një mesatare prej 31.52 përqind, e kjo na dëshmon se sistemi bankar i Kosovës është likuid.  

 

Tabela nr.2: Korrelacionet 

  Raporti 

ROE 

Raporti 

KA/GJA 

Raporti 

PHK/TNI 

Raporti 

THJ/GJH 

Raporti 

K/D 

Raporti 

AL/GJDH 

Raporti ROE 1           

Raporti KA/GJA .714** 1         

Raporti PHK/TNI -.591** -.631** 1       

Raporti THJ/GJH .548** .615** -.296* 1     

Raporti K/D 0.184 .346* -0.069 .429** 1   

Raporti AL/GJDH .692** .819** -.434** .323* 0.210 1 

**. Korrelacioniështë signifikant në nivel prej 0.01. 

*. Korrelacioniështë signifikant në nivel prej0.05. 

Burimi: Përllogaritjet e autorëve 
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Tabela 2 paraqet matricën e korrelacionit e cila na mundëson një përmbledhje të lidhjeve reciproke në mes të të 

gjitha variablave (Bȕyȕkşavarci dhe Abdioǧlu, 2011). Në bazë të matricës së korrelacionit shihet se kemi 

korrelacion pozitiv ndërmjet raportit ROE me të gjitha variablat shpjeguese të aplikuara në model, përpos 

raportit provizioni për humbje nga kredi ka korrelacion negativ.Bazuar në rezultatet shihet se raporti kthimi në 

ekuitet ka korrelacion pozitiv me raportin kapitali askionar me gjithsej asete, me korrelacion shumë të fort dhe 

me nivel signifikant prej 99.9 përqind pasi që koeficenti i këtij korrelacioni është .714**. Raporti kthimi në 

ekuitet ka korrelacion negativ me variablën provizioni për humbje nga kredi me të hyrat neto nga interesi me 

koeficient -.591** në nivel të signifikancës prej 99.9 përqind, e kjo rezulton në atë se çdo zvogëlim i nivelit të 

provizionimit ka ndikim direkt në rritjen e pritabilitetit. Raporti të hyrat nga jo interesi me ghithsej të hyratka 

korrelacion pozitiv me rritjen e profitabilitetit me koeficient .548**.Variabla shpjeguese raporti kredi me 

depozita ka korrelacion të ulët me raportin ROE me koeficient .0184 dhe ky korrelacion nuk është në nivele të 

signifikancës në nivel 1 ose 5 përqind. Dhe së fundi, variabla asetet likuide në raport me gjithsej depozitat dhe 

huamarrje ka korrelacion të fort me raportin ROE, pasi që koeficienti është .692**.  

4.1 Testet diagnostifikuese 

Në kuadër të analizës sonë janë bërë disa teste diagnostifikuese për të vlerësuar adekuatshmërinë dhe 

qëndrueshmërinë e modelit. Testet diagnostifikuese të aplikuara janë të paraqitura në tabelën e mëposhtme mbi, 

shpërndarjen normale të të dhënave, korrelacionit serial, hetroskedasticitetin dhe homoskedascitetin. 

Tabela nr.3: testet diagnostifikuese 

Problemi Testet e aplikuara Rezultatet/ 

Probabiliteti 

Konkluzionet 

Shpërndajanormale Jarque-Bera 51.58 [0.0000] Egzistonshpërndarjanormale 

Korrelacioni serial Durbin Watson 1.5212 Nukkakorrelacion serial 

Heteroskedasticiteti Breusch-Pagan /  

Cook-Weisberg 

26.76 [0.0428] Nukkaheteroskedastcitet 

Homoskedasticiteti White's test 56.26 [0.0000] Nukkahomoskedasticitet 

Model specification Regresioni linear, F-test 18.21 [0.0000] Modeliispecfikuaradekuat 

Burimi: Përllogaritjet e autorëve 

4.2. Rezultatet nga analiza e regresionit 

Në tabelën e mëposhtme është paraqitur përmbledhja e modelit të regresionit linear me të dhënat si në vijim: R, 

R2dhe R2 i rregulluar, si dhe gabimi standard i vlerësuar. Rezultatet e nxjerra nga të dhënat e modelit tregojnë 

se variabla e varur ka korrelacion të fort me variablat shpjeguese në nivel prej .827, respektivisht 82.7 përqind. 

Ndërsa R2 në analizën tonë është .684, i cili tregon se 68.4 përqind e variablës së varur shpjegohet nga variablat 

e pavarura.R2 i rregulluar është i barabartë me .647, e që tregon se 64.7 përqind e variacionit të variablës së 

varur shpjegohet nga variacioni i variablave të pavarura. 

Tabela nr.4: Përmbledhja e modelit 

Përmbledhja e modelit 

Modeli R R në katror R në katror e 

rregulluar 

Gabimi standard i 

vlerësuar 

Testi Durbin-

Watson 

 .827a .684 .647 .0433506 1.521 

b. Variabla e varrur: Rritja e GDP 

Burimi: Përllogaritjet e autorëve 
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Në analizën tonë për verifikimin e qëndrueshmërisë së modelit është përdorur korrelacioni serial. Vlera e 

korrelacionit tëDurbin-Watson mund të jetë në interval prej 0 deri në 4. Nëse vlera e Durbin-Watson është e 

përafërt me zero, atëherë korrelacioni serial tregon se të dhënat në model kanë ndikim të lart pozitiv ndërmjet 

vlerës reziduale. Nëse korrelacioni Durbin-Watson i ofrohet vlerës katër (4), tregon se të dhënat kanë 

korrelacion negativ serial. Modeli mund të konsiderohet i qëndrueshëm kur rezultatet e Durbin-Watson janë afër 

intervalit të vlerës dy (2). Testi Durbin-Watson konsiderohet se nuk ka korrelacion serial në kuadër të intervalit 

prej 1.5 deri në 2.5, e që na tregon se vlera reziduale nuk ka korrelacion serial ose aty nuk ekziston 

autokorrelacion ndërmjet vlerës reziduale. Prandaj, bazuar në këtë interval, gjetjet në studimin tonë tregojnë se 

Durbin-Watson është në vlerë prej 1.521, e që është brenda vlerës së intervalit, e që nga kjo rjedh se modeli 

është i qëndrueshëm.  

F-testi është i barabart me .0000b tregon se të gjitha koeficientët së bashku janë statistikisht signifikat dhe të 

ndryshëm prej  zeros. Po ashtu, statistikat e korrelacionit tregojn se VIF faktori me vlerë më të lart tek 

koeficientët në regresion është 7.759 që do të thotë se të gjitha variabla të pavarura janë më të vogël se 10 

(VIF<10).Kështu, Mahorta (2007) ka potencuar se problemet me multikoliniaritet egzistojnë atëherë kur 

koeficienti i korrelacionit ndërmjet variablave është më shumë se 0.75. (Cooper and Schindler, 2008) kanë 

sugjeruar se korrelacioni nën 0.80 ndërmjet variablës së varur dhe atyre shpjeguese duhet të kenë korrelacion të 

duhur dhe ndikim të duhur. 

 

Tabela nr.2: Rezultatet e regresionit 

Koeficientët 

Modeli 

Koeficientët e 

pastandardizuar 

Koeficientët e 

standardizuar 

t Sig. 

Statistikat e 

koleniaritetit 

B 

Gabimi 

standard Beta Tolerana VIF 

  (Konstantja) .096 .327  2.94 .771   

Raporti KA/GJA -1.085 .854 -.307 -1.271 .211 .129 7.759 

Raporti PHK/TNI -.155 .049 -.376 -3.148 .003 .525 1.903 

Raporti THJ/GJH 1.238 .356 .441 3.475 .001 .466 2.145 

Raporti K/D -.277 .436 -.062 -.635 .529 .788 1.285 

Raporti AL/GJDH .405 .107 .651 3.785 .000 .254 33.936 

a. Variabla e varrur: Raporti ROE 

Burimi: Përllogaritjet e autorëve 

Bazuar në rezultatete e gjeneruara nga modeli i regresionit shihet qartë se variabla raporti kapitali aksionar me 

gjithsej asetenuk ka ndikim ndaj raportit ROE me nivlet të signifikancës,pasi që vlera nuk është statistikisht 

signifikante P-value (P=0.211). Variabla tjetër e aplikuar në model është raporti provizioni për humbje nga kredi 

me të hyrat neto nga interesi, është statistikisht signifikante me nivel të besueshmërisë prej 99.9 përqind me 

shenjë negative, pasi që vlera e P-value (P=0.003). Ky rezultat na tregon se rritja e raportit provizoni nga 

humbja për kredi me të hyrat neto nga interesi ka ndikim në zvoglimin e raportit kthimi në ekuitet, respektivisht 

në zvoglimin e profitabilitetit të sistemit bankarë. Të gjeeturat tona rezultojnë me studimet e realizuara nga 

autorët (Durguti, et al, 2014) dhe me të gjeturat nga autori (Nguyen 2006) që na tregon se sa më i lartë të jetë 

raporti provizioni nga humbjet për kredi me të hyrat neto nga interesi profitabiliteti i bankës do të jetë më i 

ulët.Sa i përketë raportit të hyrat nga jo interesi me gjithsej të hyrat analizat e gjeneruara ndaj raportit ROE 

tregojnë se kanë ndikim pozitiv, dhe atë në nivel të signifikancës 99.9 përqind pasi që (P=.001). Ky raport është 

përfshirë në bazë të analizës për të vlerësuar rendësinë e tarifave nga shërbimet e ofruara nga sistemi bankar si 

dhe diversifikimin e shërbimeve të tyre për të parë ndikimin e tyre në profitabilitet. Në studimet e tyre të 

realizuara autorët (Karkra dhe Ameyw, 2010) kanë konstatuar se të hyrat nga jo interesi është një tregues me 

rëndesi të lartë dhe kanë një korrelacion pozitiv ndërmjet veti. 
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Ndërsa variabla në kuadër të analizës sonë raporti kredi me depozitanuk është statistikisht signifikant, pasi që 

vlera e (P-value =0.529).Bazuar në këtë rezultat ne e hudhim hipotezën bazë dhe aprovohet hipoteza alternative 

pasi që vlera e P=value është më e madhe se zero P>10. Dhe variabla e fundit shpjeguese është raporti asetet 

likuide në raport me gjithsej depozita dhe huamarrjet ka ndikim pozitiv në rritjen e profitabilitetit të sistemit 

bankar në Kosovë. Rezultatet e gjeneruara janë statistikisht signifikante dhe në nivel të besueshmërisë prej 99.9 

përqind pasi që P-value (P=0.000). Ky rezultat na jep indikacione se çdo rritje e këtij raporti krijon potencial për 

financime të reja, dhe çdo financim duhet të rezultoj me gjenerim të të hyrave. 

 

KONKLUZIONET 

Profitabiliteti është një kriter i rëndësishëm për të matur performancën e bankave, veçanërisht në një mjedis të 

ndryshueshëm të sistemit bankar. Ky studim shqyrtoi përcaktuesit e profitabilitetit të të gjitha bankave 

komerciale që operojnë në sektorin bankar në Kosovë. Tre matësit kryesor të profitabilitetit, të cilët përdoren 

gjerësisht në ditët e sotme në industrinë bankare janë kthimi në asete (ROA), kthimi në ekuitet (ROE) dhe 

margjina neto e interesit (NIM). Prandaj, matja e profitabilitetit në këtë punim u realizua përmes kësaj variable 

të varura, kthimi në ekuitet-ROE . Kthimi në ekuitet ROE është një tregues i rëndësishëm që tregon për 

rëndësinë në maksimizimin e kthimit të aksionerëve, duke pasqyruar aftësinë e një banke në shfrytëzimin e  

kapitalit të saj për të gjeneruar fitime. Studimi i profitabilitetit në sistemin bankar është i rëndësishëm jo vetëm 

për shkak të informacionit që jep për shëndetin e ekonomisë në çdo vit të dhënë, por edhe për shkak se fitimet 

janë një përcaktues kryesor i rritjes dhe punësimit në periudhën afatmesme. Ndryshimet në profitabilitet janë një 

kontribues i rëndësishëm për përparimin ekonomik nëpërmjet ndikimit që ajo ka në vendimet për investime dhe 

kursime të një banke. Është e vërtetë se kur rritet fitimi, vlera e aksionerëve mund të rriten në masë të 

konsiderueshme.  

Profitabiliteti është termi që i referohet aftësisë së institucionit për të mbajtur fitimin e saj vit pas viti.Bazuar nga 

modeli i regresionit linear del se, nga pesë variablat e testuara, konstatohet se tre prej tyre janë signifikante, ku 

njëra ka ndikim negativ në zvogëlimin e profitabilitetit të sistemit bankar, dhe dy janë signifikante me ndikim 

pozitiv në rritjen e profitabilitetit të sistemit bankar. Duke u bazuar në rezultatet e gjeneruara mund të 

konstatojmë se dy variabla të cilat kanë ndikim, respektivisht ndikojnë rritjen e profitabilitetit të bankave janë 

raporti të hyrat nga jo interesi me gjithsej të hyrat dhe raporti asetet likuide me gjithsej depozita dhe huamarrjet. 

Variabla e cila ndikon në zvogëlimin e profitabilitetit të bankave është raporti provizioni për humbje nga kredi 

me të hyrat neto nga interesi, e që kjo na jep indikacione që çdo përkeqësim i portfolios kreditore kërkon 

mbulimin e humbjeve për kredi problematike, dhe kjo mbulesë ndikon në rritjen e shpenzimeve të institucioneve 

financiare. Ndërsa dy variabla tjera të aplikuara në model nuk kanë treguar ndikime signifikane në variablën e 

varur. Raporti gjithsej kapitali me gjithsej asete ka ndikim pozitiv jo signifikant në rritjen e raportit të 

profitabilitetit të sistemit bankar. Gjithashtu, edhe raporti kredi me depozita ka ndikim negativ jo signifikant në 

raportin e kthimi në ekuitet. Pra, gjetjet empirike në këtë studim kanë vënë në pah se variabla raporti kapitali 

aksionar me gjithsej asete është një faktor jo me rëndësi statistikore me ndikim pozitiv në rritjen e profitabilitetit 

të sistemit bankar. Kjo do të thotë se bankat të cilët posedojnë kapitalin aksionar sipas rregullativës së 

përcaktuar nga organet rregullative, kapitalin aksionar të investuar duhet të shfrytëzojnë në mënyrë adekuate dhe 

çdo herë në pajtueshmëri me rregullativën e përcaktuar mbi normativat e përcaktuara. Bazuar në analizën e 

regresionit raporti kapitali aksionar me gjithsej asete është me koeficient prej .211 dhe nuk është signifikant dhe 

për këtë arsye konsiderohet si determinatë jo e rëndësishme në përcaktimin e profitabilitetit të sistemit bankar. 

 

REFERENCAT 

[1]Allen, W., Chan, K. K., Milne, A., & Thomas, S. (2010): Basel III: Is the Cure Worse Than the Disease. 

Retrieved from http://ssrn.com/abstract=1688594 

[2] AmdemikaelAbera 2011, Factors Affecting Profitability: An Empirical Study on Ethiopian Banking Industry 

, Master’s Thesisi Unpublished, Addis Ababa University, 2011 

[3] Athansasoglou, P., Brissimis, S., and Delis, M. (2006): “Bank-Specific, Industry-Specific and 

Macroeconomic Determinants of Bank Profitability.” 

[4] Barth, J. R., Caprio Jr., G., & Levine, R. (2009): Bank regulation and supervision: what works best? Journal 

of Financial Intermediation, 13(2), 205-248. 

http://ssrn.com/abstract=1688594


International Multidisciplinary Geosciences Conference IMGC2019 
 

330 

 

[5] Ben Naceur, S. (2003), «The Determinants of the Tunisian Banking Industry Profitability: Panel Evidence», 

Paper Presented at the Proceedings of the Economic Research Forum (ERF) 10th Annual Conference, 

Marrakesh-Marocco, Decembre 16-18, 2003. 

[6] Bikker, J.A., Metzemakers, P., 2005. Bank provisioning behavior and procyclicality. Journal of International 

Financial Markets, Institutions and Money, 15(2), 141-157. 

[7] Brooks, C. (2008): Introductory Econometrics for Finance (2nd edition.). New York: Cambridge University 

Press. 

[8] Buyuksalvarci, A. and  Abdioglu, H. (2011): Determinants of capital adequacy ratio in Turkish Banks: A 

panel data analysis, Published in November 2011 by African Journal of Business Management, vol. 5. 

[9] Carvalho, F. (2005): Basel II: A Critical Assessment. Universidade Federal do Paraná, Department of 

Economics. Working Papers 0006 

[10] Cooper & Schindler,(2008), “Business Research Methods: second European edition” 2008, p562 

[11] Davis, E P and H Zhu (2004): "Bank lending and commercial property prices: some cross country 

evidence", BIS Working Paper No 150. 

[12] Demirgüç-Kunt, A. and Huizinga, H. (1999): “Determinants of Commercial Bank Interest Margins and 

Profitability: Some International Evidence.” The World Bank, Policy Research Working Paper 1900. 

[13] DevinagaRasiah(2010); Theoretical Framework of Profitability as Applied to Commercial Banks in 

Malaysia written by: published in European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences 

available at: http://www.eurojournals.com 

[14] Dietrich, A. and Wanzenried, G. (2010): “Determinants of banks profitability before and during the crises; 

Evidence from Switzerland.” Journal of International Financial Markets, Institutions and Money. 

[15] Durguti E, Zhuja-Aliu A, and Arifi E. „An Examination of the Net Interest Margin as a Determinats of 

Banks‘ Profitability in the Kosovo Banking System, European Academic Research Vol.II, Issue 5/August 2014 

Pp. 6350-6364. 2014. 

[16] Krakah, K and Ameyaw, A (2010): Determinants of Bank’s Profitability; Working paper: Blekinge 

Tekniska Hogskola; available at: www.camessays.com. 

[17] Laeven, L., & Levine, R. (2009): Bank governance, regulation and risk taking. Journal of Financial 

Economics, 93(2), 259-275. 

[18] Lannotta, G., Nocera, G., Sironi, A., (2007), «Ownership structure, risk and performance in the European 

banking industry», Journal of Banking and Finance 31 (7), 2127–2149. 

[19] Mahotra, N. “Marketing Research”: An applied Orientation. 5th ed. New Delhi: PHI. 2007. 

[20] Micco, A. Panizza, U. dhe Yanez, M. (2007). Bank ownership and performance. Does politics matter? 

Journal of Banking and Finance. 

[21] Nguyen, James (2006), "An Empirical Analysis of Commercial Bank Profitability in Financially 

Liberalized Markets" (2006).  

[22] Rosenthal, J. (2011, May 12): Chained but untamed. The Economist. Micco, A., Panizza, U., &Yaňez, M. 

(2007). Bank ownership and performance. Does politics matter? Journal of Banking & Finance, 31(1), 219-241. 

[23] Sandeep, A., Patel, A. B., dheLilicare, B. (2002). Measuring Transparency And Disclosure at Firm-Level in 

Emerging Markets. Journal of Finance, Vol. 24, No.4. 

[24] Saunders, A., Strock, E., &Travlos, N. G. (1990): Ownership Structure, Deregulation, and Bank Risk 

Taking. The Journal of Finance, 45(2), 643-654. 

[25] YenerAltunbas, E. P. M. Gardener, Philip Molyneux and Basil MooreEuropean Economic Review, 2001, 

vol. 45, issue 10, 1931-1955 

  

http://www.eurojournals.com/
http://www.camessays.com/
https://econpapers.repec.org/RAS/pal422.htm
mailto:Philip%20Molyneux
https://econpapers.repec.org/RAS/pmo565.htm
https://econpapers.repec.org/article/eeeeecrev/


International Multidisciplinary Geosciences Conference IMGC2019 
 

331 

 

KOMPETENCAT E PRINDËRIMIT DHE PROBLEMET EMOCIONALE 

DHE TË SJELLJES SË FËMIJËVE - STUDIM RASTI. 

Merita Shala 

1 Universiteti i Mitrovicës “Isa Boletini” 

*E-mail i autorit corespodues: merita.shala@umib.net 

 

ABSTRAKTI  

Qëllimi i këtij hulumtimi ishte vlerësimi i lidhmërive ndërmjet kompetencës prindërore, me problemet  

emocionale dhe të sjelljes së fëmijëve sipas informatave nga prindërit. U hipotetizuan lidhmëri  domethënëse 

ndërmjet konstrukteve. Pjesëmarrës ishin 236 prindër (144 nëna; 92 baballarë) të cilët ofruan të dhëna për 236 

fëmijë (138 djem; 98 vajza). Të dhënat u mblodhën përmes CBCL 1.5-5 vjeç dhe PSCS. U përdorën analizat 

përshkruese, krostabulimet, korrelacioni i Pearsonit, t-testi dhe ANOVA një drejtimëshe. Pjesëmarrja në 

hulumtim ishte vullnetare. Rezultatet treguan kryesisht lidhje të dobëta të komponentëve të prindërimit me 

problemet internalizuese, externalizuese dhe problemet totale. Efikasiteti prindëror tregoi lidhmëri të dobët me 

problemet emocionale dhe të sjelljes ndërkohë që kënaqësia prindërore tregoi vlera të lidhmërisë pozitive 

statistikore me problemet internalizuese dhe problemet totale.  

Gjetjet e tilla nxjerrin në pah faktin se faktori prindërim dhe familje, janë faktorë që duhet të merren në 

konsideratë në përcaktimin e ndërhyrjeve të nevojshme parandaluese dhe kuruese si për fuqizimin e praktikave 

të prindërimit ashtu edhe në trajtimin e problemeve emocionale dhe të sjelljes së fëmijëve. Studime të mëtejme 

më të thella janë të rekomandueshme.  

Fjalë kyçe: kompetencë prindërore, probleme emocionale dhe të sjelljes, fëmijë, prindër 

 

HYRJE 

Familja, së bashku me sistemet e tjera ekologjike, është një kontekst i një ndikimi të madh në zhvillimin e 

fëmijëve (Bronfenbrenner & Evans, 2000), ndërkohë që prindërimi mund të konsiderohet një rol i shumëanshëm 

që përfshin sjellje specifike (Ochocka & Janzen, 2008). 

Aktualisht, në literaturën për prindërimin, mbizotërojnë sjelljet dhe qasjet relacionale/emocionale (Whittingham, 

2015). Besimet, qëndrimet dhe qëllimet e prindërve janë karakteristika thelbësore të prindërimit sepse ato 

prodhojnë dhe organizojnë sjellje prindërore dhe lehtësojnë efektivitetin e prindërimit (Bornstein & Lansford, 

2010). Prindërit që  e vlerësojnë veten si kompetentë,  janë të vetëdijshëm për atë që mund të bëjnë me dhe për 

fëmijët e tyre, dhe i kuptojnë efektet e mundshme të veprimeve të tyre, duke synuar të lehtësojnë rritjen dhe 

zhvillimin optimal të fëmijëve të tyre. Sipas Whittingham, (2014), kompetenca prindërore gjenerohet nga 

marrëdhëniet individuale dhe shoqërore dhe nga konteksti në të cilin njerëzit jetojnë.  

Slagt e të tjerë (2012:1), kanë ofruar përcaktimin për kompetencën prindërore si "perceptimin e prindërve për 

aftësinë e tyre për të ndikuar pozitivisht në sjelljen dhe zhvillimin e fëmijës së tyre”. Në fakt, si hulumtimet 

teorike (Coleman & Karraker, 2000) ashtu edhe ato empirike (Gilmore & Cuskelly, 2009) sugjerojnë se sensi 

prindëror i kompetencave përfshin dy dimensione të ndërlidhura: kënaqësinë dhe efikasitetin.  Në përputhje me 

këtë model bidimensional të kompetencës së prindërve, kënaqësia i referohet qëndrimeve të prindërve ndaj 

fëmijëve të tyre ose marrëdhënies së tyre me fëmijët e tyre, si dhe qëndrimet e tyre ndaj përgjegjësive të 

prindërimit (Sabatelli & Waldron, 1995). Vetë-efikasiteti është një dimension tjetër thelbësor i sensit të 

kompetencës prindërore, i cili përcaktohet si shkalla në të cilën prindërit ndjehen të sigurt dhe e shohin veten si 

efektiv, në prindërimin e fëmijës së tyre dhe menaxhimin e kujdesit dhe edukimit të fëmijës së tyre (Hassall e të 

tjerë, 2005).  Vetë-efikasiteti i prindërve është një nga faktorët për të cilin po rritet vëmendja në literaturë për 

marrëdhënien e saj me cilësinë e prindërimit (Kohlhoff & Barnett, 2013).  

Tashmë ka shumë fakte të pakundërshtueshme që vitet e para të rritjes janë kritike në përcaktimin e trajektoreve 

të mëvonshme të zhvillimit të një fëmije. Si rrjedhim, në përpjekjet e studiuesve për të kuptuar faktorët që 

ndikojnë në zhvillimin e fëmijëve, një fushë që ka tërhequr vëmendjen në rritje është përqendrimi mbi 

rregullimin e sjelljes dhe kapacitetet socio-emocionale të fëmijëve ose mirëqenien psikologjike. Në literaturë, 

rregullimi i sjelljes dhe zhvillimi socio-emocional i fëmijëve i referohet kryesisht shtrirjes së manifestimit të 
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këtyre problemeve (Dearing, McCartney, & Taylor, 2006). Problemet emocionale dhe të sjelljes, shpesh janë 

konceptuar në dy grupacione të gjera: në problemet internalizuese që shfaqen në manifestimin intrapersonal, siç 

janë ankthi, depresioni dhe tërheqja; dhe në probleme eksternizuese që shfaqen në manifestimin ndërpersonal, 

siç janë hiperaktiviteti dhe agresioni (Achenbach, 1991; Achenbach & Rescorla, 2000). Problemet internalizuese 

janë ndër disfunksionimet më të zakonshme psikologjike kronike në fëmijëri, të cilat përfshijnë ankthin, 

simptomat depresive, ankesat somatike dhe tërheqjen sociale. Internalizimi i simptomave në fëmijëri është 

veçanërisht një përvojë emocionale e brendshme (Luby, 2010), që konsiston në trishtim, frikë, drojë, apo 

shqetësim të cilat janë të vështira për t'u pranuar nga prindërit ose kujdestarët e tjerë. Për më tepër, problemet 

internalizuese  të sjelljes janë ato që priren të ndikojnë më negativisht në botën e brendshme psikologjike të 

fëmijës sesa në mjedisin e jashtëm (Fite e të tjerë, 2008). Shumë simptoma të brendshme mund të mungojnë 

sepse ato janë perceptime subjektive të shqetësimit të brendshëm. Prandaj dhe nuk janë gjithmonë të 

identifikueshme. Në shumë raste kur simptomat nuk vërehen, fëmija vazhdon ti përjetojë këto vështirësi.  Si 

rrjedhim, ato shpesh mund të vazhdojnë dhe të evoluojnë pa u vënë re deri në atë kohën që simptomat bëhen më 

të rënda. Persistenca e tyre, sipas studimeve epidemiologjike dhe klinike, vazhdon të rritet dhe këto probleme 

mund të kontribuojnë në një rrezik të shtuar të përpjekjeve të vetëvrasjeve, përdorimit të alkoolit, depresionit 

dhe kufizimeve të rënda sociale në moshën e mëvonshme (Bittner e të tjerë, 2007). Vështirësitë e përjetuara nga 

fëmija duket se janë përjetësuar në moshën e adoleshencës dhe moshës madhore, me shumë fëmijë që vazhdojnë 

t'i përjetojnë këto simptoma në vitet në vazhdim (Angold & Egger, 2007). Studimet longitudinale kanë treguar 

qëndrueshmërinë e problemeve internalizuese. Shkalla e qëndrueshmërisë të simptomave internalizuese tek 

fëmijët e vegjël të moshës 1-3 vjeç ishte 37.8% (Briggs-Gowan, Carter, Bosson-Heenan, Guyer, & Horwitz, 

2006). 

Nga ana tjetër, sjelljet eksternalizuese janë të dukshme dhe kanë një ndikim negativ në marrëdhëniet me 

mjedisin. Koncepti i eksternalizimit përfshin zemërim ekstrem, sjelljet shkatërruese dhe mosbindja (Eisenberg e 

të tjerë., 2001). Ndërsa Roelofs, Meesters, ter Huurne, Bamelis, & Muris, (2006) i përkufizojnë sjelljet 

eksternalizuese si ato që përfshijnë më shumë sjellje vepruese, dhe shpesh reflektojnë sjellje çrregulluese, 

antisociale ose agresive. Ky model i sjelljes ka treguar të ketë lidhmëri me një numër të rezultateve të 

pafavorshme, duke përfshirë kompetencën e ulët akademike (Masten et al., 2005) dhe cenueshmërinë ndaj 

përdorimit të substancave (Wills, Ainette, Mendoza, Gibbons, & Brody, 2007). 

Tendenca e rritjes së prevalencës së problemeve emocionale dhe të sjelljes tek fëmijët, ka sjellë nevojën edhe të 

identifikimit sa më shpejt që të jetë e mundur të faktorëve që kontribuojnë në fillimin dhe zhvillimin e këtyre 

problemeve. Shfaqja e problemeve internalizuese në fëmijërinë e hershme i është atribuar nga disa studime të 

pavarura, faktorëve të rrezikut të mjedisit, të lidhur me fëmijët, prindërit dhe familjen/shoqërinë. Trendi i fundit 

i hulumtimeve synon të shtojë bllokun e njohurive ekzistuese, duke u përqëndruar në bashkëveprimin midis 

këtyre tre kategorive të faktorëve në parashikimin e këtyre problemeve tek fëmijët (Fechete, e të tjerë, 2018). 

Hulumtimet mbështesin mjaftueshëm faktin se praktikat e prindërimit janë të lidhura me problemet emocionale 

dhe të sjelljes si tek fëmijët ashtu edhe tek adoleshentët (Chacko e të tjerë, 2015; Colalillo & Johnston, 2016). 

Rëndësia e përfshirjes së prindërve nënvizohet gjithashtu nga kërkimet që tregojnë që cilësia e ambientit 

stimulues në shtëpi ka një efekt të fortë dhe të qëndrueshëm në zhvillimin e fëmijëve  në ndikimin e faktorëve të 

rrezikut siç janë statusi socio-ekonomik (SES) dhe niveli i arsimimit të prindërve (Bradley e të tjerë, 2001; 

Sylva e të tjerë, 2004). Është pranuar gjerësisht që prindërit luajnë një rol kryesor në lidhje me mirëqenien 

psikologjike dhe të sjelljes së një fëmije (Festen e të tjerë, 2013; Fletcher e të tjerë, 2008). Sigurisht që mënyra e 

prindërimit dhe rezultatet psikologjike dhe të sjelljes së një fëmije janë të lidhura ngushtësisht mes vete në një 

natyrë me të vërtetë komplekse.  

Aktualisht, ekzistojnë shumë hulumtime mbi efektin e sjelljes së prindërve dhe problemeve eksternalizuese të 

fëmijëve (Berkien, Louwerse, Verhulst, & van der Ende, 2012; Dretzke e të tjerë., 2009). Nga ana tjetër, Luckyx 

e të tjerë, (2011), Rinaldi & Howe, (2012), dhe Williams e të tjerë, (2009) në studimet e tyre kanë gjetur se 

nivelet më të ulëta të problemeve internalizuese janë tek fëmijët me prindër që adoptojnë një qasje më të ngrohtë 

dhe më të përgjegjshme ndaj fëmijëve. Megjithëse modelet teorike sugjerojnë fuqishëm që proceset familjare 

dhe prindërimi janë faktorë të rëndësishëm në zhvillimin, mirëmbajtjen dhe transmetimin e simptomatologjisë 

në problemet internalizuese dhe eksternalizuese (Fox e të tjerë, 2005), kontributet meta-analitike ofrojnë 

mbështetje të përzier për këtë lidhmëri (Scaini e të tjerë, 2018). 

Ky studim ka për qëllim të vlerësojë komponenët e kompetencës prindërore, dhe prevalencën e problemeve 

emocionale dhe të sjelljes së fëmijëve si dhe të zbulojë lidhmëritë e mundshme ndërmjet konstrukteve. Zbulimi i 

lidhmërive të tilla, mbështet shpjegimin e faktorëve të lidhur me problemet emocionale dhe të sjelljes tek fëmijët 

dhe orienton ndërhyrjet e nevojshme dhe të duhurat. Ne hipotetizuam lidhje të rëndësisë statistikore ndërmjet 

konstrukteve. Përpjekjet kërkimore rrjedhin nga dëshmitë se problemet emocionale dhe të sjelljes në fëmijëri i 

paraprijnë psikopatologjitë  në fëmijërinë e mesme dhe më tutje (Hofstra, Van der Ende, & Verhulst, 2002; 

Mesman & Koot, 2001).  Duke përcaktuar se kur dhe si fëmijët nisin të kenë mosfunksionime kronike, me cilët 
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faktorë janë të lidhur  këto disfunksione, shpresa dhe tendenca e studiuesve qëndron në zhvillimin e ndërhyrjeve 

më të hershme dhe më efektive.  Prandaj, ky studim synon të ofrojë gjetjet për lidhjet ndërmjet kompetencave 

rindërore dhe problemeve emocionale të fëmijëve.  

 Ekzistojnë tre kufizime kryesore në studimin aktual që vlen të përmenden. Së pari, ne kemi përdorur madhësi të 

vogël të mostrës që mund të ketë kufizuar forcën statistikore për të zbuluar disa lidhmëri në studim. Studimet e 

ardhshme duhet të përdorin mostër më të madhe dhe modelin e hulumtimit longitudinal për të provuar modele 

më komplekse në zbulimin e lidhmërive dhe efekteve. Së dyti, prindërit raportuan për kompetencat e tyre 

prindërore, dhe për problemet e sjelljes së fëmijëve të tyre.  Në studimet e ardhshme mund të përdoret 

informatorët e shumëfishtë për konstruktet me interes studimi. Më në fund, të dhënat në këtë studim, u 

mblodhën nga një mostër e familjeve, karakteristikat dhe vendndodhja e të cilave nuk na lejon  përgjithësimin  e  

rezultateve. 

 

METODOLOGJIA  

Dizajni hulumtues  

Ky hulumtim synoi vlerësimin e komponentëve të kompetencës prindërore dhe  vlerësimin e prevalencës se 

problemeve emocionale dhe të sjelljes së fëmijëve dhe  njëkohësisht zbulimin e lidhmërive të mundshme 

ndërmjet këtyre konstrukteve. Ky synim, e bën këtë hulumtim  sasior me qasje korrelative. 

 

Popullata dhe Mostra e hulumtimit  

Hulumtimi ka dy popullata, popullatën e prindërve dhe fëmijëve të moshës 1.5-5 vjeç. Në mënyrë të 

rastësishme, janë përzgjedhur 236 prindër të komunës, të cilët duhet të plotësonin vetëm kriterin që të kishin 

fëmijë të moshës 1.5-5 vjeç. Të dhënat për karakteristikat demografike të tyre, paraqiten në tabelën në vijim.  

Tabela 1 

Numri dhe Përqindja e Prindërve, Pjesëmarrës në Hulumtim sipas Karakteristikave Demgfrafike  

  Nr. % 

Numri i prindërve  Femra  144 38.6 

 Meshkuj  92 24.7 

Vendbanimi Fshat  46 12.3 

 Qytet 190 50.9 

Niveli i arsimimit /Nëna Sh. Fillore 51 35.4 

  Sh. Mesme 20 13.9 

  Fakultet e më tepër 73 50.7 

Niveli i arsimimit/Babai Sh. Fillore 31 33.7 

  Sh. Mesme 30 32.6 

  Fakultet e më tepër 31 33.7 

 Punësimi i nënës Në punë  103 27.6 

  Pa punë  133 35.7 

 Punësimi i babait  Në punë  141 37.8 

 Pa punë 95 25.5 

 

Për prindërit pjesëmarrës në hulumtim, u zhvillua testi i hi-katrorit  për variablat demografike.  Vlerat e fituara 

përmes testit chi-square, χ2(1, N = 236) = 11.458, p =.001, treguan që  ka dallime të vlefshme statistikore sipas 

gjinisë së prindërve.   Të njëjtin rezultat kemi edhe për vendbanimin,  χ2(1, N = 236) = 87.864,  p =.000;  

nivelin e shkollimit  χ2(2, N = 236) = 18.746,  p =.000;  nivelin e punësimit të babait χ2(1, N = 236) = 

8.966,  p =.003; nivelin e punësimit të nënës χ2(1, N = 236) = 3.814,  p =.05. 

Pjesëmarrës në hulumtim, janë 236   (98 vajza dhe 138 djem) fëmijë me modhw meatare MA= 3.62 (DS=1.08) 

të cilët janë zgjedhur në mënyrë të rastësishme, pas përzgjdhjes së prindërve të tyre për të qenë pjesë e 

hulumtimit. Në komunë, numri total i popullatës së fëmijëve 1.5-5 vjeçarë, mbështetur në numrin e lindjeve për 

vitet 2014-2017 (ASK, 2019), 6585 fëmijë. Fwmijw 2 vjeç ishin 47, 58 fwmijw ishin 3 vjeç; 68 fwmijw ishin 4 

vjeç dhe 63 fwmijw ishin tw moshws 5 vjeçare. Mosha mesatare e vajzave ishte 3.67 (DS=1.27), kurse mosha 
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mesatare e djemve ishte 3.59 (DS=.94). Të dhënat për karakteristikat demografike të fëmijëve, paraqiten në 

tabelën në vijim.  

Po ashtu, me 236 fëmijët, u zhvillua testi i hi-katrorit  për gjininë dhe  moshën.  Vlerat e fituara përmes 

testit chi-square, χ2(1, N = 236) = 6.780, p =.009, treguan që  ka dallime të vlefshme statistikore ndërmjet 

fëmijëve djem dhe vajza  pjesëmarrës në hulumtim.  Për sa i përket moshës, vlerat e fituara të chi-square,   χ2(3, 

N = 236) = 4.102,  p =.251,  nuk treguan dallime të vlefshme statistikore në numrin e  fëmijëve 2, 3, 4 dhe 5 

vjeç.  

  

Instrumentet e përdorura  

Për këtë punim, janë përdorur dy instrumente  për  mbledhjen e të dhënave. Për  mbledhjen e të dhënave që 

ofrojnë informacion për kompetencat prindërore, është përdorur pyetësori Shkalla e Matjes së kompetencave 

Prindërore (Parent Sense of Competences, Wallston and Wandersman, 1978).  Në një përmbledhje Jones dhe 

Prinz (2005) identifikuan shkallën e matjes së kompetencave (PSCS) (Johnston & Mash 1989) si instrumentin  

më të  përdorur për matjen e vetë-efikasitetit prindëror. PSCS është një shkallë që përmban  17 artikuj me dy 

nënkallë: Kënaqësia prindërore dhe Efikasiteti i prindërimit. Përgjigjet për artikujt bazohen në një shkallë Likert 

prej 6 pikësh duke filluar nga "plotësisht pajtohem" deri në "Plotësisht nuk pajtohem". Pikët më të larta 

paraqesin vetë-perceptim më të fortë të kompetencës prindërore. Besueshmëria e PSCS sipas disa studimeve  

është në nivelet .70 - .88 (Delale, 2011; Ohan e të tjerë, 2000).   Në  këtë punim, vlera e Croanbach alfa për 

pyetësorin është .74 

Për mbledhjen e të dhënave për problemet emovionale dhe të sjelljes për fëmijët është  përdorur instrumenti  

CBCL 1.5 - 5 vjeç, pjesë e paketës ASEBA (Achenbach System of Empirically Based Assessment). CBCL 1.5-

5vjeç  për parashkollorë,  është  instrument skrinues i standardizuar në vendin tonë, lehtësisht i përdorshëm, dhe  

mund të plotësohet në mënyrë të pavarur nga shumica e përdoruesve  për rreth 10 -20 min.    Analiza Faktoriale 

e kryer në CBCL ka prodhuar gjashtë sindroma veç e veç për secilën matje: emocionalisht reaktive; 

ankth/depresion; sjellje agresive; probleme vëmendje; ankesat somatike(trupore)  dhe tërheqja.  CBCL 1.5-5 , ka 

edhe një sindromë të shtatë, problemet e gjumit. Analiza e dytë  faktoriale,  ka përcaktuar tre shkallë të gjera të 

problemeve,  problemet internalizuese,  externalizuese dhe problemet totale.    

Lista Kontrolluese për Sjelljen e Fëmijëve të moshës 1.5 - 5 vjeç (Child Behavior Checklist for Ages 1.5-5 years 

old / CBCL 1.5-5/ Achenbach & Rescorla, 2000),  përmban 100 artikuj, nga të cilët 99 janë artikuj specifikë të 

problemit,  të cilat janë  vlerësuar me  0 =Jo e vërtetë (aq sa dini ju), 1= Paksa ose nganjëherë e  vërtetë dhe 2= 

shumë e vërtetë ose shpesh e vërtetë.  I gjithë informacioni përshkruan fëmijën së fundmi ose brenda dy muajve 

të kaluar.  Artikulli i 100 kërkon plotësimin me ndonjë problem tjetër që mund të ketë fëmija por që nuk është 

përfshirë në listën e artikujve të dhënë.  Edhe në këtë rast,  pyetja e 100 nuk ishte plotësuar nga prindërit, duke e 

përjashtuar këtë artikull nga analiza e mëtejme). Në  këtë punim, vlera e Croanbach alfa për pyetësorin është .96 

Procesi i mbledhjes së të dhënave 

Në procesin e mbledhjes së të dhënave është angazhuar  autorja e hulumtimit. Me secilin prind që vullnetarisht 

pranuan të jenë pjesë e hulumtimit, është zhvilluar një bisedë informative, në të cilën janë dhënë sqarimet e 

nevojshme për qëllimin  e hulumtimit, shtrirjen e tij dhe mënyrën e plotësimit të pyetësorëve.  Prindërve ju është 

kërkuar që për çdo paqartësi  apo  nevojë në plotësimin e pyetësorit, të  kontaktojnë drejtpërdrejt me autoren e 

hulumtimit.  Prindërit i kanë plotësuar pyetësorët në shtëpi dhe i kanë kthyer tek autorja e hulumtimit. Shkalla e 

kthimit të pyetësorëve nga ana e prindërve  ishte 56 %. 

 Analiza e të dhënave 

Për përpunimin e të dhënave statistikore, u përdorur paketa ADM – Menaxhuesi për vlerësimin e të dhënave dhe  

analiza statistikore përmes  paketës statistikore  SPSS,  versioni 21.0 për Windows.  Të gjitha rezultatet janë 

llogaritur dhe janë paraqitur  përmes  mesatares aritmetike (MA) dhe devijimit  standard (SD),  në intervalin e 

besimit 95%  (95% CI). Analizat e prezantuara përmbajnë:  Konsistenca e brendshme e shkallëve  për të dy 

format e pyetësorëve e cila është analizuar duke përdorur Cronbach alfa (ά);  për shkallët e gjera është paraqitur 

prevalenca e problemeve emocionale dhe të sjelljes; lidhmëria/korrelacioni ndërmjet shkallëve të kompetencës 

prindërore dhe problemeve emocionale dhe të sjelljes zbuluar përmes korrelacionit të Pearson-it; lidhmëritë e 

mundshme ndërmjet variablave nominale janë zbuluar për analizës së krostabulimit; dallimet ndërmjet grupeve 

për variablat intervale janë zbuluar përmes t-testit dhe ANOVA-s një drejtimëshe. 
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REZULTATET DHE DISKUTIMI 

Në tabelën e mëposhtme, paraqiten të dhënat përshkruese për komponentët e kompetencës prindërore dhe 

mirëqenien psikologjike të prindërve pjesëmarrës në hulumtim.  

Tabela  3 

Vlerat e MA dhe DS për Komponentët Prindërore sipas Karakteristikave Demografike 

 

 Kënaqësia 

prindërore 

Efikasiteti 

prindëror 

Total 

PSCS  

Baballarët 
MA 35.35 39.93 75.28 

DS 8.164 6.605 10.511 

Nënat  
MA 33.62 41.18 74.80 

DS 6.419 6.882 8.957 

Fshat  
MA 33.70 41.91 75.61 

DS 3.994 8.115 9.627 

Qytet  
MA 34.44 40.40 74.84 

DS 7.762 6.417 9.580 

Total  
MA 34.29 40.69 74.99 

DS 7.183 6.789 9.574 

 

Për të zbuluar dallimet e  mundshme në komponentët e prindërimit, u zhvillua analiza e t-testit dhe ANOVA një 

drejtimëshe.  Vlerat e t-testit nuk treguan dallime të rëndësisë statistikore  në komponentët e prindërimit sipas 

gjinisë dhe  vendbanimit të prindërve raportues.  Dallime të rëndësisë statistikore, t-testi  tregoi ndërmjet 

baballarëve që punojnë (MA=73.90, DS=9.47) dhe baballarëve që nuk punojnë  (MA=76.60, DS=9.55), t(234)= 

-2.141, p = .033, vetëm në vlerën totale të PSCS. Në komponentën e kënaqësisë së prindërimit, nënat e 

punësuara (MA =35.36, DS=7.52)  kanë dallime të vlefshme statistikore me nënat e papunësuara (MA=33.46, 

DS=6.82), t(234)= 20.30, p = .043, por jo edhe në efikasitetin prindëror.   

Mbwshtetur nw rezultate, baballarët kanë treguar vlera më të larta se sa nënat në në vlerat totale të PSCS, ndërsa 

nënat treguan vlera më të larta në efikasitetin prindëror. Një rezultat i tillë mund të ketë disa arsye. Duke pasur 

në konsideratë që në kulturën tonë, brenda familjes është nëna ajo që ka përgjegjësinë për tu ‘marrë’ me fëmijët, 

për të ofruar kujdes dhe  edukim si dhe përqafimin dhe mishërimin e këtij roli nga nënat, vlerat  më të larta të 

efikasitetit prindëror tregojnë që nënat perceptojnë se e ‘dijnë çka bëjnë’ dhe janë efikase në plotësimin e 

detyrave të pritshme nga vetë ato por edhe nga rrethi social për to. Ndërkohë  pozicioni dhe roli i babait, jo 

vetëm në kulturën tonë por edhe më gjerë si ofrues kujdesi dhe mbështetës në rritjen dhe edukimin e fëmijëve, 

bën që baballarët të perceptojnë më shumë kënaqësi me plotësimin e këtyre pritjeve, duke u ndjerë edhe më 

kompetentë në rolin e tyre të prindërimit. 

Analiza e ANOVA-s një drejtimëshe, tregoi dallime të vlefshme statistikore në komponentën e kënaqësisë 

prindërore, F (2, 233) = 5.081, p = .007;  efikasitetit të prindërimit F (2, 233) = 13.505, p = .000 dhe vlerës 

totale të PSCS F (2, 233) =19.267, p = .000.  Post hoc analiza e Bonferronit, tregoi që dallimet janë ndërmjet 

prindërve me arsim të lartë me prindërit me arsim fillor dhe të mesëm në të tre komponentët. Prindërit me arsim 

fillor nuk treguan dallime të vlefshme me prindërit më arsim të mesëm në asnjë nga komponentët e prindërimit.   

Në literaturë niveli i lartë i arsimimit, është një nga faktorët që lidhet ngushtë me mirëqenien totale të familjes. 

Interesant ishte gjetja tjetër se prindërit me arsim fillor treguan vlera më të larta  në të gjitha konstruktet se 

prindërit me arsim të mesëm. Rezultati mbështet diskutimin që familja, rolet dhe përgjegjësitë brenda saj, janë 

mekanizma tashmë të përcaktuar të ndërtuara mbi modele konsistentë ndërgjenerata, si rrjedhim plotësimi i 

këtyre roleve, është mëse i mjaftueshëm për tu ndjerë efikas apo kompetent si prind.  

Nëse i referohemi vlerave të fituara për shkallët empirike dhe shkallët e gjera të problemeve emocionale dhe të 

sjelljes për fëmijët, sipas raportimit të prindërve sipas gjinisë dhe moshës së fëmijëve, vihet re një se vlerat MA 

tek vajzat janë më të larta se sa tek djemtë.  T-testi tregoi dallime të vlefshme statistikisht ndërmjet fëmijëve 

meshkuj dhe femra vetëm në problemet me gjumin, ku vajzat treguan vlera më të larta (MA=3.99, DS=2.82) se 

sa fëmijët djem (MA=2.64, DS=1.93), ), t(234)= 4.352, p = .000. Në shkallët e tjera, vlerat e fituara nga t-testi, 

nuk treguan dallime domethënëse statistikisht. ANOVA një drejtimëshe, që u përdor për të zbuluar dallimet 

sipas moshës, tregoi dallime të vlefshme  vetëm në problemet emocionale F (3, 232) = 3.128, p = .027;  në 

tërheqje F (3, 232) = 4.893, p = .003; dhe problemet me vëmendjen F (3, 232) = 2.649, p = .050. Analiza post 
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hoc e Bonferonit, tregoi që  në problemet emocionale dallimi qëndron në fëmijët 2 vjeçarë (MA=1.96, DS=2.38) 

me fëmijët 5 vjeçarë (MA=3.27, DS=2.80). Në tërheqjen dallimi është ndërmjet fëmijëve 3 vjeçarë (MA=1.19, 

DS=1.42) me fëmijët 4 vjeçarë (MA=2.65, DS2.14). Në problemet me vëmendjen dallimi ishte ndërmjet 

fëmijëve 3 vjeçarë (MA=1.98, DS=1.50)  me fëmijët  5 vjeçarë (MA=2.95, DS=2.43).  

Për përcaktimin e përqindjes së prevalencës në nivelin klinik, është përdorur vlera e T > 63 (> 90% ) 

(Achenbach & Rescorla, 2001) për shkallët empirike sipas vlerësimit të prindërve.  Në grafikun  e mëposhtëm 

janë paraqitur përqindja e fëmijëve që kanë treguar nivel klinik të problemeve në shkallët e gjera nga prindërit 

sipas gjinisë dhe vendbanimit. 

 

 

Grafiku 1. Përqindja e prevalencës së problemeve emocionale dhe të sjelljes. 

 

Për të zbuluar nëse ekziston një marrëdhënie midis dy karakteristikave demografike të  prindërve dhe 

prevalencës në shkallët e gjera të problemeve emocionale dhe të sjelljes, u zhvillua testi hi-katror i Pearson. 

Vlerat e Pearson Chi-Square për gjininë me problemet internalizuese  χ (2)=3.224, p = .199; me problemet 

eksternalizuese χ (2) = .3.753, p = .158 dhe me problemet totale χ (2) =.591, p = .744 treguan që nuk ka asnjë 

lidhje statistikisht domethënëse midis tyre.  Vlerat e Pearson Chi-Square për vendbanimin me problemet 

internalizuese  χ (2) = .675, p = .713; me problemet eksternalizuese χ (2) = .690, p = .708 dhe me problemet 

totale χ (2) =1.990, p = .370 treguan që nuk ka asnjë lidhje statistikisht domethënëse midis tyre.  

Të njëjtën analizë e zhvilluam edhe me punësimin e baballarëve. Vlerat e Pearson Chi-Square për punësimin e 

babait me problemet internalizuese  χ (2) = 3.842, p = .146; me problemet eksternalizuese χ (2) = .694, p = .707 

dhe me problemet totale χ (2) =.368, p = .832 treguan që nuk ka asnjë lidhje statistikisht domethënëse midis 

tyre. Edhe punësimi i nënës, tregoi rezultate të njëjta sipas të cilave nuk ka një lidhje statistikisht domethënëse 

midis statusit të punësimit të nënës dhe raportimit të prevalencës së problemeve emocionale dhe të sjelljes së 

fëmijëve. Vlerat e Pearson Chi-Square për punësimin e nënës me problemet internalizuese  janë χ (2) = .057, p = 

.972; me problemet eksternalizuese janë χ (2) =1.956, p = .376 dhe me problemet totale janë χ (2) =.616, p = 

.735.   

Për të zbuluar lidhjet e mundshme ndërmjet komponentëve të prindërimit dhe problemet emocionale dhe të 

sjelljes së fëmijëve, u zhvillua analiza analiza e korrelacionit.  Vlerat e fituara treguan lidhmëri të rëndësisë 

statistikore të komponentëve të prindërimit me problemet internalizuese, externalizuese dhe problemet totale. 

Vlera totale e PSCS nuk treguoi lidhje të rëndësishme me shkallët e gjera të problemeve emocionale të fëmijëve. 

Efikasiteti prindëror tregoi lidhmëri negative të dobët me problemet internalizuese (r=-.166*); me problemet 

eksternalizuese (r=-.207**); dhe problemet në total (r=-.209**).  Kënaqësia prindërore tregoi vlera të lidhmërisë 

pozitive statistikore me problemet internalizuese (r=.129*) dhe problemet totale  (r=.146*).  

Për të zbuluar lidhmërinë ndërmjet mirëqenies (shkallë nominale) dhe kategorive të problemeve emocionale dhe 

të sjelljes tek fëmijët, u zhvillua analiza e krostabulimit. Vlerat e fituara paraqiten në grafikët e mëposhtëm.  

Nga rezultatet e analizave për secilën shkallë të gjerë të problemeve emocionale dhe të sjelljes,  mund të shohim  

se vlerat e Pearson Chi-Square χ (6) = 21.511, p = .001, tregojnë se ka lidhje  statistikisht domethënëse midis 
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shkallëve të mirëqenies prindërore dhe  problemeve internalizuese;  problemeve eksternalizuese χ (6) = 14.841, 

p = .022 dhe problemeve totale χ (6) = 18.584, p = .005. 

 

KONKLUZIONET 

Vlerat e fituara në problemet emocionale dhe të sjelljes  tek fëmijët, janë të përafërta edhe vlerat e gjetura në 

punimet e tjera  të zhvilluara në Kosovë (Jetishi, 2010, Shala & Dhamo, 2013). Vajzat kanë treguar vlera më të 

larta në të gjitha shkallët empirike, por të rëndësisë statistikore dallimet me djemtë i referohen  vetëm 

problemeve me gjumin. Sikur edhe në punimet e tjera të përmendura më lart, edhe mosha ka treguar një 

tendencë në rritje për shumicën e shkallëve empirike. 

Prevalenca e problemeve emocionale dhe të sjelljes ka treguar vlerat 9.7% për problemet internalizuese, 9.7 për 

problemet eksternalizuese dhe 10.2 për probemet totale. Rezultatet tona, kanë treguar një rritje të ndjeshme 

krahasuar me vlerat e fituara në studimin e Shala & Dhamo (2013), në të cilin vlerat e prevalencës në problemet 

internalizuese ishin 3.8 %, në problemet eksternalizuese 2.5 % dhe në problemet totale 2.9 %. Rritja është e 

dukshme edhe me prevalencën e fituar në punimin e Jetishi (2010), punim që tregoi vlerën prej 7.2 %. Kjo rritje 

e ndjeshme  e vlerave të prevalencës, mund të ketë disa arsye, ndër të cilat mund të jetë objektiviteti apo 

subjektiviteti i raportimit të prindërve po të marrim në konsideratë që pas luftës nuk janë ofruar shërbimet e 

nevojshme të shëndetit mendor. Si rrjedhim, në këto vite ne kemi brezin e dytë që atakohen nga përjetimi i luftës 

dhe që  ende nuk marrin shërbimet e nevojshme, në masën më të madhe për shkak  të stigmatizimit por edhe 

mungesës së këtyre shërbimeve.  

Analizat korrelative, treguar kryesisht lidhje dobëta të komponentëve të prindërimit me problemet 

internalizuese, externalizuese dhe problemet totale. Ndër komponentët e kompetencës prindërore, efikasiteti 

prindëror tregoi lidhmëri të dobët me problemet emocionale dhe të sjelljes ndërkohë që kënaqësia prindërore 

tregoi vlera të lidhmërisë pozitive statistikore me problemet internalizuese dhe problemet totale. Gjetjet tona  

janë në harmoni edhe me gjetjet e hulutmimeve të tjera (Slagt e të tjerë, 2012; Verhage, Oosterman, 

&Schuengel, 2013; Hamovitch,  Acri & Bornheimer, 2019).  

Si përfundim, duke pasur parasysh qëndrueshmërinë problemeve emocionale dhe tësjelljes  dhe të shërbyerit e 

tyre si pikënisje edhe për probleme dhe psikopatologi të tjera në moshat vijuese, trajtimi i faktorëvë të lidhur me 

këto probleme, siguron zvogëlim dhe trajtim adekuat që në fillimet e shfaqjes së tyre. Ky argument ka 

mbështetje të gjerë në literaturë. Kështu, hulumtimi i kryer nga Gardner, Hutchings, Bywater, dhe Whitaker 

(2010) ka arritur në përfundimin se një aspekt themelor i adresimit të sjelljes së problemeve të fëmijëve është 

përmes përmirësimeve në prindërimin pozitiv. Përmes vetë-reflektimit, edukimit dhe udhëzimit, prindërit janë 

në gjendje të ndryshojnë natyrën e lidhjeve të tyre me fëmijët e tyre, gjë që, siç tregojnë hulumtimet, do të 

zvogëlojnë rrezikun e fëmijës për patologji (Bloomfield & Kendall, 2012). 

Gjetjet e këtij punimi, rekomandojnë që programet e prindërimit, mund të konsiderohen me efekte mjaft pozitive 

në ofrimin e modelve dhe praktikave të mira të prindërimit, praktika që sigurojnë krijimin e mundësive më të 

mira dhe ofrimin e modeleve më të mira për një zhvillim optimal të fëmijëve. 
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ABSTRAKTI 

Abraham Linkoln thotë: “Më thuaj çfarë mendon për veten tënde, të të them se kush je!” Kjo thënie ishte motivi 

kryesor, i cili më bëri që ta zhvilloj këtë hulumtim. Punim ky, që u bë me adoleshentët e komunës së Vushtrrisë, 

duke përfshirë të gjithë nxënësit e klasave të nënta të dy shkollave të qytetit, meqenëse kaq janë, dhe tri shkolla 

nga fshatra të ndryshme të po kësaj komune. Gjatë punës në terren u shpërndanë 450 pyetësorë, që përfshinin 

gjithsej 4 pyetje demografike (mosha, gjinia, vendbanimi dhe shkolla), si dhe 36 pyetje lidhur me mendimin që 

kanë ata për të ardhmen e tyre, synimet e tyre për të ardhmen, rëndësia që ka e ardhmja për ta, ku e shohin veten 

pas 10 viteve?, cilët janë faktorët të cilët e determinojnë të ardhmen e tyre?, cili është profesioni që mëtojnë ta 

studiojnë në të ardhmen?, e kështu e me radhë. Përfundimet nuk nxirren vetëm nga pyetjet dhe përgjigjet e 

drejtpërdrejta, mirëpo bëhen krahasime edhe me të dhënat demografike: në mes gjinisë, moshës, vendbanimeve 

urbane dhe rurale. Përveç tjerash shikohet edhe mënyra e artikulimit të përgjigjes, gabimet gramatikore, 

(mos)serioziteti, si dhe nga profilet që ata zgjedhin t`i studiojnë. Për ta bërë më të pasur elaborimin dhe studimin 

e kësaj teme, por edhe më lehtë të deshifruar për vetë lexuesin, kam zgjedh që hulumtimin tim ta ndajë në tre 

kapituj:  

1. Përceptimi i adoleshentëve në përgjithësi dhe i atyre kosovarë në veçanti - tregon botëkuptimet e 

adoleshëntëve, shikuar nga përditshmëria dhe aktualiteti të cilin po e jetojmë. Në radhë të dytë, sqaron rezultatet 

e dala nga hulumtimi, gjithnjë duke bërë krahasime me studimet përkitazi me këtë temë. Dhe së fundi, bën 

përpjekje për të theksuar disa nga përceptimet më të shpeshta që i hasim, qoftë në këtë hulumtim, qoftë në 

studimet e tjera.  

2. Koncepti i ndryshimit, si faktor konstruktiv i të ardhmes së një adoleshënti – elaboron termin ndryshim në një 

pikëpamje tjetër, nga që jemi mësuar ta dëgjojmë zakonisht. Së dyti, shtjellon nevojën imediate që kanë 

adoleshentët, për të ndryshuar, në mënyrë që e ardhmja e tyre të jetë e sigurtë.  

Në fund, bëj përpjekje që ndryshimit t`i jap kahje të duhur, duke e orientuar drejt progresit dhe duke e shmangur 

nga çdo devijim dhe lajthitje e mundshme. 3. Ç`do bëhet nesër?! – parashikon atë që mund të ndodhë në të 

ardhmen, duke u bazuar në rezultatet e këtij studimi apo edhe hulumtimeve të tjera. Fillimisht, duke cekur 

rezultatet reale të mundshme, kurse më pas na motivon që me shembuj konkret të ballafaqohemi me sfidat që na 

presin, vetëm e vetëm që të korrim sukses. Tema në fjalë trajton tri domenet e jetës: të kaluarën (kapitullin i 

parë), të tashmen (kapitulli i dytë) dhe të ardhmen (kapitulli i tretë), duke bërë një korelacion në mes tyre, 

trajtim ky, i cili e bën këtë punim të jetësohet dhe e bën lexuesin e saj mendues kritik.  

Fjalët kyçe: adoleshent, e ardhmja, ndryshim, përceptim.  

1. HYRJE  

Hulumtimi trajton perceptimin e adoleshntëve kosovarë për të ardhmen, ku si mostër studimi kam marr nxënësit 

e klasëve të IX-ta nga dy shkollat e qytetit të Vushtrrisë dhe nga shkollat e fshatrave  Druar, Pantinë dhe 

Samadexhë. Janë përzgjedhur pikërisht kjo moshë për shkak të përfaqësimit më të theksuar të fazës së 

adoleshencës, si dhe vendimit të tyre për të ardhmen, gjegjësisht orientimin në profilet e shkollave të mesme të 

larta. Punimi shkencor me anë të përgjigjeve të nxënësve në njërën anë dhe numrit të tyre në anën tjetër, synon 

t`i përgjigjet pesë pyetjeve: 

A pajtoheni që lënda "Orientimi në karrierë" të futet si lëndë zgjedhore në shkolla? 

A keni pasur njohuri më herët rreth orientimit në karrierë? 

A ndikon familja në vendimin tuaj për të ardhmen? 

A duhet të ketë zyre në qytetin tuaj për orientim në karrierë? 
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Ku e shihni veten pas 10 vitesh? 

Në pjesën e dytë do bëjmë fjalë për rëndësinë e ndryshimin, si faktor konstruktiv i të ardhmes së një adoleshenti. 

Për të vazhduar më tej me dallimin konceptual ndërmjet ndryshimit, revolucionit, reformës, inovacionit, 

shpikjes dhe krijimtarisë, vetëm e vetëm që ta potencojmë impaktin e ndryshimit në të ardhmen e një 

adoleshenti.  

Dhe në pjesën e tretë shtjellojmë përgjigjet e pyetjes së nxënësve: Ku e shihni veten pas 10 viteve? Pra, t`i 

përgjigjemi pyetjes sonë: Ç`do bëhet nesër?! Do përpiqemi ta identifikojmë shkak-pasojën e ikjes nga Kosova, 

si perceptim i të ardhmes së një adoleshenti dhe daljes nga kjo situatë, normalisht mveshur me petkun e 

motivimit dhe optimizmit. 

 

2. METODOLOGJIA 

Janë përcaktuar shkollat në të cilat kanë gjithpërfshirje më të madhe të fshatrave përreth, në mënyrë që të vijmë 

deri tek konkludimet për konceptin që ata kanë për të ardhmen, lloji i hulumtimit është kuantitativ. Mbledhja e 

të dhënave është bërë në këto pesë shkolla me metodën përshkruese: 

1. Shkolla e mesme e ulët “SHMU – 1” Vushtrri, kl. IX: ka 8 paralele, 162 nxënës (78 femra, 84 meshkuj. 150 

nxënës nga Vushtrria, 1 nga Samadrexha, 1 nga Sllatina, 2 nga Sfaraqaku, 1 nuk është përgjigjur, 7 nga 

Studimja. 1 nxënës 13 vjeç, 1 tjetër 18 vjeç dhe një tjetër 16 vjeç, 81 nxënës 14 vjeç dhe 78 nxënës 15 vjeç). 

2. Shkolla e mesme e ulët “SHMU – 2” Vushtrri, kl. IX: ka 229 nxënës (115 femra, 111 meshkuj, 3 nuk janë 

përgjigjur. 2 nxënës 16 vjeç, 35 nxënës 15 vjeç, 192 nxënës 14 vjeç. 216 nxënës nga Vushtrria, 2 nga 

Dobërlluga, 3 nga Sllatina, 1 nga Lumi i Madh, 2 nga fshati Liqej, 2 nga Mihaliqi, 1 nga Bukoshi dhe 2 nuk janë 

përgjigjur). 

3. Shkolla fillore e mesme e ulët “Abdyl Frashëri” Druar, kl. IX: ka 19 nxënës (7 femra, 12 meshkuj. 11 nxënës 

14 vjeç, 7 nxënës 15 vjeç, 1 nxënës 13 vjeç. 13 nxënës nga Druari, 3 nga Shala dhe 3 nga Rezniku). 

4. Shkolla fillore e mesme e ulët “Gjergj Kastrioti – Skënderbeu” Pantinë, kl. IX: ka 13 nxënës të gjithë nga 

fshati Pantinë (6 femra, 7 meshkuj. 6 nxënës 15 vjeç, 7 nxënës 14 vjeç). 

5. Shkolla fillore e mesme e ulët “Lumni Surdulli” Samadrexhë, kl. IX: ka 25 nxënës (15 femra, 10 meshkuj. 19 

nxënës 15 vjeç, 6 nxënës 14 vjeç. 21 nxënës nga Samadrexha, 2 nga Ropica, 1 nga Sfaraqaku dhe 1 nga 

Vushtrria).  

 

3. REZULTATET DHE DISKUTIMI 

 

Tab. 1. Përgjigjet e nxënësve të SHMU - 1 
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Tab.2. Ku e shihni veten pas 10 vitesh? “SHMU – 1” Vushtrri 

Përgjigja: Numri i nxënësve: 

Aktore 1 

Arsimtar 1 

Artiste 1 

Avokat 1 

Biznismen apo këngëtar 1 

Bokser 1 

Dizajn 1 

Doktor 1 

Duke modeluar 1 

Duke punuar 31 

Duke studiuar 15 

Duke u orientuar në karrierë 1 

E diplomuar dhe me familje 1 

E shoh 25 vjet 1 

Edukatore ose dizajnere 1 

Ekonomist 1 

Fizioterapeut 1 

Futbollist 10 

Futbollist për Real Madridin 1 

Garues 2 

Gazetare 1 

Infermiere 2 

Infermiere ose mësuese 1 

Laborante 1 

Mekanik 1 

Menaxher 2 

Mësues ose polic 1 

Mësuese 6 

Mjek 1 

Mjeke në Gjermani 1 

Mjeke 11 

Mjeshtër i nxemjes 1 
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Moderatore ose mësuese 1 

Muzikant 1 

N`ship 1 

N`banesën time 1 

N`Korenë e Jugut 1 

Në kuxhinë 1 

Në maje të suksesit 1 

Në maje të suksesit dhe i martuar 1 

Në Suedi 1 

Në Milano apo Amerikë 1 

Në teatër 1 

Nëse jam gjallë në Kanada 1 

Pediatre 3 

Pianist 1 

Polic 2 

Polic ose sportiest 1 

Profesor 1 

Profesor ose sportiest 1 

Shofer autobusi 1 

Stomatologe 1 

Teknolog 2 

T`u pi` kafe 1 

Ushtar 3 

Volejbolliste 1 

Pa përgjigje 28 
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Tab. 3. Përgjigjet e nxënësve të “SHMU – 2” Vushtrri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 4. Ku e shihni veten pas 10 vitesh? “SHMU – 2” Vushtrri  
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Tab. 5. Përgjigjet e nxënësve të ShFMU “Andyl Frashëri” Druar 

 

 

 

Tab. 6. Ku e shihni veten pas 10 vitesh? ShFMU “Abdyl Frashëri” Druar 
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Tab. 7. Përgjigjet e nxënësve të ShFMU “Gjergj Kastrioti – Skënderbeu” Pantinë 

 

 

Tab. 8. Ku e shihni veten pas 10 vitesh? ShFMU “Gjergj Kastrioti – Skënderbeu” Pantinë 
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Tab. 9. Përgjigjet e nxënësve të ShFMU “Lumni Surdulli” Samadrexhë 

 

Tab. 10. Ku e shihni veten pas 10 vitesh? ShFMU “Lumni Surdulli” Samadrexhë 

 

4. KONKLUZIONET 

Gjatë zhvillimit të hulumtimit kemi hasur në refuzime nga respodentwt për t`u përgjigjur për moshën, 

vendbanimin, gjininë dhe pyetjeve brenda pyetësorit. Përveç tyre, ka qenë e pranishme forma jo të duhur të 

artikulimit të përgjigjes, kontradikta mes përgjigjeve, gabime të shumta gramatikore, si dhe mosseriozitet. 

Femrat kanë qenë me artikulim më të mirë, me më pak kontradikta, me më pak gabime gramatikore, posaqërisht 

me seriozitet më të lartë për të ardhmen e tyre. Po ashtu, nxënësit e fshatrave janë treguar më serioz dhe më të 

sinqertë në dhënien e përgjigjeve, sesa nxënësit nga qyteti. Në pyetësorët e shpërndarë janë shënuar edhe të 

dhëna shtesë, por të panevojshme dhe tw pakwrkuara natyrisht, si p.sh. adresa të Snapchat-it, e të ngjashme. 
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ABSTRAKTI 

Zhvillimi i qëndrueshëm nuk mundë të konceptohet vetëm si aktivitete i cili është i orientuar  në ruajtjen e 

mjedisit dhe problemet mjedisore ( konceptet e para për zhvillimin e qëndrueshëm) të botës bashkëkohore por 

është proces shumëdimensional me karakter global ku përfshihen edhe çështjet sociale, ekonomike, 

demografike, politike etj. 

Agenda 21 e cila është shndërruar në: “partneritet global për zhvillim të qëndrueshëm” dhe “program të punës 

për shekullin 21” nënvizon se për zhvillim të qëndrueshëm është e domosdoshëm: inkorporimi i faktorëve dhe 

trendëve demografike në analizën e zhvillimi te qëndrueshëm, kuptimi më të mirë të marrëdhënieve ndërmjet 

dinamikës demografike dhe zhvillimi te qëndrueshëm , hulumtimin e bashkëveprimit mes faktorëve demografik 

dhe zhvillimi të qëndrueshëm, forcimi i programeve kërkimore që integrojnë popullsinë, mjedisin dhe 

zhvillimin; përcaktimi i implikimeve të tendencave dhe faktorëve demografikë kombëtarë në zhvillimin e 

qëndrueshëm kombëtar dhe lokal etj. 

Duke pasur parasysh rolin dhe rendësin e proceseve demografike për zhvillimin e qëndrueshëm dhe fakti që 

popullsia është strukturë biologjike e shoqërisë dhe ekonomisë e të gjitha hapësirave gjeografike, është e 

domosdoshme që për zhvillim të qëndrueshëm të vendeve, rajoneve ose komunave në radhë të parë të sigurohet 

qëndrueshmëri demografike duke e shndërruar kështu qëndrueshmërinë demografike si nënsistem në sistemin e 

qëndrueshmërisë. 

Temë trajtimi në këtë punim do te jetë roli dhe rëndësia e zhvillimeve demografike në zhvillimin e 

qëndrueshëm. Komponentët demografike janë bazë për progres, mbijetesë dhe zhvillim për të gjitha 

shoqëritë/njerizimin dhe injorimi i kësaj të vërtete themelore herët a vonë sjell rezultate negative edhe ne sferat 

tjera te jetës, duke rrezikuar qëndrueshmërinë e përgjithshme. 

Pyetja themelore në të cilën është orientuar kjo analizë socio- demografike është: si ndikon situata dhe 

zhvillimet demografike në zhvillimin e qëndrueshëm, cilat janë implikimi e disa nga strukturat më të 

rëndësishme të popullsisë në zhvillimin e qëndrueshëm? Do të bëhen përpjekje në përgjigje në pyetje a mundë të 

ketë zhvillim të qëndrueshëm me paqëndrueshmëri demografike? Të gjitha këto do të analizohen me rastin e 

Kosovës. 

Keywords: zhvillimi i qëndrueshëm, qëndrueshmëria demografike, sfidat, Kosova etj. 

 

 

HYRJE 

Në perspektiven e zhvillimit dhe përparimit të shoqërisë njerëzore, konceptit të zhvillimit të qëndrueshëm i 

kushtohet vëmendje kryesore, duke e shndërruar qëndrueshmërinë si pjesën më të rëndësishme të politikave 

zhvillimore të të gjitha sferave të jetës qofshin ato të niveleve globale ,qofshin ato të niveleve regjionale apo 

lokale. 

Në literaturën bashkëkohore ekzistojnë definicione të ndryshme të zhvillimit të qëndrueshëm, në varësi të fushës 

së studimit. Megjithatë, definicioni më i përhapur dhe më gjithëpërfshirës është definicioni i Komisionit Botëror 

për Mjedis dhe Zhvillim i njohur si Raporti i Brundtlandit . 

mailto:samibehrami@gmail.com
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Sipas këtij Komisioni( Brundtland 1987) zhvillim i qëndrueshëm definohet si: ”..... zhvillim i cili i plotëson 

kërkesat e brezit të tanishëm dhe në të njëjtën kohë nuk rrezikon mundësit e brezave të ardhshëm që ti 

plotësojnë kërkesat e veta”.  

Thënë më ndryshe, qëllimi themelor i zhvillimit të qëndrueshëm është harmonizimi në mesë kërkesave të 

shoqërisë ( barazi, siguri, liri, socializimi...) dhe ekonomisë ( industria, vendet e punës, bujqësia...) ndërsa në të 

njëjtën kohë të ruhet mjedisi (ajri i pastër, ujërat, toka, biodiversiteti...) etj. 

 

Grafiku 1. Skema e zhvillimit të qëndrueshëm 

Zhvillimi i qëndrueshëm kërkon harmonizimin në mes të faktorëve4: ekonomike, sociale dhe mjedisor (mjedis 

të pastër shëndosh). Pra qëndrueshmëria krijon një ekuilibër mes natyrës dhe shoqërisë duke mbajtur në 

minimum efektet e dëmshme që dalin nga marrëdhëniet mes të dyjave5. 

Zhvillimi i qëndrueshëm nënkupton rritje kualitative dhe zhvillim socio-ekonomik e kulturor i cili është në 

raport me kapacitetet e mjedisit jetësor i cili duhet të zhvillohet në mënyrë që gjeneratave të ardhshme të mos u 

vështirësohen (rrezikohen) mundësit e ekzistencës. 

Pse është e nevojshme harmonizimi i këtyre tri komponentëve? Sepse nuk ka ekonomi jashtë shoqërisë dhe 

ekonomi e shoqëri jashtë mjedisit. 

 

 

Grafiku 2. Skema e lidhshmërisë në mes nënsistemeve të zhvillimit të qëndrueshëm 

 
4 M. Dukanovic, Životna sredina i održivi razvoj, Elit, Beograd 1996, fq 173. 
5 Parimet e zhvillimit të qëndrueshëm, Punime të zgjedhura nga i. Gyulian, REC, Zyra në Kosovë , Prishtinë 
2005, fq.19 
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Bazuar në definicionin e zhvillimit të qëndrueshëm mundë të kuptohet se zhvillimi i qëndrueshëm nuk është 

aktivitete (operacion) i cili është i orientuar vetëm në ruajtjen e mjedisit dhe problemet mjedisore ( konceptet e 

para për zhvillimin e qëndrueshëm) të botës bashkëkohore por është proces shumëdimensional me karakter 

global ku përfshihen edhe çështjet sociale, ekonomike, demografike, politike etj. 

 

 HISTORIKU I ZHVILLIMIT TE QENDRUESHEM 

Termi zhvillim i qëndrueshëm për herë të parë është përdorur në sektorin e pylltarisë në Gjermani, që 

nënkuptonte marrëdhëniet mes prerjes dhe pyllëzimit të sipërfaqeve të prera ( duhet të pritet vetëm aq sa në të 

njëjtën kohë mbjellën) me qëllim të ruajtjes së pyjeve edhe për gjeneratat tjera dhe lidhet me emrat H.C. von 

Carlowitz (1713) dhe L. Harting (1804). 

Megjithatë, konferenca e parë botërore për mjedisin e organizuar nga Kombet e Bashkuara në Stokholm 1972, 

paraqet organizimin e parë të nivelit më të lartë ndërkombëtarë në të cilën u tregua  për rreziqet të cilat vijë për 

planetin nga ndotja e mjedisit në nivel global. Gjithashtu ajo që tërheq vëmendjen në Deklaratën e Stokholmit 

është fakti se ky është dokumenti i parë ku përmenden të drejtat e gjeneratë së tretë, përkatësisht të drejtën në 

mjedis të pastër dhe jetë të shëndetshme, duke vendosur kështu lidhjet e ngushta në mes mbrojtjes së mjedisit 

dhe afirmimit të të drejtave të njeriut. 

Në të drejtat e gjeneratës së tretë përfshihen: 1. të drejtën grupore dhe kolektive, 2. të drejtën në vetëvendosje, 3. 

të drejtën në zhvillim ekonomik e social, 4. të drejtën për mjedis të pastër, 5. të drejtën në resurse natyrore, 6. të 

drejtën në komunikim, 7. të drejtën në trashëgimi kulturore dhe 8. të drejtën në  barazi dhe qëndrueshmëri të 

gjeneratave.  

Ideja për zhvillim të qëndrueshëm për herë të parë përfshihet në dokumentin e Strategjisë Botërore të 

Konservimit (World Conservation Stratey) i cili në radhë të parë kishte të bënte me zhvillimin e qëndrueshëm 

mjedisor respektivisht ruajtjen e resurseve, ndërsa aspekteve tjera ekonomike, sociale, politike ishin në rend të 

dytë ose nuk ju kushtua vëmendje e merituar. 

Një dimension i ri më gjithëpërfshirës zhvillimi i qëndrueshëm merr në raportin Ardhmëria e Jonë e Përbashkët 

(Our Common Future- World Commision on Environment and Development, WCED) i njohur si Raporti i 

Brundtland (1987).  Raporti Brundtland arriti të popullarizoj zhvillimin e qëndrueshëm duke e bërë temë dhe 

pjesë  gati të të gjitha organizatave, agjencive të shoqatave jo qeveritare etj., botërore. Kështu, termi zhvillim i 

qëndrueshëm gjënë përdorim gjithnjë e më të gjerë në të gjitha  fushat dhe veprimtaritë jetësore dhe bëhet pjesë 

e të gjitha politikave zhvillimore.  

Gjithë përfshirja e konceptit zhvillim i qëndrueshëm në politikat zhvillimore të të gjitha sferat e jetës, në vitin 

1992, solli zhvillimin e Konferencës për Mjedis dhe Zhvillim (United Nations Conference on Environment and 

Development- UNCED) në Rio de Janeiru e njohur si Samiti për Tokën, rezultat final i të cilës ishte “Agenda 

21”, dokumenti i cili përmban masat për “partneritet global për zhvillim të qëndrueshëm6. Deklarata e Rio, 

përbëhet nga 27 principe si udhëzues për zhvillimin e qëndrueshëm në të ardhmen në mbar planetin nga të cilët 

principi i parë thekson “ njerëzit janë shqetësimi kryesor i zhvillimit të qëndrueshme”. 

“Agende 21”, nuk është e kufizuar në konceptin tradicional të zhvillimit të qëndrueshëm i cili nënkupton 

ruajtjen e mjedisit por ka zgjeruar këtë koncept duke përfshira edhe aspektet ekonomike, politike dhe financiare 

të  zhvillimit të qëndrueshëm. Kështu  “Agende 21” e cila përbëhet nga katër pjesë me gjithsejtë 40 kapitujt nga 

të cilat 25 trajtohen tema me karakter jo mjedisor.  

Pjesa e parë përfshin çështje të karakterit socio-ekonomik, pjesa e dytë trajton problemet në lidhje me 

menaxhimin e resurseve dhe mjedisit, pjesa e tretë përfshin rolin dhe rendësin e grupeve shoqërore në zhvillimin 

e qëndrueshëm dhe pjesa e katërt përfshin mjetet dhe mënyrat e  zbatimit të Agende 21. 

Në pjesën e parë në kapitullin pesë specifikohen  roli dhe rëndësia e dinamikes demografike në zhvillimin e 

qëndrueshëm, ndërsa në pjesën e katërt në kapitullin 35 dhe 36 tregohet për rolin dhe rendësin e shkencës në 

zhvillimin e qëndrueshëm dhe rolin e trajnimit, ndërgjegjësimit dhe përmirësimit në arsim për zhvillim të 

qëndrueshëm. Edhe në kapituj tjerë trajtohen roli dhe rëndësia e shumë problemeve socio-ekonomike në 

zhvillimin e qëndrueshëm- mbi 60% e Agende 21 ka karakter socio-ekonomik. 

 
6 Carter, Neil (2004). Strategije zastite okolisa, Zagreb. fq 2015 
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Kështu, Agenda 21 e cila përmban masat  për “partneritet global për zhvillim të qëndrueshëm”, u shndërrua në 

“program të punës për shekullin 21” jo vetëm e vendeve nënshkruese të këtij dokumenti (179 vende), por edhe 

shumë vendeve të cilat nuk janë nënshkruese të këtij dokumenti, jo vetëm në sferën e mjedisit por edhe në 

shumë sfera tjera të jetës duke u inkorporuar në shumë dokumente dhe iniciativa tjera të karakterit global siç 

janë: Objektivat e Zhvillim të Mijëvjeçarit (OMZH) , Objektivave për Zhvillim të Qëndrueshëm etj.  

 

ZHVILLIMI I QENDRUESHEM DEMOGRAFIK- SUSTENDEMO 

Në qendër të zhvillimit të qëndrueshëm pa dyshim është njeriu- popullsia e shprehur kjo edhe në dokumentin më 

të rëndësishëm të konceptit bashkëkohor të zhvillimit të qëndrueshëm që është Deklarata e Rios 1992, 

respektivisht Agende 21. 

Një pjesë e rëndësishme (kapitulli V) e Agende 21 i kushtohet rolit dhe rëndësisë së dinamikes demografike dhe 

qëndrueshmërisë së saj për zhvillimin e qëndrueshëm. Për zhvillim të qëndrueshëm në të ardhmen  është e 

domosdoshme që:  

a) faktorët dhe trendët demografike të inkorporohen në analizën globale të mjedisit dhe zhvillimit;  

b) harmonizim sa më i mirë në mes dimensionit demografik dhe zhvillimit teknologjik, modelit kulturor të 

sjelljes, mjedisit, resurseve natyrore dhe përmirësimit të kushteve jetësorë si dhe  

c) vlerësimin e ndjeshmërisë së njerëzve në zonat e ndotjes ekologjike sidomos në qendrat e mëdha popullatave 

në mënyrë që të përcaktohen prioritetet për aksion në të gjitha nivelet duke i kushtuar vëmendje të plotë 

nevojave të komunitetit. 

Duke pasur parasysh rolin dhe rendësin e lëvizjeve demografike për zhvillimin e qëndrueshëm  dhe fakti që 

popullsia është strukturë biologjike e shoqërisë dhe ekonomisë e të gjitha hapësirave gjeografike, 

qëndrueshmëria demografike  duhet të konsiderohet si nënsistem në sistemin e qëndrueshmërisë 7 - 

SUSTENDEMO. 

 

Grafiku 3. Skema e zhvillimit të qëndrueshëm demografik- Sustendemo 

 

 

 
7 Lutz W.et al (2002), Population and environment, Population Council, new York, fq 6. 
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Megjithatë, edhe zhvillimi i qëndrueshëm demografik shpesh here konceptohet në mënyrë shumë të reduktuar, 

vetëm në rritjen e popullsisë dhe strukturën gjinore dhe moshove të popullsisë. Nisur nga kjo qasje autor të 

ndryshëm zhvillimin e qëndrueshëm demografike e definojnë me gjendjen e popullsisë e cila siguron të paktën 

riprodhimin të thjeshtë të popullsisë ose “rritjen optimale të popullsisë” e cila i përgjigjet nivelit të fertilitetit 

prej 2.1 fëmijë për familje (riprodhimi me kontingjent të njëjtë me gjeneratën paraprake). Autor të tjerë 

zhvillimin e qëndrueshëm demografik e konceptojnë si raport në mes popullsisë aktive (produktive) dhe asaj jo 

aktive (jo produktive) apo edhe si baraspeshë numerike në përfaqësimin gjinor.  Pra në përpjekje për  zhvillim sa 

më të qëndrueshëm duhet të kihen parasysh edhe komponentët demografike të popullsisë duke përfshirë: numrin 

e përgjithshëm, vendndodhjen e tyre, strukturat e popullsisë si dhe ambiciet, mundësit dhe kushtet e jetës. 

(UNFPA, 2011). 

Definicioni me gjithëpërfshirës dhe i kompletuar është definicioni i autorëve të cilët theksojnë se në definicionin 

e zhvillimit të qëndrueshëm demografik duhet të përfshihen edhe karakteristikat socio-ekonomike të 

popullsisë8. Bazuar në këtë definicion modeli SUSTENDEMO, përbehet nga dy dimensione të rëndësisë së 

njëjtë që janë dimensioni kuantitativ dhe kualitativ. 

Dimensionin kuantitativ e përbëjnë komponentët e shtimit natyrorë dhe migrimet, rritja e përgjithshme e 

popullsisë dhe struktura e popullsisë sipas moshës dhe gjinisë. Nga ky këndvështrim një territor i caktuar 

konsiderohet i qëndrueshëm në aspekt demografik nëse në mes madhësisë të numrit të përgjithshëm të 

popullsisë dhe strukturës së popullsisë sipas moshës dhe gjinisë, ekziston marrëdhënie optimale. 

Dimensionin kualitativ e përbëjnë karakteristikat socio- ekonomike të popullsisë duke përfshirë në radhë të parë 

strukturën e arsimore (edukimi) e popullsisë, përgatitjen profesionale dhe aktiviteti ekonomik. Nga dimensioni 

kualitativ një territor konsiderohet i qëndrueshëm në aspekt demografik kur ekziston baraspeshë në strukturat 

socio- ekonomike të popullsisë9. 

 

 

 

Grafiku 4. Nënsistemet e qëndrueshmërisë demografike10 

 

 
8 Lutz W.et al (2002), Population and environment, Population Council, New York, fq 6. 
9 Roca Z, Roca M.N.O. Demografska odrzivost i prostorni razvoj u Portugalu. Acta geographica Bosniae et 
Herzegovinae, 2014,2, fq.25. 
10 Roca Z, Roca M.N.O. Demografska odrzivost i prostorni razvoj u Portugalu. Acta geographica Bosniae et 
Herzegovinae, 2014,2, fq.25. 
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Siç shihet komponentët e dimensionit kuantitative kanë ndikim në komponentët e dimensionit kualitativ dhe 

anasjelltas. Kështu të dy dimensionet e të cilat e përbëjnë sistemin e qëndrueshëm demografik janë në 

lidhshmëri të ngushtë me njëra tjetrën. 

Lëvizjet negative demografike në shumicën e vendeve të zhvilluara dhe atyre në zhvillim (sidomos në Evropë) u 

manifestuan me zhvillime negative edhe në sferat tjera si në atë sociale, ekonomike, demografike, politike e 

teknologjike. 

Ndër problemet më të mëdha demografike të shumë vendeve të botës janë depopullimi dhe moshnimi 

demografik. Për shkak të dimensionit të gjerë dhe shpejtësisë së përhapjes të moshnimit, shekulli 21 do të jetë 

shekull i të moshuarve me tendenca intensive të moshnimit, i cili si proces deri me sot nuk është shënuar në 

historinë e njerëzimit, prandaj nga shumë ekspert të fushës së demografisë shek. XXI është shpallur shekull i 

plakjes së popullsisë. 

Perkusioneve demografike të moshnimit të popullsisë në radhë të par ndikojnë në: shkallen e rritjes së 

popullsisë, në nivelin e natalitetit (me zvogëlimin e kontingjentit fertil), në nivelin e mortalitetit , në lëvizjet 

migruese, në ndryshimet e strukturës së popullsisë sipas moshës dhe gjinisë etj, ndërsa ato ekonomike janë: 

rritje të ngadalësuar të kapitalit human, rritjen e shpenzimeve për shëndetësi, rritjen e hendekut në mes të 

popullsisë produktive (aktive- prodhuese) dhe jo produktive (pasive- shpenzuese) në dobi të kësaj të fundit, 

dukur e cila në periudha afatmesme dhe afatgjata reflekton në zvogëlimin e të ardhurave për kok banori 

respektivisht uljen e standardit jetësorë të cilat me pa qëndrueshmërinë e tyre rrezikojnë edhe zhvillimin e 

qëndrueshëm 

 

PERSPEKTIVA E PROCESEVE DEMOGRAFIKE DHE ZHVILLIMI I QENDRUESHËM- RASTI I 

KOSOVËS 

Në zhvillimit të së tashmes dhe të ardhmes faktorët demografik (dinamika demografike) është element i 

rëndësishëm në përcaktimin e drejtimit të zhvillimi socio-ekonomi të një vendi e me këtë rast edhe për 

qëndrueshmërinë në zhvillimin e pergjithshm. Banka Botërore duke u bazuar në definicionin më të përhapur të 

zhvillimit të qëndrueshëm ( Komisionit Bruntland), zhvillimin e qëndrueshëm e definon si: zhvillimi i cili 

përfshin kalimin e një rezerve të barabartë apo sipas mundësive më të mëdha të kapitalit njerëzor, ekonomik dhe 

social, tek brezat e ardhshëm 11 , duke i dhënë kështu zhvillimit të qëndrueshëm një dimension tjetër të 

rëndësishëm që është dimensioni demografik. 

Duke u bazuar në të gjitha definicionet e zhvillimit të qëndrueshëm dhe në zhvillimin  qëndrueshëm 

demografik-SUSTENDEMO i cili përbehet nga dimensioni kuantitativ dhe kualitativ kemi shqyrtuar 

perspektiven demografike dhe socio- ekonomike të popullsisë së Kosoves duke u bazuar në parashikimet e 

popullsisë  2011-2061 për të konstatuar se sa do të jenë të qëndrueshme këto zhvillime. 

Lëvizjet e lindshmërisë e sidomos e  emigrimeve mund të konsiderohen shqetësuese të cilat kanë dhe do të kenë 

ndikim  dhe efektet negative në shumë sfera të jetës duke përfshirë këtu edhe sferen demografike, socio-

ekonomike, arsimore etj., edhe në të ardhmen.  

Periudha 1990- 1999, në Kosovë karakterizohet me zhvillime negative në të gjitha sferat e jetës duke përfshirë 

edhe sferën demografike, e përcjell kjo me emigrime masive të cilat fatkeqësisht vazhduan edhe pas luftës së 

vitit 1999,  të cilat u manifestuan me rrënje në nivelin e lindshmërisë, ndryshime ne strukturat e popullsisë (sipas 

gjinis, moshes, strukturen arsimor etj.), kurorzime, shkurorzime etj, .Rezultatet e regjistrimit të popullsisë të vitit 

2011 treguan të gjitha anët negative të zhvillimeve politike, sociale dhe ekonomike të dekadës së fundit të shek. 

XX në sferën demografike të cilat pa dyshim se do të përcjellën me pasoja negative në sferat tjera të jetës 

Sipas Parashikimit të Popullsisë së Kosovës 2011-2061, Kosova  në të ardhmen do të ballafaqohet me sfida edhe 

më serioze për shkak të tendencave të pavolitshme demografike të cilat në radhë të parë (sot) kanë goditur zonat 

kodrinore – malor, ndërsa në të ardhmen pritet të zgjerohen me zgjerimin e procesit të depopullimit. 

 

 

 

 

 
11 Banka Botërore, Shqipëria: rruga drejt një zhvillimi të qëndrueshëm., Marr nga; 
www.bankofalbania.org/web/pub/sybi_hida_280_1.pdf. 
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3.1. Perspektiva demografike dhe  zhvillimi i qendrueshëm  

Në zhvillimit dhe krijimit të së tashmes dhe të të ardhmes faktorët demografik (dinamika demografike) është 

element i rëndësishëm në përcaktimin e drejtimit të zhvillimi socio-ekonomi të një vendi e me këtë rast edhe për 

qëndrueshmërinë e pergjithshme.. 

Rezultatet e parashikimit tregojnë se trendët demografike në Kosove deri në vitet e ’30 të shek. XXI do të jenë 

pozitive (për disa parametra demografik), pas të cilave Kosova do të karakterizohet me trendë të zvogëlimit të 

vazhdueshëm të cilat do të përcjellën me pasoja të shumta jo vetëm në sferën demografike por edhe atë socio-

ekonomike. 

Me qenë se burim kryesor i rritjes së popullsisë në Kosovë në të kaluarën ishte shtimi natyror atëherë të dhënat 

për kontingjentin e popullsisë fertile në të ardhmen janë burim i rëndësishëm për të treguar trendët e lëvizjes së 

popullsisë së Kosovës në të ardhmen. 

Sipas parashikimeve, kontingjenti fertil femëror (15-49 vjet) do të tregoj tendencë të zvogëlimit të 

vazhdueshëm. Kështu në raport me vitin 2011, në vitin 2061 kontingjenti fertil femëror do të jetë më i vogël për 

161574 femra ndërsa pjesëmarrja do të zvogëlohet nga 53.7% ( nga numri i përgjithshëm i femrave) në 36,5%. 

Kontingjenti fertil femëror gjatë periudhës 2011-2061 do të zvogëlohet për -34.1%, që pa dyshim do të 

përcjellët me uljen e normës së lindshmërisë. 

Studimet të shumta12 tregojnë se barrën kryesore të lindshmërisë në Kosovë e bartin grupmoshat e reja të 

kontingjentit fertil femëror (20-29 vjet) duke reduktuar pjesëmarrjen e grupmoshave të tjera më të vjetra në 

lindshmëri. Parashikimet për kontingjentin e ri fertil femëror janë edhe më të ‘zymta” me qenë se në periudhën 

2011-2061, llogaritet se ky kontingjent do të zvogëlohet për 61874 femra, ndërsa pjesëmarrja nga 16.9% (2011) 

në 10.2% (2061). Kështu grupmoshat e reja të kontingjentit fertil femëror do të zvogëlohet për -41.5 % që është 

edhe një argument për trendët në rëne të lindshmërisë gjatë periudhës së dhënë. 

Kosova në vitin 2011 kishte Normë Totale të Lindshmërisë 2.0 fëmijë për grua që do të thotë se NTL ishte nën 

mesataren e nevojshme për ripërtëritje të thjeshtë të popullsisë që është rreth 2.3 fëmijë. Për shkak të shumë 

faktorëve siç janë: niveli i shkollimit të femrave, punësimit, planifikimit të familjes, shtyrjes së martesave, 

migrimet, gjendjes ekonomike etj., gjasat që NTL të ulet janë shumë reale në 1.7 fëmijë për grua me 2031 dhe 

1.5 fëmijë për grua në 206113. 

Faktorët socio-ekonomik të cilët ndikojnë në uljen e normës së fertilitetit sot, pa dyshim që do të vazhdojnë 

ndikimin edhe në të ardhmen, duke ndikuar që elementet e para të krizës demografike në Kosovë të fillojnë nga 

dekada e tretë për të vazhduar dhe thelluar me tende të përshpejtuara deri në fund të periudhës së parashikimit 

edhe në të ardhmen. 

 

Perspektiva socio-ekonomike 

Përveç në sferën demografike pasoja të shumta negative nga zhvillimet e ardhshme demografike do të 

manifestohen edhe në sferën socio-ekonomike. Rritja e përshpejtuar e kontingjentit të popullsisë së moshuar- 

moshnimi demografik dhe zvogëlimi i kontingjentit të të rinjve do të ketë implikime negative në të gjitha sferat 

e jetës në Kosovë. 

Zvogëlimi i kontingjentit të popullsisë shkollore14- sipas parashikimit të popullsisë së Kosovës 2011-2061, 

kontingjenti i fëmijëve në shkollim fillor (6-14 vjet), në vitin 2031 do të jetë më i vogël për 90531 ndërsa në 

vitin 2061 për 181386 nxënës kështu që edhe pjesëmarrja e këtij kontingjenti do të zvogëlohet nga 17.6% 

(2011), në 11.5% (2031) dhe 7.5% (2061). Për pasoj në shkollat fillore të Kosovës në raport me vitin 2011, në 

vitin 2031 do të ketë rreth 3000 (3017), ndërsa në vitin 2061 rreth 6000 (6046) paralele më pakë (nëse llogaritet 

mesatarja 30 nxënës për paralele). 

 
12 Islami  H. (2005). “Studime demografike- 100 vjet të zhvillimit demografik të Kosovës”. Akademia e 
Shkencave dhe e Arteve të Kosovës. Prishtinë : Behrmi S et.al (2012). “Challenges of Live births in Kosovo in the 
second Half of the Twentieth Century and the Beginning of XXI century”. 15th International Information 
Society – IS 2012 Multiconference”, Facing Demographic Challenges. Volume B.,Lubjanë , Slovenia. 
13 “Parashikimi i popullsisë së Kosovës 2011-2061”. Agjencia e Statistikave të Kosovës. Prishtinë 2013. fq 25. 
14 Behrami S.et al. (2014) “Challenges of Kosovo Demographic Roadmap in the Future”. Facing Demographic 

Challenges. Volume B. Lubljana. 
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Aspak më e mirë nuk do të jetë situata edhe me kontingjentin e shkollimit të mesëm (15-19 vjet).Popullsia e 

kontingjentit të shkollimit të mesëm në vitin 2031 do të jetë për 55076, ndërsa në vitin 261 për 98799 nxënës më 

i vogël krahasuar me vitin 2011. Kështu edhe pjesëmarrja do të zvogëlohet nga 10.1% (2011), në 6.4% (2031) 

dhe 4.5% (2061).Kjo do të thotë se në vitin 2031 do të ketë rreth 1800 (1835), ndërsa në vitin 2061 rreth 3200 

(3293) paralele më pak se sa në vitin 2011 (nëse llogaritet mesatarja 30 nxënës për paralele). 

Reduktimi i kontingjentit të shkollimit do të përcjellët me reduktim të numrit të mësimdhënësve- do të duhen 

numër më i vogël i mësimdhënësve dhe do të kërkoj planifikim e shkollimit për mësimdhënës- do të reduktohen 

kuotat e regjistrimit në drejtimet arsimore. Gjithashtu kjo do të pasohet nga mbyllja e shumë shkollave nga i cili 

proces më të goditura do të jenë zonat rurale, proces ky i pranishëm në shumë vise kodrinore-malore të 

Kosovës, ku shumë shkolla karakterizohen me numër minimal të nxënësve ose edhe janë braktisur plotësisht. 

Zvogëlimi dhe moshnimi i kontingjentit të punës- kontingjenti i popullsisë aktive (15-64 vjet) do të shënoj trend 

të rritjes deri në fund të dekadës së dytë të shekullit XXI (2028). Në raport me vitin 2011 popullsia aktive do të 

rritet për 146490 persona me 2031, ndërsa pjesëmarrja nga 65.3% (2011) në 67.7% (2031). Nga fillimi i dekadës 

së tret popullsia aktive do të ketë trend negativ të rritjes. Kështu në raport me vitin 2031, në vitin 2061 popullsia 

aktive do të jetë më e vogël për -21.9% ose në numër për 286268 persona, ndërsa pjesëmarrja do të zvogëlohet 

nga 67.7% (2031) në 58.6% (2061). 

Në të njëjtën kohë do të rritet pjesëmarrja e kontingjentit të moshuar të punës ( mbi 50 vjet), krahas kontingjentit 

e ri të punës (15-49 vjet). Në vitin 2031 ky kontingjent do të ritet për 139029 ndërsa në vitin 2061 për 170261 

persona në krahasim me vitin 2011, ndërsa pjesëmarrja e kontingjentit të moshuar të punës do të rritet nga 

17.8% (2011), në 26.4% (2031) për të arritur në 36.9% (2061). 

Të dhënat e prezantuara tregojnë për përkeqësim të konsiderueshëm të situatës sa i përket strukturës të 

kontingjentit të punës. Nga studimet ekonomike është e njohur se fuqia punëtore më e moshuar : më vështërsi i 

adaptohet përparimeve teknike- teknologjike, ka nivel më të ulët të produktivitetit, nuk është inovative etj. 

Rritja e kontingjentit të të moshuarve- në periudhën 2011-2061 e vetmja kategori e cila do të ketë rritje të 

vazhdueshme do të jenë grupmoshat mbi 65 vjet. Në raport me vitin 2011 kjo gruposh do të rritet për 129482 

persona ( 105.8%) që do të thotë se do të dyfishohet, ndërsa me 2061 rritja do të jetë shumë e shpejt për 382423 

(311.2%) ose për më tepër se 4 here. Pjesëmarrja e grupmoshave mbi 65 vjet në popullsinë e përgjithshme do të 

rritet nga 6.9% (2011), në 13.1% (2031) për të arritur në 29.1% (2061). 

Trend shumë të shpejt të rritjes do të kenë sidomos grupmoshat shumë të vjetra (mbi 75 vjet). Në vitin 2031, 

popullsia e kësaj kategorie do të rritet për 56966 (137.8%), ndërsa në vitin 2061 për 211191 (510.8%) ose për 

më tepër se 6 here që është shumë më e shpejtë se sa rritja e popullsisë së moshuar. Pjesëmarrja e popullsisë 

shumë të moshuar në kuadër të popullsisë së moshuar do ta rrit pjesëmarrjen nga 33.6% (2011), në 38.9% 

(2031) dhe 49.9% (2061). 

 Rritja e përshpejtuar e kontingjentit të popullsisë së moshuar- moshnimi demografik dhe zvogëlimi i 

kontingjentit të të rinjve do të ketë implikime negative në të gjitha sferat e jetës në Kosovë. Prandaj për 

zhvillimin e qëndrueshëm të vendeve, rajoneve, komunave etj., është e domosdoshme që në radhë të parë të 

sigurohet qëndrueshmëri demografike, çka e bënë qëndrueshmërinë demografike nënsistem të domosdoshëm të 

zhvillimit të qëndrueshëm së bashku me qëndrueshmërinë sociale, ekonomike dhe mjedisore. 

 

PËRFUNDIMI 

Për zhvillimin e qëndrueshëm të vendeve, rajoneve, komunave etj., është e domosdoshme që në radhë të parë të 

sigurohet qëndrueshmëri demografike. 

Lëvizjet negative demografike në shumicën e vendeve të zhvilluara dhe atyre në zhvillim (sidomos në Evropë) u 

manifestuan me zhvillime negative edhe në sferat tjera si në atë sociale, ekonomike, demografike, arsimore, 

politike e teknologjike etj., duke rrezikuar kështu zhvillimin e qëndrueshëm edhe në sferat tjera. Ndër problemet 

më të mëdha demografike të shumë vendeve të botës janë: rrënja e normës së lindshmërisë, depopullimi, 

moshnimi demografik etj.  

Kosova edhe pse ende nuk karakterizohet me probleme të theksuar demografike, trendi në rrënje i lindshmërisë 

dhe emigrimet për një periudhë të gjatë kohore kanë shkaktuar probleme të ndryshme në sfera të ndryshme të 

jetës duke përfshirë  sferen demografike, socio- ekonomike, sistemin arsimor me zvogëlim të numrit të 

vazhdueshëm të nxënësve në arsimin fillor. dhe te mesme etj., te cilat ne te ardhmen pritet te thellohen edhe me 

teper.   
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Bazuar në të dhënat statistikore por edhe në parashikimet e popullsisë mundë të përfundohet se  Kosova në të 

ardhmen pritet të përballet me sfida serioze, si pasoj e tendencave të pavolitshme demografike të cilat do të 

reflektohen edhe në sistemin socio- ekonomik, arsimor etj., duke e rrezikuar kualitetin dhe zhvillimin e 

qëndrueshëm . 

Me qëllim të shmangies dhe zvogëlimit të pasojave nga një zhvillim i tillë është jo vetëm e nevojshme por edhe 

e domosdoshme që të përgatiten politika të mirëfillta popullatave me qëllim të ruajtjes së minimumit të rritjes së 

popullsisë per zhvillimit të qëndrueshëm edhe te  sferave tjera të  jetës duke përfshirë edhe sistemin socio- 

ekonomik. Nuk ka dyshim se proceset, dhe pasojat që rrjedhin prej trendëve të parapara demografike, përbëjnë 

një sfidë të madhe për popullsinë, politikat ekonomike, arsimore, sociale etj., të Republikës së Kosovës drejt 

zhvillimit të qëndrueshëm i cili si imperativ i botës bashkëkohore kërkon harmonizim në mes popullsisë- 

ekonomisë dhe mjedisit.   
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