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Dukagjini 2008

Të dhëna gjeologominerale, 
gjeoturizmi, mbrojtja nga rreziqet për

zhvillimin e Dukagjinit
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H Y R J E 

� Në studimin që paraqesim sëbashku me kolegun
Stak Vukaj, kemi bërë përpjekje të pasqyrojmë
arritjet e një pune studimore rreth njëqind
vjeçare të bërë nga gjeologë të huaj dhe
shqiptarë,  përfshirë këtu edhe studimet mbi
dhjetëvjeçare të autorëve të këtij materiali. 

� Krahas baron Nopçes në këtë studim renditen
edhe gjeologët e talentuar shkodranë: Shazi
Bushati,  Hadi Tuzi,  Selami Bakri dhe Zef Menga,  
që nuk jetojnë më, por studimet e tyre cilësore i 
kanë rezistuar kohës
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Q Ë L L I M I 

� Për herë të parë në këtë studim jepet tablloja e plotë e 
gjeomorfologjisë, ndërtimi gjeologotektonik, mosha e 
kimizmi i shtresave gjeologjike, të lidhura ngushtë me 
mineralet e zbuluara dhe gati për shfrytëzim si dhe ato
potenciale ( pas kryerjes së punimeve të kërkim zbulimit).

� Paraqiten mineralet metalorë e bashkëshoqëruesit e tyre të
rrallë e të çmuar; pasqyrohen mineralet jometalorë e 
bashkëshoqëruesit e tyre; jepet aftësia ujëmbajtëse e 
shtresave, debiti e kimizmi i ujrave ( që nga të dhënat e 
fundit statistikore, vendi ynë hyn në 10-15 vendet me ujë
të pijshëm e të pastër në botë, ndërkohë që rreth 1,5 
miliard njerëz vdesin para kohe nga pirja e ujrave të pista).
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Q Ë L L I M I 

� Mbi bazën e punimeve kërkuese-zbuluese dhe provave
teknologjike të kryera, ku janë shpenzuar miliona dollarë
për 25 vjet me radhë, afrohet informacion mbi sasinë e 
rezervave të zbuluara, përbërja kimike e cilësitë
fizikomekanike të grupit të mineraleve Mes-Domen-Vilzë-
Prekal, që nga ato për çimento te markave të larta, kaolina
për pllaka majolike, tullave zjarrduruese në Domën, 
Dolomite për prodhimin e tullave refrektare, prodhimin e 
xhamit Kristal e për pastrimin e ujit të pijshëm në Rasek; 
feldspathet e kaliumit për prodhimin e qelqit me 
ngjyrë(për izolatorë e shishe për birrë, vaj), nga Guri i zi
gjer në Ndërfushë-Omaraj;  mermer rozë e të kuq në
Cilikok të Domnit; argjila për bojra dheu në Shpor;silicorët
e tipit kalcedon të Vilzës për flus cilësor në matelurgji e në
industrinë e qelqit me ngjyrë etj.  
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Q Ë L L I M I

� Të gjitha këto të marruna sëbashku shtrihen në
një sipërfaqe rreth 40 km2 si grup karierash, ose
mozaik fatlume, të përqëndruara pranë linjës
hekurudhore, pranë qytetit, ujit ( Kiri, rezervuari
i Shtodrit);në afërsi me linjën elektrike, ku
humbjet në rrjet janë shumë të vogla,  gjë që
paraqesin leverdi për investitorë të fuqishëm, jo
vetëm për ngritjen e një fabrike, por me të
njejtën administratë realizon një
shumëllojshmëri prodhimesh, material ndërtimi
për treg. 
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Q Ë L L I M I

� Krahas kësaj ekziston edhe projekti i plotë i 
pasurimit të kaolinave të Korthpulës e Vigut (për
zjarrdurues, porcelan, çimento të bardhë, fonderi
etj), i parashikuar të ndërtohet në Mjedë, ku
ndryshe nga fabrikat e tjera që parashikohen të
ngrihen në Lezhë e në Krujë, këtu mund të
prodhohet jo vetëm çimento e markave të larta, 
por edhe çimento sorrel e magneziale me 
dolomitet e Rasekut dhe magnezitet e 
Gomsiqes;çimento me ngjyrë;boksitet çokollatë
të Vidhgarit;bojrat e dheut të Shporit;gjithashtu
mermeret dhe bazaltet të kërkuara nga tregu për
shtrimin e aeroporteve e autostradave brënda
vendit dhe për eksport. 
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Q Ë L L I M I

� Janë gjithashtu mundësitë e shfrytëzimit të
mineralit të Fluoritit të Brashtës në Shosh si
mineral defiçitar e strategjik ( I vetëm në Ballkan
i zbuluar gjer sot).  Deri tani sasia e rezervave të
zbuluara të Fluoritit është në kufijt e 
vendburimit të tipit të mesëm për nga madhësia.  
Rekomandohet kryerja e punimeve komplekse
bashkëkohore të kërkim - zbulimit të rezervave
të reja sidomos në krahun juglindor deri në
Toplanë.  Për këtë vendburim studimet e 
pasurimit dhe të briketimit janë zgjidhur me 
sukses.  Ekziston i përfunduar edhe projekti i 
rrugës automobilistike Breglumi-Rrethe Brashtë ( 
gjendet në ish Institutin e Ndërtimit të Rrugëve
Tiranë). 
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Q Ë L L I M I

� Në Xhan, Plan, Kir, Lek Gjonaj, Lotaj, Bob Vuksanaj etj. janë
konstatuar anomali gjeokimike dhe janë gjetur kampione
mineralesh jo rrënjësorë me përmbajtje Plumbi, Zinku e Bakri dhe
elementë të çmuar të ngjashëm me minierat e polimetaleve të
Rrafshit të Dukagjinit të Kosovës, që kërkojnë gjithashtu punime
kërkim zbulimi bashkohore duke bashkëpunuar për këtë qëllim
me specialistë kosovarë të Rrafshit të Dukagjinit e të Trepçes. 

� Në Palaj, Gusht të Shllakut dhe në Karmë është e domosdoshme
të rifillojnë punimet për shfrytëzimin e bakrit të pasur, pasi vlera
e tij në tregun ndërkombëtar nga 1500 S/toni, ka arritur në 8000 
S/toni.  Krahas kësaj në këtë rajon duhet të bëhen punime
zbulimi në shtrirje gjer në Dush të Gomsiqes, për rritjen e 
rezervave të bakrit. 

� Gjeologët për Shalën e Shoshin parashikojnë zbulimin e një
mozaiku vendburimesh polimetalorësh ( plumb, bakër tip Trepçe, 
zink) dhe jometalorësh-strategjikë si Fluorit, Barit, Kalcit optik
etj. 
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� Për rrjetin hidrografik jepet aftësia ujëmbajtëse e 
shtresave gjeologjike, debiti dhe kimizmi i tyre.  Për ujërat
magnezialë sugjerohet industrializimi i tyre për treg. 

� Për herë të parë gjithashtu paraqitet harta e rrezikut
natyror dhe gjeonatyror që nga neotektonika, sizmiciteti, 
erozioni agresiv sidomos me braktisjen e fshatrave,  
karstikë karbonatorë, rrjedhjet, rrëshqitjet, deri tek
presioni i kolonës së ujit të liqeneve të Drinit dhe
rrezatimi i Rodonit.  

� Krahas paraqitjes së rreziqeve rekomandohen edhe masat
për t’iu shmangur apo mbrojtur nga këto rreziqe.  Fitorja e 
shkencës në zbulimin e vaksinës antikancer, arritur nga
biologu Sh. Kraja, duhet mbështetur me masa e mundësi
për të përcaktuar në radhë të parë shkakun e lindjes së
kësaj sëmundje.  
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� Dhe kjo arrihet duke bashkëpunuar me mineralogun
radioaktiv i cili, i tregon mjekut zonën ku kalon minerali i 
Rodonit, që eshtë shkaku kryesor i sëmundjes kanceroze.

� Burim të ardhurash të ndjeshme në Europë e në Botë po
bëhet edhe gjeoturizmi.  

� Në Dukagjin turizmi alpinistik, gjeomorfologjik, ai
speleologjik e deri tek ai i grumbullimit të kristaleve
transparente shumëngjyrëshe, po i shton radhët e 
vizitorëve jo vetëm profesionistë.  Në të gjitha shpatet e 
luginave të Shalës, Kirit dhe degëzimeve të lumenjëve
gjenden plot gurë gjysëm të çmuar transparentë të
ngjyrave të ndryshme, të cilët, pas përpunimit artistik
shërbejnë si gurë unazash, vathësh etj. 
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K O N K L U Z I O N E

� Rajoni i Dukagjinit është jo vetëm një bashkësi vlerash
gjeomonumentesh të gjeoshkencave, por edhe i mineraleve
të dobishme metalorë (bakrit, plumbit, zinkut, zhivës e 
bashkëshoqëruesit e tyre të rrallë e të çmuar).  

� Në këtë rajon pasqyrohen vazhdime të brezave
metalogjenikë të Kosovës nga Dinaridet dhe brezat
metalogjenikë të Albanideve të Shqipërisë.  Të gjithë
gjeologët, brënda e jashtë vendit janë të një mendje për
vazhdimësinë e brezave të polimetaleve të Trepçes e 
Rrafshit të Dukagjinit të Kosovës në drejtim të jugut.  
Mbështetja bëhet mbi disa cikle prurjesh
mineralformimesh të magmatizmit të vjetër e të ri. Lidhur
me këto prurje të magmatizmit të ri është edhe prania e 
mineraleve të rralla jometalorësh si Fluoriti, Bariti, Kalciti
optik etj.   
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K O N K L U Z I O N E

� Është tejet i dhimbshëm fakti që e vetmja minierë e 
zbuluar në Alpet shqiptare prej 15 vitesh është braktisur
dhe në fshatin Brashtë ku gjendet kjo minierë,  nuk jeton
sot asnjë banor. 

� Dhe kjo ndodh në një vend ku gjendet një mineral i rrallë e 
defiçitar në tregun botëror të mineraleve. Aq më tepër që
në atë vendburim ekziston mundësia e shtimit të rezervave
të Fluoritit nëpërmjet punimeve kerkuese e zbuluese, 
sidomos në lindje të vendburimit deri në Toplanë.  Në
bashkëpunim me kolegët kosovarë dhe duke përdorur
nanoteknologjinë rezultatet e kërkim - zbulimit mund të
jenë të shpejta dhe me kosto të ulët. 
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R E K O M A N D I M E

1. Të aktivizohen studiuesit më të aftë të të gjitha profesioneve për 
përgatitjen e studimeve që argumentojnë bashkësinë e vlerave 
materiale, kulturore, turistike në ndihmë të projektideve dhe 
projekteve të zbatimit,  që të nxisin organet vendimmarrëse 
shtetërore dhe ekonomike për transferimin e kapitalit financiar 
në shfrytëzimin e burimeve natyrore të tokës e të nëntokës. 

2. Në bashkëpunim me ekspertët e burimeve natyrore,  drejtuesit e 
pushtetit vendor, OJQ dhe bankave private të hartohen projekte 
konkrete për punësimin nga bisnesi i vogël dhe i mesëm i 
banorëve vendas ( si turizmi familjar, grumbullimi e përpunimi  
bimëve mjeksore, shfrytëzimi i ujrave minerale, grumbullimi e 
përpunimi i gurëve dekorativë dhe mineraleve gjysëm te çmuar, 
grumbullimi e përpunimi i prodhimeve bujqësore e blegtorale etj. 
),  si modele me fitime bindëse që nxisin qëndrimin në vend e 
mosbraktisjen e rajonit nga banorët. 
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R E K O M A N D I M E

3. Liçensat për shfrytëzimin e mineraleve të mos u 
jepen investitorëve që ndotin mjedisin dhe bëjnë
shfrytëzimin barbar të pasurive.  
Të detyrohen firmat konkuruese që para marrjes
së liçensës të paraqesin projektin ekonomik ,  
ekologjik dhe pasuritë bankare që do të
mbështesin projektet përkatëse, veçanërisht
projektin për mos ndotjen e ajrit, të tokës dhe
ujrave mbi e nëntokësore. Karrierat e 
shfrytëzimit të mineraleve t’i nënshtrohen
kërkesave të ligjeve për pyllëzimin e rigjenerimin
e relievit. 
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R E K O M A N D I M E

� Vemendja kryesore e organeve
vendimmarrëse dhe autorëve të
projekteve strategjikë për Dukagjinin të
përqëndrohet në domosdoshmërinë e 
projektit dhe rindërtimin e rrugës
automobilistike Shkodër-Pult-Shosh-Shalë
e cila do të tërheqë prej andej burimet e 
vlerave natyrore dhe do të frenojë edhe
braktisjen e vendit nga banorët. 
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