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PЁRMBLEDHJE
Për shkak të procedurave analitike me kosto të lartë, në programet e monitorimit të ujit,
cilësisë së sedimentit ujor i kushtohet shumë pak vëmendje. Megjithatë, sedimentet e ndotura
mund të ndikojnë në cilësinë e përgjithshme të mjedisit ujor. Sedimentet veprojnë mbi habitatet e
ndryshme ujore të cilët mund të jenë burim i ushqimit për njeriun. Për shkak të kushteve acidike
në traktin digjestiv, ndotësit nga sedimentet mund të bëhen të tretshëm në organizma dhe kështu
mund të realizohet bioakumulimi i tyre. Sedimenti dhe gjallesat në sistemet ujore gjithashtu
shërbejnë si burime të shpërndarjes së ndotjes dhe rikthimit të tyre si ndotës në shtresat e ujit.
Sigurimi i cilësisë së mirë të sedimentit është vendimtar për ruajtjen e ekosistemeve e bashkë me
këtë edhe mbrojtjes së duhur të jetës ujore dhe shëndetit të njeriut në përgjithësi.
Qëllimi i këtij studimi ka qenë analiza dhe vlerësimi i cilësisë së sedimentit në shtratin e
lumit Sitnicë. Zgjedhja e lumit Sitnica si rast për studim është bërë për arsye të zhvillimeve të
shumta (komerciale, industriale dhe bujqësore) përgjatë rrjedhjes së këtij lumi.
Metalet: Pb, Cd, Cu, Zn, Fe, Al, Mn, dhe Ni janë përcaktuar me metodën e
spektroskopisë së absorbimit atomik (SAA) dhe me spektrometrinë optike të emisionit me plazmë
të çiftuar me induksion (ICP-OES). Në përgjithësi rezultatet nuk tregojnë variacione të shprehura
në varësi nga metoda e zbatuar për matjen e tyre.
Ndotësit me përqendrim më të lartë në sediment sipas këtij studimi rezultojnë: plumbi,
kadmiumi, bakri, zinku dhe nikeli. Përqendrimet maksimale të këtyre elementeve rezultuan 88.23,
20.05, 81.8, 209.2 dhe 72.2 mg/kg. Vendmostrimi S2 (Lismir) besohet të jetë më pak i ndoturi,
pasi në këtë vendmostrim gjithmonë janë regjistruar sasitë më të ulëta të metaleve toksikë.
Nivelet kritike të ndotjes së sedimentit me plumb, bakër, zink dhe kadmium janë fituar
gjithmonë nga mostrat e pikës S-7, me kadmium nga mostrat e pikave S-3, S-4 dhe S-5 dhe me
nikel nga mostrat e pikës S-1.
Të gjitha ndotjet e sedimentit të lumit Sitnicë janë me prejardhje antropogjene.
Për një studim më të plotë, rekomandohet rritja e frekuencës së marrjes së mostrave edhe
në zonat me aktivitet bujqësor dhe pesticidet të merren si parametër për vlerësimin e cilësisë së
sedimentit.
Fjalë kyçe: sedimenti ujor, spektroskopia e absorbimit atomik, spektrometrinë optike te emisionit
me plazmë të çiftuar me induksion, lumi Sitnicë
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ABSTRACT
Sediments may provide the substrate for organisms and through interaction with
the overlying waters play an essential role in the aquatic ecosystem. Contaminated
sediments are crucial indicators of pollution in aquatic environments and can be defined
as soils, sand, organic matter, or minerals accumulated at the bottom of a water body.
The aim of this study was to monitor heavy metal levels of lead, cadmium, cooper and zinc in
sediment samples of Sitnica River. To determine the concentration level, and the source of
pollution of heavy metals the sediment samples were chemically analyzed. The sediment samples
were collected at six sites of the Sitnica River between Lipjan and Mitrovica, and the study
(monitoring) was done during year 2013. The concentration of heavy metals was determined
using AAS and ICP-OS.

Many of the sediments in rivers, have been contaminated by pollutants. These
pollutants are directly discharged by industrial plants and municipal sewage treatment
plants, others come from polluted runoff in urban and agricultural areas, and some are the
result of historical contamination.
The concentrations level of heavy metals generally decreases as Sitnica river flows
downstream, while significant increase of metals content was observed as the river flows upper
stream within the influenced industrial zone of Obiliq. Unlike, the lead and cadmium level which
were recorded with a higher value concentration in 2013, the concentrations of cooper and zinc
were lower at most sites in comparison to other previous year’s measurements (1981-1985). The
high level of lead and cadmium may be due to activity of the Thermal Power Plant of Kosovo
situated close to district of Sitnica River.

Key words: Sediment, heavy metals, AAS, ICP-OS, Sitnica River
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HYRJE
Sot gjithnjë e më shumë pranohet që mbrojtjes së mjedisit duhet ti jepet prioritet
më i artë sepse nga ajo varet vetë ruajtja e vazhdimësisë së jetës. Resurset e Tokës në
vdimsi harxhohen. Mbishfrytëzimi, dëmtimi dhe ndotja e sistemeve të saj mbi mundësitë
regjeneruese të Tokës ka çuar në pasoja të rënedsishme për jetën në te. Civilizimi ynë
është sot i rrezikuar për shkak se vetë njerëzit duke keqpërdorur burimet natyrore dhe
duke dëmtuar sistemet natyrore e kanë shtyrë Tokën në kufinjët e kapacitetit të saj.
Uji është substancë e patjetërsueshme për botën e gjallë, substancë pa të cilën nuk do të
kishte jetë në Tokë, të paktën jo në mënyrën që ne e njohim. Ai paraqet një prej sfidave
më të mëdha të njerëzimit në shekullin XXI.
Sedimenti paraqet njërin nga mjediset e mundshëm për vëzhgimin e sistemeve
ujore. Nivelet e substancave ndotëse në sedimentet mund të shërbejnë si një tregues
integral i ndotjeve për periudhë kohore relativisht të gjatë, për dallim nga nivelet e tyre në
ujëra që pasqyrojnë nivelin momental të ndotjes, pra mund të shërbej si “arkiv”. Metalet e
rënda në mjedisin e pandotur natyror janë në përqendrime relativisht të ulëta, mirëpo
rritja e përqendrimit të tyre në kohën e fundit ka marrë hov të madh në natyrë e
posaçërisht në ndotjen e lumenjve si dhe depozitimin i tyre në sediment, kjo rritje e
madhe ka ndodhë gjatë dekadave të fundit për shkak të aktivitetit njerëzor duke përfshirë
punët minerare, djegien e karburanteve fosile, si dhe aktivitete të tjera natyrore dhe
antropogjenë. Ndotja e mjedisit me metalet e rënda është një nga shqetësimet më të
mëdha në botë.
Lumenjtë janë sisteme hidraulike dinamike, në të cilat mekanizmi i ndotjes në
shtyllën ujore ndryshon në mënyrë të vazhdueshme. Megjithatë, për të përcjellë
ndryshimet e cilësisë së sedimentit të depozituar, mund të nevojiten periudha të gjata
kohore, me muaj e vite (Meybeck, 1996).
Përveç ujit, sedimentet gjithashtu janë përgjegjës për transportin ujor të materieve
ushqyese dhe ndotësve tjerë në mjediset akuatike. Sedimentet janë të njohur si marrës të
ndotësve hidrofobik që vinë në shtratin ujorë të sistemeve natyrale (McCready, 2006).
Sedimentet e lumenjve janë burime potenciale të ndotjes dhe toksicitetit për organizmat
ujore dhe cilësinë e ujit. Sipas Marcus (1991), sedimentet shërbejnë si burime të
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shpërndarjes së ndotjes së shtresave të trupit ujorë duke u rikthyer kështu si ndotës në
kolonën e ujit (ri-pezullimi). Prandaj, sigurimi i cilësisë së mirë të sedimentit ujorë është
vendimtar për ruajtjen e ekosistemeve ujore e bashkë me këtë edhe mbrojtje të duhur të
jetës akuatike dhe shëndetit të njeriut. Një gjë e tillë mund të arrihet përmes krijimit të një
niveli të caktuar mbrojtës.
Për shkak të procedurave analitike me kosto të lartë, në programet e monitorimit
të ujit, cilësisë së sedimentit ujor i kushtohet shumë pak vëmendje. Megjithatë,
sedimentet e ndotura mund të ndikojnë në cilësinë e përgjithshme të mjedisit ujor.
Sedimentet veprojnë mbi habitatet e ndryshme ujore të cilët mund të jenë burim i
ushqimit për njeriun. Për shkak të kushteve acidike në traktit digjestiv, ndotësit nga
sedimentet mund të bëhen të tretshëm në organizma dhe kështu të çojë në paraqitjen e
bioakumulimit të tyre. Sedimenti dhe gjallesat në sistemet akuatike gjithashtu shërbejnë
si burime të shpërndarjes së kontaminimit të shtresave në trupin ujor të lumenjve dhe
rikthimit të serishëm të tyre si ndotës në shtyllën e ujit.
Sigurimi i cilësisë së mirë të sedimentit ujor është vendimtar për ruajtjen e
ekosistemeve ujore e bashkë me këtë edhe mbrojtjes së duhur të jetës akuatike dhe
shëndetit të njeriut në përgjithësi.
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KAPITULLI 1

1. KRITERET E VLERESIMIT TE SEDIMENTEVE UJORE
Kriteri i sedimenteve është përshkruar si një nivel i veçantë i mbrojtjes së sedimentit nga
ndotësit e rrezikshëm (USEPA, 1992). Duke u bazuar në shëndetin e njeriut, jetën në sistemet
ujore dhe të kafshëve të egra, Departamenti për Mbrojtjen e Mjedisit në shtetin e New York-ut në
SHBA ka identifikuar pesë nivele për mbrojtjen e sedimentit (New York Sediment Screening
Criteria, 1991). Për të ndihmuar në vlerësimin e efekteve të mundshme negative në ndotje janë
zhvilluar udhëzues të shumtë për cilësinë e sedimenteve (Sediment Quality Guidelines SQGs).

Sedimentet dhe uji janë pjesë integrale të sistemeve aquatike natyrore. Në këtë
kuadër, cilësia e sedimenteve është e lidhur ngushtë me cilësinë e ujit, prandaj me plotë të
drejtë thuhet se fati i tyre është identik. Të gjitha ndryshimet që ndodhin tek uji janë pjesë
përcjellëse edhe e sedimenteve. Dihet se mbi burimet ujore veprojnë faktorë të lloj
llojshëm, të cilët pasuritë natyrore i ngarkojnë në trajta të ndryshme. Faktorët të cilët
veprojnë në resurset ujore vijnë nga zonat urbane, industritë dhe bujqësia. Të gjitha këto
veprimtari shfrytëzojnë ujin dhe janë të lidhura ngushtë me të. Veprimet e tjera vijnë nga
ndryshimet klimatike dhe reshjet atmosferike.
Për një kohë mjaft të gjatë resurset si, uji, toka dhe ajri nuk kishin çmim. Me
vlerësimin e tyre u arrit që shfrytëzuesit (përfshirë këtu edhe ndotësit) në mënyrë
racionale t’i përdorin ato dhe, në masë të konsiderueshme, të zvogëlohet shkalla e
eksploatimit dhe e degradimi të mëtejmë të ambientit jetësor.
Me urbanizim intensiv, ngritjen e standardit jetësor, zhvillimin e kapaciteteve
ekonomike ekzistuese dhe ngritjes së kapaciteteve të reja, rritën edhe kërkesat për ujë.
Krahas kësaj, shkarkimi i ujërave të përdorura pa kurrfarë trajtimi paraprak në rrjedhat
natyrore, rrit shkallën e ndotjes së burimeve ujore. Nisur nga ky këndvështrim, problemi i
ndotjes së ujërave dhe sedimenteve në të gjitha degët ekonomike (furnizimi me ujë,
shkarkimi i ujërave të ndotura, ujitja, lundrimi dhe hidroenergjetika), krahas dimensionit
shëndetësor, merr edhe dimension ekonomik.
1

Uji, përveç si resurs social dhe ekonomik, paraqitet edhe si faktor me rëndësi për
ambientin. Ky rol i ujit ka qenë i njohur edhe më herët, por për arsye të njohura, vlera e
tij sot është veçanërisht e shprehur.
Në natyrë, uji është i shpërndarë në hidrosferë, në të cilën përfshihen të gjitha llojet e
ujërave sipërfaqësore (në gjendje të lëngët dhe të ngurtë), ujërat nëntokësore dhe
lagështia në atmosferë. Uji është i vetmi resurs natyror i pashtershëm.
Njeriu me aktivitetet e veta prish ekuilibrin natyror dhe kështu ndikon në pjesët e
hidrosferës dhe në ciklin hidrologjik. Aktivitetet më të theksuara, të cilat ndikojnë në
burimet ujore janë: ndotja nga substancat toksike, substancat radioaktive, hedhurinat
industriale, plehrat minerale, herbicidet, pesticidet, derivatet e naftës, hedhurinat urbane,
ndotjet termale etj. Pasojat e veprimit të njeriut janë të shumta dhe brengosëse, por si më
të rëndësishme në kuptimin global, konsiderohen eutrofikimi i sistemeve akuatike, reshjet
acide dhe “efekti serë”.
Zhvillimi shoqëror-ekonomik në gjysmën e dytë të shekullit XX në përgjithësi
kushtëzohet me kërkesa gjithnjë në rritje për ujë dhe me shqetësimet lidhur me mbrojtjen
dhe kontrollin e cilësisë të burimeve ujore. Krahas kërkesave për shfrytëzim të ujit, në të
njëjtën kohë, është formuar dhe zhvilluar vetëdija për aspektin ekologjik dhe pasojat e
ndotjes së ujërave. Kështu, gjithnjë e më shumë i kushtohet kujdes hulumtimit të
materieve ndotëse në hidrosferë, të atyre të akumuluara, të qëndrueshme, kancerogjene
dhe biogjene.
Bashkësia Ndërkombëtare ka nxitur aktivitete dhe projekte të shumta në fushën e
mbrojtjes dhe të kontrollit të cilësisë të ujit dhe sedimentit si: Konferenca e Kombeve të
Bashkuara për Ujin (Mar del Plate 1977), Konferenca Ndërkombëtare për Ujin dhe
Mjedisin (Dablin 1992), tubimi në Rio de Zhaneiro (1992) dhe veçanërisht aktiviteti për
fillimin e bashkëpunimit multilateral dhe bilateral në fushën e shfrytëzimit, mbrojtjes dhe
kontrollit të burimeve ujore. Këto aktivitete kanë nxitur komunitetin shkencor për
zhvillimin e programeve kombëtare në hulumtimin e cilësisë së ujit.
Në konferencën ndërkombëtare për ujin dhe mjedisin (Dablin 1992), uji është cilësuar
si pasuri natyrore për të cilën kanë të drejtë të gjithë. Duke marrë parasysh këtë cilësim,
uji është karakterizuar si “resurs i kufizuar dhe pasuri ekonomike”.
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Kujdesi për ruajtjen dhe menaxhimin e burimeve ujore është sfidë për të gjithë, në
mënyrë që të mos rrezikohen interesat e gjeneratave të ardhshme dhe me qëllim që
njëkohësisht të kemi shfrytëzim efikas dhe të kënaqshëm.Problematika e mbrojtjes së
ujërave është fushë multidisiplinare, e cila në vete bashkon disa shkenca si:
klimatologjinë, hidrologjinë, kiminë, biologjinë, informatikën dhe një varg disiplinash të
tjera shkencore.

1.1.

Shtrimi i problemit

Lumi është sistem hidraulik dinamik, në të cilin mekanizmi i ndotjes së shtesave
ujore mund të jetë i ndryshueshëm. Megjithatë, për të përcjellë ndryshimet e cilësisë së
sedimentit të depozituar, kërkohet kohë dhe e gjithë kjo mund të zgjasë me muaj ose edhe
me vite (Meybeck, 1996). Çrregullimet natyrore (vërshimet, thatësira) mund të shpien
deri te suspensioni i materieve ndotëse nga sedimentet në shtesat ujore dhe në këtë
mënyrë ndikojnë në cilësinë e ujit. Katër faktorët kryesorë të ndotjes së sedimenteve janë:
(1) grimcat e lëndëve organike, (2) lëndët ushqyese, (3) ndotësit organikë toksikë dhe (4)
ndotësit inorganikë toksikë (Thomas & Meybeck, 1996).
Për sqarimin e kompleksitetit të ndërlidhjes ujë-sedimentet në sistemet natyrore
është i domosdoshëm menaxhimi i integruar i tyre dhe, për këtë arsye, në vazhdim do të
paraqesim pikëpamjen tonë në lidhje më menaxhimin e integruar të ujit.

1.2.

Menaxhimi integral i burimeve ujore

Vlera dhe cilësia e jetës, si sot, ashtu edhe në të ardhmen, mbështetën në përmbushjen
gjithnjë në rritje të kërkesave themelore për ujë, duke mos e dëmtuar ambientin. Mënyra
e zhvillimit të qëndrueshëm kërkon qasje të njëjtë në tri aspektet kyçe të veprimtarive
ekonomike, mjedisore dhe shoqërore. Nëse trendët e zhvillimit shoqëror në nivel global
nuk ndryshojnë së shpejti, njerëzimi do të ballafaqohet me probleme serioze, kryesisht të
gjeneruara nga furnizimi me ujë dhe mbrojtja e ambientit.
Menaxhimi i qëndrueshëm është përgjigje në procesin e vazhdueshëm të
përkeqësimit të cilësisë së ujit dhe qasjes ndaj sasive të nevojshme të ujit. Për
qëndrueshmërinë e sistemeve ujore është më se e nevojshme të vendoset baraspesha
ndërmjet kërkesës për ujë dhe sasive të disponueshme. Me menaxhimin integral të
ujërave sigurohet menaxhimi i qëndrueshëm i kërkesave për ujë dhe zhvillim i burimeve
ujore. Mbrojtja e ujit nga ndotja dhe menaxhimi i ujit kanë rëndësi strategjike në
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zhvillimin e Kosovës. Menaxhimi adekuat i ujërave siguron shfrytëzim të qëndrueshëm të
ujit në periudha afatgjata.
Për t’i arritur qëllimet e dëshiruara nevojitet që nga analiza e gjendjes ekzistuese
të përpunohen parimet e qasjes së re për planifikimin, zbatimin dhe mbledhjen e të
dhënave (sistemi informativ i ujërave) të cilat duhen të jenë në pajtueshmëri me
Direktivat e Unionit Evropian (WFD). Sistemi informativ i ujërave duhet të jetë bërthama
strategjike informative e menaxhimit të ujërave.
Qasja e zhvillimit të qëndrueshëm tekniko-teknologjik është sfidë e përcjellë me
rritjen e presioneve mbi resurset natyrore. Problemet lidhur me ujin dhe sedimentin mund
të trajtohen si probleme më serioze, sepse prej ujit, në masë të madhe, varet prodhimi i
produkteve ushqimore, energjisë dhe mbrojtja e mjedisit.
Në përgjithësi, sikurse te të gjitha resurset natyrore, ashtu edhe te resurset ujore ekziston
një disharmoni ndërmjet dëshirës, mundësisë dhe kërkesave, nga njëra anë, dhe pasurive
natyrore, nga ana tjetër. Kjo disharmoni thellohet në vazhdimësi dhe si prioritet paraqitet
nevoja e ndalimit të këtij trendi, zvogëlimit dhe në fund vendosja dhe ruajtja ekuilibrit.
Kërkesat për ujë rritën në shkallë të lartë, gjë që deri tash nuk është parë në
histori. E gjithë kjo çon në paragjykimin se në një të ardhme të afërt do të shkaktohen
kriza në lidhje me shfrytëzimin e ujit. Rritja e vazhdueshme e numrit të banorëve, e
nevojës për prodhimin e ushqimit, shpenzimit të ujit në industri dhe në degë tjera rrisin
kërkesat për ujë, kërkesa këto që vështirë mund të plotësohen nga shumë vende të botës.
Rritja e popullsisë, degradimi i tokës nga ndërtimet joracionale në hapësirë, thatësira dhe
vërshimet janë të përcjella me viktima të reja njerëzore dhe dëme të mëdha materiale.
Krahas kësaj, ekziston edhe frika nga ndryshimet klimatike dhe hidrologjike, të cilat
mund të shkaktojnë probleme të tjera shtesë. E gjithë kjo, në dhjetë vitet e fundit në botë,
rezulton më një qasje të re ndaj ujit, gjë që çon në ndërkombëtarizimin e këtij problemi.
Në lidhje me këtë problem janë miratuar konventa, janë arritur kontrata e marrëveshje, në
nivele të ndryshme, me të cilat bëhen përpjekjet për zbutjen e këtyre problemeve dhe
shmangien e konflikteve potenciale të ndërlidhura me shfrytëzimin e ujit. Bashkimi
Evropian ka përcaktuar politikat afatgjata me aprovimin e Direktivave për Ujin (WFD),
sipas të cilave në dy deceniet e ardhshme do të zhvillohen aktivitete në sektorin e ujërave
brenda Bashkimit Evropian. Të gjitha këto ndryshime krijojnë kushte të reja dhe ambient
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të përshtatshëm për zhvillimin dhe menaxhimin e ujërave edhe në Kosovë.Është i njohur
fakti se në dekadën e fundit të shekullit të kaluar, në veçanti në vitet 1998 – 1999,
funksionet vitale të hidroekonomisë kosovare janë dëmtuar dukshëm (Daka & Ahmeti,
2002). Pasojat negative janë evidente edhe pse mund të duken= jologjike. Krahas
dëmtimeve të mëdha në infrastrukturën e hidroekonomisë, veçanërisht kur kemi të bëjmë
me sistemin për mbrojtje nga ujërat, është shkatërruar, si baza e të dhënave, ashtu edhe
sistemi informativ i monitorimit, gjë që shkakton vështirësi të mëdha në rivendosjen e
sistemit të ri monitorues. Vështirësitë e këtilla gjenerohen edhe më shumë kur kemi
parasysh se në hapësirën e “lirë”, të krijuar pas luftës, futen grupe “ekspertesh” të
brendshëm dhe të jashtëm, të cilët nën patronatin dhe financimin e majmë të bashkësisë
ndërkombëtare japin aso zgjidhjesh, sipas të cilave ujërat janë ose duhet të jenë në pronën
e ndërmarrjeve publike të zonave ujore, konstatim ky që nuk qëndron, dhe, sipas tyre,
mbrojtja e ujërave nuk është në domenin e menaxhimit integral të ujërave dhe konstatime
të ngjashme. Në vend që të gjitha këto forca të orientohen për të ndihmuar në mënyrë të
drejtpërdrejtë dhe konkrete sektorin ekzistues të ujrave, që ai të rimëkëmbet dhe
gradualisht, duke i zgjidhur problemet ekzistuese, të transformohet në një sektor
bashkëkohor, ato shkapërderdhën në gjetjen dhe vendosjen e zgjidhjeve të cekura më
sipër dhe vazhdojnë me destruksionet e tyre ndaj, siç thonë ata, hidroekonomisë së
“centralizuar”.
Resurset e kufizuara të ujërave të ëmbla dhe shpërndarja joracionale e tyre në tokë
në të ardhmen do të jetë faktor kufizues për zhvillim në përgjithësi. Sipas agjendës 21,
bujqësia është shpenzuesi më i lartë i ujit në botë. Prodhimtaria bujqësore, nga njëra anë
paraqitet si veprimtari primare, derisa nga ana tjetër ajo është burim mjaft i fuqishëm
potencial i ndotjes së tokës dhe ujit si resurse elementare natyrore. Të dhënat tregojnë se
në botë mbi 70% e sasisë së ujit përdorët për ujitje, 20% për industri dhe diku 6% për
amvisni (WWC, 2000).
Në vendin tonë mungojnë shënimet, por sipas parashikimeve të mëparshme në
Kosovë ka qenë e paraparë që në vitin 2000, 19% e sasisë së ujit të përdorët për amvisni,
39% për industri dhe 42% për bujqësi (IVP, 1983).
Koncepti i menaxhimit integral të burimeve ujore bazohet në parimet e
konferencës së Dablinit (1992), koncepte këto që ujin e trajtojnë si burim të vlefshëm
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ekonomik, të cilin duhet menaxhuar në mënyrë të hapur, më pjesëmarrje dhe trajtim të
barabartë të shfrytëzuesve dhe publikut. Në vendet e zhvilluara, kohëve të fundit, është
bërë e qartë se problematika e menaxhimit të ujit nuk mund të zgjidhet vetëm me qasje
teknike. Fazës së ndërtimeve, si masë kyçe për sigurimin afatgjatë të ujit për qëllime të
ndryshme, po i vjen fundi dhe se, më qëllim të ruajtjes së shfrytëzimit të qëndrueshëm të
ujit dhe ambientit, po vjen koha e menaxhimit. E gjithë kjo lë të kuptohet se më pak do të
ndërtohet, më tepër do të menaxhohet. Mirëpo, kjo qasje ndryshon nga një vend në
tjetrin, varësisht nga pasuritë ujore dhe shkalla e zhvillimit të shfrytëzimit të tyre. Është e
njohur, që në aspektin hidroekonomik, për momentin, në Kosovë ka nevojë të ndërtohet
më shumë, por krahas kësaj njëkohësisht duhet të përgatitemi seriozisht edhe për
menaxhimin produktiv të ujërave (Zinck & Farshad, 1995).
Shtimi i numrit të popullsisë, shpenzimi joracional dhe ndotja e të gjitha formave
ekzistuese të burimeve ujore kanë iniciuar kriza regjionale. Pasojë e këtyre krizave janë
katastrofat ekologjike në hapësira të mëdha, por edhe konfliktet luftarake midis shteteve
që ndajnë resurset ujore. Me qëllim të evitimit të këtyre proceseve negative, veçanërisht
për resurset ujore të zonave kufitare, në menaxhimin e tyre gjithnjë e më shumë dhe në
mënyrë të drejtpërdrejtë janë të kyçura politika, drejtësia dhe ekonomia. Qëllimi
përfundimtar i këtyre angazhimeve është sigurimi i zhvillimit të qëndrueshëm, shmangia
e e konflikteve apo, thënë thjesht, menaxhimi integral i burimeve ujore.
Uji si kuptim gjeofizik mund të definohet nga tre faktorë: (1) sasia, (2) cilësia dhe
(3) lokacioni. Menaxhimi i burimeve ujore është i pamundur pa i marrë parasysh
njëkohësisht të tre këta faktorë. Është e papranueshme qasja, e cila kohëve të fundit po
paraqitet në shumë qarqe të ndryshme në relacionin ujë-ambient, sipas së cilës insistohet
në veçimin e cilësisë së ujit nga sasia e përgjithshme e tij (burimi ujor) (Grives, 1998).
Menaxhimi integral i burimeve ujore si koncept është mjaft kompleks dhe është në
varësi të drejtpërdrejtë me zhvillimin e qëndrueshëm (zhvillimin dhe mbrojtjen e
ambientit). Si i tillë, ai e nxjerrë sektorin e ujërave nga qarqet e ngushta të veprimit, në
qarqe të cilët gjenerojnë procesin e ndryshimit, si dhe nga menaxhimi i paqëndrueshëm,
në menaxhimin e qëndrueshëm të burimeve ujore. Menaxhimi integral i burimeve ujore
është urë lidhëse ndërmjet zhvillimit të qëndrueshëm dhe ambientit. Komponentët
themelorë integruese të tij janë: (Dumanski, 1994).
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Pandashmëria e menaxhimit të cilësisë dhe sasisë së ujit, respektivisht
pandashmëria e shfrytëzimit dhe mbrojtjes së burimeve ujore, si dhe menaxhimi i
situatave të jashtëzakonshme;



Vendosja e niveleve për menaxhimin e burimeve ujore në njësitë hierarkike në
rrjedhat dhe nënrrjedhat e lumenjve, dhe



Koordinimi i zhvillimit dhe menaxhimit të burimeve ujore, tokës dhe burimeve të
tjera që kanë të bëjnë me ujin.
Uji përdorët për qëllime të ndryshme dhe rrjedhimisht ka ndikim të përgjithshëm,

si në sektorin ekonomik, ashtu edhe në sektorin joekonomik, posaçërisht në gjendjen e
ambientit. Nisur nga ky konstatim, qasja integrale, e cila nënkupton integrimin horizontal
dhe vertikal, ka rëndësi të veçantë për menaxhim të suksesshëm. Zbatimi i qasjes
integrale në menaxhimin e ujërave duhet të zhvillohet përmes forcës reale punuese, e cila
do të jepte rezultate dhe në asnjë mënyrë me qasje teorike gjenerike të zgjedhjes së
problemit pa aktivitete të përditshme dhe afatgjatë. Kjo nënkupton optimizmin e
shfrytëzimit të ujit për të gjitha qëllimet, duke përfshirë edhe mbrojtjen e ambientit, në
kuptim të gjerë, sigurimin e dobive nga uji për një afat të gjatë, respektivisht shfrytëzimin
e qëndrueshëm të ujit. Planet integrale për menaxhimin e pasurive ujore duhet të jenë
reale në raport me treguesit fizik të sistemit natyral, por edhe ndaj treguesve të sistemit
shoqëror ekonomik, në mënyrë që të mund të përmbushën kërkesat e shfrytëzuesve
(WFD, EU, 2000).
Politikat e menaxhimit të burimeve ujore dalin nga, të drejtat e qytetarëve për jetë
dhe ambient të shëndoshë, si dhe nga direktivat e BE, ku ujit i është dhënë një status i
veçantë si pasuri natyrore e pazëvendësueshme me interes kombëtar. Cilësia e kënaqshme
e ujit si element esencial në ambient, paraqet bazën themelore të mbijetesës së qenies
njerëzore dhe për këtë arsye duhet t’i kushtohet kujdes i veçantë. Për këtë arsye,
menaxhimi i ujërave është detyrë me përgjegjësi, që duhet zgjidhur në mënyrë
sistematike dhe të përhershme, duke pasur kujdes për interesat kombëtare, por edhe për
obligimet ndërkombëtare (Zinck, & Farshad 1995).
Me menaxhim integral kërkohet që pasuritë ujore të menaxhohen si pjesë
përbërëse e zhvillimit shoqëror ekonomik në nivel kombëtar Menaxhimi në mënyrë
aktive duhet të avancojë zhvillimin e qëndrueshëm shoqërorekonomik përmes aktivitetit
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të harmonizuar në mënyrë të njëjtë, si në furnizim me ujë, ashtu edhe në kërkesat për ujë.
Parimet themelore të kësaj qasjeje janë: (Dumanski, 1994).


zhvillimi i qëndrueshëm,



menaxhimi me kërkesat e ujit,



pjesëmarrja e publikut dhe



ngritja e kuadrove - fitimi i njohurive të reja.

Të gjitha këto aspekte në mënyrë të veçantë janë theksuar në direktivat e BE-së (WFD),
të cilat, në fakt, si bazë të politikës së vet të menaxhimit të ujit, vendosin menaxhimin
integral të burimeve ujore. Kriteret themelore të realizimit të menaxhimit integral të
ujërave, të cilët marrin parasysh edhe kushtet shoqëror, ekonomike dhe natyrore, janë
plotësisht të njëjta me ato të zhvillimit të qëndrueshëm:


efikasiteti ekonomik në shfrytëzimin e ujërave,



qëndrueshmëria e ambientit dhe ekosistemit, dhe



barazia në shfrytëzimin e ujërave ndërmjet banorëve dhe gjeneratave.

Koncepti i menaxhimit integral të ujërave, krahas tjerash, merr parasysh edhe të gjitha
elementet komplementare të sistemit efikas të menaxhimit të ujërave, të cilët duhen
zhvilluar dhe forcuar:


rëndësinë e ambientit në të cilin zhvillohet procesi,



rolin e institucioneve dhe



mekanizmat menaxhues.

Realizimi i detyrave të veçanta në procesin e menaxhimit integral të burimeve ujore
zhvillohet në disa faza të përcjella me shumë aktivitete për se cilën fazë. Fazat themelore
në aktivitetin e zgjidhjes së detyrave përkatëse në sistemin e menaxhimit të ujërave janë:
planifikimi, projektimi, ndërtimi, mirëmbajtja dhe monitorimi. Hapi kyç në zbatimin e
konceptit integral është planifikimi, pasi që të gjithë hapat tjerë janë vetëm realizues të
planit (Lee & Jones-Lee 1998).
Plani integral i menaxhimit të ujërave të pellgut lumor është bazë nga e cila
zbatohet menaxhimi integral i burimeve ujore dhe është parakusht për menaxhim të
qëndrueshëm të ujërave për një regjion të caktuar. Për fat të keq, ende nuk kemi drejtime
teknike të detajuara, si dhe rezultate praktike të besueshme mbi bazën e të cilëve do të
mund të vendoseshin parimet teorike, të cilat do të mund të zbatoheshin në praktikë. Nuk
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ekzistojnë drejtime të përcaktuara për të gjitha fushat në të cilat në mënyrë precize do të
përcaktohej ambienti i qëndrueshëm, barazia ndërmjet qytetarëve e gjeneratave, dhe
njëkohësisht edhe përparimi ekonomik. Pa zhvillim shoqëroro-ekonomik nuk ka mundësi
të mbrojtjes kualitative të ambientit, ndërsa pa mbrojtjen afatgjatë të ambientit nuk ka
menaxhim të qëndrueshëm të ujërave.
1.2.1. Monitorimi në funksion të menaxhimit
Në menaxhimin e ujërave një rëndësi të veçantë paraqet monitorimi i ujërave dhe
sedimenteve. Nisur nga kjo, vendosja dhe ruajtja e ekuilibrit mbështetet në menaxhimin e
monitorimit të ujërave. Menaxhimi i monitorimit të ujërave është proces i komplikuar.
Asnjë disiplinë nuk mund të menaxhoj në mënyrë të pavarur me këtë problematikë. Me
ndërlidhjen e njohurive të ndryshme shkencore dhe me punë ekipore mund të rritet niveli
i shfrytëzimit të njohurive të përgjithshme në jetësimin e menaxhimit të ujërave.
Menaxhimi i suksesshëm i monitorimit të cilësisë së ujërave lidhet ngushtë me
shkallën e përmbushjes së qëllimit kryesor, i cili ka dy karakteristika (Lee, 1998):
1. Ruajtjen dhe zhvillimin e pasurive natyrore dhe atyre të krijuara.
2. Menaxhimin e arsyeshëm të burimev ujore në mënyrë që të krijohen kushte për
arritjen e interesave të përgjithshme.
Në menaxhimin e monitorimit të cilësisë së ujit duhet përfshirë:


Mbrojtja e cilësisë së ujërave dhe sedimentit



Menaxhimi i cilësisë së ujërave dhe sedimentit



Kontrolli i ndotjes së ujërave dhe sedimentit

Faktorët e sipërpërmendur janë pjesë esenciale në sigurimin e mbrojtjes së cilësisë së
mjedisit, në kuadër të sistemit të menaxhimit të mjedisit, parimet kyçe të të cilit janë të
përfshira në standardet ndërkombëtare (ISO).
1.2.2.

Specifikat në menaxhimin e cilësisë të ujërave

Në kuadër të menaxhimit të cilësisë dhe kontrollit të cilësisë vendin kryesor e ka
monitorimi. Me qenë se menaxhimi i cilësisë së ujërave dhe sedimenteve është aktivitet i
ndërlikuar, duhet të ketë parasysh dy procese diametralisht të kundërta në shfrytëzimin e
ujit: (Reidinger, 2001).
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1. Shfrytëzimi i ujit si lëndë e parë në proceset e ndryshme teknologjike, si resurs i
ujit të pijshëm, për vaditje në bujqësi etj.
2. Shfrytëzimi i ujërave si recipient i ujërave të shkarkimit.

Prandaj, në mbështetje të kësaj, duhet gjetur ekuilibri i qëndrueshëm midis këtyre dy
proceseve. Në vendet e zhvilluara, organizatat qeveritare dhe agjencitë e ndryshme kanë
nisur aktivitetet e tyre në lidhje me bashkëveprimin kompleks të këtyre dy proceseve.
Faktor më rëndësi në këtë proces janë ligji, marrëveshjet ndërkombëtare dhe partneriteti.
Mënyra bashkëkohore e menaxhimit të cilësisë së ujërave dhe burimeve ujore mbështetet
në qasjen integrale të kësaj problematike, duke përfshirë këtu edhe organet e pushtetit në
të gjitha nivelet dhe nga të gjithë sektorët.
Menaxhimi integral me ujëra është proces kompleks i ndarjes së burimeve të
kufizuara në mes të shfrytëzuesve të ndryshëm. Kjo duhet t’i eliminojë të gjitha konfliktet
e mundshme të interesave ndërmjet përdorimeve të ndryshme të shfrytëzimit të ujërave
dhe shfrytëzueseve dhe që, krahas kësaj, të ofrojë leverdi optimale në aspektin ekonomik,
pa pasoja për mjedisin.
1.2.3. Parimet themelore në monitorim
Dikur monitorimi bazohej në trajtimin e disa problemeve specifike për lokalitete
të caktuara dhe në përcaktimin e disa parametrave fiziko-kimik. Më vonë, u kuptua se
informacionet e marra në këtë mënyrë nuk mund të shfrytëzohen për strategjinë e re të
menaxhimit të cilësisë së ujit. Derisa në vendet e zhvilluara procesi i monitorimi është
zhvilluara me kohë, te ne, nga mesi i viteve 80-ta të shekullit të kaluar, janë bërë
përpjekjet e para për monitorimin e ujërave në përgjithësi, për t’u ndërprerë në fillimin e
viteve 90-ta, duke mos u vazhduar më deri në vitin 2003, kur iniciohet rifillimi i
pjserishëm i tij, nga ana e Ministrisë së Ambientit dhe Planifikimit Hapësinorë, përmes
Institutit Hidrometeorologjik.
Qëllimet globale të monitorimit të ujërave janë marrja e informacioneve për: (Lee and
Jones-Lee, 1998 dhe1999).
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Formimin e politikave të menaxhimit të ujërave, që nënkupton zbatimin e
përgjithshëm nacional, regjional dhe lokal të menaxhimit të ujërave në harmoni
me kërkesat për shfrytëzim të qëndrueshëm të burimeve ujore,



Ruajtja e cilësisë të ujërave.

Kontrolli permanent i parametrave përkatës të ujërave bëhet për të pasur një pasqyrë të
gjendjes së cilësisë së ujërave. Qëllimi është ruajtja e nivelit të cilësisë së ujërave në
kufijtë e lejuar dhe të rekomanduar. Qëllimi përfundimtar i monitorimit të ujit është:


Ruajtja dhe, atje ku është e nevojshme, krijimi i bazës informative, e cila do të
shërbejë për marrjen e masave adekuate në përmirësimin e cilësisë ekzistues;



Reduktimi i mbingarkimit me ndotës organikë, inorganikë dhe materie toksike;



Kondicionimi i cilësisë së ujërave për përdorim të veçantë (uji i pijshëm, për ujitje
etj.) dhe



Përcaktimi i shkallës së mbrojtjes.

1.2.4.

Projektimi i monitorimit

Në projektimin e monitorimit duhet të definohen qasja dhe kriteret e
domosdoshme. Pikënisje për strategjinë e monitorimit janë informatat e nevojshme dhe
njohuritë mbi situatën në teren. Vlerësimi i cilësisë së ujërave dhe funksionimi ekologjik i
sistemit akuatik kërkon integrimin e tri kategorive të monitorimit (Ward, 1990):
1. Analizat fiziko-kimike të ujit, materiet e suspenduara, sedimentet dhe organizmat
ujorë;
2. Vlerësimi eko-toksikologjik me metodat e hulumtimeve biologjike dhe metodat
biologjike të rëndësisë së hershme, dhe
3. Vrojtimet biologjike.
Me kombinimin e këtyre tri metodave monitoruese fitohet pasqyrë e qartë për cilësinë e
ujit, si dhe të dhënat për projektimin efikas dhe ekonomik të monitorimit.
1.2.5.

Planifikimi i monitorimit

Elementet kryesore të planifikimit të monitorimit janë:


Informacionet e nevojshme që sigurojnë strategjinë e monitorimit;



Koncepti i sistemit të monitorimit (lloji i monitorimit);
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Aspekti organizativ;



Plani i definimit dhe i implementimit dhe



Analiza e rrezikut me të cilën parashihen elementet që mund të çojnë në gabimet e
mundshme në sistemin e monitorimit.

Në planifikimin e monitorimit, në të shumtën e rasteve, marrin pjesë ekspertët e profileve
të ndryshme, të cilët vendosin ku do të merren mostrat, cilët parametra do të përcaktohen
për secilën mostër, sa herë do të merren mostrat (intervalet e marrjes së mostrave) etj.
Monitorimi i cilësisë së ujërave mund të kategorizohet sipas.


Kohëzgjatjes së monitorimit;



Vëllimit të matjeve;



Rëndësisë së ujit në ciklin hidrologjik;



Instrumenteve bashkëkohore dhe



Sistemit të informacioneve për menaxhim;

Nëse monitorimi zhvillohet në disa vende të caktuara ku bëhet marrja e mostrave dhe
nuk është i paraparë me plan përfundimi i tyre, atëherë kemi të bëjmë me
monitorimin e mjedisit (ambient monitorim). Ndërkaq, kur kemi të bëjmë me
monitorimin e vendeve të caktuar, atëherë ky paraqet monitorim afatgjatë. Në këtë
mënyrë behët përshkrimi i gjendjes së cilësisë së ujërave në një regjion më të gjerë
dhe për një periudhë më të gjatë kohore.
1.2.6.

Kornizat e monitorimit

Ward me bashkëpunëtorë (1990) kanë dhënë kornizën për vendosjen e sistemit të
monitorimin në pesë pika.
1. Përcaktimi i informatës së duhur në menaxhim,
2. Përcaktimi i informatave që mund të merren nga monitorimi,
3. Projektimi i rrjetit të monitorimit,
4. Dokumentimi i procedurave për grumbullimin e të dhënave,
5. Dokumentimi i procedurave për kryerjen dhe shpalljen e informatave.
Dy pikat e para kushtimisht janë të lidhura në mes vete. Fillimisht, duhen harmonizuar
informatat e domosdoshme për menaxhimin e cilësisë me mundësitë e monitorimit,
pastaj të kalohet në zhvillimin e sistemit nëpër tri pikat në vazhdim.
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Në bazë të asaj që u tha deri më tani për definimin e plotë të monitorimi është e
nevojshme të definohen të dhënat dhe informatat sipas kornizës së monitorimit, në të
cilën përfshihen:


Cilësia e ujit dhe sedimentit;



Marrja e mostrave;



Analizat laboratorike;



Menaxhimi i të dhënave;



Analiza e të dhënave;



Hartimi i raportit;



Shfrytëzimi i informacioneve dhe



Kuptimi i cilësisë së ujit dhe sedimentit;

Qëllimi final i monitorimit është marrja e informatave të besueshme dhe përkatëse për
gjendjen e cilësisë së ujërave për periudhën e dhënë kohore. Informatat e duhura kanë
natyrë dinamike dhe kërkojnë revizion të pandërprerë të strategjisë së mbledhjes së të
dhënave. Të dhënat e mbledhura përpunohen në mënyrë që të mund të shfrytëzohen
menjëherë dhe në të ardhmen.
Shpallja e informatave është stadi final i programit të menaxhimit me të dhënat e
monitorimit dhe shpallja bëhet sipas protokollit të paraparë më parë.
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KAPITULLI

2

CILËSIA E SEDIMENTIT
2. ANALIZA DHE VLERËSIMI
2.1.

Sedimenti në lumë

Sedimentet dhe grimcat e tokës në lumë kryesisht vijnë nga procesi i erozionit të
shkëmbinjve. Ata mund të ndryshohen më tej nga proceset e formimit të tokës. Me
transportin (bartjen) e sedimenteve apo grimcave të tokës nga masa e lëngët, para se të
njëjtat të depozitohen në fund të ujit në shtratin e lumit, ndodh sortimi (veçimi) i tyre në
fraksione minerale të lidhura me madhësi të llojeve të ndryshme. Risuspenzimi
(ripezullimi) dhe transferimi i mëtutjeshëm i sedeimentit mund të ndodhë para se të arrijë
në pikën e fundit të shtresimit në shtratin e lumit. Kompozitat (përbërjet) e sedimenteve
ndryshojnë si rezultat i futjeve (inputeve) të grimcave organike dhe inorganike autoktone
(p.sh. kalciti, hidroksidi i hekurit, etj.). Modifikimi mund të ndodhë për shkak të
ndryshimit kimik gjatë periudhave të depozitimit (precipitimit). Në këtë mënyrë,
mineralet e caktuara tentojnë, që brenda rrezes së vet të formojnë grimca me madhësi
karakteristike, me lidhje të drejtpërdrejtë midis madhësisë dhe mineralogjisë së tyre.
Përveç kësaj, ekziston edhe marrëdhënia e caktuar ndërmjet madhësisë së grimcave dhe
prejardhjes (origjinës) së saj. (Thomas R. and Meybeck M., 1996).
2.2.

Përbërja e sedimenteve
Janë të njohura dy burime kryesore të sedimenteve natyrore:

1. Sedimentet që vijnë nga produktet e shkëmbinjve kontinental dhe erozioni i tokës
dhe
2. Sedimentet që vijnë nga materialet autoktone, të cilat janë formuar brenda trupit
ujor.
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Erozioni i tokës dhe shkëmbinjve vjen si rezultat i agjenteve (shkaktarëve) të ndryshëm të
erozionit (si p.sh. rrjedhat e ujërave natyrore). Më përjashtim të ndikimit të aktiviteteve
njerëzore, erozioni natyral, në të shumtën e rasteve, ndodhë në zonat malore dhe në zonat
me aktivitet vullkanik. Erozioni natyrorë ka shënuar rritje edhe si rrjedhojë e
ndryshimeve klimatike që përcillen me katastrofat natyrore të shkaktuara nga vërshimet e
ndryshme, thatësirat me theks të veçantë në zonat tropikale.
Materialet autoktone zakonisht rezultojnë nga mbeturinat organike të bimëve që
rriten në sistemet akuatike. Në mungesë të ndikimit të aktivitetit të njeriut, përqendrimi i
materialit autokton në ujë është i ulët, gjë që lë të kuptohet së njeriu, me aktivitetet e veta
të ndryshme, ka ndikim të theksuar në rritjen e materialit autokton në sistemet ujore në
natyrë.
Përfundimisht mund të themi se elementet e ndryshme në përmbajtjen e
sedimentit me origjinë antropogjene janë kryekëput fryt i aktiviteteve të ndryshme të
njeriut. Elementet (materiet) me prejardhje antropogjenike në mënyrë të drejtpërdrejtë
mund të ndikojnë në përbërjen e sedimenteve natyrore dhe në këtë mënyrë të ndryshojnë
vetitë e tyre dhe të shkaktojnë ndotje, jo vetëm të sedimentit, por edhe të kenë ndikim te
drejtpërdrejtë në cilësinë e ujit dhe në botën e gjallë të sistemeve akuatike. Ndër ndotësit
më të rrezikshëm të sedimenteve natyrore janë kimikatet me prejardhje antropogjenike,
materie këto që gjithnjë e më shumë po gjejnë përdorim në veprimtari të ndryshme
njerëzore.
Ndotësit me prejardhje antropogjene mund të shpërlahen dhe kështu të fitohen
grimcat e vogla në ujë, të cilat, si të tilla, barten më tej në largësi të mëdha nga vendi
(pika) i origjinës dhe kështu depozitohen në sedimentin e shtratit të lumit.
Në tabelën 2.1 është dhënë përkufizimi për katër kategoritë kryesore të ndotësve të
sedimenteve.

15

Tabela 2.1. Kategoritë kryesore të ndotëseve të sedimentit (e modifikuar sipas R. Thomas
M. Meybeck, 1996).
Klasa

e

ndotësit

Burimi/Mekanizmi

Ndotësit

Grimcat

Substancat e tretura organike të absorbuara

Materia

organike

me

organike

nga tretësira në grimcat minerale si p.sh

origjinë bimore ose shtazore

grimcat shkëmbore ose në gjallesat që jetojnë
në ujë siç janë algat.
Materiet

Materiet ushqyese në mënyrë aktive

Materiet më të rëndësishme

ushqyese

këmbehen ndërmjet ujit dhe sedimentit.

ushqyese, të absorbuara në

Materiet ushqyese mund te jenë të lidhura për

sediment, të cilat janë të

sedimentin por të njëjtat, në kushte të caktuar,

domosdoshme për rritjen e

mund të rimobilizohen dhe të suspendohen (ri

bimëve janë fosforit dhe

pezullohen) në ujë.

azotit

Ndotësit

p.sh. të kontrolluar nga proceset e ndryshme:

Metalet e rënda të sorbuara,

toksik

adsorbimi dhe desorbimi, thithja dhe riciklimi,

p.sh Arsen

inorganik

kushtet redokse

Ndotësit

p.sh. të kontrolluar nga karakteristikat

Komponimet

toksik

hidrofile/hidrofobe dhe tretshmërisë së

organoklorure,

organik

lipoideve (liposolubility)

hidrocarburet, etj

2.3.

Faktorët mjedisor që ndikojnë në cilësinë e sedimentit

2.3.1.

Madhësia e grimcave të sedimentit

e

sorbuara

Madhësia e grimcave të sedimentit në masë të madhe ndikon në kapacitetin e
adsorbimit. Sasinë e ndotësit të adsorbuar në sediment e përcakton shtresa e sipërfaqes
specifike. Vlera e sasisë së adsorbuar është në përpjesëtim të zhdrejtë me madhësinë e
grimcave. Kështu p.sh. vlera e adsorbimit te rëra me madhësi të grimcave 0.01 m2g-1
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është për më shumë se tre herë më e ulët se tek argjila me madhësi të grimcave 10 m 2g-1.
Zakonisht përqendrimet e ndotësve janë përgjithësisht më të lartë te grimcat e imëta.
Në studimin e After Saomos me bashkëpunëtorë mund të vërehen rezultatet e
studimit të bakrit, si dhe ndryshimi i përqendrimit të tij në varësi nga madhësia e
grimcave në rrjedhën e lumit Papua New Guinea (After Salomons et al., 1988). Sipas
tyre, përqendrimet e metaleve në të gjitha mostrat e sedimentit me fraksionin me të imët
(2 μm) janë gjithnjë më të larta.
Studimet e Arbneshit me bashkëpunëtorë 2010, në lidhje me përqendrimin e
metaleve të rënda kundrejt madhësisë së grimcave të sedimentit në pellgun e lumit Ibër, e
vërtetojnë konstatimin se përqendrimet e larta të metaleve ndodhën ne fraksionet më të
imëta të sedimenteve.
2.3.2.

Format e lidhjes ndërmjet ndotësit dhe grimcave të sedimentit

Në formën e lidhjes së formuar ndërmjet ndotësit dhe grimcave të sedimentit
(materies) ndikojnë kushtet mjedisore dhe prejardhja (origjina) e substancës ndotëse.
Ndotësi mund të jetë i lidhur për grimcat e sedimenteve përmes mekanizmit të
adsorbimit, mekanizmit të lidhjes, mekanizmit të mbështjelljes (veshjes) në brendi të
rrjetës minerale dhe në mineralet e pandryshueshme. Forma më reaktive e lidhjes së
ndotësve me grimcat e sedimentit është ajo e adsorbimit.
Në mjediset e ndotura, ndotësit kryesisht janë të adsorbuar në mënyrë specifike në
grimcat minerale, por edhe në mënyrë elektrostatike. Ndotësit gjithashtu kanë tendencë të
formimit të lidhjes me materie me prejardhje organike si, karbonatet dhe sulfuret.
Grimcat e materieve organike, të cilat kryesisht përmbajnë copëza organike dhe
substanca humike, posedojnë sipërfaqe specifike mjaftë të madhe dhe në këtë mënyrë ato
karakterizohen me kapacitet të lartë të adsorbimit. Prandaj, përqendrimi i ndotësve në
këto grimca është proporcional me vlerën e partikulave organike apo karbonit të
adsorbuar në sipërfaqen e grimcave minerale.
Substancat dhe mineralet, në mungesë të ndotjeve, lidhen ndër vete me lidhje të
ndryshme. Komponimet inorganike sikurse janë elementet gjurmë dhe fosfori ka të ngjarë
të mbështillen në oksidet e manganit dhe hekurit, që zakonisht ngjanë si veshja në grimca
materiale. Substancat mund të qëndrojnë brenda rrjetit të mineralit dhe në këtë mënyrë
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disa prej tyre, si p.sh. fosfori, të konvertohen në fosfat të kalciumit dhe bakri oksid të
bakrit. Forma më pak reaktive e ndotësit është e lidhur për silikatet e pranishme dhe për
mineralet tjera të pa ndryshueshëm (me përbërje konstante).
Fazat e ndryshme të substancave në sediment mund të ndryshojnë në bazë të
ndryshimit të kushteve mjedisore. Këto substancat mund të ndryshohen dhe një sasi e tyre
mund të kalojë në tretësirë. Zbërthimi i materieve organike mund të zhvillohet në kushte
të oksidimit dhe me shkëputjen e lidhjes së substances në tretësirë. Tretshmëria e metalit
kryesisht i referohet gjendjes oksiduese të tij. Kështu p.sh. format reduktuese të hekurit
dhe manganit kanë tretshmëri të lartë në kushte anojrobe, kështu që në këto kushte ato
shumë lehtë lirohen nga grimcat e tyre në sediment dhe kalojnë në tretësirën ujore.
Aciditeti është një faktor tjetër me rendësi që ndikon në lidhjen midis ndotësit dhe
grimcave minerale në sediment. Në kushtë të pH së ulëtë (<pH 5) metalet si, hekuri,
mangani dhe alumini, nga shumica e mineraleve të tyre, mund të kalojnë në forma të
tretshme. Megjithate, në vlerave të ulëta të pH-së dhe kushteve redokse, disa elemente
mund të kalojnë në forma të patretshme. Shembull të këtillë paraqet plumbi, i cili si
sulfur i plumbit është i patretshëm në ujë në kushtet e cekura më sipër. Kjo tregon se
tretshmëria e sulfureve është e lidhura me vlerën e pH-së. Kushtet acidike në traktin
digjestiv të organizmave mund të favorizojnë tretjen e grimcave të ndotësit. Për pasojë të
gjithë kësaj, ndotësit janë në dispozicion të organizmave dhe e gjithë kjo ndikon dukurinë
e bioakumulimin të tyre në organizma në sistemet aquatike. Adsorbimi i grimcave të
ndotëseve po ashtu ndiohet edhe nga kripshmëria e ujit. Edhe pse kjo veti është më e
shprehur për sistemet e ujërave të njelmëta, kjo vlen edhe për ujërat e ëmbla, në të cilat
ndikimi i këtij parametri është dukshëm më pak i shprehur. Kationet kryesore në ujërat
me salinitet (kripshmëri) të lartë kanë lidhje të fortë te grimcat e adsorbuara të sedimentit.
Një dukuri e tillë mundëson lirimin e ndotësve nga grimcat e imëta të sedimentit dhe
kalimin e tyre në ujë. Faktor tjetër me ndikim në kualitetin e sedimentit është edhe
riciklimi i brendshme i ndotësve në sistemet akuatike. Riciklimi i brendshëm kërkon
kushte specifike dhe përfshin procese mjaft komplekse. Elementet më të njohura në
studimin e riciklimit të brendshëm janë merkuri dhe fosfori. Bakteret, në varësi nga vlera
e pH së ujit, mundësojnë që merkurin e lidhur për sediment ta kthejnë në merkur të
tretshëm në ujë si p.sh. në një metil merkur ose dy metil merkur. Fosfori në sediment
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zakonisht ndodhet i lidhur për oksidet e hekurit. Procesi i brendshëm ciklik i fosforit
zgjeron nivelin trofik në ujë, sepse me lirimin e fosforit në kolonën ujore shpejtohet
(rritet) procesi i eutrofikimit. Në kushte aerobe lirimi i fosforit ndodh vetëm në shtresën
kufitare ujë sediment. Por, në kushte anojrobe në pjesën e poshtme të ujit (shtyllës ujore)
mund të prishen barrierat redokse, kështu që fosfori intersicial shpërndahet deri në
shtresat e larta të ujit.
2.4.

Analiza e sedimentit
Analiza e sedimentit është me kosto të lartë. Prandaj, në programet për

monitorimin e cilësisë së ujit, cilësia e sedimentit akoma nuk ka një vëmendje të duhur.
Arsyet më të njohura të këtij fenomeni janë (E. Ongley, 1996):


Mungesa e vetëdijes dhe sensibilizimit në teknikën e tanishme të metodave për
studimin e sedimentit (sedimentologjisë)



Përcaktimi i dobët i objektivave për monitorim



Programet kanë të bëjnë më shumë me ngritjen e problemit të reflektimit (p.sh.,
ndotja nga fekalet)



Mungesa e fondeve, ekspertizës, pajisjeve laboratorike etj.

Nëse plani (programi) për monitorimin e sedimentit kryhet nën objektivat e mirë
përcaktuar i shoqëruar me një plan biotest (bioassay) me çmim të ulët, atëherë mostrat e
sedimentit do të minimizoheshin. Duhet përpiluar listën specifike të kimikateve për
testim, duke u siguruar se ato i plotësojnë kërkesat e objektivave të planit. Gjithashtu,
duhet shmangur analizat laboratorike të panevojshëm, pasi që ato ndikojnë në rritjen
totale të kostos. Megjithatë, si rezultat i një programi të udhëhequr mire për monitorimin
e sedimentëve në kombinim me të dhënat e monitorimit të ujit, kontribuojnë në dhënien e
më shume informacioneve në menaxhimin e cilësisë së ujit. Kjo mund të zvogëlojë
koston e përgjithshme të planit për monitorimin e cilësisë së ujit në një afat të gjatë.
Varësisht nga kompleksiciteti rekomandohen tre nivele të analizës së sedimentit.
Metodat e analizës kimike varen se si elementet janë të lidhura për sedimentin.
Format acidike ose totale të ekstraktuara mund të përcaktohen për një numër të madh të
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elementëve gjurmë, ndërsa teknika kontinuele e ekstraktimit kimik kërkohet për materiet
ushqyese dhe metalët.

2.5.

Kompensimi analitik për efektin e madhësisë së granulave

Duke pasur parasysh mardhënien në mes të ndotësit dhe madhësisë së granulës së
sedimentit në mostër, për të pasur një krahasim më të mirë të rezultatit analitikë në mes të
mostrave, duhet eliminuar efektin e madhësisë së granulës.
Kjo mundëson që të bëhet një shpjegim më racional për mostrat me madhësi të
ndryshme të granulave të sedimentit. Dy qasje mund të përdorën për të eliminuar efektin
e madhësisë së granulave në analizën e sedimentit: kryerja e analizës për pjesën
(frakcionin) e granulave me madhësi të njëjtë në të gjitha mostrat ose përmes procedurës
së normalizimit.
Nëse përdorim vetëm fraksionin e granulave me madhësi të njëjtë për të gjitha
mostrat e sedimentit në analizën kimike, mundë të arrihet një rezultat më i përmirësuar
ndërkrahasues. Fraksionet e sedimentëve që zakonisht përdorën më shpesh janë lymi dhe
argjila. Ata zakonisht kanë madhësi më të vogël se 50 apo 60 μm. Lymi dhe argjila në
mostrën e sedimentit mund të fitohen me sitjen e mostrës së njomë (lagësht). Por, e meta
e kësaj është se gjatë sitjes kemi vibrimin në raport relativ lym/argjilë. Për shembull lymi
mund të përmbajë sasi të konsiderueshme të kalcitit, i cili mund të ndikojë në hollimin e
përqendrimit të ndotësve.
Qasja tjetër për të minimizuar efektin e madhësisë së granulave është përmes
procedurave të normalizimit. Këto procedura kryhen duke e marrë raportin e
përqendrimit të parametrit të testuar (analizuar) me elementin e sedimentit tjetër, i cili
përcakton vendndodhjen gjeokimikisht aktive dhe joaktive. Elementet e mundshme që
mund të përdorën janë rëra (kuarci), argjila, karboni organikë, alumini ose elementet e
tjera të bollshëm (elementet në shumice) apo në gjurmë që formojnë lidhje në rrjetën
kristalore në argjilë. Alumini është një nga elementet më të rëndomta, sepse ai zakonisht
është pasivë (inert) në mjediset ujore. Megjithatë, normalizimi me përfshirjen e aluminit
vlen vetëm për elementët në gjurmë, të cilat në mënyrë lineare lidhën me përmbajtjen e
aluminit.
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2.6.

Kriteret për cilësinë e sedimentit

Kriteret për cilësinë e sedimentit janë me rëndësi të zhvillohen, si një mjet për të
interpretuar të dhënat e ndotësve të sedimentit dhe si ndihmë në vlerësimin e cilësisë së
sedimentit. Përveç kritereve për cilësinë e ujit, kriteret për cilësinë e sedimentit janë të
nevojshëm për monitorimin e cilësisë së përgjithshme të një mjedisi ujor.
USEPA definon kriterët për sedimentin si në vijimë:
Kriteri për sediment paraqet nivelin specifik të mbrojtjes së sedimentit nga efektët
negative të shkaktuar nga ndotësit e ndryshëm, për përdorim të dobishëm të tij në mjedis,
për biotën dhe për shëndetin e njeriut. (USEPA, 1992).
Arsyeja pse kriteret për cilësinë e sedimentit janë të nevojshëm është sepse ndotësit e
sedimentit në shumë mënyra ndryshojnë nga ndotësit e ujit. Ndotësit e ndryshëm, të cilët
gjinden në përqendrime të ulëta në kolonën ujore, mund të akumulohen në sasi të
konsiderueshme në sediment.
Sedimenti ka rol të dyfishtë, i cili shërben si një rezervuar dhe si një burim
ndotësish në kolonën ujore. Sipas Marcus-it (1991) sedimenti mund të bëhet burim i
shpërndarjes së ndotësve të shtresave në trupin ujor të lumenjve dhe rikthimin gradual të
tyre si ndotës në kolonën e ujit.
Ndotësit në kolonën ujore janë shumë më të luhatshëm dhe të ndryshëm se ata në
sediment, të cilët me kohë integrojnë përqendrimet e ndotësve dhe në këtë mënyrë,
krahas, sedimentëve janë edhe pjesë integrale e mjedisit ujor.
Sedimentët sigurojnë vendbanim dhe ushqim për shumë sisteme jetësore (koloni jetësore)
në ujë Prandaj, ndotja e sedimentit mund të dëmtojë në masë të madhe organizmat bentik
(benthic) dhe organizmat tjerë të lidhur për sedimentin.
Për zhvillimin e kritereve të dobishme për sedimentin, duhet të merren parasysh
shumë faktorë. Kriteret duhet të krijojnë një nivel specifik të mbrojtjes lidhur me dëmin e
shkaktuar nga ndotësit. Është e domosdoshme të identifikohet rreziqet potenciale, me të
cilat përballën organizmat e ndryshëm, popullsia dhe komunitet. Gjithashtu është e
rëndësishme që kriteret të saktësojnë nivelin e mbrojtjes, të cilat konsiderojnë çdo rrezik
të identifikuar në mënyrë të barabartë.
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Kriteret për cilësinë e sedimentit në përgjithësi përdorën për një menaxhim
afatgjatë të cilësisë së sedimentit. Këto përfshijnë vlerësimin e cilësisë së sedimentit,
identifikimin e zonës problematike për t’u rehabilituar dhe hartimin e sedimentëve te
pranueshme për asgjësimin e ujit të hapur.
Për vlerësimin e kritereve për cilësinë e sedminetit ekzistojnë shumë faktorë që duhet
marrë parasysh:


Mbrojtjen ligjore dhe teknike



Sasia e të dhënave të kërkuara dhe atyre aktualisht në dispozicion



Vendosja e kritereve për secilin kimikat dhe çdo përzierje kimike



zbatimit i përgjithshëm dhe në hapësira specifike

Si mjet për të parashikuar efektet negative të shkaktuara nga ndotësit e sedimentëve, janë
përpiluar shumë udhëzues për cilësinë e sedimentit - UCS (sediment quality guidelines SQGs). Parimisht, qëllimi i zhvillimit të UCS-së është për të mbrojtur organizmat ujorë
dhe benetikë (benthic) nga efektet e dëmshme të ndotësve të sedimentit. Kohëve të fundit
UCS është duke u përdorur gjithashtu edhe për prioritetet e zonave të ndotura, vlerësimin
e ndotjes hapësinore, si dhe për hartimin e programeve monitoruese.
Ndikimet biologjike nuk mund të parashikohen nga përqendrimet e metaleve në
sediment. Si një alternativë, efektet ekologjike negative, të cilat identifikohen janë duke u
shfrytëzuar si reference në UCS. Efektet ekologjike negative i atribuohen përqendrimeve
të metaleve të lidhura për sediment (përëndrimeve sediment-metal).
Ndër udhëzuesit më të aplikuar për cilësinë e sedimentit janë:
i. Administrata Nacionale Oqeanike dhe Atmosferike (AOAN) SHBA
National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), US
*Udhëzuesit e gamës së efektit
Effect-range guidelines (Long et al., 1995)
ii. Ministria e Ontarios, Kanada
Ministry of Ontario, Canada
**Udhëzuesi provincial i cilësisë së sedimentit për metale dhe materie ushqyese
Provincial Sediment Quality Guidelines for Metals and Nutrients (Persaud et. al., 1992).
iii. Departamenti për mbrojtjen e mjedisit, New York
Department of Environmental Conservation, New York (1999).
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*** Kriteret e ekzaminimit të sedimentit të New Yorkut
New York Sediment Screening criteria (Chapman et al., 1999).
iv. Rajoni i administrimit special në Hong Kong
Hong Kong Special Administrative Region.
**** Vlerat e përkohshme për cilësinë e sedimentit
Interim Sediment Quality Values (ISQVs) (Chapman et al., 1999).

2.7.

Faktori i pasurimit të sedimentit – FPS

Në analizën e sedimentit, për shkak të magnitudës së ndryshme të burimeve
kontribuuese për çdo pikë (stacion) mostrimi, përbërja kimike e sedimentiti mund të
ndryshojë. Llogaritja e faktorit të pasurimit - përmirësimit përdorët për të përcaktuar
shkallën e modifikimit në përbërjen e sedimentit. Gjatë analizës së sedimentit, llogaritja
e faktorit të pasurimit të sedimentiti – FPS (Sediment Enrichment Factor -SEF) përdorët
si qasje e re për të minimizuar efektet e madhësisë së granulave.
Llogaritja e FPS paraqet përqendrimin e elementit që analizohet me një agjent
normalizues në mostrën e sedimentit, karshi një mostre referente të pa ndotur.
Përqendrimi i një elementi në sediment mund të llogaritet duke e shfrytëzuar ekuacionin:
(Kemp and Thomas, 1976).

ku:
Cz = përqendrimi i elementit në mostër
Cb = përqendrimi i elementit në mostrën referente
Alz = përqendrimi i aluminit ne mostër
Alb = përqendrimi i aluminit në mostrën referente
Përqendrimi relativ i një elementi ndaj elementin normalizues llogaritet duke e përdorur
FPS. Elementet e mundshme normalizuese janë Al, Fe, Cs, Rb, Li, si dhe karboni organik
total. Për shkak të vetive të tij inerte në sistemet ujore, alumini është njëri ndër elementët
normalizuese që përdorët më së shpeshti. Gjithashtu, alumini është edhe një përbërës
kryesor i argjilës minerale.
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KAPITULLI 3
3. METODOLOGJIA DHE PRAKTIKA E EKSPERIMENTIMIT
Ky studim është zhvilluar duke analizuar dhe vlerësuar mostrat e sedimentëve të
mbledhura përgjatë lumit Sitnicë. Strategjia e mostrimit fokusohet në marrjen e mostrave
të sedimentit në shtratin e lumit, Sitnicë. Për të mësuar në detaje gjendjen e sedimentit të
ujit të lumit Sitnicë janë kryer analiza laboratorike.
Për të kompletuar hulumtimin studimorë janë përmbushur tre objektiva kryesore.
Për përmbushjen e objektivit të parë, janë marrë dhe janë analizuar mostrat e
sedimentit në shtratit e lumit Sitnicë. Cilësia e sedimentit është vlerësuar duke e
krahasuar vlerën e fituar me standardet për cilësinë e sedimentit në harmoni me
udhëzimet e publikuara.
Për përmbushjen e objektivit të dytë te këtij studimi, janë elaburuar udhëzuesit për
cilësinë e sedimentit të publikuara me parë.
Objektivi i tretë i këtij studimi është arritur me vlerësimin e përqendrimit të ndotësve në
mostrat e mbledhura të sedimentit.

3.1.

Fusha e studimit

Lumi Sitnica është përzgjedhur si zonë për kryerjen e këtij studimi. Lumi Sitnica
është i rrethuar nga tokat bujqësore dhe vendbanime, të cilat për shkak të moszgjedhjes së
problemit të ujërave të zeza, bëjnë shkarkimin e tyre në lumë, si dhe ndotjes së tij nga
burimet e rëndësishme industrial të cilat veprojnë përgjatë shtrirjes së tij.
Lumi Sitnica buron në fshati Sazli të Ferizajt dhe bashkohet me lumin e Shtimës.
Gjatësiz e tij është diku rreth 90 km, kur derdhet në lumin Ibër në Mitrovicë. Ky lumë
dallohet jo vetëm nga madhësia e pellgut, me ç’rast arrinë në 2861 km 2 , por edhe nga
prurja vjetore që sillet rreth një mesatareje vjetore prej 0.8 m3/s, ku varësisht nga stinët,
edhe prurjet pësojnë ndryshime. Projektimi i këtij hulumtimi është bërë duke iu referuar
hartës topografike. Gjithsej kanë qenë 8 vendmostrime (tabela 3.1.)
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Tablela 3.1. Përshkrimi i vendmostrimeve
Nr
Ref.

S0

Koordinatat
Lumi,vendi

Rubovë

e

Pikemostrimeve

Shenime

X 21o,1435

Në pjesën përëndimore

Y 42o,473

te

fshatit

siper

hekurudhës

S1

Vragoli

X 21o,0639

Në mes të dy degëve

Y 42o,6135

Graqankës dhe Drenicës

X 21o,0763
S2

S3

Lismir

Dardhishtë

Y 42o,6365

Tek ura e Lismirit

X 21o,0746

Në dalje të shkarkimeve

Y 42o,6668

të ujrave te KOS.A.

X 21o,0564
S4

Palaj

Y 42o,691

Tek yra në hyrje të
fshatit

X 21o,0424
S5

Plemetin

Y 42o,709

Në hyrje të fshatit

X 20o,9741
S6

S7

Pestovë

Mitrovice

Y 42o,8092

Në hyrje të Vushtrrisë.

X 20o,8808

Në bashkim të lumit

Y 42o,8848

Sitnica me lumin Ibër.

Në tabelën 3.1 është dhënë përshkrimi i lokacionit dhe i vendeve të mostrimit.
Para se të bëhet mostrimi për vendet e zgjedhura, janë lexuar (kontrolluar) përmes një
GPS-i portable, koordinatat e pikë mostrimit. Për shkak se ofronin një qasje më të lehtë
për të mbledhur mostrat, shumica e vendmostrimëve janë zgjedhur në afërsi ose në ura.
Lokacioni kryesor i këtij studimi është pjesa e mesme e rrjedhës së Lumit Sitnicë,
duke filluar nga fshati Vragoli (Fushë Kosovë) dhe duke përfunduar në Mitrovicë. Për
qëllime studimi është zgjedhur lumi Sitnicë, si një përfaqësues tipik i pellgut të lumit
Ibër, i cili paraqet njërin nga katër pellgjet ujore të Kosovës. Rrjedha e mesme e lumit
Sitnicë përshkon vendbanime me aktivitete të ndryshme agrare dhe industriale. Ky lumë
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kalon nëpër qytetin e Kastriotit, në zonën industrial të Kombinatit Termoenergjetik
KOSOVA dhe vazhdon deri te bashkimi i tij me lumin Ibër në Mitrovicë, në zonën me
ndikim nga Kombinati Xehetaro-Metalurgjik “Trepça”.
Plani i këtij hulumtimi qëndron në mbledhjen e mostrave në sipërfaqe të
sedimentit në lokacionet e zgjedhura. Pas derdhjes së degëve përgjatë lumit kryesor. Për
të krahasuar nivelin e përqendrimeve të ndotësve në lumë, mostrat janë marrë gjithashtu
edhe në degët e lumit Sitnicë. Duke marrë parasysh kushtet financiare dhe qasjen e
vështirësuar në shtratin e lumit, vendmostrimet fillimisht janë caktuar duke iu referuar
hartës topografike. Në tërësi janë përzgjedhur 8 vendmostrime. Nga këto vendmostrime 7
mostra janë mbledhur përgjatë rrjedhes së mesme të lumit kryesorë ndërsa një mostër, e
cila ka shërbye si mostër referente është marr në Rubovc të Lypjanit (Figura 3.1)
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Figura 3.1. Pikat e vendmostrimit për sedimentin

3.2.

Mostrimi i sedimentit

Për këtë studim mostrat e sedimentit janë marrë në sipërfaqe të sedimentit.
Sediment më i imët mund të gjindet në shtresat kufitare lëngë-ngurtë (ujë-sediment).
Sedimenti sipërfaqësor, i njohur si sediment i zonës së cekët, mund të konsiderohet
sedeimenti që merret në thellësi prej 0 deri në 15 cm, ndërsa sediment nga thellësia e
pikëmostrimit konsiderohet sedimenti që merret në thellësi prej 0 deri 60cm
(USEPA,1994).
Vendmostrimi fillimisht është caktuar duke e përdorur GPS-in. Pas konfirmimit të
koordinatave është kontrolluar përshtatshmëria e qasjes për pikat e caktuar të
27

vendmostrimeve. Aty ku qasja e mostrimit ishte e papërshtatshme, mostrat janë marrë në
afërsi të pikë mostrimit të përcaktuar me GPS. Mostrat janë mledhur sipas planit dinamik
të paraparë për këtë studim dhe të përshkruara në tabelën 3.1. Sedimenti është mbledhur
duke e përdorur marrësin e mostrave, bagerin Ponar (Figura 3.2) ose lopatën (Figura 3.3),
varësisht nga thellësia e ujit mbi shtratin e lumit Sitnicë.

Figura 3.2. Mostruesi i sedimentit Ponar

Figura 3.3. Lopata për mostrimin e sedimentit
Çdo mostër veç e veç është vendosur në një qese prej plastike dhe është preservuar në
akull. Mostrat e sedimentit janë transportuar në laborator duke u mbajtur në ftohës ku
janë prezervuar mirë nga akulli. Pajisjet të cilat janë përdorur për mostrim janë listuar si
në vijim:


GPS- i portabël



Harta/plani i mostrimit



Marker



Aparati fotografik



Bageri Ponar
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Enë për mostra



Lopata



Pajisjet e sigurisë



Shkop zgjatës



Litar najloni



Akull



Barka

3.3.

Analizat laboratorike

Ky studim ka padur për qëllim vlerësimin e nivelit të ndotësve -metalet e rënda
(Pb, Cd, Cu, Zn, Fe, Al, Mn, dhe Ni) në sedimentin e shtratit të lumit Sitnicë. Analizat
laboratorike janë kryer në shumë etapa (mars, maj, korrik dhe shtator të vitit 2011).
Metalet janë eksraktuar nga sedimenti me acid dhe pastaj janë analizuar me
spektrofotometer me absorbim atomik (SAA) dhe me spektrometrinë optike te emisionit
me plazmë të çiftuar me induksion (ICP-OES).
Mostrat së pari i janë nënështruar procesit të paratrajtimit për të fituar mostrën në
formë tretësire. Procesi i paratrajtimit përfshinë tharjen, copëzimin dhe sitjen, digjestimin
e mostrës, filtrimin dhe hollimin e mostrës dhe në fund analiza e mostrës me
spektrometër.
Procedurat e para pregaditjës së mostrës janë dhënë si në vijim:
i. Tharja: Mostra fillimisht, në furrën për tharje, i është nënshtruar një temperature
prej 50ºC pastaj temperatura është rritur deri në 85ºC. Kjo është bërë me
qëllim që të minimizohet humbja e kompnentës me interes nga tej-nxehja.
ii. Copëtimi dhe sitja: Mostra e tharë është copëtuar dhe situr para se t’i
nënshtrohet procesit të digjestimit.
iii. Digjestimi: Mostra e copëtuar dhe e situr është digjestuar për të fituar mostrën në
formë tretësire për qëllime analizash të më tutjeshme.
iv. Filtrimi dhe hollimi: Mostrat e digjestuara janë filtruar dhe holluar para se të
analizohen me spectrofotometer.
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3.4.

Përgatitja e Mostrave

Metodat analitike të përcaktimit të elementeve në gjurmë kërkojnë që mostrat të
jenë në formë të tretësirës. Nuk ekziston ecuri e përgjithshme e tretjes për të gjitha llojet e
mostrave, por gjatë tretjes së mostrave duhet pasur kujdes që:


Mostra të tretet shpejt dhe plotësisht.



Të mos vjen deri te humbja e mostrës përmes avullimit ose absorbimit në muret e
enës



Të eliminohet kontaminimi i mostrës nga reagjentët e përdorur në procesin e
tretjes.

Në analizën e sedimentit në përcaktimin e elementeve kemi provuar gati të gjitha
përzierjet e acideve, mirëpo rezultat më të mirë në tretjen e mostrës ka treguar përzieja e
acidit perklorik dhe atij nitrik (1:4). Janë matur 0.25g mostër më parë të tharë në 105C
dhe janë tretur në 10mL përzierje të acidit inorganik, tretja është bërë në banjë rëre deri
në avullimin e plot të acidit. Pastaj, mbetjen e kemi trajtuar me 10ml HCl 1M dhe mostra
është bërë gati për matje në SAA dhe ICP-OES. Zakonisht një pjesë e silikateve mbetet e
patretur në fund të enës, e cila largohet me filtrim për të mospasur pengesa gjatë analizës
me metodën e SAA/ICP-OS.
Fillimisht mostrat iu nënshtruan një paratrajtimit para se të analizohen me
metodat përkatëse. Trajtimi i mostrave përfshin tharje, bluaj, sitë, tretje, filtrat dhe
hollimin e mostrës në tretësirë. Shumica e ecurive të tretjes së mostrave të sedimentit
bazohen në përdorimin e acideve inorganike në përzierje si tretës.
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Tharja
Në temperaturë dhome për 4 javë.
Furrë (50 oC - 85 oC) për 2 ditë.
Ngurtë
Paratrajtimi
parParatrajtimi
Paratrajtimi

BLUARJA DHE SITJA

TRETJA

FILTRIMI DHE HOLLIMI
HHHOLLIMI
Tretësirë
ANALIZIMI
SAA dhe ICP - OES

Figura 3.4. Paraqitja skematike e trajtimit të mostrave
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KAPITULLI 4
4. REZULTATET E PROVAVE DHE DISKUTIMI I TYRE

4.1.

Paraqitja e rezultateve

Në këtë kapitull është dhënë paraqitja e të gjitha rezultateve për mostrat e
sedimentit të lumit Sitnicë, të fituara me metodën spektroskopia e absorbimit atomik
(SAA) dhe me spektrometrinë optike te emisionit me plazmë të çiftuar me induksion
ICP-OES.
Të gjitha rezultatet janë paraqitur në formë tabelore (tabela 4.1. - 4.8.)
Më qëllim të thjeshtësimit të paraqitjes tabelore, rezultatet e firuara janë sistemuar
në tetë tabela, në atë mënyrë që secila prej tyre përfaqëson elementin përkatës, të
përcjellë me kohen e caktuar të marrjes së mostrave dhe zhvillimit të analizave
korresponduese për metalin e dhënë në sediment.
Në vazhdim, në tabelën 4.1., janë paraqitur rezultate e fituara eksperimentalisht
për sasinë e plumbit në mostrat e sedimentit me spektroskopinë e absorbimit atomik dhe
me spektrometrinë optike të emisionit me plazmë të çiftuar me induksion ICP-OES për të
gjitha seritë e matjeve.
Vlerat e regjistruara për nivelin e përqendrimit të plumbit për periudhën marsshtator të vitit 2011 janë variabile. Sasia e regjistruar e plumbit me metodën e SAA
luhatet nga 4.92 mg/kg në vendmostrimin S6 (Pestovë) në muajin shtator deri në 91.05
mg/kg në vendmostrimin S7 (Mitrovicë) po në muajin shtator, ndërsa me metodën ICPOES sasia e plumbit ka qenë nga 4.85 mg/kg në vendmostrimin S6 (Pestovë) në shtator
deri në 87.40 mg/kg në vendmostrimin S7 (Mitrovicë) në korrik të vitit 2011. Niveli i
përqendrimit të plumbit te mostra referente (vendmostrimi S0 në Rubovc) është luhatur
nga 0.012 - 0.017 mg/kg.
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Tabela 4.1. Sasia e plumbit në mg/kg në mostrat e sedimentit të lumit Sitnicë
MUAJI METODA
Mars

Maj

Korrik

S0

S1

S2

S3

S4

S6

S7

SAA

0.015 8.95 7.15 12.55

ICP-OES

0.012

SAA

0.016 9.05 7.20 13.05 17.95 24.94 5.00 89.20

ICP-OES

0.013 8.95 7.05 12.85 17.80 24.72 4.95 86.45

SAA

0.017 9.10 7.22 13.00 18.05 25.00 4.95 91.05

ICP-OES

0.015 9.00 7.12 12.90 17.85 24.85 4.90 87.40

Shtator SAA
ICP-OES

8.9

18.2

S5

25.11 5.05

88.5

7.00 12.42 17.85 24.85 5.00

85.8

0.016 9.00 7.18 13.20 18.00 24.95 4.92 90.05
0.014 8.95 7.05 13.05 17.90 24.90 4.85 88.55

Në tabelën 4.2 janë paraqitur rezultate e fituara eksperimentalisht për sasinë e kadmiumit
në mostrat e sedimentit me spektroskopinë e absorbimit atomik (SAA) dhe me
spektrometrinë optike të emisionit me plazmë të çiftuar me induksion (ICP-OES) për të
gjitha seritë e matjeve.

Tabela 4.2. Sasia e kadmiumi në mg/kg në mostrat e sedimentit të lumit Sitnicë
MUAJI METODA
Mars

Maj

Korrik

S0

S1

S2

S3

S4

S5

S7

SAA

0.011

4.34 5.20 15.42 20.45

ICP-OES

0.010

4.12 4.94 14.65 19.55 15.30 4.95 16.86

SAA

0.011

4.54 5.43 16.11 21.05 16.82 5.44 17.54

ICP-OES

0.011

4.31 5.16 15.31 20.35 15.98 5.17 17.17

SAA

0.011

4.44 5.33 15.79 21.45 16.49 5.34 17.39

ICP-OES

0.011

4.22 5.06 15.00 19.85 15.66 5.07 17.02

0.010

3.98 5.00

Shtator SAA
ICP-OES

15.8

16.1

S6

5.21 17.22

20.72 15.83 4.85 16.95

0.0095 3.78 4.92 14.65 19.45 15.05 4.52 16.81

Siç mund të shihet nga tabela 4.2, vlerat e regjistruara për nivelin e përqendrimit
të kadmiumit për periudhën mars-shtator të vitit 2011 në vendmostrimin S0 (Rubovc)
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janë nga 0.0095 - 0.011 mg/kg. Sasia e regjistruar e kadmiumit me metodën e SAA
luhatet nga 3.98 mg/kg në vendmostrimin S1 (Vragoli) në muajin shtator deri në 17.54
mg/kg në vendmostrimin S7 (Mitrovicë) në muajin maj, ndërsa me metodën ICP-OES
sasia e kadmiumit ka qenë nga 3.78 mg/kg në vendmostrimin S1 (Vragoli) në korrik deri
në 17.17 mg/kg në vendmostrimin S7 (Mitrovicë) po në maj të vitit 2011.
Rezultate e eksperimentale për sasinë e bakrit në mostrat e sedimentit me
spektroskopinë e absorbimit atomik (SAA) dhe me spektrometrinë optike të emisionit me
plazmë të çiftuar me induksion (ICP-OES) për të gjitha seritë e matjeve janë paraqitur në
tabelën 4.3.

Tabela 4.3. Sasia e bakrit në mg/kg në mostrat e sedimentit të lumit Sitnicë
Muaji

Metoda

Mars

SAA

S0

S1

S2

0.098 1.88 3.25

S3
7.4

S4

S5

S6

S7

8.88 6.45 5.31 81.20

ICP-OES 0.093 1.79 3.09 7.03 8.44 6.13 5.04 81.40
Maj

SAA

0.102 1.96 3.40 7.73 9.28 6.74 5.55 83.30

ICP-OES 0.097 1.87 3.23 7.35 8.82 6.40 5.27 81.00
Korrik

SAA

0.10

1.93 3.33 7.58 9.09 6.61 5.44 80.10

ICP-OES 0.095 1.83 3.16 7.20 8.64 6.28 5.17 79.00
Shtator SAA

0.093

1.9

3.3

7.45

9

6.75 5.95 85.40

ICP-OES 0.094 1.87 3.15 7.32 8.86 6.52 5.71 82.35

Sasia e bakrit në mostrat e sedimentit për periudhën mars-shtator të vitit 2011 ka qenë
variabile. Niveli i përqendrimit të bakrit i regjistruar me metodën e SAA luhatet nga 1.88
mg/kg në vendmostrimin S1 (Vragoli) në muajin mars deri në 85.40 mg/kg në
vendmostrimin S7 (Mitrovicë) në muajin shtator, ndërsa me metodën ICP-OES sasia e
bakrit ka qenë nga 1.79 mg/kg në vendmostrimin S1 (Vragoli) në mars deri në 82.35
mg/kg në vendmostrimin S7 (Mitrovicë) në korrik të vitit 2011. Niveli i përqendrimit të
bakrit te mostra referente (vendmostrimi S0 në Rubovc) është luhatur nga 0.0093 - 0.102
mg/kg (Tabela 4.3.).
Në tablelen 4.4., janë paraqitur rezultate e fituara eksperimentalisht për sasinë e
zinkut në mostrat e sedimentit me metodën e spektroskopisë së absorbimit atomik dhe me
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spektrometrinë optike të emisionit me plazmë të çiftuar me induksion (ICP-OES) për të
gjitha seritë e matjeve.
Siç mund të shihet nga tabela 4.4., sasia e regjistruar e zinkut në mostrat e sedimentit të
lumit sitnicë me metodën e SAA luhatet nga 1.27 mg/kg në vendmostrimin S1 (Vragoli)
në muajin mars deri në 220 mg/kg në vendmostrimin S7 (Mitrovicë) në muajin shtator,
ndërsa me metodën ICP-OES sasia e zinkut ka qenë nga 1.21 mg/kg në vendmostrimin
S1 (Vragoli) në mars deri në 209 mg/kg në vendmostrimin S7 (Mitrovicë) në maj dhe në
shtaor të vitit 2011. Vlerat e regjistruara për nivelin e përqendrimit të zinkut për
përiudhën mars-shtator të vitit 2011 në vendmostrimin S0 (Rubovc) janë nga 0.035 0.048 mg/kg (Tabela 4.4.).

Tabela 4.4. Sasia e zinkut në mg/kg në mostrat e sedimentit të lumit Sitnicë
Muaji
Mars

Metoda
SAA

S0

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

0.042 1.27 2.31 4.55 11.02 11.55 4.58 215

ICP-OES 0.035 1.21 2.19 4.32 10.47 10.97 4.35 205
Maj

SAA

0.048 1.33 2.41 4.75 11.52 12.07 4.79 218

ICP-OES 0.041 1.26 2.29 4.52 10.94 11.47 4.55 209
Korrik

SAA

0.045 1.30 2.37 4.66 11.29 11.83 4.69 211

ICP-OES 0.038 1.24 2.25 4.43 10.72 11.24 4.46 201
Shtator SAA

0.043 1.61 2.5

4.5

11.05 12.42 5.05 220

ICP-OES 0.040 1.45 2.31 4.3

10.84 12.05 4.73 209

Në vazhdim në tabelën 4.5 janë paraqitur rezultate e fituara eksperimentalisht për sasinë e
hekurit në mostrat e sedimentit me spektroskopinë e absorbimit atomik (SAA) dhe me
spektrometrinë optike të emisionit me plazmë të çiftuar me induksion (ICP-OES) për të
gjitha seritë e matjeve.
Tabela 4.5. Sasia e hekurit në mg/kg në mostrat e sedimentit të lumit Sitnicë
Muaji

Metoda

Mars

SAA

S0

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

1871 3240 2352 2432 2670 2620 2250 2350

ICP-OES 1828 3218 2329 2415 2625 2580 2225 2305
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Maj

SAA

1881 3251 2305 2454 2665 2615 2300 2410

ICP-OES 1857 3258 2318 2425 2645 2590 2320 2405
Korrik

SAA

1850 3250 2355 2465 2650 2605 2280 2330

ICP-OES 1810 3219 2325 2475 2630 2565 2255 2300
Shtator SAA

1841 3242 2342 2455 2675 2605 2290 2380

ICP-OES 1870 3230 2328 2465 2650 2585 2235 2350
Siç mund të shihet nga tabela 4.5., sasia e regjistruar e hekurit në mostrat e
sedimentit të lumit Sitnicë me metodën e SAA luhatet nga 1841 mg/kg në vendmostrimin
S0 (Rubovc) në muajin shtator deri në 3251 mg/kg në vendmostrimin S1 (Vragoli) në
muajin maj, ndërsa me metodën ICP-OES sasia e hekurit ka qenë nga 1810 mg/kg në
vendmostrimin S0 (Rubovc) në korrik deri në 3258 mg/kg në vendmostrimin S1
(Vragoli) në maj vitit 2011. Është interesant të theksohet se vlerat e regjistruara për
nivelin e përqendrimit të hekurit për periudhën mars-shtator të vitit 2011 në pikën
referente në vendmostrimin S0 (Rubovc) janë të rangut të përafërt me pikat tjera të
mostrimit dhe luhaten nga 1810 - 1881 mg/kg (Tabela 4.5.).
Rezultatet e eksperimentale për nivelin e përqendrimit të aluminit në mostrat e sedimentit
me spektroskopinë e absorbimit atomik dhe me spektrometrinë optike te emisionit me
plazmë të çiftuar me induksion (ICP-OES) për të gjitha seritë e matjeve janë paraqitur në
tabelën 4.6.

Tabela 4.6. Sasia e aluminit në mg/kg në mostrat e sedimentit të lumit Sitnicë
Muaji
Mars

Metoda
SAA

S0

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

3152 3225 3337 3140 3262 3577 3822 3664

ICP-OES 3138 3205 3315 3125 3250 3560 3810 3640
Maj

SAA

3160 3220 3350 3160 3282 3545 3805 3655

ICP-OES 3145 3195 3348 3145 3255 3550 3875 3645
Korrik

SAA

3150 3235 3340 3180 3260 3570 3830 3685

ICP-OES 3140 3225 3325 3170 3254 3555 3815 3660
Shtator SAA

3155 3230 3355 3165 3270 3565 3885 3675

ICP-OES 3150 3198 3345 3155 3260 3545 3825 3665
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Niveli i përqendrimit të aluminit i regjistruar me metodën e SAA luhatet nga 3140
mg/kg në vendmostrimin S3 (Dardhishtë) në muajin mars deri në 3885 mg/kg në
vendmostrimin S6 (Pestovë) në muajin shtator, ndërsa me metodën ICP-OES sasia e
aluminit ka qenë nga 3125 mg/kg në vendmostrimin S3 (Dardhishtë) në mars deri në
3875 mg/kg në vendmostrimin S6 (Pestovë) në maj të vitit 2011. (Tabela 4.6.).
Vlen te theksohet se vlerat e regjistruara për nivelin e përqendrimit të aluminit sikurse ato
të hekurit për periudhën mars-shtator të vitit 2011 në pikën referente në vendmostrimin
S0 (Rubovc) janë të rangut të përafërt me pikat e tjera të mostrimit dhe luhaten nga 3138
- 3160 mg/kg (Tabela 4.6.).
Sasia regjistruar e nikelit në mostrat e sedimentit me spektroskopinë e absorbimit atomik
dhe me spektrometrinë optike të emisionit me plazmë të çiftuar me induksion (ICP-OES)
për të gjitha seritë e matjeve është dhënë në tabelën 4.7

Tabela 4. 7. Sasia e nikelit në mg/kg në mostrat e sedimentit të lumit Sitnicë
Muaji
Mars

Maj

Metoda

S0

SAA

-

72.5

S2

70.05 12.3

SAA

71.5

-

SAA

-

ICP-OES Shtator SAA

-

ICP-OES -

70
74.3

S3

12.05 7.6

ICP-OES -

ICP-OES Korrik

S1

S4
9.8

7.55 9.5

S5

S6

S7

4.1

2.56 9.7

4

2.75 9.33

12.52 7.62 11.05 4.85 2.7

9.65

12.35 7.58 9

4.35 2.74 9.8

12.1

4.25 2.8

7.48 8.98

9.57

75

12.15 7.56 8.55

4.3

73.2

12.34 7.45 8.75

4.05 2.55 9.65

71.27 12.32 7.65 8.60

4.2

2.65 9.45

2.52 9.6

Siç mund të shihet nga tabela 4.7., sasia e regjistruar e nikelit në mostrat e
sedimentit të lumit sitnicë me metodën e SAA luhatet nga 2.55 mg/kg në vendmostrimin
S6 (Pestovë) në muajin shtator deri në 74.3 mg/kg në vendmostrimin S1 (Vragoli) në
muajin maj, ndërsa me metodën ICP-OES sasia e nikelit ka qenë nga 2.52 mg/kg në
vendmostrimin S6 (Pestovë) në shtator deri në 75 mg/kg në vendmostrimin S1 (Vragoli)
në korrik të vitit 2011. Vlerat e regjistruara për nivelin e përqendrimit të nikelit për
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përiudhën mars-shtator të vitit 2011 në vendmostrimin S0 (Rubovc) janë nën kufirin e
detektimit për metodat e zbatuara në këtë studim (Tabela 4.7.).
Përfundimisht në tablelën 4.8 janë paraqitur rezultate e fituara eksperimentalisht për
sasinë e manganit në mostrat e sedimentit me spektroskopinë e absorbimit atomik (SAA)
dhe me spektrometrinë optike të emisionit me plazmë të çiftuar me induksion (ICP-OES)
për të gjitha seritë e matjeve.
Nga rezultatet e paraqitura në tabelën 4.8, shihet se niveli i përqendrimit të manganit i
regjistruar me metodën e SAA luhatet nga 265 mg/kg në vendmostrimin S7 (Mitrovicë)
në muajin shtator deri në 550 mg/kg në vendmostrimin S0 (Rubovc) në muajin shtator,
ndërsa me metodën ICP-OES sasia e manganit ka qenë nga 268 mg/kg në vendmostrimin
S7 (Mitrovicë) në korrik deri në 535 mg/kg në vendmostrimin S0 (Rubovc) në maj të vitit
2011. (Tabela 4.8.).

Tabela 4.8. Sasia e manganit në mg/kg në mostrat e sedimentit të lumit Sitnicë
Muaji
Mars

Metoda

S0

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

SAA

540 446 459 498 610 363 422 273

ICP-OES 535 440 451 494 605 360 415 275
Maj

SAA

545 450 465 500 615 377 430 282

ICP-OES 540 445 450 491 598 358 420 280
Korrik

SAA

534 442 453 488 595 362 425 277

ICP-OES 558 448 448 485 590 365 432 268
Shtator SAA

550 450 455 480 585 370 420 265

ICP-OES 542 435 445 486 591 375 425 281

Vlen të theksohet se vlerat e regjistruara për nivelin e përqendrimit të manganit për
përiudhën mars-shtator të vitit 2011 në pikën referente në vendmostrimin S0 (Rubovc)
janë më të larta ne krahasim me pikat tjera të mostrimit dhe luhaten nga 534 mg/kg deri
në 558 mg/kg, që janë gati dyfish më të larta së ato në vendmostrimin S7 (Mitrovicë)
(Tabela 4.8.).
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4.2.

Diskutimi i rezultateve
Më qëllim të marrjes së rezultateve të besueshme të gjitha mostrat janë trajtuar në

mënyrë të njëjtë dhe metalet janë matë me metodën e spektroskopisë së absorbimit
atomik (SAA) dhe me metodën spektrometria optike e emisionit me plazmë të çiftuar me
induksion (ICP-OES). Për krahasimin e metodave të përdorura në këtë studim në figurën
4.1., në mënyrë grafike, janë prezantuar rezultatet e fituara për nivelin e përqendrimit të
plumbit me SAA dhe ICP-OES.

Figura 4.1. Ndryshimi i nivelit të përqendrimit të plumbit për të gjitha mostrat e
sedimentit me SAA dhe ICP-OES.

Siç mund të shihet nga figura 4.1., rezultatet eksperimentale, nuk tregojnë
mënjanime të shprehura në varësi nga metoda e përdorur për përcaktimin e tyre. Në të
shumtën e rasteve janë regjistruar rezultate të përafërta më të dy metodat me disa
përjashtime minore. Me përjashtim të vendmostrimit S3 (Dardhishtë) dhe atij S7
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(Mitrovicë), gjithashtu mund të shihet se niveli i përqendrimit të plumbit nuk tregon
tendencë ndryshimi të shprehur as në varësi nga periudha e mostrimit (nga marsi deri në
shtator) gjatë vitit 2011 (figura 4.1.).
Në vazhdim për diskutim të rezultateve do të shërbehemi me vlerat mesatare të
përqendrimit të metaleve në sediment për të gjitha matjet me të dy metodat (SAA dhe
ICP-OES) për secilën pikë të mostrimit veç e veç.
Rezultatet e eksperimentale, si me metodën e SAA ashtu edhe me metodën ICPOES, tregojnë që niveli i përqendrimit të plumbit në mostrat e sedimentit tregon tendencë
të rritjes nga vendmostrimi S2 (Lismir) në drejtim të rrjedhjes së lumit deri në
vendmostrimin S6 (Pestovë), ku kemi një rënie të përqendrimit, duke arritur vlerën
maksimale në vendmostrimin e fundit S7 (Mitrovicë) (Figura 4.2.).

Figura 4.2. Vlera mesatare e përqendrimit të plumbit për të gjitha mostrat e sedimentit.

Siç mund të shihet nga figura 4.2., në vendomstrimet me ndikim të shprehur nga
Termoelektranat e Kosovës (S3/Dardhishtë, S4/Palaj dhe S5/Plemetin) kemi rritje të
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nivelit të përqendrimit të plumbit në sediment nga 12.89 – 24.90 mg/kg. Në
vendmostrimen e fundit sasia e plumbit arrinë trefishin e vlerës së përqendrimit të
plumbit në vendmostrimin S1 (Vragoli), vendmostrim ky para hyrjes së rrjedhës së lumit
Sitnicë në zonën me ndikim nga Termoelektranat e Kosovës. Gjithashtu shihet se
vendmostrimi i radhës (S6/Pestovë) paraqitet me një nivel pesë fish më të ulët (4.92
mg/kg) se ai në Plemetin (24.90 mg/kg). Kjo le të kuptohet se kompleksi i
termoelektranave Kosova “A” dhe Kosova “B” ka ndikim të shprehur në cilësinë e
sedimentit në shtratin e lumit Sitnicë.
Vlera më e lartë e regjistruar për përqendrimin e plumbit prej 88.2 mg/kg është regjistruar
ne vendmostrimin e fundit në Mitrovicë (S7), vlerë kjo e pritshme sepse kjo pikë e
mostrimit është e ndikuar nga mbetjet industriale të Kombinatit Xehetar - Metalurgjik
“Trepça” në Mitrovicë. Edhe pse aktiviteti industrial i këtij gjigandi industrial, në vitet e
fundit është farë i vogël, ndikimi i mbetjeve të kohës kanë lënë gjurmë dhe kanë
influencë në cilësinë e sedimentit në këtë zonë.
Sa u përket dy vendmostrimeve të para, S1 dhe S2 (Vragoli dh Lismir) sasia e
regjistruar e plumbit (8.99 mg/kg respektivisht 7.1 mg/kg) i adresohet ndikimit të trafikut.
Kjo mund të arsyetohet me faktin që të dy vendmostrimet janë në afërsi të rrugëve
automobilistike me komunikacion të ngjeshur.

E para, (S1/ Vragoli) është më e

influencuar nga trafiku i dendur ngase është fare pranë rrugës magjistrale Prishtinë –
Pejë.
Nga vlera mesatare e sasisë së plumbit për secilin vendmostrim shihet që sasia
maksimale e tij (88.2 mg/kg) është regjistruar në vendmostrimin S7 në Mitrovicë ndërsa
ajo minimale (7.12 mg/kg) në vendmostrimin S2 në Lismir.
Vlerat e regjistruara nga matjet e zhvilluara për mostrën e sedimentit në pikën referente
(S0) në Rubovc të Lypjanit për plumbin janë luhatur nga 0.012 - 0.017 mg/kg me një
vlere mesatre te të gjitha matjeve prej 0.0147 mg/kg.
Me krahasimin e vlerave mesatare të plumbit në pikat tjera te mostrimit te
sedimentit me vlerën mesatare te mostrës referente (S0/Rubovc) shihet se sasia e plumbit
në vendmostrimin S1 (Vragoli) është për 550 herë me e lartë, ajo në Lismir (S2) për 484
herë, në Dardhishtë (S3) për 877 herë, në Palaj (S4) 1220 herë, në Plemetin (S5) 1694
herë, në Pestovë (S6) për 335 dhe së fundi në Mitrovicë (S7) për 6000 herë më e lartë.
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Bazuar në luhatjet e mëdha të nivelit të përqendrimit të plumbit në tre vendmostrimet në
zonën me ndikim nga Termoelektranat e Kosovës dhe në vendmostrimin e fundit në
Mitrovicë shihet qartë se kemi ndikim antropogjen në cilësinë e sedimentit të lumit
Sitnicë.
Në vazhdim, në figurën 4.3., në mënyrë analoge me rezultatet e prezantuara për
plumbin është paraqitur luhatja e vlerave eksperimentale të përqendrimit të kadmiumit në
sediment në varësi nga koha e mostrimit dhe metoda analitike e zbatuara. Për efekt
krahasimi bashkërisht për të gjitha pikat e mostrimit janë paraqitur rezultatet e fituara për
nivelin e përqendrimit të kadmiumit me metodën e spektroskopisë me absorbim atomik
(SAA) dhe me metodën spektrometria optike e emisionit me plazmë të çiftuar me
induksion (ICP-OES).

Figura 4.3. Ndryshimi i nivelit të përqendrimit të kadmiumit për të gjitha mostrat e
sedimentit me SAA dhe ICP-OES.

Nga figura 4.3., shihet se rezultatet eksperimentale tregojnë luhatje të vogla në
varësi nga metoda e përdorur për përcaktimin e tyre dhe se ato në të shumtën e rasteve
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janë më të ulëta gjatë zbatimit të ICP-OES. Mund të konstatohet se në të shumtën e
rasteve rezultatet e arritura me ICP-OES janë diç më të ulëta në të gjitha matjet. Niveli i
përqendrimit të kadmiumit tregon luhatje të vogla në periudha të ndryshme të mostrimit
për gjatë vitit 2011 (mars - shtator) (figura 4.3.). Sa për ilustrim mund të cekim
vendmostrimin S4 (Palaj) ku luhatjet në vlerat e përqendrimit të kadmiumit për muaj të
ndryshëm janë më të theksuara.
Më qëllim të thjeshtësimit të prezantimit dhe të krahasimit më të lehtë të rezultateve për
sasinë e kadmiumit në vendmostrimet përgjatë rrjedhës së lumit Sitnicë me sasinë e
regjistruar në pikën referentë (Rubovc/S0), në vazhdim do të merren vlerat mesatare të
përqendrimit të te gjitha matjeve me të dy metodat e zbatuara (SAA dhe ICP-OES) për
secilën pikë të mostrimit të sedimentit.
Rezultatet eksperimentalisht, si me metodën e SAA ashtu edhe me metodën ICPOES, tregojnë se niveli i përqendrimit të kadmiumit në mostrat e sedimentit tregojnë
tendencë të rritjes nga vendmostrimi S1 (Vragoli) në drejtim të rrjedhjes së lumit Sitnicë
deri në vendmostrimin S6 (Pestovë), ku kemi një rënie të përqendrimit të kadmiumit,
duke arritur vlerën maksimale (16.99 mg/kg) në vendmostrimin e fundit S7 (Mitrovicë)
(figura 4.4.).

43

Figura 4.4. Vlera mesatare e përqendrimit të kadmiumit për të gjitha mostrat e
sedimentit të lumit Sitnicë.

Nga figura 4.4., shihet se në dy vendmostrimet para hyrjes së lumit Sitnicë në
zonën me ndikim nga Termoelektrana Kosova “A” dhe Kosova “B”, (vendmostrimet S1
dhe S2 Vragoli dhe Lismir) vlera mesatre përqendrimit të kadmiumit (prej 4.1 mg/kg
respektivisht 5.04 mg/kg) është dukshëm më e vogël në krahasim me tre vendmostrimet
në vazhdim të rrjedhës së lumit Sitnicë. Në vazhdim të rrjedhës së lumit Sitnicë në tre
vendomstrimet që ndodhën nën zonën me ndikim të Termoelektranave të Kosovës
(S3/Dardhishtë, S4/Palaj dhe S5/Plemetin) kemi rritje të nivelit të përqendrimit të
kadmiumit në 15.13mg/kg në vendmostrimin S3 (Dardhishtë) dhe në 20.05 mg/kg në
vendmostrimin (S4) në Palaj (figura 4.4).
Vlen të theksohet, që për dallim nga rezultatet për plumbin në vendostrimin S5,
në Plemetin kemi një rënie të sasisë së kadmiumit (15.62 mg/kg). Në vendmostrimin e
radhës (S6/Pestovë) paraqitet me një nivel katër fish më të ulët (4.94 mg/kg) se ai në
Palaj (20.05 mg/kg), vlerë kjo e përafërt më atë të regjistruar në Lismir (vendmostrimi
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S2). Edhe ne këtë rast, sikurse edhe te rasti me plumb, shihet se kompleksi i
termoelektranave Kosova “A” dhe Kosova “B” ka ndikim të shprehur në cilësinë e
sedimentit të shtratit të lumit Sitnicë.
Në vendmostrimin e fundit, në Mitrovicë (S7), sasia e regjistruar e kadmiumit ka
qenë 16.99 mg/kg që është vlerë e pritshme sepse kjo pikë e mostrimit është e ndikuar
nga mbetjet industriale të Kombinatit Xehtaro-Metalurgjik “Trepça” në Mitrovicë. Në
krahasim me sasinë e regjistruar për plumbin (88.23 mg/kg) vlera e regjistruar për
kadmiumin është relativisht e ulët.
Vlera më e lartë e regjistruar për përqendrimin e kadmiumit (20.05 mg/kg) është
regjistruar në vendmostrimin S4 (Palaj). Kjo pikë e mostrimit ndodhet në mes të
Termoelektranave Kosova “A” dhe Kosova “B”, në afërsi të mihjeve sipërfaqësore të
thëngjillit në Kastriot dhe në afërsi të deponove të hirit të të dy termoelektranave.
Gjithashtu ndikim të drejtpërdrejt në këtë vendmostrim kanë edhe ujërat e shkarkuara nga
termoelektranat Kosova “A” dhe Kosova “B”.
Nga vlera mesatare e sasisë së kadmiumit për secilin vendmostrim shihet se sasia
maksimale e tij (20.05 mg/kg) është regjistruar në vendmostrimin S4 në Palaj ndërsa ajo
minimale (4.1 mg/kg) në vendmostrimin S1 në Vragoli.
Vlerat e regjistruara për matjet e zhvilluara në mostrat e sedimentit për pikën
referente (S0) në Rubovc të Lypjanit për kadmiumin janë luhatur nga 0.0095 - 0.01
mg/kg me një vlerë mesatare të të gjitha matjeve prej 0.0105 mg/kg.
Me krahasimin e vlerave mesatare të sasisë së kadmiumit në pikat tjera të
mostrimit të sedimentit me vlerën mesatare të mostrës referente (S0/Rubovc) shihet se
sasia e kadmiumit në vendmostrimin S1 (Vragoli) është për 390 here me e lartë, ajo në
Lismir (S2) për 480 herë, në Dardhishtë (S3) për 1457 herë, në Palaj (S4) 1910 herë, në
Plemetin (S5) 1488 herë, në Pestovë (S6) për 470 dhe së fundi në Mitrovicë (S7) për
1618 herë më e lartë se ajo e mostrës referente.
Nga rezultatet e prezantuara dhe e gjithë kjo qe u tha me lartë shihet qartë se
ndikimi antropogjen në cilësinë e sedimentit të lumit Sitnicë është më se evident. Me
krahasimin e përqendrimit te plumbit me përqendrimin e kadmiumit për secilin
vendmostrim shihet se në Vragoli është regjistruar sasi dy herë më e lartë e plumbit në
krahasim më atë të kadmiumit, në Lismir dhe Plemetin afro 1.5 herë me shumë ka plumb
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se sa kadmium, në Dardhishtë, Palaj dhe Pestovë përqendrimet gati se janë të përafërta,
përderisa në Mitrovicë sasia e plumbit është pesë fish më e lartë se ajo e kadmiumit
(Tabela 4.9.).

Tabela 4.9. Raporti i vlerës mesatare të përqendrimit të plumbit me mesataren e
përqendrimit të kadmiumit për të gjitha vendmostrimet
S0

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

Pb

0.0147 8.08 7.12 12.89 17.94 24.90 4.92 88.23

Cd

0.0105 4.10 5.04 15.13 20.05 15.62 4.94 16.99

Pb/Cd

1.4 1.97 1.41

0.85

0.90

1.59 1.00

5.19

Ndryshimi i sasisë së bakrit në mostrat e sedimentit për të gjitha pikat e mostrimit
me metodën e spektroskopisë me absorbim atomik (SAA) dhe me metodën spektrometria
optike e emisionit me plazmë të çiftuar me induksion (ICP-OES) për periudhën mars shtator 2011 është paraqitur në mënyrë grafike në figurën 4.5.
Nga figura 4.5, shihet se rezultatet eksperimentale për bakrin me përjashtim të
vendmostrimeve S2 (Lismir) dhe S7 (Mitrovicë) tregojnë mënjanime të shprehura në
varësi nga metoda e përdorur për përcaktimin e tyre. Ato në të shumtën e rasteve nuk janë
të përafërta si gjatë matjeve me SAA ashtu edhe me ICP-OES. Luhatjet me te shprehura
janë në vendmostrimin S6, në Pestovë. Në këtë vendmostrim vlerat me të larta për bakrin
janë regjistruar ne muajin shtator si me SAA ashtu edhe me ICP-OES. Shihet qartë se në
të shumtën e rasteve rezultatet e arrijtura me ICP-OES janë diç më të ulëta për të gjitha
matjet. Niveli i përqendrimit të bakrit manifestohet me luhatje të lehta në periudha të
ndryshme të mostrimit për gjatë vitit 2011 (mars - shtator) (figura 4.5.).
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Figura 4.5. Ndryshimi i nivelit të përqendrimit të bakrit për të gjitha mostrat e sedimentit
me SAA dhe ICP-OES.

Për efekt thjeshtësie dhe lehtësi të krahasimit të rezultateve në vazhdim të
diskutimit do të shërbehemi me vlerat mesatare të përqendrimit të bakrit për secilin
vendmostrim.
Nga mesatarja e sasisë së bakrit në sediment shihet se kemi luhatje të
përqendrimit të tij nga një vendmostrim në tjetrin (figura 4.6.).
Nga vendmostrimi i parë në Vragoli (S1) deri të vendmostrimi i katërt në Palaj
(S4) kemi rritje te konsiderueshme të sasisë së bakrit në mostrat e sedimnetit nga 1.86
mg/kg në Vragoli deri në 8.77 mg/kg në Palaj. Matematikisht kjo paraqet katërfishimin e
përqendrimit të bakrit në një distancë relativisht të shkurtë të rrjedhjes së lumit Sitnicë. E
gjithë kjo i adresohet hyrjes së rrjedhës së lumit Sitnicë në zonën me ndikim nga objektet
e termoelektranave të Kosovës në kastriot.
Në vazhdim, përgjatë rrjedhës së lumit në drejtim të Mitrovicës kemi rënie të
lehtë të përqendrimit të bakrit në Plemetin (6.43 mg/kg) dhe në Pestovë (5.43 mg/kg). Në
pikën e fundit të mostrimit në Mitrovicë (S7) sasia e bakrit përcillet me rritje te theksuar
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të përqendrimit (81.8 mg/kg) duke arritur kështu vlerën më të lartë të regjistruar në këtë
studim (Figura 4.6.).

Figura 4.6. Vlera mesatare e përqendrimit të bakrit për të gjitha mostrat e sedimentit të
lumit Sitnicë.

Në vendmostrimet S1 dhe S2 (para hyrjes së lumit Sitnicë në zonën me ndikim
nga Termoelektranat Kosova “A” dhe Kosova “B”) vlera mesatare e përqendrimit të
bakrit është 1.86 mg/kg respektivisht 3.18 mg/kg dhe në krahasim me vendmostrimet në
vazhdim të rrjedhës së lumit Sitnicë, është më e vogël. Në vazhdim të rrjedhës se lumit,
në dy vendomstrimet që ndodhën në zonën me ndikim nga Termoelektranat e Kosovës
(S3/Dardhishtë dhe S4/Palaj) kemi rritje të nivelit të përqendrimit të bakrit, e cila më tutje
në dy vendmostrimet tjera (Plemetin dhe Pestovë) përcillet me një rënie të lehtë të
përqendrimit për të arritur vlerën maksimale (81.8 mg/kg) në vendmostrimin e fundit në
Mitrovicë (figura 4.6.).
Niveli i përqendrimit të bakrit në mostrat e pikës referente në Rubovc të Lypjanit
(S0) janë luhatur nga 0.0967 – 0.102 mg/kg me vlerë mesatare te të gjitha matjeve 0.0967
mg/kg. Me krahasimin e vlerave mesatare për përqendrimin e bakrit në pikat tjera te
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mostrimit te sedimentit me vlerën mesatare të mostrës referente (S0/Rubovc) shihet se
sasia e bakrit në vendmostrimin S1 (Vragoli) është për 19 here me e lartë, ajo në Lismir
(S2) për 33 herë, në Dardhishtë (S3) për 74 herë, në Palaj (S4) 90 herë, në Plemetin (S5)
66 herë, në Pestovë (S6) për 56 dhe së fundi në Mitrovicë (S7) për 845 herë më e lartë.
Në krahasim me plumbin dhe kadmiumin rezultatet e prezantuara për bakrin shihet qartë
se ndikimi antropogjen në cilësinë e sedimentit të lumit Sitnicë është dukshëm më i ulët.
Të vetmin përjashtim, nga kjo, e kemi në vendmostrimin e fundit në Mitrovicë ku sasia e
bakrit është relativisht shumë më e lartë në krahasim me mostrën referente, por gjithsesi
me e vogël së ajo për plumbin (tabelat 4.1. – 4.3 dhe figura 4.2., 4.4 dhe 4.6.).
Me krahasimin e përqendrimeve te plumbit me ato për bakrin për vendmostrimet
përkatëse del se në Vragoli është regjistruar sasi katër herë më e lartë e plumbit në
krahasim më atë të bakrit, në Lismir, Dardhishtë dhe Palaj për afro dy herë, në Plemetin
afro 4 herë me shumë ka plumb se sa bakër, në Pestovë dhe Mitrovicë përqendrimet e
plumbit dhe bakrit janë të përafërta (tabela 4.10.).
Vlera maksimale për përqendrimin e bakrit 81.8 mg/kg e regjistruar në
vendmostrimin (S7 në Mitrovicë, i adresohet ndikimit nga mbetjet e Kombinatit Xehtaro
Metalurgjik Trepça.

Tabela 4.10. Raporti i vlerës mesatare të përqendrimit të plumbit me mesataren e
përqendrimit të bakrit për të gjitha vendmostrimet
S0

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

Pb

0.0147 8.08 7.12 12.89 17.94 24.9 4.92 88.23

Cu

0.0967 1.86 3.19

7.29

8.77 6.43 5.43

81.8

0.152 4.34 2.23

1.76

2.04 3.87

1.08

Pb/Cu

0.9

Për të krahasuar raportin e përqendrimeve të kadmiumit dhe bakrit ndaj
përqendrimit të plumbit dhe për të krahasuar edhe raportet e çifteve përkatëse (Pb/Cd dhe
Pb/Cu) në figurën 4.7., në mënyrë grafike është prezantuar raporti Pb/Cd dhe Pb/Cu për
të gjitha vendmostrimet. Nga grafiku në fjalë shohim se vetëm në pikën referente (S0)
dhe atë të fundit (S7) raporti Pb/Cd është dominues ndaj atij Pb/Cd ndërsa në të gjitha
vendmostrimet tjera dominues është raporti Pb/Cu.
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Figura 4.7. Raporti Pb/Cd dhe Pb/Cu për të gjitha vendmostrimet.

Ndryshimi i sasisë së zinkut në sedimenti për të gjitha vendmostrimet për
periudhën mars-shtator 2011 me metodën e spektroskopisë me absorbim atomik (SAA)
dhe me metodën spektrometria optike e emisionit me plazmën e çiftuar me induksion (ICP-OES) është paraqitur grafikisht në figurën 4.8.
Nga figura 4.8, shihet se sasia e zinkut me përjashtim të vendmostrimeve S7 (Mitrovicë)
dhe S5 (Dardhishtë) nuk tregojnë mënjanime të shprehura në varësi nga metoda e
përdorur për përcaktimin e tyre. Ato në të shumtën e rasteve janë të përafërta si gjatë
matjeve me SAA ashtu edhe me ICP-OES. Luhatjet me të shprehura janë në
vendmostrimin në Mitrovicë e veçanërisht vlera me të larta për zinkun janë regjistruar ne
muajin shtator si me SAA ashtu edhe me ICP-OES. Shihet se gati në të gjitha rastet
rezultatet e arritura me ICP-OES janë pak më të ulëta. Niveli i përqendrimit të zinkut
manifestohet me luhatje të lehta në periudha të ndryshme të mostrimit për gjatë vitit 2011
(mars - shtator) (figura 4.8.).
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Figura 4.8. Ndryshimi i nivelit të përqendrimit të zinkut për të gjitha mostrat e sedimentit
me SAA dhe ICP-OES.

Për efekt të krahasimit të rezultateve në vazhdim të diskutimit do të shërbehemi
me vlerat mesatare të përqendrimit të zinkut për secilin vendmostrim të sedimentit.
Nga vlerat mesatare për sasinë e zinkut në sediment shihet se kemi luhatje të
përqendrimit të tij nga një vendmostrim në tjetrin (figura 4.9.).
Nga grafiku i paraqitur në figurën 4.9 shohim një rritje të vazhdueshme të sasisë
së zinkut në mostrat e sedimentit të lumit Sitnicë duke filluar nga vendmostrimi i parë në
Vragoli (S1) deri në vendmostrimin e pestë në Plemetin (S5). Nga vendmostrimi i parë në
Vragoli (S1) ku përqendrimi i zinkut është 1.35 mg/kg deri të vendmostrimi i pestë në
Plemetin (S5) kemi rritje te konsiderueshme të sasisë së zinkut në sedimnet nga 1.35
mg/kg në 11.64 mg/kg në Plemetin. Matematikisht kjo paraqet dhjetëfishimin e
përqendrimit të zinkut në një distancë relativisht të shkurtë të rrjedhjes së lumit Sitnicë. E
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gjithë kjo mund t’i adresohet hyrjes së rrjedhës së lumit Sitnicë në zonën me ndikim nga
objektet e termoelektranave të Kosovës në Kastriot.

Figura 4.9. Vlera mesatare e përqendrimit të zinkut për të gjitha mostrat e sedimentit të
lumit Sitnicë.

Në vazhdim, përgjatë rrjedhës së lumit në drejtim të Mitrovicës kemi rënie të
lehtë të përqendrimit të zinkut në Pestovë (4.63 mg/kg). Në pikën e fundit të mostrimit
në Mitrovicë (S7) sasia e zinkut përcillet me rritje mjaft të shprehur të përqendrimit
(209.2 mg/kg) duke arritur kështu vlerën më të lartë të regjistruar në këtë studim (Figura
4.6.). Krahasuar me sasinë e plumbit dhe të bakrit niveli i përqendrimit të zinkut është për
afro 2.5 herë më i lartë në këtë pikë të mostrimit të sedimenti.
Po ti rikthehemi analizës së nivelit të përqendrimit të zinkut nga vendmostrimi i
parë në Vragoli (S1) dhe venmostrimi i dytë në Lismit (S2) shohim se sasia e zinkut në
Lismit (3.31 mg/kg) është gati dyfish më e lartë se ajo në Vragoli (1.35 mg/kg).
Në tre vendomstrimet që ndodhën në zonën me ndikim nga Termoelektranat e Kosovës
(S3/Dardhishtë, S4/Palaj dhe S5/Plemetin) kemi rritje të vazhdueshme të nivelit të
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përqendrimit të zinkut. Kështu p.sh. nga 4.43 mg/kg sa është sasia e zinkut në Dardhishtë
(S3) ajo arrin vlerën 10.83 mg/kg në Palaj (S4) për të vazhduar me rritje deri në 11.64
mg/kg në Plemetin (S5). Po të krahasohen tre vendmostrimet në fjalë me njëri tjetrin
shihet se për një distancë shumë të vogël kemi ndryshime të dyfishuar të përqendrimit të
zinkut nga vendmostrimi S3 deri te ai S4 dhe S5. Për fat të mirë në vendmostrimin S6 në
Pestovë është regjistruar rënie e theksuar e sasisë së zinkut në 4.63 mg/kg. Kjo paraqet
përgjysmim të sasisë së zinkut në krahasim me dy vendmostrimet e më hershme (S4 dhe
S5). (Figura 4.9.).
Sasia e zinkut e regjistruar në mostrat e sedimentit në pikën referente në Rubovc
të Lypjanit (S0) është luhatur nga 0.035 – 0.048 mg/kg me vlerë mesatare te të gjitha
matjeve 0.0415 mg/kg. Me krahasimin e vlerave mesatare për përqendrimin e zinkut në
pikat tjera te mostrimit te sedimentit me vlerën mesatare të mostrës referente
(S0/Rubovc) shihet se sasia e zinkut në vendmostrimin S1 (Vragoli) është për 33 herë më
e lartë, ajo në Lismir (S2) për 56 herë, në Dardhishtë (S3) për 107 herë, në Palaj (S4) 261
herë, në Plemetin (S5) 280 herë, në Pestovë (S6) për 112 dhe së fundi në Mitrovicë (S7)
për 5041 herë më e lartë se ajo në mostrën referente.
Në krahasim me plumbin dhe kadmiumin rezultatet e prezantuara për zinkun
shihet qartë se ndikimi antropogjen në cilësinë e sedimentit të lumit Sitnicë është i nivelit
të përafërt, por në krahasim me bakrin është dukshëm më i lartë sidomos në
vendmostrimin e fundit (S7) në Mitrovicë. Përjashtim, nga kjo, e kemi në vendmostrimin
e fundit në Mitrovicë ku sasia e zinkut është shumë më e lartë në krahasim me mostrën
referente, por gjithsesi me e lartë edhe se ajo për plumbin (tabelat 4.1. – 4.4 dhe figura
4.2., 4.9 dhe 4.10.).
Me krahasimin e përqendrimeve te plumbit me ato për zinkun (ngjashëm me
rastet e më hershme për kadmium dhe bakër) për vendmostrimet përkatëse del se në
Vragoli është regjistruar sasi pesë herë më e lartë e plumbit në krahasim më ate të zinkut,
në Lismir dhe Dardhishtë për afro tre herë, në Plemetin raporti është 1:1.5 në favor të
plumbit, në Pestovë kemi afërsisht sasi të njëjta për plumb dhe zink dhe Mitrovicë
përqendrimi i plumbit është dukshëm më i vogël se ai i bakrit dhe raporti është 0.42 me 1
në favor të bakrit (tabela 4.11.).
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Tabela 4.11. Raporti i vlerës mesatare të përqendrimit të plumbit me mesataren e
përqendrimit të zinkut për të gjitha vendmostrimet
S0

S1

S2

S3

S4

S5

S6

Pb

0.01 8.08 7.12 12.89 17.94 24.90 4.92

Zn

0.04 1.35 2.31

Pb/Zn 0.35 5.99 3.08

S7
88.23

4.43 10.83 11.64 4.63 209.20
2.91

1.66

2.14 1.06

0.42

Për krahasimin e raporteve të përqendrimeve të plumbit me zinkun dhe bakrit me
zinkut si raporte të çifteve përkatëse (Pb/Zn dhe Cu/Zn) në figurën 4.10., në mënyrë
grafike është prezantuar raporti i dhënë për të gjitha vendmostrimet. Nga grafiku në fjalë
shohim se vetëm në pikën referente (S0) raporti Pb/Zn është dominues ndaj atij Cu/Zn
ndërsa në të gjitha vendmostrimet tjera dominues është raporti Cu/Zn.

Figura 4.10. Raporti Pb/Zn dhe Cu/Zn për të gjitha vendmostrimet.

Për të pasur një tablo më të qartë të ngarkesës së sedimentit me metale të rënda
(Pb, Cd, Cu dhe Zn) për secilën pikë të vendmostrimit në lumin Sitnicë vlerat mesatare të
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secilit nga metalet e dhëna janë paraqitur grafikisht si varësi e sasisë ndaj
vendmostrimeve përkatëse në figurën 4.11.
Nga figura 4.11., shihet se renditja e metaleve sipas sasisë së tyre në sediment
është: në vendmostrimin e parë (S1) në Vragoli Pb>Cd>Cu>Zn; ne vendmostrimin e dytë
(S2) në Lismir Pb>Cd>Cu>Zn; në vendmostrimin e tretë (S3) në Dardhishtë Cd>Pb>
Cu>Zn; në vendmostrimin e katërt (S4) në Palaj Cd>Pb>Zn>Cu; në vendmostrimin e
pestë (S5) Plemetin Pb> Cd > Cu > Zn; në vendmostrimin e gjashtë (S6) në Pestovë
Cd>Pb> Cu > Zn dhe ne vendmostrimin e shtatë (S7) në Mitrovicë Zn>Cu>Pb>Cd.

Figura 4.11. Ngarkesa e sedimentit me Pb, Cd, Cu dhe Zn në të gjitha vendmostrimet

Në këtë studim, krahas përcaktimit të plumbit, kadmiumit, bakrit dhe zinkut në
mostrat e sedimentit të lumit Sitnicë janë përcaktuar edhe hekuri, alumini, mangani dhe
nikeli. Për efekt krahasimi të rezultateve eksperimentale me metodën e spektroskopisë me
absorbim atomik (SAA) dhe me metodën spektrometria optike e emisionit me plazmën e
çiftuar me induksion - (ICP-OES) ndryshimi i sasisë së hekurit në sediment për të gjitha
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vendmostrimet për periudhën mars-shtator 2011 është paraqitur grafikisht në figurën
4.12.
Për dalim nga metalet e trajtuara deri me tani (Pb, Cd, Cu dhe Zn) sasia e
regjistruar e hekurit në mostrat e sedimentit përcillet me luhatje te konsiderueshme si në
varësi nga periudha e mostrimit ashtu edhe nga metoda analitike e zbatuar për
përcaktimin e tij (Figura 4.12.). Nga figura 4.12., shihet se sasia e hekurit në
vendmostrimet S4 dhe S5 (Palaj dhe Plemetin) me përjashtime të vogla nuk tregonë
tendencë të të mënjanimit të shprehura në varësi nga metoda e përdorur për përcaktim.
Luhatjet më të shprehura janë në vendmostrimin S2 (Lismir), S6 (Pestovë) dhe S7
(Mitrovicë). Kështu p.sh. për dallim nga rastet e mëhershme, në vendmostrimin S3
(Dardhishtë) shihet se sasia e regjistruar për hekurit është më e lartë gjatë përcaktimeve
me ICP-OES. Në përgjithësi niveli i përqendrimit të hekurit manifestohet me luhatje të
lehta në periudha të ndryshme të mostrimit për gjatë vitit 2011 (mars-shtator) (figura 4.12.).

Figura 4.12. Ndryshimi i nivelit të përqendrimit të hekurit për të gjitha mostrat e
sedimentit me SAA dhe ICP-OES.
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Për efekt të krahasimit të rezultateve në vazhdim të diskutimit do të shërbehemi
me vlerat mesatare të përqendrimit të hekurit për secilin vendmostrim të sedimentit.
Nga vlerat mesatare për sasinë e hekurit në sediment shihet se kemi luhatje të
përqendrimit të tij nga një vendmostrim në tjetrin (figura 4.13.). Nga grafiku i paraqitur
në figurën 4.13., shohim se në krahasim me vendmostrimin S1 (Vragoli) kemi rënie të
sasisë së hekurit në të gjitha mostrat e sedimentit në vazhdim të rrjedhjes së lumit Sitnicë.
Për dallim nga metalet tjera (Pb, Cd, Cu dhe Zn) sasia e hekurit e regjistruar në mostrat e
sedimentit në pikën referente në Rubovc të Lypjanit (S0) ka qenë shume e lartë dhe ajo
është luhatur nga 1810 – 1881 mg/kg me vlerë mesatare te të gjitha matjeve 1849.9
mg/kg.
Me krahasimin e vlerave mesatare për përqendrimin e hekurit në pikat tjera te
mostrimit të sedimentit me vlerën mesatare të mostrës referente (S0/Rubovc) shihet se
sasia e hekurit në vendmostrimin S1 (Vragoli) është për 1.75 herë më e lartë, ajo në
Lismir (S2) për 1.26 herë, në Dardhishtë (S3) për 1.32 herë, në Palaj (S4) 1.43 herë, në
Plemetin (S5) 1.4 herë, në Pestovë (S6) për 1.22 dhe së fundi në Mitrovicë (S7) për 1.27
herë më e lartë se ajo në mostrën referente. Nga e gjithë kjo mund te konstatojmë se
niveli i përqendrimit të hekurit me përjashtim te vendmostrimit në Vragoli (S1) ku
ndryshimi është diç më i shprehur në të gjitha vendmostrimet tjera luhatet nga 1.2 – 1.4
herë.
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Figura 4.13. Vlera mesatare e përqendrimit të hekurit për të gjitha mostrat e sedimentit
të lumit Sitnicë.

Po të analizojmë përmbajtjen e hekurit në mostrat e sedimentit në zonën me
ndikim nga Termoelektranat e Kosovës shohim se nga vendmostrimi në Lismir (S2) kemi
një rritje të lehtë deri në vendmostrimin Palaj (S4) për tu pasuar me një rënie të lehtë në
vendmostrimet S5 dhe S6 (Plemetin dhe Pestovë) për te përfunduar me një rritje përsëri
të vogël në vendmostrimin e fundit S7 (Mitrovicë). Të gjitha këto luhatje janë relativisht
të vogla dhe konsiderojmë se janë të ndikuara nga përmbajtja minerale e tokës në zonën
nëpër të cilën kalon rrjedha e lumit Sitnicë. Kjo le të nënkuptohet se përmbajtja e hekurit
në mostrat e sedimentit vjen si pasojë e konfiguracionit të tereni në këtë pjesë të Kosovës
dhe se ndikimi antropogjenik mund të jëtë fare i vogël.
Sasia maksimale (3234 mg/kg) e regjistruar në Vragoli (vendmostrimi S1), mund
t’i adresohet bashkimit të rrjedhës së lumit Drenicë me lumin Sitnicë. Lumi Drenica
përgjatë rrjedhës së tij mbledhë edhe ujërat hedhurinë nga kompleksi i Ferronikeli në
Drenas dhe në këtë mënyrë në shtratin e lumit Sitnicë sjellë edhe sasi të konsiderueshme
të hekurit.
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Ndryshimi i sasisë së aluminit në mostrat e sedimentit për të gjitha vendmostrimet për
periudhën mars-shtator 2011 me metodën e spektroskopisë me absorbim atomik (SAA)
dhe me metodën spektrometria optike e emisionit me plazmën e çiftuar me induksion
(ICP-OES) është paraqitur grafikisht në figurën 4.14.
Siç mund të shihet nga figura 4.14, edhe për rastin e aluminit sikurse edhe për atë
të hekurit për dalim nga Pb, Cd, Cu dhe Zn sasia e regjistruar e aluminit në mostrat e
sedimentit përcillet me luhatje te konsiderueshme si në varësi nga periudha e mostrimit
ashtu edhe nga metoda analitike e zbatuar për përcaktimin e tij. Në përgjithësi niveli i
përqendrimit të aluminit manifestohet me luhatje të lehta në periudha të ndryshme të
mostrimit për gjatë vitit 2011 (mars - shtator) (figura 4.12.).
Për efekt të krahasimit të rezultateve në vazhdim të diskutimit do të shërbehemi
me vlerat mesatare të përqendrimit të aluminit për secilin vendmostrim të sedimentit.
Nga vlerat mesatare për sasinë e aluminit në sediment shihet se kemi luhatje të
përqendrimit të tij nga një vendmostrim në tjetrin (figura 4.15.).

Figura 4.14. Ndryshimi i nivelit të përqendrimit të aluminit për të gjitha mostrat e
sedimentit me SAA dhe ICP-OES.
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Figura 4.15. Vlera mesatare e përqendrimit të aluminit për të gjitha mostrat e sedimentit
të lumit Sitnicë.
Vlera mesatare më e lartë e aluminit (3840.56 mg/kg) është regjistruar në
vendmostrimin S6 (në Pestovë). Nga grafiku i paraqitur në figurën 4.15., shohim se nuk
kemi ndonjë kronologji të caktuar të rritjes ose rënies së sasisë së aluminit në drejtim të
rrjedhës së lumit Sitnicë.
Sasia e aluminit e regjistruar në mostrat e sedimentit në pikën referente në
Rubovc të Lypjanit (S0) ka qenë shume e lartë dhe ajo është luhatur nga 3138 – 3160
mg/kg me vlerë mesatare te të gjitha matjeve 3148.8 mg/kg. Krahasuar me vlerën
mesatare për përqendrimin e aluminit në pikat tjera te mostrimit të sedimentit me vlerën
mesatare të mostrës referente (S0/Rubovc) shihet se sasia e aluminit në vendmostrimet S1
deri në S7 luhatet nga 1.1 deri në 1.2 herë. Ndryshimet janë relativisht të vogla në
krahasim me sasinë e aluminit në mostrën referente.
Po të analizojmë përmbajtjen e aluminit në mostrat e sedimentit në zonën me
ndikim nga Termoelektranat e Kosovës shohim se nga vendmostrimi në Dardhishtë (S3)
kemi një rritje të lehtë deri në vendmostrimin Plemetin (S4) për tu pasuar me një rritje
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përsëri të lehtë në vendmostrimet S5 dhe S6 (Plemetin dhe Pestovë) për te përfunduar me
një rënie përsëri të vogël në vendmostrimin e fundit S7 (Mitrovicë). Të gjitha këto luhatje
janë relativisht të vogla dhe konsiderojmë se janë të ndikuara nga përmbajtja minerale e
tokës në zonën nëpër të cilën kalon rrjedha e lumit Sitnicë. Kjo le të nënkuptohet se
përmbajtja e aluminit në mostrat e sedimentit vjen si pasojë e konfiguracionit të terenit në
këtë pjesë të Kosovës dhe se ndikimi antropogjen është i papërfillshëm. Sasia maksimale
e aluminit (3840.56 mg/kg) e regjistruar në Pestovë (vendmostrimi S6), mund t’i
adresohet përmbajtjes silikate të tokës në këtë pjesë të Kosovës.
Me krahasimin e përqendrimit të hekurit me përqendrimin e aluminit për secilin
vendmostrim shihet se në Vragoli është regjistruar sasi gati dy herë më e lartë e aluminit
në krahasim më atë të hekurit përderisa në Lismir sasitë e dy metaleve janë afërsisht të
njëjta. Në tre vendmostrimet në zonën me ndikim nga objektet e termoelektanave të
Kosovës në Kastriot (Dardhishtë, Palaj dhe Plemetin) raporti midis sasisë së aluminit dhe
hekurit është në raport të përafërt dhe luhatet nga 0.72-0.81 me 1 në favor të aluminit.
Raport i përafërt është regjistruar edhe në vendmostrimin Lismir (S2). Në dy
vendmostrimet e fundit në Pestovë dhe në Mitrovicë (S6 dhe S7) raporti rritet në favor të
aluminit por jo në mënyrë të theksuar. (Tabela 4.9.).
Ndikimin e bashkimit të lumit Drenicë me Lumin Sitnicë e përforcojnë arsyetimin tonë
për sasinë e lartë të hekurit të regjistruar në këtë vendmostrim. Këtë e vërteton edhe
raporti Fe/Al në këtë vendmostrim i cili tregon rritje ne favor të hekurit.

Tabela 4.12. Raporti i vlerës mesatare të përqendrimit të hekurit me mesataren e
përqendrimit të aluminit për të gjitha vendmostrimet
S0

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

Fe

1851 3234.25 2328.96 2447.21 2646.04 2586.77 2265.73 2348.96

Al

3148.8 3211.60 3337.90 3152.50 3258.44 3555.56 3840.56 3657.69

Fe/Al 0.58784 1.00705 0.69773 0.77628 0.81206 0.72753 0.58995

0.6422

Ndryshimi i sasisë së manganit në mostrat e sedimentit për të gjitha
vendmostrimet për periudhën mars-shtator 2011 me metodën e spektroskopisë me
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absorbim atomik (SAA) dhe me metodën spektrometria optike e emisionit me plazmën e
çiftuar me induksion - (ICP-OES) është paraqitur grafikisht në figurën 4.16.

Figura 4.16. Ndryshimi i nivelit të përqendrimit të manganit për të gjitha mostrat e
sedimentit me SAA dhe ICP-OES.

Siç mund të shihet nga figura 4.16. edhe për rastin e manganit sikurse edhe për atë
të hekurit dhe të aluminit dhe për dalim nga Pb, Cd, Cu dhe Zn sasia e regjistruar e
manganit në mostrat e sedimentit përcillet me luhatje të konsiderueshme si në varësi nga
periudha e mostrimit ashtu edhe nga metoda analitike e zbatuar për përcaktimin e tij. Në
përgjithësi niveli i përqendrimit të manganit manifestohet me luhatje të vogla në periudha
të ndryshme të mostrimit për gjatë vitit 2011 (mars - shtator) (figura 4.16.).
Për efekt të krahasimit të rezultateve në vazhdim të diskutimit do të shërbehemi
me vlerat mesatare të përqendrimit të manganit për secilin vendmostrim të sedimentit.
Nga vlerat mesatare për sasinë e manganit në sediment shihet se kemi luhatje të
përqendrimit të tij nga një vendmostrim në tjetrin (figura 4.17.).
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Figura 4.17. Vlera mesatare e përqendrimit të manganit për të gjitha mostrat e
sedimentit të lumit Sitnicë.

Vlera mesatare më e lartë e manganit (598.63 mg/kg) është regjistruar në vendmostrimin
S4 (në Palaj). Nga grafiku i paraqitur në figurën 4.17., shohim se nuk kemi ndonjë
kronologji të caktuar të rritjes ose rënies së sasisë së manganit në drejtim të rrjedhës së
lumit Sitnicë.
Duke u nisur nga vendmostrimi i parë në Vragoli deri në vendmostrimin e katër
në Palaj kemi rritje të vazhdueshme të sasisë së manganit nga 44.50 mg/kg deri në 598.63
mg/kg. Në vazhdim në Palaj (S5) kemi një rënie të sasisë së manganit në 366.25 mg/kg
për të pasuar rritja në Pestovë në 423.63 mg/kg dhe përfundimisht sasia e manganit bie në
275.13 mg/kg në vendmostrimin e fundit në Mitrovicë.
Sasia e manganit e regjistruar në mostrat e sedimentit në pikën referente në
Rubovc të Lypjanit (S0) ka qenë e lartë dhe ajo është luhatur nga 534 – 558 mg/kg me
vlerë mesatare te të gjitha matjeve 543 mg/kg. Krahasuar me vlerën mesatare për
përqendrimin e manganit në pikat tjera të mostrimit të sedimentit me vlerën mesatare të
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mostrës referente (S0/Rubovc) shihet se sasia e manganit në vendmostrimet S1 deri në S4
luhatet nga 0.8 deri në 1.1 herë. Ndryshimet janë relativisht të vogla në krahasim me
sasinë e manganit në mostrën referente. Në vazhdim raportet ndryshojnë dhe sasi a
manganit është me e vogël se ajo në pikën referente sepse luhatja sillet nga 0.77 – 0.5
herë më pak.
Po të analizojmë përmbajtjen e manganit në mostrat e sedimentit në zonën me
ndikim nga Termoelektranat e Kosovës shohim se nga vendmostrimi në Dardhishtë (S3)
kemi një rritje të lehtë deri në vendmostrimin Palaj (S4) për tu pasuar me një rënie të
lehtë në vendmostrimin S5 në Plemetin. Këtë rritje të sasisë së manganit mund t’i
përshkruajmë ndikimit të ujërave hedhurinë nga termoelektranat e Kosovës.

Të gjitha këto luhatje janë relativisht të vogla dhe konsiderojmë se janë të
ndikuara nga përmbajtja minerale e tokës në zonën nëpër të cilën kalon rrjedha e lumit
Sitnicë. Kjo le të nënkuptohet se përmbajtja e manganit në mostrat e sedimentit vjen si
pasojë e konfiguracionit të terenit në këtë pjesë të Kosovës dhe se ndikimi antropogjen
është shumë i vogël dhe atë vetëm në zonën nga vensmostrimi në Dardhishtë deri në
Palaj (S3-S4).
Me krahasimin e përqendrimeve te hekurit me ato për manganit për
vendmostrimet përkatëse del se në Vragoli dhe në Palaj është regjistruar sasi shtatë herë
më e lartë e hekurit në krahasim më atë të manganit, në Lismir, Dardhishtë dhe Pestovë
pesë herë, në Palaj katër herë dhe në Mitrovicë përqendrimet e hekurit janë 8.5 herë më të
larta se ato të manganit (tabela 4.13.).

Për të krahasuar raportin e përqendrimeve të aluminit dhe manganit ndaj
përqendrimit të hekurit dhe për të krahasuar edhe raportet e çifteve përkatëse (Fe/Al dhe
Fe/Mn) në figurën 4.14., në mënyrë grafike është prezantuar raporti Fe/Al dhe Fe/Mn për
të gjitha vendmostrimet. Nga grafiku në fjalë shohim se në të gjitha vendmostrimet
raporti Fe/Mn është dominues ndaj atij Fe/Al gjë që edhe pritet sepse raporti Fe/Al është
mjaft i përafërt në shumicën e vendmostrime.
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Tabela 4.13. Raporti i vlerës mesatare të përqendrimit të hekurit me mesataren e
përqendrimit të manganit për të gjitha vendmostrimet
S0
Fe
Mn
Fe/Mn

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

1851.00 3234.25 2328.96 2447.21 2646.04 2586.77 2265.73

2348.96

543.43

444.50

453.25

490.25

598.63

366.25

423.63

275.13

3.41

7.28

5.14

4.99

4.42

7.06

5.35

8.54

Figura 4.18. Raporti Fe/Al dhe Fe/Mn për të gjitha vendmostrimet.

Ndryshimi i sasisë së nikelit në mostrat e sedimentit për të gjitha vendmostrimet
për periudhën mars-shtator 2011 me metodën e spektroskopisë me absorbim atomik
(SAA) dhe me metodën spektrometria optike e emisionit me plazmën e çiftuar me
induksion (ICP-OES) është paraqitur grafikisht në figurën 4.19.
Siç mund të shihet nga figura 4.19. edhe për rastin e nikelit sikurse edhe për atë të
hekurit, aluminit dhe të manganit dhe për dallim nga Pb, Cd, Cu dhe Zn sasia e regjistruar
e nikelit në mostrat e sedimentit përcillet me luhatje të konsiderueshme si në varësi nga
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periudha e mostrimit ashtu edhe nga metoda analitike e zbatuar për përcaktimin e tij.
Luhatjet më të shprehura vërehen në vendmostrimin S4 (Palaj) ku variacionet janë shumë
të theksuara si në aspektin kohorë të mostrimit ashtu edhe ne metodën e zbatuar. Në
përgjithësi niveli i përqendrimit të nikeli manifestohet me luhatje jo të vogla në periudha
të ndryshme të mostrimit për gjatë vitit 2011 (mars - shtator) (figura 4.19.).

Figura 4.19. Ndryshimi i nivelit të përqendrimit të nikelit për të gjitha mostrat e
sedimentit me SAA dhe ICP-OES.

Për efekt të krahasimit të rezultateve në vazhdim të diskutimit do të shërbehemi
me vlerat mesatare të përqendrimit të nikelit për secilin vendmostrim të sedimentit.
Nga vlerat mesatare për sasinë e nikelit në sediment shihet se kemi luhatje të
përqendrimit të tij nga një vendmostrim në tjetrin (figura 4.20.).
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Figura 4.20. Vlera mesatare e përqendrimit të nikelit për të gjitha mostrat e sedimentit të
lumit Sitnicë.

Vlera mesatare më e lartë e nikelit (72.2 mg/kg) është regjistruar në
vendmostrimin S1 (në Vragoli). Kjo sasia mund t’i adresohet bashkimit të rrjedhës së
lumit Drenicë me lumin Sitnicë. Lumi Drenica përgjatë rrjedhës së tij mbledhë edhe
ujërat hedhurinë nga kompleksi i Ferronikeli në Drenas dhe në këtë mënyrë në shtratin e
lumit Sitnicë sjellë edhe sasi të konsiderueshme të nikelit. Është e njohur se lumi Drenica
është mjaft i ngarkuar me sasi të ndryshme të nikelit dhe hekurit të cilat përgjatë rrjedhës
i sjellë deri në Sitnicë.
Nga grafiku në figurën 4.20., shohim se nuk kemi ndonjë kronologji të caktuar të
rritjes ose rënies së sasisë së manganit në drejtim të rrjedhës së lumit Sitnicë. Duke u
nisur nga vendmostrimi i parë në Vragoli deri në vendmostrimin e tretë, në Dardhishtë
kemi rënie të vazhdueshme të sasisë së nikelit nga 72.2 mg/kg deri në 7.56 mg/kg. Në
vazhdim në Palaj (S4) kemi rritje të sasisë së nikelit në 9.28 mg/kg për të pasuar rënie në
Pestovë në 2.66 mg/kg dhe përfundimisht sasia e nikelit arrin në 9.59 mg/kg në
67

vendmostrimin e fundit në Mitrovicë. Rritja e sasisë së nikelit në këtë vendmostrim i
adresohet aktivitetit të mbetjeve nga Kombinati Xehetaro Metalurgjik “Trepça” në
Mitrovicë. Nivelit mjaftë të lartë të nikelit në vendmostrimet midis Vragolisë dhe
Mitrovicës, në pjesën e parë i adresohen Ferronikelit dhe aktivitetit të Termoelektranave
te Kosovës si dhe hedhjes së baterive në mënyrë të pa kontrolluara në brigjet e lumenjve
në shkallë vendi.
Sasia e nikelit në mostrat e sedimentit në pikën referente në Rubovc të Lypjanit
(S0) ka qenë nën limitin e detektimit të metodave të përdorura dhe ne nuk kemi arritur ta
detektojmë praninë e tij. Kjo na le te kuptojmë se sasia e nikelit e regjistruar në të gjitha
vendmostrimet është fryt i aktivitetit njerëzorë.
Me krahasimin e përqendrimeve të hekurit me ato për nikelit për vendmostrimet
përkatëse del se në Vragoli është regjistruar sasi 45 herë më e lartë e hekurit në krahasim
më atë të nikelit, në Lismir 190 herë, në Dardhishtë 324 herë në Palaj 285 herë, në
Plemetin 607 herë, në Pestovë 852 herë dhe në Mitrovicë përqendrimet e hekurit janë 255
herë më të larta se ato të nikelit (tabela 4.14.).
Për të krahasuar raportin e përqendrimeve të nikelit dhe manganit ndaj
përqendrimit të hekurit dhe për të krahasuar edhe raportet e çifteve përkatëse (Fe/Ni dhe
Mn/Ni) në figurën 4.22., në mënyrë grafike është prezantuar raporti Fe/Ni dhe Mn/Ni për
të gjitha vendmostrimet. Nga grafiku në fjalë shohim se në të gjitha vendmostrimet
raporti Fe/Ni është dominues ndaj atij Mn/Ni.

Tabela 4.14. Raporti i vlerës mesatare të përqendrimit të hekurit me mesataren e
përqendrimit të nikelit për të gjitha vendmostrimet

S1
Fe

S2

S3

S4

S5

S6

S7

3234.25 2328.96 2447.21 2646.04 2586.77 2265.73 2348.96

Ni

72.23

12.27

7.56

9.28

4.26

2.66

9.59

Fe/Ni

44.78

189.87

323.65

285.17

606.87

852.18

244.84
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Figura 4.21. Raporti Fe/Ni dhe Mn/Ni për të gjitha vendmostrimet.

Luhatjet e sasive të metaleve të ndryshme nga një vendmostrim në tjetrin si dhe
nga një periudhë e mostrimit në periudhën tjetër për të njëjtin vendmostrime mund të
shpjegohem edhe me shfrytëzimin e pakontrolluar të inerteve nga shtrati i lumit Sitnicë
me ç’rast është shkaktuar edhe mënjanim i shtratit të lumit.
Në përgjithësi mund të themi se me krahasimin e vlerave eksperimentale për
përqendrimet e të gjitha metaleve, për të gjitha vendmostrimet, që janë fituar gjatë
matjeve me metodën e SAA më ato të fituara me matje në ICP-OES nuk mund të vërejmë
ndryshime të larta të përqendrimeve. Megjithatë mund të themi se në të shumtën e rasteve
për të gjitha metalet e analizuara, vlerat e fituara me metodën ICP-OES janë në një nivel
diç më të ulët (rreth 2%). Një diferencë e këtillë midis këtyre dy metodave mund t’i
adresohet diferencës së ndjeshmërisë së përcaktimeve të teknikave të zbatuara. Vlen të
theksohet se nuk përjashtohet as mundësia e një gabimi sistematik në njërën nga metodat
e zbatuara. E gjithë kjo metët të sqarohet në të ardhmen në një studim për validimin e
metodës përkatëse dhe optimalizimin e teknikës matëse.
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Për vlerësimin e gjendjes ekologjike të sedimentit të lumit Sitnicë, në mungesë të
standardeve vendore dhe atyre të Bashkimit Evropian për kriteret e cilësisë së
sedimenteve të lumenjve do të shërbehemi më standardet botërore të njohura nga
literatura. Për këtë qëllim do të shërbejnë katër standardet më të njohura për cilësinë e
sedimenteve të lumenjve (tabela 4.15.).
Kriteret për vlerësimin e cilësisë së sedimenteve janë të ndryshme për vende dhe
asociacione të ndryshme. Për efekt krahasimi në do të prezantojmë rezultatet
eksperimentale në një tabelë të përbashkët me standardet për cilësi të sedimenteve.
Nisur nga rezultatet eksperimentale (Tabela 4.15.) shihet se niveli i përqendrimit të
plumbit, me përjashtim të vendmostrimit S7 në Mitrovicë, në të gjitha vendmostrimet
tjera është nën nivelin e ndotjes së sedimentit sipas kritereve në fjalë.
Në vendmostrimin S7 në Mitrovicë, ku sasia e plumbit në sediment ka vlerë 88.23
mg/k,g sipas kritereve të EPA-s sedimenti është i ndotur ashpër, sipas kritereve CBSOG
SQG (2003) sedimenti është rëndë i ndotur, sipas Kreiterit të New Yorkut për sediment
kjo sasi e plumbit ndodhet në nivelin e efektit të ulët ndërsa sipas Direktivës për kriteret e
cilësisë së sedimentit (1992) kemi të bëjmë me nivel të efektit të ulët.
Në bazë të sasisë së kadmiumit sipas kritereve të EPA-s sedimenti është ashpër i
ndotur në Dardhishtë (S3), Palaj (S4) dhe Plemetin (S5). Sipas CBSOG SQG (2003)
është rëndë i ndotur në të gjitha vendmostrimet sepse e tejkalon sasinë e lejuar prej
>3mg/kg kadmium. Sipas Kritereve të New Yorkut për sediment dhe Direktivës për
kriteret e cilësisë së sedimentit (1992), sedimenti i lumit Sitnicë në vendmostrimet
Vragoli (S1), Plemetin (S2), Pestovë (S6) dhe Mitrovicë (S7) tejkalon efektin e nivelit të
ulët, kurse në vendmostrimet Dardhishtë (S3), Palaj (S4) dhe Plemetin (S5) e tejkalon
efektin e nivelit të lartë për kadmium.
Në bazë të vlerës mesatare të bakrit në të gjitha vendmostrimet, me përjashtim të
vendmostrimit S7 cilësia e sedimentit në lumin Sitnicë është brenda standardeve të
kërkuara. Sipas kritereve të EPA-s sedimenti në vendmostrimin S7 në Mitrovicë sipas
sasisë së bakrit 81.8 mg/kg është ashpër i ndotur; sipas CBSOG SQG (2003) është rëndë i
ndotur; sipas Kritereve të New Yorkut për sediment dhe Direktivës për kriteret e cilësisë
së sedimentit (1992), e tejkalon efektin e nivelit të ulët.
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Tabela 4.15. Krahasimi i vlerave mesatare të metaleve me standardet për cilësinë e
sedimentit
Standardi për cilësinë e sedimentit Pb

Cd

Cu

Zn

Ni

EPA
I pa ndotur

<40

Pak i ndotur

40-60

Ashpër i ndotur

>60

<25

<90

<20

25-50 90-200 20-50
>6

>50

>200

>50

<25

<90

<23

CBSOG SQG (2003)**
I pa ndotur

<40

Mesatarisht i ndotur
Rëndë i ndotur

<0.99

40-70 0.99-3 25-75 90-200 23-36
>70

>3

>75

>200

>36

Kreiteret e New Yorkut për sediment
Niveli i efektit të ulët

32

0.6

16

120

16

Niveli i efektit të ashpër

110

9

110

270

50

Direktiva për kriteret e cilësisë së sedimentit (1992)**
Niveli i efektit të ulët

31

0.6

16

120

16

Niveli i efektit të lartë

250

10

110

220

75

Studimi ynë (Lumi Sitnicë)
Vragoli (S1)

8.08

4.1

1.86

1.35

72.2

Lismir (S2)

7.12

5.04

3.19

2.31

12.27

Dardhistë (S3)

12.89

15.13

7.29

4.43

7.56

Palaj (S4)

17.94

20.05

8.77

10.83

9.28

Plemetin (S5)

24.9

15.62

6.43

11.64

4.26

Pestovë (S6)

4.92

4.94

5.43

4.63

2.66

Mitrovicë (S7)

88.23

5.19

81.8

209.2

9.59

* Consensus –Based Sediment Quality Guidelines (CBSOG) SQG (2003)
** Interim Sediment quality criteria guideline (ISQG) (1992)

Në bazë të sasisë mesatare të zinkut në të gjitha vendmostrimet, me përjashtim të
vendmostrimit S7 cilësia e sedimentit në lumin Sitnicë është brenda standardeve të
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kërkuara. Sipas kritereve të EPA-s sedimenti në vendmostrimin S7 në Mitrovicë sipas
sasisë së zinkut 209.2 mg/kg është ashpër i ndotur; sipas CBSOG SQG (2003) është
rëndë i ndotur; sipas Kritereve të New Yorkut për sediment dhe Direktivës për kriteret e
cilësisë së sedimentit (1992), e tejkalon efektin e nivelit të ulët.
Në bazë të sasisë mesatare të nikelit në të gjitha vendmostrimet, me përjashtim të
vendmostrimit S1 cilësia e sedimentit në lumin Sitnicë është brenda standardeve të
kërkuara. Sipas kritereve të EPA-s sedimenti në vendmostrimin S1 në Mitrovicë sipas
sasisë së nikelit 72.2 mg/kg është ashpër i ndotur; sipas CBSOG SQG (2003) është rëndë
i ndotur; sipas Kritereve të New Yorkut për sediment dhe Direktivës për kriteret e cilësisë
së sedimentit (1992), e tejkalon efektin e nivelit të lartë.
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5. PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME
Qëllimi i këtij hulumtimi ishte studimi i cilësisë së sedimentit të lumit Sitnicë.
Cilësia e sedimentit të lumit Sitnicë është analizuar dhe vlerësuar në bazë të standardeve
ekzistuese për sediment. Në përgjithësi, ndotja e sedimentit ka qenë e ndryshme dhe me
variacione ekstreme midis vendmostrimeve. Në disa pika të mostrimit ndotja ka qenë nën
nivelin e efektit të rëndë, por në disa tjera ndotja ka qenë më e shprehur, veçanërisht në
pikën S7 në Mitrovicë dhe në të shumtën e rasteve në pikat S4 dhe S5. Sasia e nikelit në
Vragoli (S1) ka qenë mbi nivelin e efektit të rëndë.
Niveli i ndotjes së sedimentit është vlerësuar me ndihmën e udhëzuesve për
cilësinë e sedimentit. Për të vlerësuar cilësinë e sedimentit me kujdes janë përpunuar dhe
diskutuar udhëzuesit për cilësinë e sedimentit. Përveç karakteristikave të ngjashme, këto
udhëzues kanë pasur edhe dallime nga njëri-tjetri. Si referencë kryesore në këtë studim
është marrë Kriteri i EPA-s, CBSOG SQS, i New York dhe direktiva për kriterin e
sedimentit (1992).Përmes tyre ka qenë i mundur identifikimi i ndotjes së sedimenteve
sipërfaqësorë duke siguruar një vlerësim fillestar mbi efektet e mundshme negative
mjedisore në sediment.
Nga ky studim janë marrë dy seri të rezultateve, me metodën e SAA dhe me ICPOES. Në përgjithësi rezultatet nuk tregojnë variacione të shprehura në varësi nga metoda
e zbatuar për matjen e tyre.
Ndotësit më të rëndësishëm në këtë studim ishin plumbi, kadmiumi, bakri, zinku
dhe nikeli, përqendrimet maksimale të këtyre elementëve ishin 88.23, 20.05, 81.8, 209.2
dhe 72.2 mg/kg.
Zinkun ishte ndotësi më kritik në sediment i përcaktuar me 209.2 mg/kg në
vendmostrimin S7 në Mitrovicë. Stacioni i mostrave i etiketuar si S2 (Lismir) besohet të
jenë më pak i ndotur. Në këtë vendmostrime gjithmonë janë regjistruar sasi të më të ulëta
të metaleve toksikë.
Nivelet kritike të ndotjes së sedimentit me plumb, bakër, zink dhe kadmium janë
fituar gjithmonë nga mostrat e pikës S-7, me kadmium nga mostrat e pikave S-3, S-4 dhe
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S-5 dhe me nikel nga mostrat e pikës S1. Me përjashtim të S-1 të gjitha këto stacione
mostrimi janë të vendosura në zonat komerciale dhe industriale. Në stacionin e mostrimit
S-1 sasia e lartë e nikelit vjen nga aktiviteti i Ferronikelit në Drenas ujërat industriale të
cilat nga lumi Drenica barten në lumin Sitnicë.
Aktivitetet agrare në këto zona mund të jenë shkaktar të ndotjes së sedimenteve, mirëpo
në këtë studim kjo nuk është në fokusin e diskutimit.
Për të marrë një databazë më të plotë, për studime të mëtejshme si rekomandim
del se frekuenca e marrjes së mostrave duhet të rritet. Fokusi i ndotjes së sedimentit duhet
të jetë kryesisht në metale toksike. Arsyeja se për shkak të densitetit të lartë dhe peshës
atomike të madhe, metalet kanë prirje të fundërrohen dhe kështu bëhet ndotës kritikë të
sedimentit. Përveç kësaj në zonat e studimit të përfshira me aktivitete bujqësore, krahas
metaleve të rënda edhe pesticidet do mund të zgjidhen si parametër potencial i
rëndësishëm për vlerësimin e cilësisë së sedimentit.
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