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HEC Lengarica rrezikon monumentin e natyrës Kanioni i

Lengaricës dhe parkun kombëtar.
Përshkrim  HEC Lengarica, është një hidrocentral i llojit me rrjedhje të lirë i cili është ndërtuar në pjesën 

e poshtme të lumit Lengarica, në rrethin e Përmetit, Prefektura e Gjirokastrës. Është i 
vendosur në një terren malor të pjerrët, në zonën e Banjave Termale në lartësinë e 410 m 
mbi nivelin e detit, rreth 7 km nga Lumi Vjosa.  Projekti është i bashkë financuar nga Fondi 
për Rritje të Gjelbër, Fondi për Facilitet Teknik (huadhënësi) dhe IFC (20% - 6 Milion EUR). 
Projekti ka qenë i diskutueshëm duke qenë i vendosur brenda parkun kombëtar Hotovë 
Dangëlli (deklaruar me VKM nr.1631, datë 17.12.2008).  Lumi i Lengaricës, është i 
karakterizuar nga një kanion mbresëlënës 7 km i gjatë dhe 80 m i thellë, i cili është emërtuar 
si monument natyror në vitin 1970. Për shkak të ujit me temperaturë të ulët dhe shtratit të 
lumit të pasur me zhavorr, Lengarica shërben si bazë shumimi për shumë specie peshqish. 
Për më tepër, 8 burimet termale janë të vendosura përgjatë lumit që tërheqin qindra turistë 
çdo vit. Ndërtimi i hidrocentralit të tretë, shkaktoi tharjen e përkohshme të ujërave termale 
në fillim të tetorit të vitit 2014. Si rezultat, qindra qytetarë dolën në rrugë të Tiranës duke 
kërkuar ndalimin e punimeve. Në atë kohë, Ministri i Mjedisit premtoi të ngrinte një grup 
pune si reagim ndaj protestës. Për këtë arsye Ministria e Mjedisit e refuzoi fillimisht lejen 
mjedisore në 4 tetor 2011 por e lëshoi në 24 janar 2012. OSHC-të dhe aktivistët mjedisorë 
kanë protestuar në forma të ndryshme kundra projektit dhe kanë apeluar të gjitha instancat 
shtetërore (Ministrinë e Mjedisit, Energjisë, Kryeministrinë). Shumë shoqata kombëtare dhe 
ndërkombëtare u mobilizuan për të deklaruar lumin e Vjosës si park kombëtar, pa diga dhe 
hidrocentrale. Por ndërtimet përfunduan në vitin 2015-të.  

Të dhëna kryesore Lengarica &EnergyShpk 
Kapaciteti i instaluar është 8,900 kw dhe prodhimi i parashikuar është 28.4 Gwh. Uji që 
duhet të shfrytëzohet është 7.15m³ dhe do të përdoret vetëm 137 ditë/vit. Projekti përbëhet 
nga një kanal i marrjes së ujit rreth 13 m i lartë dhe 60 m i gjatë, rreth 4 km tunel (i veshur 
me beton 2.4m i gjerë dhe 4m i lartë),  një dekandues prej beton për grumbullimin e ujit që 
vjen nga tuneli), një tub presioni rreth 3.7 km, godina e hidrocentralit 8.9 MW dhe rreth 6.5 
km linjë transmetimi 35 kv për në stacionin e Përmetit. Godina e hidrocentralit ndodhet në  
veri të fshatit Petran rreth 2 Km nga lumi Vjosë. 

Burimi i konfliktit Ndikimi mjedisor dhe parku kombëtar – niveli i 1-rë i konfliktit 
Menaxhimi i ujit – niveli i 2-të i konfliktit 
Devijimi i ujit – niveli i 3-të i konfliktit 

Detaje të projektit dhe 
aktorët 
Zona e projektit 
Niveli i investimit 

Legarica&Energy shpk është në pronësi të Enso Hydro GmbH, Austri (100%), e cila e bleu nga 
Hasi Energyshpk në vitin 2012. 
 
 

- Eko Albania, aktivistë vendas, qeverisja vendore, Qendra për Drejtësi dhe Solidaritet 
(IliaKondi); 

- OSHC-të ndërkombëtare (BankWatch, Euronatur, RiverWatch) 

Konflikti dhe mobilizimi Peticione, letër ankese, raporte, protesta rruge, padi 

Ndikimi i konfliktit Potencial 
Ndikimi mjedisor: shkatërrimi i peizazhit, kërcënimi ndaj burimeve termale, humbja e 
biodiversitetit, devijimi i ujit. 
 
Potencial  
Ndikimi socio-ekonomik: pakësimi i turizmit. 

Rezutati i konfliktit Ndërtuar 
Asnjë ndryshim institucional 
Jo i suksesshëm pasi projekti u ndërtua dhe prokuroria e pushoi çështjen 

Burime  
dhe materilae/Referencat 

- http://balkanrivers.net/en/key-areas/vjosa-river 
- IFC Regjistri i Projekteve; http://ifcextapps.ifc.org 
- Hidrocentrali i financuar nga banka Botërore kërcënon Kanionin e Lengaricës; 

http://www.reporter.al/hidrocentrali-financuar-nga-banka-boterore-kercenon-
kanionin-e-lengarices 

- http://www.balkaninsight.com/en/article/albania-greens-rally-against-ëorld-bank-
financed-poëer-plant 

- Sikorova. K. dhe Gallop. Pippa. 2015, “Financimi i hidrocentraleve në zonat e 
mbrojtura në Europën Juglindore” Euronatur dhe Bankwatch, Dhjetor 2015. 

- E.Mazreku (2016), - Pushim i çështjes Lengarica, Prokuroria e Rrethit Gjyqësor 
Tiranë, depozituar më 24 qershor 2016 




