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RELACION 

MBI KUSHTET GJEOLOGO-INXHINIEREIKE TË RRËSHQITJEVE 
AKTIVE NË RRUGËN RUZHDIE-GJYNAQAR 

 

Nëdt. 22.09.2015 u 
kryenjërikonjiciongjeologjikpërtënjohurdhevlerësuarparaprakishtkushtetgjeologo-
inxhinieriketëdyrrëshqitjeveaktivenërrugënRuzhdie-Gjynaqar, lidhur me projektin e 
rehabilitimittëkësajrruge. 

U kontrolluanë vend gjëndja e rrugësekzistuesenëpozicionet e dyrrëshqitjevedhe u 
vrojtuandypjesëtshpatore duke konturuarnëterrenrrëshqitjet e mëdhaqë e 
dëmtojnërrugëndherrezikojnëdëmtimin e 
disabanesavetëfshatitRruzhdie(planimetriabashëngjitur). 

Vlerësimetgjeologo-inxhiniereikeparaprakepërkëtodyrrëshqitjejanësimëposhtë: 

RrugaRuzhdie–
Gjynaqarështëndërtuarpërgjatëshpatevekodrinoretëzonësqëpërbëhenngandërshtresapot
enteranoredhealevrolitetëmoshësgjeologjike Miocene N11a dhe N12 h. Këtoshtresajanë 
me shkallëtëulëtlitifikimidhetëpërajruara. Shtresëzimiështë me inklinimtëvogël 10-
150pjesërishtnëdrejtimtëkundërt me rënien e relievitdhenëdisa zona 
shtresatinklinohensipaspjerrësisësërelievit. 

Ndërshtresatranorejanëmëtëqëndrueshmekundrejtpërajrimitdheerozionit. 
Ndërsaalevrolitetjanëmëpaktëqëndrueshmekundrejtfaktorëveklimatikdheerozionit. 

Makroformat e relievittëkësaj zone janëtëbashkërenduar me pozicionet e 
ndërshtresaveranorerelativishttëqëndrueshmetëmbivendosurambialevrolitetpotenteqëp
ërbëjnëpjesëtmëtëultatëshpateve. RrugaRuzhdie-
Gjynaqaripërshkonshpatetpërafërsishtsipasdrejtimittështresëzimitdhepranëkonturittëth
yerjessërelievit. 

Ndërshtresatranorepërbëjnëkreshtatkodrinore me 
pjerrësimesatarederitëmadhetërelievit, ndërsandërshtresatalevrolitepërbëjnëshpatet e 
ulëta me pjerrësitëvogëltërelievit. 

Tëdyrrëshqitjet e mëdhatërrugësjanëkrijuarpikërishtnëbrezin e 
kontrastevetërelievit. 

Nëkëtorrëshqitjejanëaktivizuarpjesëshpati me ranorëtëpërajruarduke 
intersektuarrrugëndhe me zhvendosjeedhetëmbulesaveeluviale-deluvialetëalevroliteve 
me shtrirjetëmadhengaposhtërrugës (planimetriaskicëbashkëngjitur). 

Rrëshqitja e parë R1 – Intersektonrrugënnësegmentin km 0,495- km 0,555, 
nëgjatësinëafër 60m. Kurora e rrëshqitjesështërreth 75 m ngaaksiirrugës, 
mësipërshpatit. Ndërsangaposhtërrugësvazhdon me gjatësi 100-150m. 
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- Rrëshqitja e parë R1, ështërrëshqitje e vjetër, e formuarnënjëkohëshumëtë re 
gjeologjike (Q4-sot). Është me përmasatëmëdhadhe me 
aktivizimtëherëpashershëm, me zhvendosjetëvogla(foto 1). 

 

 
- Foto nr.1 Rrëshqitja R1 

 
- Stabilizimiirrëshqitjesështëimundshëm, por me shpenzimetëlarta. 

Projektiimasaveinxhinieriketëstabilizimitduhettëbazohetnënjëstudimgjeolog
o-inxhinieriktëmirfilltë, me shpime,analizalaboratorike,etj. 
 

Rrëshqitja e dytë R2-Ështëe ndryshmengarrëshqitja e parë (R1) ende e 
papërajruarplotësishtngasipërfaqja e terrenit. 
Mundtëkonsiderohetsirrëshqitjenëprocesformimi. 
Kjofazëaktivizimimundtëkonsiderohetsilëvizjezvarritëse me 
deformimetëngadaltatëterrenit. 

Ështënëpërmasatëmëdhadhekaintersektuarrrugënpërnjëgjatësiprejrreth 85m 
(segmenti km0,660 – km 0745, foto 
2).Kalëvizjetëngadaltatëdiferencuarabrëndakësajgjerësie. Sipërshpatitështë me 
gjatësimbi 150m derinëafërsi me banesat e fshatit. Nga 
poshtërrugësvazhdonderiafërshtratittëpërroit. 
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- Foto nr.2 Rrëshqitja R2dhe R2a 

Dallohetparaprakishtnjërrëshqitje e vogëlbrëndakonturevetërrëshqitjessëmadhe, 
rrëshqitja (R2a),qëmundtëtrajtohetlehtësisht me njëmurmbajtësngaana e jashtme e 
rrugës (asfaltiivjetër). 

Nëdrejtimtëqëndrëssëfshatit, nëprogresivin km 0,995 rrugaekzistueseështëbërë 
me shkallë mezhvendosjevertikale 20-25cm. Çarja e konturitjugortërrëshqitjes (R2b) 
foto 3, është diagonal me rrugëndhekamundësitëjetëvazhdimjugor, irrëshqitjes R2, me 
blloqetëveçuarngapërroiifshatit, qëintersektonrrugënnëprogresivin km 0,745. 
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- Foto nr.3 Rrëshqitja R2b 
-  

Bazuarngavrojtimet e terrenitparashtrohenkonkluzionetsimëposhtëvijon: 

 
- Rrëshqitja e dytë(R2)është me përmasatëmëdhadhe me 

lëvizjetëngadaltatëdiferencuara.Endenukështëpërajruarnëterrensirrëshqitje e 
mirfilltësikurseështërrëshqitja e parë (R1). 
 

- Stabilizimiikësajrrëshqitjeështëshumëmëivështirëdhe me 
ksotoshumëtëlartënëraport me rrëshqitjen (R1). Pjerrësia e 
terrenitngasipërrrugësështë e madhedhe me plan rrëshqitjetëthellë. 
 

- Rrëshqitja e vogël R2a, mundtëstabilizohet me 
njëmurmbajtësngaposhtërrugësekzistuesedheasajtëvjetër. 

 
- Lëvizjarrëshqitësesipasçarjessërrugësnëprogresivin km 0,995 

nukmundtëstabilizohet me masa tëthjeshtainxhinierike. 
 
 
 

KonkluzionetdheSugjerimettonapërdyrrëshqitjetnërrugënRuzhdie-
Gjynaqarjanësimëposhtë: 
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1. Dyrrëshqitjet e mëdhanërrugënRuzhdie-Gjynaqarjanëtëvjetratë pa 
ndikuarangandërtimidheshfrytëzimiirrugësautomobilistike. 
 

2. Masatinxhinieriketëstabilizimittëdyrrëshqitjevejanë me kostoshumëtëlarta, 
qënukmundtëaplikohenpërnjërrugëtëkategorisëshumëtëulët. 
 

3. Rrëshqitja e vogël R2a mundtëstabilizohet me njëmurmbajtësngaposhtërrugës, 
pa shpenzimetëmëdha. 

 
4. Veçdeformimevengarrëshqitjetrrugakamjaftdëmtimengaçedimetnëbazën e 

trasesë, përshkaktëmospërshtatjestëstandartittëasfaltimit me trafikunaktual. 
 

5. Përrehabilitimin e rrugësRruzhdie - 
Gjynaqarduhettëparashikohenpërpunimetëbazëssëtrasesënëshumësegmentetësaj
. 
 

6. Dëmtimet e rrugësnëtëdysegmentet e rrëshqitjevetëmëdha R1, R2, R2b 
mundtëtrajtohen me mirëmbajtjenëkonturet e tyrenjëherënë 2-3 vjet. 

 

 

 

 


