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HYRJE
Uji si një burim natyror unikat dhe universal, është në reduktim, si në nivelin sasior ashtu edhe atë
cilësor, me shpërndarje jo të barabartë në planetin Tokë.
Uji është burim i cili përveç aspektit mjedisor, ekonomik e teknologjik, mungesa e tij mund të
reflektohet direkt edhe në cilësinë e jetës dhe të ekzistencës së botës së gjallë.
Duke e parë në planin perspektiv këtë problem, futuristët parashikojnë që lufta politike dhe
teknologjike do të zëvendësohet me luftën e burimeve ujore, veçanërisht me ujin si burim natyror
dhe faktor në zhvillimin socio-ekonomik dhe politiko-teknologjik të një shteti apo të një shoqërie.
Prosperiteti ekonomik e teknologjik, zhvillimi i industrisë dhe i urbanizmit kanë imponuar
perspektivën urbane e industriale si dhe zhvillimin e bujqësisë dhe të blegtorisë, si dy komponentë
vendimtarë e të qëndrueshëm për ekzistencën biologjike të një shoqërie.
Sot, përdorimi dhe shfrytëzimi racional i ujit, krahasuar me të kaluarën e afërt, ka dallim shumë të
madh. Nëse kësaj i shtojmë edhe sfidën e kontaminimit me origjinë urbane dhe industriale, si dhe
mungesën e trajtimit të duhur higjienik dhe teknologjik, atëherë mund të konkludojmë se rreziku
potencial i ndotjes dhe i humbjes së kualitetit të ujit reflekton direkt në shëndetin e biocenozës dhe
në degradimin e ekosistemeve ujore, si dhe në mjedisin jetësor në përgjithësi.
Uji si burim natyror, përfshin një spektër të gjerë të shfrytëzimit, nga përdorimi jetik për pije e deri
te prodhimi i produkteve teknologjike, pa të cilat nuk do të paramendohej ekzistenca elementare
(për ujitje, industri dhe hidroenergjetikë, për shfrytëzim të inerteve nga shtretërit e lumenjve, për
peshkim, akuakulturë etj).
Për sa i takon ujit të pijshëm, sot ky element jetësor konsiderohet sfidë globale. Është llogaritur se
1.2 miliard njerëz në mbarë botën nuk kanë qasje në ujë të pijshëm, ndërsa rreth 3 miliard njerëz
(gati gjysma e popullsisë aktuale) nuk kanë shërbime adekuate sanitare.
Po ashtu, nëse shikohet ky aspekt në prizmin epidemiologjik, sipas të dhënave të Organizatës
Botërore të Shëndetësisë (OBSH) më tepër se 200 lloje sëmundjesh janë me origjinë nga uji i
kontaminuar dhe pothuajse 6.000 njerëz brenda ditës, si dhe rreth 5 milionë çdo vit, vdesin nga
sëmundje të diarresë.
Nëse kalkulohet trendi i zhvillimit dinamik teknologjik në mbarë botën, parashikohet se deri në
vitin 2025, afërsisht 3 miliardë njerëz do të kenë nevojë për furnizim me ujë të pijshëm.
Nëse ndalemi në gjendjen e përgjithshme të ujërave në Kosovë, burimet ujore mund t’i
konsiderojmë sfiduese edhe për shoqërinë tonë, si në aspektin e pastërtisë dhe të cilësisë, ashtu edhe
në impaktin e tij në shëndetin e popullatës. Sipas të dhënave të Ministrisë se Mjedisit dhe
Planifikimit Hapësinor (MMPH) rreth 75% e popullsisë së Kosovës është e akomoduar me
shërbime të ujit, ndërsa vetëm rreth 55% e tyre me shërbime të kanalizimit.
Menaxhimi i kujdesshëm i burimeve natyrore, me theks të veçantë burimet ujore si: ujërat
sipërfaqësorë, lumenjtë dhe pellgjet lumorë, akumulacionet sipërfaqësore, ujërat termale dhe
mineralë, monitorimi i përmbytjeve, erozioni i tokës dhe i rrëkeve, kërkojnë një mobilizim koherent
nga të gjithë institucionet. Kontaminimi i ujërave (theksojmë ujërat e ëmbla) nga një spektër i gjerë
ndotësish ka qenë dhe mbetet sfidë serioze gjatë dekadave të fundit.[38]
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Sipas raportit të UNICEF-it, (Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijët) rreth 800 milionë njerëz
në Azi dhe në Afrikë janë duke jetuar pa qasje në ujë të pijshëm. Si pasojë kjo gjendje ka shkaktuar
infeksione dhe sëmundje të ndryshme.[181]
Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) vlerëson se sëmundjet infektive të shkaktuara nga
produktet ushqimore dhe uji sollën për pasojë 3 milion vdekje në vitin 1995, nga të cilët 80% e
viktimave ishin fëmijë nën moshën 5 vjeçare. Vlerësohet se në Shtetet e Bashkuara të Amerikës
(SHBA) çdo vit, shkaktohen 99 milionë raste të infeksioneve gastrointestinale, nga të cilët më
shumë se një e treta e tyre janë të ekspozuar nga patogjenët e shkaktuar nga uji. Po ashtu në SHBA,
kostot vjetore (shpenzimet mjekësore dhe humbja e produktivitetit të resurseve njerëzore) gjatë
infeksioneve të zakonshëm të traktit gastrointestinal, janë vlerësuar në vlerë 23 miliardë $, me
origjinë nga produktet ushqimore dhe uji.[160]
Aktualisht, më se 40% e banorëve në botë, nuk kanë ujë të mjaftueshëm për higjienë. Po ashtu,
gjatë vitit 2000, më shumë se 2.2 milion njerëz kanë vdekur nga sëmundjet e bartura nga uji (që
lidhen me konsumin e ujit të kontaminuar) ose thatësira, që shkaktoi mungesë të ujit.
Vlerësimi i saktë i shfaqjes së këtyre sëmundjeve është i vështirë, për shkak se shumë manifestime
të sëmundjeve gastrointestinale nuk raportohen pasi simptomat zakonisht nuk zgjatin dhe janë të
vetë-kufizuara në njerëz të shëndetshëm. [133]
Megjithatë, mungesa dhe cilësia e dobët e ujit të pijshëm janë arsyet kryesore në prevalencën dhe
endemitë e sëmundjeve në botë.[199]Higjiena e dobët sanitare dhe mungesa e produkteve ushqimorë
janë faktorë integral të ekspozimit enterik të patogjenëve. Uji i pijshëm është një burim i madh i
patogjenëve mikrobialë dhe konsiderohet të jetë një nga arsyet kryesore për rritjen e shkallës së
mortalitetit në mesin e fëmijëve në vendet në zhvillim.[180]Vlerësimet gjithëpërfshirëse të cilësisë
mikrobilogjike të ujit kërkojnë hulumtim te të gjithë patogjenëve që kanë potencial për infeksionet
humane.[196]
Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH) parametrat themelorë të vlerësimit të cilësisë
së ujit janë bakteret Escheria coli, koliformet totale, klori rezidual, turbiditeti, pH, sasia e oksigjenit
të tretur dhe temperatura.[35] Është e njohur se burimet e ndotjes së ujit nga pesticidet bujqësore,
substancat nga shkarkimet industriale dhe mbetjet e ujërave të zeza janë mjaft të rrezikshëm, nëse
këto burime të ujit përdoren për konsum njerëzor ose për kulturat bujqësore.
Institucionet ndërkombëtare për administrimin e ujërave ndërmarrin rregullisht projekte me qëllim
sensibilizimin e shoqërisë për menaxhimin sa më efektiv të ujit, ku edhe janë përpiluar konventa
për mbrojtjen e tij, si për shembull Konventa e Kombeve të Bashkuara për luftën kundër
shkretëtirëzimit (UNCD). Organizatat që ndërlidhen me ruajtjen dhe mbrojtjen e ujërave përfshijnë:
Organizata Ndërkombëtare e Ujit (Water aid), Uji së pari (Water1st), pastaj, Konventa
ndërkombëtare për parandalimin e ndotjes nga anijet, Konventa e Kombeve të bashkuara mbi ligjin
e detit etj.
Sipas raportit të Organizatës për zhvillim botëror të ujit (WWDR, 2003), nga programi për
vlerësimin e ujit në nivel botëror, vlerësohet se në 20 vitet e ardhshme, kapaciteti i përgjithshëm i
ujit në dispozicion parashikohet të zvogëlohet në vlerën 30%.
Sasia e përgjithshme e ujit, që gjendet nën dhe mbi sipërfaqen e planetit quhet hidrosferë. Vëllimi
përafërt i ujit në Tokë (masa totale e furnizimit me ujë) është 1.338.000.000 km3 (321.000.000
mi3).[133]
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Uji mbulon 71% të sipërfaqes së Tokës ndërsa oqeanet përmbajnë 96.5% të ujit të Tokës.
Akullnajat e Antarktikut, përmbajnë 61% te të gjithë ujit të freskët në Tokë. Po ashtu edhe uji
atmosferik i kondensuar kontribuon në Albedon e Tokës (pjesë e energjisë diellore, rrezatimit nga
valët e shkurtra, që reflektohen nga Toka në hapësirë).
Në kuadër të llojeve në ekosistemin ujor, peshqit janë banorë të përhershëm të këtij ekosistemi, të
cilët janë të ndjeshëm ndaj efekteve kontaminuese të ndotësve me impakt edhe në ekonomi, në
turizëm dhe në shëndetin publik.
Studimet shkencore në llojet e ndryshme të peshqve, kanë treguar se kontaminuesit e ndryshëm si:
metalet e rënda, ujërat e zeza, pesticidet, etj., reflektojnë direkt në parametrat biokimikë e
fiziologjikë të indeve të peshqve dhe në mënyrë të veçantë të gjakut të tyre.
Lumenjtë në Kosovë janë në trend të dinamikës së ndotjes, qoftë nga kontaminuesit me origjinë
urbane, qoftë nga ata industrialë. Po ashtu rezultatet e studimit tonë e konfirmojnë kontaminimin e
këtyre ujërave si dhe tendencën për ndryshime serioze të biotës së tyre, me theks të veçantë në
Lumin Sitnica. Lumi Sitnica rezulton i ndotur me metale të rëndë (Zn, Pb, Cd, As, Cu), mbetje të
ngurta, mbetje urbane (sulfate, nitrate), Cl, fenol, si dhe hi të formuar nga djegia e linjitit.[181]
Hulumtimet tjera kanë treguar se ky lum është i ndotur edhe me hidrokarbure policiklike aromatike
si poliklor bifenilët-PCB dhe metalet e rëndë, që janë të njohur për efektet e tyre toksikë
(gjenotoksikë, mutagjenikë, karcinogjenikë), në organizmat e gjallë.
Kontaminimi i ujit ka efekt domethënës, veçanërisht në organizmat ujorë, që mund t'i absorbojnë
lëndët kontaminuese direkt nga uji, apo përmes ushqimit. Në këtë mënyrë, këta ndotës
bioakumulohen në inde dhe organe duke shkaktuar dëmtime në ADN-së, si dhe efekte të tjerë
gjenotoksikë te peshqit.[181]
Studimet e deritanishme janë fokusuar kryesisht, në aspektin e ndotjes së ujit të lumenjve në nivelin
e ndotjes fiziko-kimike, po ashtu në analizimin e ndikimit të disa metaleve të rëndë dhe
komponimeve të tjera urbane dhe industriale.
Pikërisht për këtë arsye, për herë të parë në Kosovë, ndërmerret ky studim me përmasa të tilla, ku
analizohen aspektet mikrobiologjikë, eko-fiziologjiko-biokimikë, parametrat fiziko-kimikë,
përfshirë edhe metalet e rëndë, për vlerësimin e efektit kontaminues multifaktorialë të ujit në biotën
e tre lumenjve: Sitnica, Lumbardhi i Prizrenit dhe Lepenci.
Ky studim është realizuar duke aplikuar një kompleks mekanizmash si dhe një "bateri"
biomarkerësh eko-fiziologjikë-biokimikë e mikrobiologjikë, me fokus rolin e adaptibilitetit ekofiziologjik te peshqit, si mekanizëm mbrojtës ndaj stresit të ndotjes mjedisore.
Po ashtu, ky studim synon sensibilizimin për ndërmarrjen e masave adekuate, lidhur me
përmirësimin e gjendjes së lumenjve përkatës, apo bioremedimin biologjik të tyre.
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QËLLIMI DHE OBJEKTIVAT E STUDIMIT
Ky studim ka për qëllim ofrimin e një tablo sa më të plotë mbi aspektet eko-fiziologjike-biokimikë
dhe mikrobiologjikë, si dhe analizimin e parametrave fiziko-kimikë (përfshirë edhe metalet e rëndë)
të ujit dhe impaktin e tyre në biotën, peshqit e lumenjve: Sitnica, Lumbardhi i Prizrenit dhe
Lepenci.
Objektivat kryesore të këtij studimi janë:
1. Vlerësimi i indikatorëve mikrobiologjikë, Koliformet totale dhe Streptokoket fekale, numri i
përgjithshëm i baktereve të gjalla (LB), pastaj Pseudomonas aerugenosa dhe bakteret
Sulfur reduktuese, në ujin e lumenjve; Sitnica, Lumbardhi i Prizrenit dhe Lepenci.
2. Vlerësimi i indikatorëve mikrobiologjikë Salmonella spp. dhe Shigella spp. në traktin
gastrointestinal, si dhe Helikobakter pylori (Anti H. pylori) në serumin e gjakut te peshqit
Rutilus ruilus dhe Carassius gibelio në lumenjtë; Sitnica, Lumbardhi i Prizrenit dhe
Lepenci.
3. Vlerësimi i parametrave fiziko-kimikë dhe metaleve të rëndë në ujin e lumenjve; Sitnica,
Lumbardhi i Prizrenit dhe Lepenci.
4. Vlerësimi i ndryshimeve eko-fiziologjike-biokimikë (Glukoza, Proteinat totale, AST dhe
ALT) në biotën ujore (peshqit) si dhe impaktin e tyre në aspektin human.
5. Vlerësimi i mekanizmave mbrojtës te peshqit si bioindikatorë ndaj stresit të ndotjes
(adaptibilitetin biologjik).
6. Vlerësimi i mënyrave dhe shkaqeve të ndotjes së ujit në lumenjtë; Sitnica, Lumbardhi i
Prizrenit dhe Lepenci, propozime konkrete lidhur më përmirësimin e gjendjes së lumenjve
si dhe biotës së tyre, apo bioremedimin biologjik.
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KAPITULLI I

PJESA TEORIKE
1. UJI SI RESURS UNIVERSAL NATYROR
Lumenjtë dhe pellgjet lumore
Hidrografia e rrjedhave ujore të Kosovës ndahet në 4 pellgje lumore: Drini i Bardhë, Ibri, Morava e
Binçës, dhe Lepenci. Rrjedhat lumore të Kosovës derdhen në tre ujëmbledhës detarë: Deti i Zi, Deti
Adriatik dhe Deti Egje.
Lumenjtë kryesorë, që i përkasin ujëmbledhësit të Detit të Zi, janë: Ibri, Sitnica me degët; (Llapi,
Drenica), dhe Morava e Binçës.
Detit Adriatik i përkasin: Drini i Bardhë me degët (Lumëbardhi i Pejës, Lumëbardhi i Deçanit,
Lumëbardhi i Prizrenit, Lumi i Klinës, Ereniku, Mirusha, Toplluha dhe Plava).
Ndërsa lumi Lepenci me degën kryesore (Nerodime) i përket Detit Egje. Vija ujëndarëse (pellgje
ujëmbledhës) ka rrjedhje në drejtime të ndryshme. Koeficienti rrjedhës sillet prej 3.93 l/sec/km 2
(Morava e Binçës) deri në 42.46 l/sec/km2 (Lumëbardhi i Deçanit).[272]
Tabela 1. Të dhënat për vlerat maksimale, minimale dhe mesatare të prurjeve vjetore të sasise së ujit (Q = m3/s ) në
disa stacione të tre lumenjve.

Emri
Sitnica
Lepenci
Lumbardhi i Prizrenit

Sipërfaqja m2

Drejtimi i rrjedhës

90 km

2.873 m2

Deti i ZI

53 km

2

Deti Egje

2

Deti Adriatik

Gjatësia (km) në Kosovë

679.0 m

31 km

262.6 m

Rrjeti hidrometrik i Kosovës përbëhet nga një numër i stacioneve monitoruese nëpër lumenj, ku
mund të kryhen matje kualitative dhe të koordinuara mbi vëllimin e ujit, duke përfshirë edhe
parametrat fiziko-kimikë të lumenjve. Në këto pika monitoruese, janë të vendosur sensorët
dixhitalë, që regjistrojnë nivelin (h) dhe sasinë e rrjedhës (Q) së ujit të lumenjve përkatës.[272]
Mesatarja vjetore e rrjedhës së ujit nga Kosova është përafërsisht 3.8 x 109 ose 121.2 m3 / sek.
Karakteristikat kryesore hidrologjike të Kosovës janë shpërndarja e pabarabartë e ujit dhe burimet e
pamjaftueshme ujore, krahasuar me nevojat e popullatës. Po ashtu janë kufizuar edhe rezervat e
ujërave nëntokësorë që dominojnë kryesisht në pjesën perëndimore të Kosovës, ku rezervat e
ujërave janë më të mëdha në krahasim me rezervat e zvogëluara në pjesën lindore dhe jug-lindore
të Kosovës. Kosova ka një numër të vogël të liqeneve natyrorë. Liqenet artificiale janë: Batllava,
Gazivoda, Radoniqi, Përlepnica dhe Badovci. Kosova ka burime të rëndësishme të ujërave termalë
që përdoren për qëllime rekreative dhe shëndetësore. Mbrojtja, ruajtja dhe zhvillimi i burimeve
ujore është shumë i rëndësishëm dhe një ndër sfidat më të mëdha mjedisore të Kosovës.[223]
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Fig.1.Harta hidro-grafike e Kosovës1

Figure 2.Lumenjtë dhe pellgjet e Kosovës2

Kosova, si një vend i vogël, natyrisht, ka sasi të pamjaftueshme të resurseve ujore, vetëm 1600 m3 /
ujë / vit për banor. Nëse një gjendje e tillë vazhdon, në një kohë të afërt mund të reflektohet në
përspektivën ekonomike e agronomike dhe në progresin apo zhvillimin e përgjithshëm.[223]
Mesatarja vjetore e rrjedhës së ujit nga Kosova është përafërsisht 3.8 x 109 ose 121.2 m3 / sek,
ndërsa vëllimi i përgjithshëm i marrur nga akumulimet ekzistuese është 569.69 milionë m3, çka
përfaqëson vetëm 15.7% të totalit të shumës mesatare.
Pjesa dërmuese e lumenjve i përkasin (pra rrjedhin drejt) pellgut të Detit të Zi 50.7%, Detit Adriatik
43.5% dhe Detit Egje 5.8%. Po ashtu shumica e lumenjve karakterizohen me rrjedhje jo të rregullt
sezonale. Sasitë e rrjedhjes së lumenjve janë më të larta gjatë dimrit ose në fillim të pranverës.
Topografia e sipërfaqes akumuluese në Kosovë është 11.645 km2, që do të thotë se vetëm 758 km2
ose 6.5% nuk është e përfshirë në zonën e saj të përgjithshme (10.887 km2).[223]
Të gjithë subjektet janë dakord me faktin se mbetet imediat fokusimi i interesit në ruajtjen dhe
monitorimin e cilësisë së ujit, këtij komponenti jetësor të patjetërsueshëm, duke identifikuar dhe
shfrytëzuar kapacitetet si dhe menaxhuar prioritetet. Po aq sfidues është trajtimi jo i sigurt i
mbeturinave në sistemin e rezervuarëve të ujërave të ëmbël, të cilët eventualisht mund të përdoren
për pije dhe aktivitete tjera.[10][181]
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Uji për përdorim në agrokulturë dhe agroekonomi
Uji luan rol të rëndësishëm në ekonominë botërore, nga një shumëllojshmëri e substancave kimike,
deri te shfrytëzimi për kapacitete industriale dhe transportuese. Përafërsisht 70% e ujërave të ëmbël,
që përdoren nga njerëzit, shkon (ripërdoret) për kulturat bujqësore.[148]
Ujitja e kulturave bujqësore shpenzon deri në 90% të sasisë së ujit në disa vende në zhvillim [38] në
vendet ekonomikisht të zhvilluara si p.sh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës (SHBA) 30% e
përdorimit të ujërave të ëmbla shfrytëzohet për ujitje.[25]
Pesë dekada më parë, uji si burim natyror perceptohej si një resurs i pafund, atëher jetonte më pak se
gjysma e numrit aktual të banorëve në planetin Tokë. Po ashtu njerëzit nuk posedonin standart të
lartë jetese, sot shfrytëzohet thuajse një e treta e vëllimit të ujit, që aktualisht gjëndet në lumenj.
Konkurrenca aktuale, për sasi të caktuara të burimeve ujore, është shumë intensive.[149]
Në të ardhmen, sigurisht më shumë ujë do të nevojitet. Kjo për faktin se popullsia në botë, deri në
vitin 2050, parashikohet të rritet në 9 miliardë.[326]

3

Fig.3. Raporti i burimeve të ujit në planetin Tokë

Duke vlerësuar disponueshmërinë aktuale në shkallë globale, konstatohet se shumë vende janë në
gjëndje pamjaftueshmërie të ujit. Llogaritet se 1/5 e popullsisë së botës, pra më shumë se 1.2
miliard, jetojnë në zonat e mungesës fizike të ujit.
Po ashtu, mëse 1.6 miliard njerëz jetojnë në zonat që kanë mungesë ekonomike të ujit. Dinamika e
trendeve mjedisorë aktualë do të reflektojë me krizë uji në shumë pjesë të botës. Për të shmangur
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një krizë globale të ujit, rekomandohet që fermerët të përpiqen për të rritur produktivitetin e tyre për
të përmbushur kërkesat në rritje për ushqim, ndërsa industria dhe qytetet të gjejnë mënyra për të
përdorur ujin në mënyrë më efikase.[73]

Uji për aplikim industrial
Hidroelektriciteti, ka një kosto të ulët ndotëse, gjithashtu shërben edhe si burim i ripërtëritjes së
energjisë. Energjia vihet në lëvizje nga lëvizja e ujit. Përveç përdorimit të tij si një komponent
kimik, uji përdoret në shumë procese industriale, si turbina me avull dhe ngrohja. Shkarkimet e ujit,
të patrajtuara nga përdorimet industriale, krijojnë efektin e ndotjes apo të kontaminimit industrial.
Ndotja përfshin shkarkimin e kemikateve (ndotje kimike) dhe ujit të ftohët (ndotja termike).
Substancat kimike (në formë të solucioneve apo substrateve), të shkarkuara pa trajtim paraprak në
ujë, ndikojnë në aktivitetin e ujit, duke shkaktuar reaksione kimike dhe mikrobiologjike (rritjen e
baktereve në ushqim).[96]
Aktiviteti i ujit mund të përshkruhet si një raport ndërmjet presionit të avullit të ujit të përdorur dhe
presionit të avullit të ujit të pastër.[331]
Substratet në ujë e zvogëlojnë sasinë e ujit dhe bashkë me të edhe aktivitetin e tij. Kjo shkakton
rritje të indeksit bakterial, që reflekton në nivele të ulta të aktivitetit të ujit.[96] Kjo gjendje, jo vetëm
që ndikon në rritjen e numrit të baktereve patogjene, por ndikon në sigurinë, efektivitetin dhe
kualitetin e produkteve ushqimore, që prodhohen nga përdorimi i këtij uji.
Fortësia e ujit, gjithashtu, është një faktor kritik i cilësisë së tij dhe mund të ndryshohet ose të
manipulohet duke përdorur një sistem të këmbimit të joneve kimike. Kjo mund të ndikojë në
mënyrë dramatike në cilësinë e një produkti, si dhe të luajë rol në sektorin sanitar (masat higjienike
për ruajtjen e shëndetit human).
Fortësia e ujit klasifikohet duke u bazuar në përqëndrimin e karbonatit të kalciumit që ai përmban.
Uji është klasifikuar (viti 2009) si i butë, në qoftë se ai përmban më pak se 100 mg / L, CaCO3,
sipas direktives ligjore të Mbretërisë së Bashkuar (UK), ose më pak se 60 mg / L sipas standarteve
në Shtetet e Bashkuara të Amerikës (USA).[344]
Sipas raportit të publikuar (Organizata Botërore e Shëndetësisë, 2013) përgatitja e një kilogram
mishi për ushqim, kërkon më se 15.000 litra ujë. Sidoqoftë, nga hulumtimi i bërë rezulton se kjo
është një mesatare globale, ndërsa faktorët dhe rrethanat e përcaktojnë sasinë e ujit të përdorur gjatë
prodhimit.[205] Gjendja e ujit në Kosovë, si në shumicën e vendeve të botës, mund të konsiderohet si
një sfidë aktuale, si në aspektin cilësor ashtu edhe në atë sasior.

Shfrytëzimi i ujërave për peshkim dhe akuakulturë
Në shumicën e lumenjve dhe liqeneve të Kosovës, peshkimi aplikohet kryesisht si aktivitet
rekreativo-sportiv. Kontaminimi i ujërave si dhe dëmtimet e shtretërve të lumenjve kan rezultuar në
zvogëlimin e cilësisë dhe sasisë së peshqve.
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Kjo gjendje ka rezultuar nga mungesa e zbatimit të një strategjie për menaxhimin e resurseve të
peshkimit, pasuri kjo e cila mund të sjellë rritje ekonomike, natyrisht duke ruajtur ekuilibrin mes
nevojës për peshkim dhe resurseve peshkuese, si dhe mbrojtjes së mjedisit.[272]
Peshkëzimi i grumbullimeve të ujërave mund të bëhet me lloje peshqish, të cilët nuk kërkojnë të
ushqehen nga njeriu dhe që garantojnë shtimin e sasisë së peshkut për peshkim të suksesshëm, duke
pasur kujdes mbi gjendjen shëndetësore të rasateve. Mungesa e një inventari të plotë vlerësimi të
stoqeve për faunën e peshqve paraqet pengesë edhe në menaxhimin e peshkimit, planifikimin e
intensitetit dhe të drejtimit të zhvillimit të peshkimit, mbrojtjen e llojeve të rrezikuar dhe të veçantë
të peshkut, etj.
Llojet më të shpeshtë të peshqve që hasen në ujërat e Kosovës janë: mlyshi, mustaku, trofta e
përrenjve, sharroku, lloska, njila, skorti etj. Fillimet e zhvillimit të akuakulturës në Kosovë i
përkasin viteve `60-të. Sasia e prodhimit të peshkut në basene është minimale dhe llogaritet në rreth
300 ton/vit.[272]
Konsumi i mishit të peshkut në Kosovë llogaritet 0.8 kg/ për banor. Krahasuar me vendet e rajonit
ky nivel është nën mesataren e konsumit. Lumenjtë potencialë për kultivimin e troftës në Kosovë
janë: Drini i Bardhë, Lumbardhi i Pejës, Reqani, Lepenci, Morava e Binçës, Brodi dhe Restelica në
Dragash etj.
Përveç lumenjve ekziston mundësia për prodhimin e peshkut edhe në liqene, duke aplikuar
kultivimin e peshkut në kafaze (rrjeta). Duke marrë parasysh burimet ujore, me përmirësimin e
teknologjisë si dhe uljen e kostos së prodhimit, zhvillimi i akuakulturës premton perspektivë të
mirë.[272]
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1.1. LUMENJTË SITNICA, LUMBARDHI I PRIZRENIT DHE LEPENCI
Lumëbardhi i Prizrenit (Bistrica e Prizrenit) - Fillon nga Prevalla dhe ka rrjedhje rrëke. Stacioni
i parë monitorues institucional ndodhet në grykën e Prevallës dhe në të gjithë aspektet, ka cilësi
mjaft të mirë. Stacioni i dytë është në fshatin Vlashnje, 3.5 km para bashkimit me lumin e Drinit të
Bardhë. Nëse e krahasojmë cilësinë e ujit të tij, në stacionin e parë monitorues, do të vërejmë një
ndryshim të madh të ndikimit te të gjithë ujërave të ndotura, të shkarkuar përgjatë rrjedhës së tij.[272]

Fig.4. Harta e vendmostrimeve përgjatë lumenjve Sitnicë, Lepenci dhe Lumbardhi i Prizrenit4

Lumi Sitnicë - Duke filluar prej qytetit Ferizaj deri në Mitrovicë, ky lum konsiderohet si më i
ndoturi në Kosovë. Sa i përket parametrave fizikë, materialet inerte të hedhur në të janë dukshëm
prezentë dhe i tejkalojnë vlerat maksimale të lejuara. Kjo vjen nga fakti se në këtë lum derdhet një
pjesë e lumit të Nerodimës si dhe lumenjtë: Shtime, Graqanka, Prishtina, Drenica, Llapi, Trepça; si
dhe ujë-rrjedhje të tjera më të vogla, ku të gjitha këto pikëtakohen në lumin Sitnicë, duke bartur në
këtë mënyrë si ujërat e shkarkimeve urbane, ashtu edhe ujërat e shkarkimeve industrialë. Po ashtu
parametrat kimikë, duke u bazuar në matjet e bëra siç janë shpenzimi kimik i oksigjenit (SHKO)
dhe shpenzimi biokimik i oksigjenit (SHBO5) janë indikatorë që tregojnë për ndotjen e
vazhdueshme të këtij lumi.[272]
Lumi Lepenc - Ky lum ka dy burime, njëri në Bjeshkën e Prevallës dhe tjetri në Bjeshkën e
Brezovicës. Që të dy kanë cilësi të mirë të ujit. Kjo gjendje vazhdon të qëndrojë deri në shkarkimin
e ujërave të kompanisë “Silkapor”, ku herë pas here ujin e pastër të lumit Lepenc, këto ujra e
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turbullojnë tej mase. Kjo dukuri vazhdon për disa kilometra dhe është prezente edhe në stacionin e
dytë të monitorimit institucional të këtij lumi, i cili ndodhet para bashkimit me lumin Nerodime në
Brod. Pas bashkimit me këtë lum, monitorimi mund të realizohet në stacionin e tretë në Hanin e
Elezit, që është stacioni ndërkufitar me Republikën e Maqedonisë, ku cilësia e tij është brenda
kufijve të lejueshëm.[272]

Kontaminimi i ujërave dhe trajtimi i tyre
Shkarkimi i ujërave të kontaminuar përbënë burimin kryesor të ndotjes së ujërave natyrorë, sepse
ato përmbajnë shumë lëndë që shpenzojnë oksigjenin e tretur, komponime të tretshme të fosforit
dhe azotit (eutrofikimi), baktere dhe viruse patogjenë, si dhe lëndë tjera që ndikojnë në cilësinë e
ujërave. Në Kosovë, praktikisht, nuk ekzistojnë impiante funksionale për trajtimin e ujërave të
ndotura. Në aspektin e menaxhimit të ujërave të ndotura, Kosovën e presin detyrime të mëdha,
sidomos në lidhje me përmbushjen e direktivave të BE-së (Direktiva 91/271/EEC mbi trajtimin e
ujërave të ndotjet urbane) si dhe të përmbushjes së detyrimeve të tjera ndërkombëtare,[272] kjo duke
marrë parasysh faktin se lumenjtë e Kosovës kalojnë nëpër vende fqinjë. Megjithatë, aktualisht
Kosova ende nuk ka një strategji për menaxhimin e ujërave të ndotura dhe krijimin e mekanizmave
funksionalë për financimin e trajtimit të ujërave.
Ujërat industrialë janë një ndër ndotësit kryesorë të ujërave sipërfaqësorë dhe nëntokësorë. Nevojat
e industrisë për ujë janë 150 milion m³ në vit, përafërsisht rreth 30% e shpenzimit të përgjithshëm.
Ndotësit më të mëdhenj të ujërave në Kosovë janë: Korporata Energjetike e Kosovës (KEK),
Ferronikeli, Sharrcemi, minierat e Trepçës, Kizhnicës, Artanës dhe minierat tjera.[272]

1.2. INDIKATORËT (PATOGJEN) MIKROBIOLOGJIKË NË UJËRAT E LUMENJVE
SITNICA, LEPENCI DHE LUMBARDHI I PRIZRENIT

1.2.1. Bakteret koliforme dhe streptokoke
Ruajtja dhe zhvillimi i burimeve ujorë janë mjaft të rëndësishëm dhe përbëjnë një ndër sfidat më të
mëdha mjedisore të Kosovës.[223]
Respektimi i standarteve për cilësinë e ujit duhet të jetë një komponent thelbësor i programeve të
monitorimit nga mekanizmat përgjegjës institucionalë, si një mjet për mbrojtjen e shëndetit të
popullatës. Rëndësia e detektimit të indikatorëve mikrobiologjikë (p.sh bakteret Enterokoke dhe
Escherichia coli) në kolonitë e ujit, është imediate sipas ligjeve kombëtarë dhe ndërkombëtarë.[309]
Burimi i ndotjes mikrobiologjike nga ujërat e zeza, shpeshherë, trajtohet në mënyrë jo kompetente
nga faktori human. Nga shkarkimi i tyre në përrenj ose liqene, disa ndotës mikrobiologjikë mund të
përhapen dhe të shpërndahen në sistemin e ujit të pijshëm.
Bakteret e gjinisë enterokoke janë një grup i madh i baktereve acido laktike të tipit firmicutes.
Enterokoket janë baktere gram-pozitive, që në të shumtën e rasteve, ndodhen në çifte (diplokoke)
ose zinxhirë të shkurtër, si dhe vështirë dallohen nga streptokoket në karakteristikat fizike të
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tyre.[309] Bakteret E. faecalis (90-95%) dhe E. faecium (5-10%) janë prezentë, shpeshherë, si
organizma komensalë në traktin intestinal të njerëzve. Ndërsa infeksionet me specie të tjera, duke
përfshirë E. casseliflavus, E. gallinarum dhe E. raffinosus, ndodhin më rrallë.[309]

Fig.5 Bakteri Enterokoke në indet pulmonare humane5

Faktorët e tjerë kontaminues mund të ndikojnë dhe të influencojnë në nivelet mikrobialë, si një
rezervuar për bakteret ose protozoat, të cilët mund të infektojnë njerëzit. Po ashtu, variacionet në
turbullimin dhe kiminë e ujit, mund të ndikojnë në dendësinë bakteriale si dhe në lulëzimin e
algave, duke rritur tej mase sasinë e baktereve.[10]
Koliformet fekale dhe Eshceria coli janë baktere indikatore, prania e të cilave tregon se uji mund të
jetë i kontaminuar me mbeturina humane apo të kafshëve. Baktere të tilla, prezente në ujëra, mund
të shkaktojnë efekte akute në njerëz si: diarre, dhimbje barku, vjellje, dhimbje koke, apo simptoma
të tjera. Ato mund të shkaktojnë rrezik potencial shëndetësor për foshnjat dhe fëmijët e vegjël, për
të moshuarit dhe personat me sistem imunitar të ndjeshëm.[181]
Prania e koliformeve fekale në mjediset ujorë pasqyron ujin e kontaminuar me fekale humane apo
animale. Bakteret koliforme fekale mund të integrohen në sistemin ujor përmes shkarkimit të
drejtpërdrejtë të mbeturinave animale, nga kulturat bujqësore si dhe nga ndikimi njerëzor.[160]
Epidemitë që i atribuohen ujit në botë janë aktuale, ato shkaktojnë simptoma akute serioze dhe
kronike, me pasoja nganjëherë fatale shëndetësore, veçanërisht në popullatat e ndjeshme përsa i
përket imunitetit. Nga viti 1971 deri në vitin 2002, vetëm në SHBA ka pasur 764 epidemi të
shoqëruara me ujë, duke rezultuar me 575.457 raste të sëmundjes dhe 79 vdekje.[148] Kontaminimi i
ujit afektohet nga numri i patogjenve në burimet ujorë, kualiteti i sistemit të shpërndarjes së ujit,
cilësia e ujit të pijshëm, si dhe kushtet klimatike. Vlerësohet se, aktualisht brenda vitit, normat e
sëmundjeve të lidhura me ujin llogariten në 16 milionë raste.[38] Siguria e ujit mund të vlerësohet
nga rezultatet apo vlerat në bazë të treguesve fekalë. Megjithatë, në ujin e pijshëm, epidemitë e
lidhura me sëmundjet e ujit janë prezente dhe ndodhin në mbarë botën. [347]

5
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Fig.6. Bakteri Enterokoke shkaktuar i infeksionit human6

Cilësia e dobët bakteriologjike e ujit rezulton, shpeshherë, me incidencë të lartë të sëmundjeve nga
uji.[25]
Infeksionet e shkaktuar nga peshqit, transmetohen në ekosistemin ujor, pastaj nga peshqit edhe në
organizmin e njeriut janë mjaft të zakonshme; shkalla e tyre është në varësi të sezonit, kontaktit
indirekt apo ushqimit me peshq dhe mjedisit përkatës, si dhe në varësi të statusit të sistemit
imunitar të individve të ekspozuar.[149][326] Megjithatë prognoza e shfaqjes së këtyre sëmundjeve
është e vështirë. Zakonisht sëmundjet gastrointestinale janë akute dhe afatshkurtëra, manifestimet
nuk arrijnë të raportohen rregullisht, pasi simptomat janë të limituara në njerëz të shëndetshëm.[73]
Në vitin 2004 statusi prezent i bakterit Enterococus spp. zuri vend si standard i ri në SHBA, në
vend të koliformeve fekale, si vlerë standarte për cilësinë e ujit, ndërsa statusi prezent i bakterit E.
coli në ujin e freskët.[96] Hulumtimet e shumta ofrojnë ndërlidhje mes prezencës së lartë të
koliformeve (prezente në ujërat e zeza) fekale dhe shumë patogjenve njerëzore.[331] Rekomandohet
që cilësia e përgjithshme sanitare e burimit të ujit nuk duhet lejuar të indikohet nga koliformet
totale. Uji i pijshëm konsiderohet si i pastër dhe pa rrezik për shëndetin e njeriut, kur nuk ka
prezencë të koliformeve fekale (0 CFU / 100 mL ujë) ndërsa niveli standart i koliformeve fekale në
ujërat sipërfaqësor është (100 CFU/ 1000 mL ujë).[344]
Bakteret e gjinisë Streptokoke janë koke Gram-pozitive (sferike), që i përkasin po ashtu tipit
firmicutes [10] së bashku me laktobacilet. Ndarja qelizore e këtyre baktereve ndodh përgjatë një
boshti të vetëm (ndarje e thjesht qelizore).
Krahasuar me bakteret Stafilokoke, bakteret Streptokoke ndahen përgjatë akseve të shumta, që
gjenerojnë qeliza në formë vile (kalaveshi) të rrushit. Shumica e baktereve Streptokoke janë
okidazë dhe katalazë-negative dhe fakultative anaerobe.

6
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a.

b.

Fig.7. Speciet beta-hemolitike, S. pyogenes (a) dhe alfa-hemolitike, S. viridans (b) të rritura dhe shumëzuara në teren
ushqyes agar-gjak7

Deri në vitin 1984 shumë mikroorganizma, të cilët konsideroheshin si Streptokoke, janë klasifikuar
jashtë gjinive Enterokokus laktokokus. Aktualisht, llogariten mbi 50 lloje, që i përkasin kësaj gjinie.
Pema filogjenetike e specieve të baktereve Streptokoke, bazuar në të dhënat nga Patric[133]
klasifikohet në 7 grupe me gjithsej 25 antarë kryesorë.

Fig.8. Sterilizimit ultraviolet dhe filtrimi, masa reduktuese të baktereve Streptokoke në ujë8

Bakteret Pseudomonas aeurigenosa dhe Sulfur reduktuese në mënyrë indirekte, mund të ndikojnë
në cilësinë e peshqve e me këtë rast edhe në shëndetin human permes konsumit të tyre.

1.2.2. Bakteret Sporogjene sulfur reduktuese dhe Pseudomonas aeruginosa
Këto baktere janë patogjene, të cilat shkaktojnë dhe janë përgjegjës për shumicën e rasteve të
dizenterisë bacilare endemike, kryesisht në vendet në zhvillim. Pseudomonas aeruginosa është nga
shkaktarët kryesorë bakterialë të diarresë në mbarë botën. Hulumtimet bashkohore tregojnë se
bakteri Pseudomonas aeruginosa ka shkaktuar rreth 90 milionë raste të dizenterisë së rëndë, nga të
7
8
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cilat të paktën 100.000 prej tyre rezultojnë në vdekje çdo vit, kryesisht në mesin e fëmijëve në
vendet në zhvillim.[365]
Bakteri Pseudomonas aeruginosa është baktere gram-negative, jo sporogjene, monoflagjelat e saj
kanë veti kreative ushqyese. Kjo baktere ka formë shkopthore, me gjatësi 1-5 mikronë dhe gjerësi
0.5-1.0 mikronë. Bakteri P. aeruginosa është një respirator obligativ, shfrytëzon frymëmarrjen
aerobe përmes metabolizmit optimal, gjithashtu mund të përdorë edhe frymëmarjen anaerobe në
prezencë të nitrateve ose pranuesve (akceptorve) të tjerë elektron alternativ. P. aeruginosa mund të
katabolizojë një gamë të gjerë të molekulave organike, përfshirë komponime organike të tilla si
benzoatet. P. aeruginosa është një mikroorganizëm shumë i përhapur. Ajo gjëndet në tokë, ujë,
njerëz, kafshë, bimë, ujërat e kontaminuar, dhe institucionet rehabilituese/spitalet.[197]

a.

b.

Fig.9. Bakteret a) Pseudomonas aeruginosa b) Sporogjene Sulfur reduktuese (desulfovibrio vulgaris)9

Po ashtu ajo gjëndet në të gjithë ekosistemet oligotrofikë ujorë, që përmbajnë sasi të lartë të tretur
të përmbajtjes së oksigjenit, por vlera ushqyese të ulëta. Pseudomonas aeruginosa është inhabitant
predominant dhe kjo e bën atë organizmin më të përhapur në tokë.[85] Pseudomonas aeruginosa
është një patogjen oportunist human. Ajo është "oportuniste" sepse rrallë infekton individët e
shëndetshëm. Në vend të kësaj, ajo shpesh i prek pacientët me imunitet të dobët, si ata me fibrozë
cistike, kancer apo, sindromi i fituar i imunodefiçencës (AIDS).[55]
Grupet e këtij bakteri kanë tendencë për të formuar biofilma, të cilët janë komunitet kompleks
bakterialë dhe që përfshijnë një spekter të sipërfaqeve të metaleve, të plastikës, të materialeve
implante mjekësore si dhe indet.
Biofilmat karakterizohen nga "subjekte për mbijetesë" pasi, kur ato formohen, është shumë e
vështirë të denatyrohen. Varësisht nga lokacionet e tyre, formimi i biofilmave mund të jetë i
dobishëm apo i dëmshëm për mjedisin. Për shembull, krijimi i biofilmave të gjetur në shkëmbinjë
dhe pellgjet nënujorë të liqeneve, janë një burim i rëndësishëm ushqimi për shumë organizma ujorë.
Në të kundërtën, ato që zhvillohen në brendësi të tubacioneve të ujit mund të shkaktojnë
korozion.[55]

9
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Fig.10. Biofilmat bakterialë të formuar nga bakteri Pseudomonas aeruginosa10

Bakteri P. aeruginosa mund të jetojë në të dy mjediset, në atë pa jetë (inanimate) dhe në mjedisin
human. Ajo karakterizohet si një "pilot" mikroorganizëm, i cili gjëndet thuajse kudo. Kjo shkathtësi
i është mundësuar falë një numri të madh të enzimave që lejojnë bakteren P. aeruginosa të përdorë
një shumëllojshmëri të substancave ushqyesve.

Fig.11 Procesi intraqelizorë i infeksionit i shkaktuar nga bakteri P.aeruginosa11

Impresionues është fakti ngase bakteri P. aeruginosa ka mundësi për të kaluar nga mjedisi jo
mukoid, në mjedis mukoid, transformim i cili pason me një sintezë të madhe të alginateve. Në
mjedisin e pa jetë, P. aeruginosa është detektuar zakonisht në ujërat e rezervuarëve të ndotura nga
kafshët dhe njerëzit, të tilla si ujërat e zeza, përfshirë këtu edhe ndotjet nga brenda dhe jashtë
ndërtesave të spitaleve, etj. Ajo është gjetur, gjithashtu, edhe në pishina dhe në vend-rrjedhjet e
rrymave të ujit, sepse temperaturat e ngrohta janë të favorshme për rritjen e saj.[55]
Bakteri Sulfur-reduktuese (SRB) mund të përdoret për të trajtuar biologjikisht nivelin e rritur të
sulfateve në ujërat e zeza. Ky bakter përbëhet nga disa grupe të baktereve që reduktojnë sulfatet në
sulfur, duke prodhuar karbon, çka mund të ndikojë në rritjen e nivelit të përqendrimit të joneve
hidrogjen (pH) në mjedis. Në proceset e trajtimit të degjenerimit makular, (çrregullimet e të
pamurit-shiqimit) kjo substancë (sulfatet) e sintetizuar kimikisht stabilizon jonet metalike toksike
në sulfide të ngurta metalike.[373] Përqendrimi i komponimit të sulfur hidrogjenit (H2S), gjithashtu,
varet edhe nga temperatura, sulfuri është shumë reaktiv, korozionues dhe toksik për
mikroorganizmat.[167] Toksiciteti i sulfur hidrogjenit (H2S) rritet në vlera të ulëta të pH, ndërsa
10

https://www.google.com/search?q=pseudomonas+aeruginosa+infection&biw=1280&bih=699&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahU
KEwiUg9HbnY7KAhVGbRQKHV7GD5wQ_AUIBigB
11
http://www.search.ask.com/search?q=Pseudomonas+aeruginosa+&o=&ctype=pictures&tpr=2&ts=1451946880001

12

FERIZI Rr. (2015): Vlerësimi i parametrave mikrobiologjikë, fiziko-kimikë të ujërave të lumenjve Sitnica, Lepenci dhe
Lumbardhi i Prizrenit dhe impakti i tyre në kualitetin mikrobiologjik e biokimik te peshqit që rriten në këta lumenj

vetëm struktura komplekse jonizuese e sulfur hidrogjenit është në gjendje të përshkojë (kalojë)
nëpër membranën qelizore. Kompleksi H2S ndikon në vlerën e pH intracelulare të
mikroorganizmave si dhe inkibon metabolizmin e tyre.[81][333]
Në lumenjtë që përmbajnë ujëra të patrajtuar qarkullojnë komplekset e squfurit që shkaktohen nga
shkarkimet industrialë. Shembuj të shkarkimeve të tilla të squfurit ndikojnë në kontaminimin dhe
çekuilibrin e ciklit natyror. Shkaktarë të tillë janë të shumtë, si industritë ushqimore gjatë proceseve
të fermentimit.
Në rastin kur ujërat e kontaminuar industrialë arrijnë nivelin më të lartë të temperaturave, ndërmjet
50 deri 70ºC dhe madje edhe mbi 90°C, aplikimi i baktereve sulfur reduktuese termofile është
prioritet dhe alternativë për trajtimin e ndotjes mikrobiale.
Sulfatet ndodhen në ujin e detit, në sedimente, ose në ujin e pasur me material organik të
dekompozuar. Bakteret sulfur reduktuese janë të zakonshëm në mjedise anaerobe, duke ndihmuar
kështu në degradimin e materialeve organike.[97]
Në këto mjedise, bakteret fermentuese akumulojnë energjinë nga molekulat e mëdha organike,
duke rezultuar në mikro komponime të tilla si acidet organike dhe alkoolet, më pas, oksidohen nga
komponimet acetogjene dhe metanogjene, duke konkuruar bakteret sulfate-reduktuese.[13]
Llumi (sedimentet) nga pellgjet dhe ngjyra e zezë formohen si rezultat i sulfideve metalike, që
rezultojnë nga veprimi i baktereve sulfur-reduktuese. Toksiciteti i sulfurit të hidrogjenit është një
produkt të baktereve sulfur reduktuese, duke shfaqur aromë të ngjashme si vezët e prishura, çka
mund të shërbejë si tregues për praninë e bakterit sulfur-reduktues në mjedis.[97]
Bakteret sulfur-reduktues janë përgjegjës për aromën sulfurore në këneta dhe në moçale. Pjesa më e
madhe e sulfid hidrogjenit reagon me jone metalike në ujë, duke prodhuar sulfide metalike. Këto
sulfide metalike, të tilla si sulfidi ferrik (FeS), janë të patretshme dhe shpesh me ngjyrë të zezë ose
ngjyrë kafe, duke i dhënë ngjyrë të errët llumit (sedimentit).[123]
Konsiderohet se gjatë periudhes Permiane triasike (para 245-208 milion vite me parë), këto forma
të baktereve u transformuan, duke prodhuar sasi enorme të sulfurit të hidrogjenit.[55]
Disa baktere sulfur-reduktuese mund të reduktojnë hidrokarburet si benzeni, tolueni, etilbenzeni
dhe ksileni, si dhe aplikohen për të dekontaminuar tokën. Përdorimi i tyre ka gjithashtu, veprim
edhe në llojet e tjera të kontaminantëve.[40] Siguria dhe cilësia e ujit janë gjithmonë një shqetësim i
përhershëm për shëndetin publik.[290][179]
Vetitë fiziko-kimike dhe biologjike të ujit janë pasqyrë e rëndësishme për të konstatuar cilësinë
higjienike të burimeve të tij për konsum njerëzor apo edhe për qëllime të përgjithshme të
komunitetit. Sipas standarteve të Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH-së) mbi cilësinë e
ujit, rekomandohet që në sasi deri 100 mL ujë, koliformet fekale nuk duhet të ekzistojnë.[359] [360]
Ndërsa në ujërat sipërfaqësorë, kufiri standart i koliformeve fekale sipas USEPA (Agjencia e
Shteteve të Bashkuara për Mbrojtjen e Mjedisit) është 1000 CFU /100 mL ujë.
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1.3. PARAMETRAT FIZIKO-KIMIKË
1.3.1. Temperatura e ajrit
Oshilacionet ditore të temperaturës ndikojnë në bioritmin e gjallesave, ashtu sikundër edhe
ndryshimet vjetore apo sezonale. Në një ditë të ngrohtë të verës, temperatura e ajrit mund të
ndryshojë për 16.5°C, në distancë vetëm një metër nga lartësia e tokës. Kjo dinamikë e
oshilacioneve të temperatures së ajrit mund të ndryshojë nga faktorë të ndryshëm, të tillë si: sasia e
ujit, lloji i tokës, erës, avujve të ujit, dhe lagështisë së tokës.[350] Pra variacionet e temperaturës
mund të kenë ndikim në ujërat natyrorë si dhe mund të afektojnë në jetën e qenieve të gjalla,
sidomos në shpërbërjen e oksigjenit dhe të gazrave, në vlerën e pH dhe tretshmërinë e kripërave në
ujë. Temperaturat e ajrit, për periudhën mars-tetor të vitit 2013 si dhe vitin 2014, në lumenjtë
Sitnica, Lumbardhi i Prizrenit dhe Lepenci, kanë qenë ndërmjet 8-12- 23 (° C).

1.3.2. Temperatura e ujit
Cikli i ujit, i njohur gjithashtu si cikli hidrologjik, përshkruan lëvizjen e vazhdueshme të ujit në,
mbi dhe nën sipërfaqen e Tokës. Lëvizjet e ujit bëhen nga një pellg në një tjetër, nga lumi në det
deri në oqean, ose nga oqeani në atmosferë. Pastaj proceset fizike të avullimit, kondensimit,
reshjeve, infiltrimit si dhe të rrjedhës nën ujore. Kështu, uji kalon nëpër faza të ndryshme: të lëngët,
të ngurtë dhe të gaztë (avulli).

1.3.3. Fosfatet (PO43-)
Fosfatet ekzistojnë në tri forma si: ortofosfate, metafosfate (ose polifosfate) dhe fosfate të lidhura
organikisht. Çdo kompleks përmban fosfor në sasi të ndryshme. Fosfatet stimulojnë rritjen e
fitoplanktonit dhe planktonit ujor, duke ofruar ushqim, përfshirë zooplanktonin, peshqit, gjitarët
dhe vetë njerëzit. Planktoni përfaqëson bazën e zinxhirit ushqimor. Fillimisht, produktiviteti i
shtuar shkakton rritje në shtimin e sasisë së peshqve dhe diversitetit biologjik të përgjithshëm të
ekosistemit.
Nëse sasia e fosfatit vazhdon të shtohet në ekosistemin e sipërfaqes apo në ujin e liqenit, procesi i
plakjes së liqenit apo i ekosistemeve ujorë do të përshpejtohet. Kjo gjendje mund të çojë në një
çekuilibër në lëndët ushqyese dhe komponentët e procesit të riciklimit.
Eutrofikimi i shtuar i prodhuesve primarë rezulton, pastaj, në reduktimin e stabilitetit të
ekosistemit. Inputet e tepërta të lëndëve ushqyese, zakonisht azotit dhe fosfatit, janë indikatorët dhe
shkaku kryesor i eutrofikimit gjatë viteve të fundit. Procesi i plakjes së lumenjve dhe liqeneve
mund të rezultojë negativisht në cilësinë e ujit dhe statusit trofik, ndërsa në disa raste edhe në
“lulëzimin” periodik të cianobaktereve.[170]
Fitoplanktonet, siç quhen algat që jetojnë në ujin e lumenjve, përdorin rrezet e diellit për të
prodhuar glukozë, si ushqim për peshqit dhe kafshët e tjera ujore. Ashtu si të gjitha qeniet e gjalla,
edhe fitoplanktonet, pra algave në këtë rast, u duhet fosfor që të rriten dhe të zhvillohen normalisht.
Natyrisht uji në lumenj ka sasi të caktuar të fosforit, që i mban algat në ekuilibër biologjik, por kur
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sasi të mëdha të fosforit depërtojnë në ujë, algat eksplodojnë, pra rriten në mënyrë enorme.[170]
Eutrofikimi, gjithashtu, degradon natyrën e lumenjve dhe të liqeneve. Dallimi kryesor në mes
eutrofikimit natyror dhe antropogjen qëndron në aspektin kohor, procesi i eutrofikimit të
natyrshëm, është shumë i ngadalshëm dhe ndodh në peshoren e kohës gjeologjike.[339]

1.3.4. Fortësia e përgjithshme e ujit (FP)
Hulumtimet bashkohore konstatojn se “uji i fortë” në realitet, mund të shërbejë si një shtesë diete
për kalcium dhe magnez.[355] Për arsye se uji është përzierje komplekse e mineraleve të tretura në
të, pH dhe temperatura e ujit përcaktojnë vlerën e ngurtësisë, ngaqë një shkallë e vetme (numër)
nuk e përshkruan në mënyrë adekuate ngurtësinë. Megjithatë, shërbimi gjeologjik i Shteteve të
Bashkuara (SHGJB) përdor klasifikimin e mëposhtëm sa i përket fortësisë së ujërave.[105]
Tabela 2. Fortësia e ujërave në raport të përqëndrimit të kalciumit (Ca) dhe magnezit (Mg)

Klasifikimi

Fortësia në
mg/L

Fortësia
në mmol/L

Fortësia në
dGH/ Dh

Fortësia në
gpg

Fortësia në
ppm

Ujë i butë

0–60

0–0.60

0-3.37

0-3.50

me pak se 60

Ujë i moderuar

61–120

0.61–1.20

3.38-6.74

3.56-7.01

60-120

Ujë i fortë

121–180

1.21–1.80

6.75–10.11

7.06-10.51

120-180

Fortësia e theksuar

≥ 181

≥ 1.81

≥ 10.12

≥ 10.57

> 180

1.3.5. Era, ngjyra dhe shija e ujit
Në strukturën kimike të ujit mund të shpërndahen substanca të ndryshme, duke i dhënë atij shije
dhe aromë të ndryshme. Njerëzit, por edhe kafshët, kanë shqisa të cilat mundë të vlerësojnë shijen
e ujit. Edhe pse modifikimet artificiale (p.sh., filtrimi) mund të përmirësojnë cilësinë e ujit,
aktiviteti human ka ndikuar në ndryshimin e kualitetit të tij.[247][221][284]
Ngjyra e ujit është rezultat i sedimenteve nga shkëmbinjtë, nga akullnajat apo nga elementë të tjerë,
të cilat rrjedhin nga toka. Ngjyra e ujit është e përceptuar, ajo sqarohet pasi uji të centrifugohet ose
të filtrohet për të hequr trupat e ngurtë, duke lënë vetëm substancat e tretura. Algat mund të rriten
në liqene, lumenj, kanale uji, dhe madje edhe në puset dhe tubacionet e ujit. Kjo rritje mund të
prodhojë spektër ngjyrash të ndryshme, nga jeshile-bizele-me një nuancë kafe të kuqërremtë. Në
disa raste, degradimi i algave prodhon një erë të keqe e cila rezulton me lirimin e gazit
metan.[247][221][284]

1.3.6. Përqendrimi i klorureve në ujë
Kloruret mund të formohet nga anionet, të cilat grumbullohen nga ujërat natyrorë, si pasojë e
kontaminimit industrial. Jonet e klorureve janë anione (Cl-) dhe ato formohen kur elementi klor
(apo halogjen) merr një elektron ose kur një komponim si kloruri i hidrogjenit (HCl) shpërbëhet në
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ujë ose tretës polar. Kripërat e klorureve, si klorur natriumi (NaCl) janë shumë të tretshëm në
ujë.[209] Kloruret janë, gjithashtu, një indikator kimik i besueshëm i ndotjes të lumenjve apo ujërave
nëntokësorë me fekale, ngaqë kloruri është një solucion jo-reaktiv dhe rezistues, që mund të
gjëndet në ujra të zeza dhe në ujin e pijshëm. Shumë institute monitoruese të ujit, në mbarë botën,
shfrytëzojnë klorurin për të kontrolluar nivelet e ndotjes së lumenjve dhe burimeve të ujit të
pijshëm.[152]

1.3.7. Turbullira e ujit
Turbullira e ujit është një strukturë e cila ndërtohet nga grimcat individuale (organike dhe
inorganike), që janë të padukshme për syrin e lirë. Ato ngjajnë si mjegulla që shkaktohet nga tymi i
duhanit në ajër. Matja dhe monitorimi i turbullirës është një parametër kyç i vlerësimit të cilësisë së
ujit. Afinitet të turbulencës së ujit kanë zonat e prirura për erozione të tokës, si dhe zonat e banuara,
në të cilat “kontribuojnë” njerëzit përmes ndotjes së ujit. Sa më i lartë të jetë niveli i turbullirës në
ujin e pijshëm, aq më i lartë është rreziku që te njerëzit mund të vegjetojnë sëmundje
gastrointestinale.[324]

1.3.8. Mbetja pas avullimit
Avullimi është një proces, përmes të cilit ndryshimet e ujit kalojnë nga gjendja e lëngët në gjendje
të gazët ose në avull. Avullimi është rruga kryesore që uji lëviz, nga gjendja e lëngët përsëri në
ciklin e tij, si avuj të ujit atmosferik. Hulumtimet bashkëkohore kanë treguar se oqeanet, detet,
liqenet, lumenjtë mund të sigurojnë 90 % të lagështisë atmosferike nëpërmjet avullimit, ku 10 % e
saj kontribuon në transpirimin bimor. Mbetjet pas avullimit të ujit, përcaktohen duke u matur
mbetjet solide të akumuluara (sedimentet) në paisje adekuate.[1]
1.3.9. Shpenzimi i permanganatit të kaliumit (KMnO4)
Kalium permanganati është një kompleks kimik inorganik (KMnO4) ky komponim përbëhet nga
një kripë K+ dhe jonet e MNO-4. Konsiderohet se permanganati i kaliumit formohet nga kristalet e
kondit (condy) i cili është një agjent oksidues i fortë. Ato treten në ujë duke i dhënë ngjyrë
intensivisht rozë ose vjollcë, avullimi i tij krijon nuanca të kristaleve shëndritëse.[193]
MnO2 + 4KOH + O2 → 2 K2MnO4 + 2H2O
Procesi kimik i formimit të permanganatit të kaliumit

Permanganati i kaliumit prodhohet edhe industrialisht nga dioksidi i manganit, që gjithashtu
ekziston si mineral i pirolusit.[68] Si oksidant, permanganati i kaliumit mund të veprojë si një
antiseptik, që përdoret për të trajtuar plagët (ulcerat), pastaj si dezinfektues për duart dhe trajtimin e
lëkurës.[277] [50] Po ashtu mund të përdoret në infeksionet fungale në duar apo në këmbë.[307]
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1.3.10. Jodi (J)
Jodi, si element kimik nuk atribuohet për rrezik potencial, kur është prezent në ujë. Megjithatë,
intereaksionet me metalet alkaline, me aluminin, merkurin, fluorin ose terpentinën, mund të
ndikojnë potencialisht në rritjen e rrezikut të jodit në ujë, duke shfaqur dukurinë e kontaminimit
radioaktiv. Në kushe normale, rreziku human nga kontakti me jodin radioaktiv është me
propabilitet mjaft të rrallë, zakonisht ndodh pas ndonjë trajtimi mjekësor me këtë substancë. Ky
element kimik mund të përdoret edhe për dezinfektimin e ujit, ndërsa sasia e tepërt e tij mund të
largohet nga uji me anë të karbonit aktiv.

1.3.11. Karbonatet (CO3)
Dioksidi i karbonit është komponim kimik i tretshëm në ujë, ai gjëndet në formë reverzibile H2CO3
(acid karbonik) njihet si një acid i dobët dhe jonizimi i tij në ujë është i plotë. CO2 + H2O - H2CO3.
Fitoplanktoni dhe zoobentosi janë të rëndësishëm në lumenj apo liqene, për arsye se ruajnë
ekuilibrin mes dioksidit të karbonit dhe oksigjenit.

1.3.12. Bikarbonatet (HCO3)
Bikarbonatet si komponentë kimikë, konsiderohen se mbajnë ekuilibrin e përqendrimit të joneve
hidrogjen (pH) në gjak [114] pra janë pufer të stabilizimit të niveleve acidike dhe bazike në gjak.
1. H2CO3(aq) H+(aq) + HCO3−(aq)
2. H2CO3(aq) CO2(aq) + H2O (l)
3. CO2(aq) CO2(g)
1.3.13. Kalciumi (Ca)
Kalciumi është i pranishëm në ujërat natyrorë, njihet si një indikator i fortësisë së ujit, ai mund të
gjëndet në ujë edhe në formë të joneve Ca2+ ai mund të neutralizojë acidet sulfurike para shkarkimit
në ujë. Po ashtu kloruri i kalciumit (NaCl) aplikohet si dezinfektues, polisulfati dhe hidroksidi i
kalciumit si koagulues në trajtimin e ujërave të kontaminuar. Kalciumi ndikon në cilësinë e tokës, si
dhe në komponimet e ndryshme të saj, duke u aplikuar edhe si plehra artificialë CaCl2 ose Ca
(NO)3.

1.3.14. Fortësia dhe butësia e ujit
Elementet kryesorë që kontribuojnë në butësinë apo në fortësinë e ujit janë raporti i përqendrimit të
kalciumit dhe magnezit. Si njësi e fortësisë së ujit merret sasia e bikarbonatit të kalciumit në
miligram (ose ekuivalent) për litër. Prandaj, uji me sasi më të lartë se 75 mg bikarbonat kalciumi
për litër, llogaritet si ujë i fortë dhe jo i efektshëm për aplikim.[247][221][284] Në kushte të caktuara ky
ujë mund të jetë edhe toksik, duke shkaktuar sëmundje serioze patogjene të traktit gastrointestinal.
Ujërat nëntokësorë, që rrjedhin nga shkëmbinjtë, përmbajnë sasi të ulët të mineraleve të tretura, po
ashtu kanë afinitet të ujit të butë dhe kanë një shije të mirë. [247][221][284]
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1.3.15. Fenolet
Fenolet dhe derivatet (komponimet) tyre përdoren si ngjyra, polimere, barëra dhe substanca të tjera
organike. Prania enorme e fenoleve në ekosisteme është e lidhur me prodhimin dhe degradimin e
pesticideve dhe shkarkimin e mbetjeve industriale dhe urbane. Disa fenole formohen vetvetiu gjatë
proceseve natyrore. Veprimi toksik i komponimeve fenolike buron nga toksiciteti i papërcaktuar
lidhur me hidrofobicitetin dhe gjithashtu me gjenerimin e radikaleve organikë dhe llojeve reaktive
të oksigjenit. Fenolet ndikojnë në kapacitetin peroksidativ, ato janë hematotoksike dhe
hepatotoksike, provokojnë mutagjenezën dhe karcinogjenezën te njerëzit si dhe te organizmat e
tjerë.[121]
Fenolet me origjinë antropogjene në mjedis vijnë si shkak i veprimtarisë së industrisë kimike dhe
teknologjike, benzinës, tinkturave farmaceutike etj. Komponimet fenolike shpërndahen në
ekosisteme, si përmes shkarkimeve urbane apo industriale në sipërfaqet e ujit. Përqendrimet e
fenolit në ujërat sipërfaqësorë janë të ndryshme. Në ujërat natyrorë vlerat e tij standarte janë në mes
0.01 - 2.0 mg/L.[158] Në përqëndrime të larta, fenoli gjëndet në afërsi të fabrikave, ku vlera e tij arrin
9.7μg/m3.[66] Fenolet janë të pranishëm edhe në ushqim. Sasia e moderuar e këtij kompleksi (5 mg /
kg) është gjetur edhe në mjaltë.[13]
Ekspozimi ndaj fenoleve mund të jetë me fatalitet. Në rastin e ekspozimit në sasi 10-240 mg fenol,
kjo rezulton në rritje të sëmundjeve të traktit gastrointestinal.[154] Fenolet shkaktojnë irritim të
lëkurës dhe nekrozë të saj, pastaj mundë të dëmtojnë veshkat, mëlçinë, muskujt dhe sytë. Dëmtimi i
lëkurës shkaktohet nga reagimi i fenolit me aminoacidet e përfshira në keratinë dhe epidermë, si
dhe kolagjenet në endodermë.[288] Substanca fenolike parakrezoli është klasifikuar si kancerogjen i
mundshëm human[78]po ashtu dhe 2.4-dimetilfenoli konsiderohet si kompleks përgjegjës me ndikim
kancerogjen.[323]
1.3.16. Cianuret
Cianidet janë komponime me potencial të lartë toksik, kur prezenca e tyre në ujë të pijshëm,
rezulton më e lartë se 0.2 ppm/L, atëherë ky ujë nuk konsiderohet i pastër (sipas Agjencia për
Mbrojtjen e Mjedisit-EPA). Për të zvogluar ndotjen e lumenjve prej cianidit, janë projektuar e
sensorë mikrobialë për matjen e konsumit të oksigjenit në mikro-përqendrime të cianideve deri në
sasinë 0.3-150 ppm/L. Po ashtu myku Phanerochaete chrysosporium mund të përdoret për të
larguar cianidet nga toka e kontaminuar. Komponentet e cianidit, prezentë në ujin e lumenjve dhe
liqeneve, paraqesin një sfidë multifaktoriale për mjedisin jetësor.[69]

1.3.17. Mangani (Mn)
Komponimet e manganit në tokë gjinden si substanca solide, ndërsa në ujë në formë të
mikrogrimcave. Përderisa grimcat e manganit në ajër janë të pranishme në formë të pluhurit.
Aktivitetet e ndryshme industriale dhe djegia e fosileve kanë rritur përqendrimet e manganit në
mjedis. Sasitë enorme të Manganit mund të rrjedhin/ hyjnë në ujërat sipërfaqësorë, nëntokësorë dhe
në ujërat e kontaminuar. Mandej, përmes aplikimit të pesticideve me përmbajtje mangani, sasia e tij
është shtuarë edhe në tokat bujqësore.
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Mangani është komponent thelbësor biologjik, si pjesë përbërëse e mbi 36 enzimave të cilat kanë
rol në metabolizmin e karbohidrateve, proteinave dhe yndyrnave. Mangani njihet si komponent
toksik. Hulumtimet bashkohore te kafshët eksperimentale kanë treguar se ai shkakton intoksikim,
madje ka veprim kancerogjen. Mangani mund të shkaktojë toksicitet edhe në bimë, kur jonet e tij
absorbohen nga toka, po ashtu ka efekt toksik edhe për organizmat në ekosistemin ujorë (biotën).

1.3.18. Alumini (Al)
Alumini ndodhet si një aerosol në shtresa sipërfaqësore të ujërave, për shkak se pluhuri i tij
shtresohet, ndërsa grimcat fundosen në ujë. Përqendrimet e aluminit rriten në thellësi të ujit.
Përqendrimet normale të aluminit në ujërat nëntokësorë janë rreth 0.4 ppm, ndërsa në mjedisin me
jone hidrogjen nën vlerën 4.5 (pH), tretshmëria e tij mund të shtohet edhe më shumë. Kloruri i
aluminit mund të dëmtojë lëkurën, të irritojë mukozën e syve dhe të shkaktojë simptoma të traktit
respirator, duke ndikuar edhe në koagulimin e gjakut. Sasia e tepërt e aluminit mund të largohet nga
uji me anë të shkëmbimit të joneve ose me anë të koagulimit/flokulimit.

1.3.19. Floruret
Këto komponime kimike kanë impakt në cilësinë e ujit, bioten ujore si dhe në vetë mjedisin. Në
rastet kur në lumenj shkarkohen sasi të florureve të patrajtuara, mund të shfaqen efekte të
dëmshme. Po ashtu, veprim negativ kanë edhe shkarkimet në ajër, në prodhimin dhe lirimin e
substancave toksike dhe të rrezikshme. Gjatë fluorizimit të ujit, sasitë e tij mundë të shpërndahen
dhe filtrohen edhe në shtresat nëntokësore. Prandaj trajtimi i ujërave të zeza dhe sasia e rrjedhës
duhet të kombinohen për të eliminuar efektet mjedisorë të fluorizimit. Fluorizimi i ujit kërkon
menaxhim dhe kompetencë profesionale, duke iu përmbajtur rekomandimeve standarte lidhur me
përqendrimet e fluorit në mjedis. Kjo duhet të përfillet nga fakti që nëse tejkalohen vlerat e tij,
mund të ndodhin incidente dhe raste të rënda të ndotjes industriale.
Hulumtimet bashkohore tregojë ndikimin e toksicitetit të fluorit (F-) ndaj algave, bimëve ujore, jo
vertebrorëve dhe peshqve, po edhe ndaj njeriut. Organizmat ujorë, që jetojnë në ujëra të ëmbla,
mund të ndikohen më tepër nga ndotja e fluorit, krahasuar me ata që jetojnë në ujëra të forta apo në
ujërat detarë, ngase sasia e joneve të fluorit reduktohet me rritjen e fortësisë së ujit. Në organizmat
ujorë, fluori ka tendencë për t'u grumbulluar në ekzoskeletin e jovertebrorve dhe në indet e kockave
të peshqve. Veprimi toksik i fluorit qëndron në faktin se jonet fluoride veprojnë si helme
enzimatike, inkibojnë aktivitetin enzimatik, duke ndërprerë proceset metabolike si glikolizën dhe
sintezën e proteinave. Indeksi kancerogjen human, rezulton me i lartë nga prezenca e fluorit në ujë
krahasuar me çdo kemikat tjetër. Toksiciteti i fluorit te peshqit shtohet në raport me rritjen e
përqendrimit të tij, me kohën e ekspozimit dhe temperaturën e ujit, ndërsa toksiciteti pakësohet me
rritjen e përmbajtjes së kalciumit dhe klorurit në ujë. Në ujërat e butë me përmbajtje të ulët jonike
edhe sasia e fluorit në vlerë 0.5 mg F-/L mund të ndikojë negativisht në vertebrorët dhe peshqit,
prandaj rekomandohen masa sigurie të nivelizimit të sasisë së përqendrimit të fluorit për litër, për të
mbrojtur bioten e ujërave të ëmbël nga ndotja dhe toksiciteti i tij.
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1.3.20. Azoti (N)
Azoti është element thelbësor për bimët, kafshët dhe natyrisht edhe për njeriun. Azoti grumbullohet
në ujërat natyrorë pas shpërbërjes së materieve organike, fosileve, ose përmes ciklit atmosferik.
Sasia e tepërt e azotit në lumenj mund të shkaktojë toksicitet, duke rezultuar në dëmtimin e algave
dhe mbytjen e peshqve.

1.3.21. Kromi (Cr)
Komponimet e kromit nuk konsiderohen me potencial rreziku, ndërkohë që toksiciteti dhe vetitë
kancerogjene të kromit (VI) kan filluar të njihen, të paktën, që nga fundi i shekullit të 19-të.[155]
Hulumtimet in vitro konstatuan se përqëndrimet e larta të kromit në qelizë mund të çojnë në
dëmtime të ADN-së.[34] Ndërsa sasia e Kromit në vlerë 1.5 dhe 3.3 mg / kg shkakton toksicitet. [110]

1.3.22. Përçueshmëria elektrike e ujit
Përçueshmëria elektrike është resurs thelbësor në sistemin ujor, përveç efektit në biotën ujore ka
ndikim edhe në monitorimin dhe kuantitetin e energjisë elektrike. Përçueshmëria elektrike e ujit
varet nga përqendrimi i joneve dhe nga niveli i temperaturës së ujit.Vlerat enorme të
përçueshmërisë elektrike të ujit tregojnë shkallë të theksuar të ndotjes së tij.
1.3.23. Përqëndrimi joneve të hidrogjenit (pH)
Vlera e pH bazohet në një shkallë të caktuar të përqendrimit të joneve të hidrogjenit. Në mënyrë të
ngjashme me temperaturen, edhe vlera pH e ujit nuk është një parametër fizik, që mund të matet si
një koncentrim ose si një sasi statike. Vlera e saj varion varësisht nga raporti i joneve në një
mjedis. Vlera pH 7 konsiderohet si vlerë neutrale. Shkalla logaritmike do të thotë që çdo vlerë nën
këtë numër (7) është 10 herë më shumë acidike se sa numri i kaluar, apo se sa vlera paraprake.

Fig.12. Shkalla logaritmike e përqendrimit të joneve hidrogjen (pH)12

12

https://www.google.com/search?q=Concentration+value+of++(pH)&biw=1280&bih=699&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjd6oqb
rY7KAhXMliwKHfG-CBEQ_AUIBigB
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Sa më të ndjeshme të jenë gjallesat, aq më të prekura janë nga ndryshimet e vlerës së joneve
hidrogjen (pH). Përveç efekteve biologjikë, nivelet ekstreme të pH zakonisht rritin solubilitetin e
elementëve dhe komponimeve, duke i bërë kimikatet toksikë më të lëvizshëm, duke shtuar rrezikun
e absorbimit nga organizmat ujorë.
Treguesit statistikorë të parametrave fiziko-kimikë si; pH, temperatura, përçueshmëria elektrike,
turbullira e ujit etj, në lumenjtë Sitnica, Lumbardhi i Prizrenit dhe Lepenci, treguan një dallim
simbolik, krahasuar me vlerat standarte. Përsa i përket sasisë së përqendrimit të joneve hidrogjen
(pH) në ujin e lumit Sitnicë, gjatë muajve Prill, Korrik, Tetor 2013-2014, kjo sasi rezultoi në vlerën
7.45 (pH).
Është e njohur se vlerat 6-9 pH (bazuar në vlerat mesatare 6.8-8.5 -6.5-9.5. ) janë të favorshme për
organizmat e ujit. Gjatë matjeve të vlerës së pH, në lumenjtë Sitnica, Lepenci dhe Lumbardhi i
Prizrenit, nuk kishte variacione të theksuara. Niveli i pH tregon, gjithashtu, dinamikën e shpejtësisë
së lëvizjes së ujit, si dhe ndërveprimin e kimikateve në sediment. Uji me një vlerë të pH jashtë
kufijve normalë (6.5 për 8.4) mund të përmbajë jone toksike, të cilat mund të shkaktojnë
çrregullime të ndryshme për organizmat ujorë.

1.3.24. Përmbajtja e nitriteve dhe nitrateve
Sasia e lartë e formave të tretëshme të azotit (nitriteve, nitrateve dhe amoniakut) mund të jenë
toksike për organizmat dhe kontaminues për ekosistemin ujor. Rreziqet potencialë, që manifestohen
gjatë rritjes së sasisë së azotit inorganik në ekosistemet ujore, përfshijnë: acidifikimin e ujit;
eutrofikimin e sistemeve të ujërave të freskët; toksicitetin për kafshët; duke kaluar në këtë mënyrë
edhe te njerëzit.[330]
Eutrofikimi shkakton zvogëlimin e sasisë së oksigjenit të tretur në sistemin ujor, duke përfshirë
kushtet hipoksike dhe anoksike, që mund të shkaktojnë vdekjen e faunës ujore. Bentosi në biotën
ujore është veçanërisht i pambrojtur për shkak të mobilitetit të vogël, andaj shkaktohet mbytja
sidomos e peshqve.[70] [268]
Bazuar në standartet për analizat e ujit (IA 2/99 për burimet ujore) vlerat e ngritura të nitriteve dhe
të nitrateve janë tregues i cilësisë së ujit. Dihet se azoti në formën e nitratit dhe amoniakut në sasi të
lartë (rreth 0.1 mg/L) ka efekt toksik mbi peshqit si organizma të ndjeshëm ujorë.
Nitratet (NO3), si komponime toksike në ujë, janë derivat i shpërbërjes së ndotjes biologjike dhe
industriale. Shpërndarja e nitrateve dhe amoniakut, në lumenjtë Sitnica, Lepenci dhe Lumbardhi i
Prizrenit, rezultoi nga 1.170 mg/L deri 1.179 mg / L. Kështu vlera më e ulët e nitrateve 1,170 mg /
L është matur përgjatë muajit Maj në lumin Lepenc, ndërsa vlera më e lartë 1.179 mg / L rezultoi
në lumin Sitnicë. Nitratet (NO3) janë të njohura si derivate terminale të oksidimit biologjik; prania
enorme e nitrateve në ujë tregon paraprakisht për shkallë të theksuar të ndotjes së ujit.
Vlera mesatare e nitrateve, në muaj të ndryshëm, rezultoi në sasi 1.1 mg / L. Vlera e nitrateve në
lumenjtë, Sitnica, Lepenci dhe Lumbardhi i Prizrenit nuk ka rezultuar e lartë. Ndërsa sasia e NO2 në
vlerë 1.176 mg/L-1.179 mg/L, rezultoi e rriturë në krahasim me nivelet e lejuara të NO2, 0.005
mg/L, bazuar edhe në standardet për burimet ujore (IA 2/99).
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1.3.25. Amoniaku (N-NH3)
Amoniaku (NH3-N) është ndotës me potencial toksik human, i cili zakonisht gjëndet në rrjedhat e
deponive[240] në produktet e mbeturinave të shkarkuara dhe organike.[26] Amoniaku mund të
përdoret, gjithashtu si një indikator i ujërave natyror në lumenj dhe liqene, por edhe mund të
çrregulloj ekuilibrin e sistemit ujor në lumenj. Përmes impianteve (duke u aplikuar bimët) largohen
thuajse 80% të sasisë së amoniakut, ky proces llogaritet efektiv kur arrinë të stabilizojnë vlerat e tij
(NH3-N) në sasi 250 mg/L.[209]
Amoniaku (NH3) është komponim toksik për peshqit, prandaj kërkohet të monitorohen ujërat e
kontaminuar lidhur me nivelin e amoniakut. Përderisa nitrifikimi nëpërmjet ajrit është një
alternativë efektive për të parandaluar ngordhjen e peshqve.[106]

1.3.26. Sulfatet (SO42)
Sulfatet (SO42-) janë substanca të shpërndara në natyrë, sasia e tyre në ujërat natyrorë është e
ndryshme. Pjesa dërmuese e sulfateve është e tretshme në ujë, kryesisht nga oksidimi i mineraleve
me sulfur. Sasia e madhe e akumulimit të sulfateve nga zonat industriale mund të shkaktojë ndotje
të ujërave me oksid të sulfurit, fenomen ky i cili mund të rritë përqendrimin e SO42 në ujërat
sipërfaqësorë.
Lirimi enorm i acidit sulfurik nga toka mund të ndikojë, nga ana tjetër, edhe në zbërthimin e
hekurit, aluminit dhe metaleve tjerë të rëndë (veçanërisht arsenit) brenda tokës. Një mobilizim
spontan i acidit dhe i metaleve, në këtë mënyrë, mund të krijojë një shumëllojshmëri të ndikimeve
negative: mbytjen e vegjetacionit, erozionin dhe acidifikimin nëntokësor [231] si dhe biotën ujore
sipërfaqësore.[232][233] Monitorimi dhe vlerësimi i acidifikimit sipërfaqësor të ujit, mund të bëhet
përmes vlerësimit të oksideve të acideve sulfate, pastaj kjo vlen edhe për monitorimin mjedisor dhe
vlerësimin e shkallës së ngordhjes së peshqve dhe organizmave të tjerë ujorë.
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1.4. METALET E RËNDA
1.4.1. Kontaminuesit e ekosistemit ujor
Dihet se metalet e rëndë si Arseni (As) Kadmiumi (Cd) Plumbi (Pb) dhe Merkuri (Hg) janë toksikë
si për njerëzit, kafshët edhe për organizmat e tjerë ujorë, me theks të veçantë peshqit, duke ndikuar
kështu në kontaminimin e mjedisit. Edhe pse disa metale të rëndë janë esenciale për organizmat e
gjallë, të gjithë metalet e rëndë (në doza të mëdha) kanë efekt toksik dhe interferim fiziologjik,
metabolik e mutagjenik.
Peshqit, si organizma ujorë, janë po ashtu mjaft të ndjeshëm ndaj metaleve të rëndë, të cilët mund
të afektojnë dhe të përkeqësojnë proceset fiziologjikë, si dhe të akumulohen në inde, organe dhe
muskuj, duke shfaqur efekte toksikë në tërë organizmin. Metalet mund të depërtojnë në ujë përmes
rrugëve të ndryshme, si përmes atmosferës, erozionit të tokës dhe përmes formave të ndryshme të
aktivitetit të njeriut, mund të kontribuojë në sasinë e kontaminimit dhe të shpërndarjes së metaleve
në ekosistemin ujor apo tokësor.
Me shtimin e sasisë së metaleve të rëndë në ekosistemin tokësor, ata mund të hyjnë në ciklin
biogjeokimik, duke ndikuar në shfaqjen e toksicitetit në organizmat tokësorë dhe ujorë, me theks të
veçantë te peshqit. Nga rezultatet e studimit tonë mund të konkludojmë se uji i lumit Sitnicë është
më i prekur nga metalet e rëndë (Cd dhe Pb) krahasuar me dy lumenjtë e tjerë, Lumbardhi i
Prizrenit dhe lumi Lepenci.
Hulumtimet tregojnë se uji i lumit Sitnica është i ndotur nga shkarkimi i ujërave të kontaminuar, si
dhe shkarkimi i ndotësve kimikë nga Korporata Energjetike e Kosovës (KEK). Ndërsa Lumbardhi i
Prizrenit dhe lumi Lepenc, mund të konsiderohen se kanë ujë më pak të ndotur dhe mund të
llogariten si një ekosistem më i përshtatshëm për jetën e qenieve të gjalla, edhe pse kohët e fundit
këta lumenj kanë filluar gjithashtu të kontaminohen, duke e bërë gati të pamundur jetesën normale
për bioten ujore. Si referencë për këtë dinamikë regresive të ndotjes mund të merret reduktimi i
specieve, që vetëm disa vite më parë ishin të pranishme në këta lumenj, në sasi të konsiderueshme.
Në dy lumenjtë e sipërpërmendur (Lumbardhi dhe Lepenci) mund të vërehen mbeturina të shumta
të hedhura në shtratin e tyre, pandaj kjo gjendje sigurisht është një tjetër shkaktar i ndotjes, si dhe
një tregues i rritjes së vlerave të disa parametrave fiziko-kimikë, duke treguar gjithashtu një nivel të
ulët të kulturës ekologjike të popullatës.
Rëndësia e burimeve ujore, veçanërisht ujërat sipërfaqësorë (lumenjtë) është e pazëvendësueshme.
Mbeturinat urbane (industriale dhe bujqësore) të derdhura në ujë, precipitojnë në ndotës biologjikë
dhe kimikë, duke përfshirë edhe metalet e rëndë. Edhe pse disa nga këto metale janë thelbësorë si
mikroelementë ushqimorë, përqendrimi i tyre në zinxhirin ushqimor mund të shkaktojë toksicitet,
duke rrezikuar jetën e gjallë në ekosistemet ujore dhe bioten e tyre.[221][222][223] Ky hulumtim, përveç
të tjerash, synon edhe vlerësimin e gjendjes së ndotjes nga metalet e rëndë si, Cd, Cu, Pb dhe Zn në
sedimentet e ujit të lumenjve: Sitnicë, Lumbardhi i Prizrenit dhe Lepenci. Qëllimi i këtij hulumtimi
është vlerësimi i shkallës së ndotjes së ujit nga metalet e rëndë, si dhe i përshtatshmërisë së ujit të
këtyre lumenjve për përdorim në ujitjen e kulturave bujqësore.
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Dihet se përveç metaleve të rëndë me potencial toksik: Pb2+, Cd2+, Cu2+, Cr6+, Ni2+ përfshihen edhe
metalet esenciale si Fe2+, Zn2+, Mn2+, Cr3+. Gjatë analizave tona, metalet e rëndë si kadmiumi
(Cd2+) dhe plumbi (Pb2+), janë hasur në sasi më të theksuar, sigurisht si pasojë e kontaminimit nga
mbetjet e proceseve industrialë.
Tabela 3. Vlerat maksimale të lejuara për disa metale të rënda sipas direktivës së Bashkimit Eruopian (EU 152/1999)13

Metalet

Simboli

Limitet e lejuara

Zinku
Mangani

2

Zn
Mn2

Njësia
mg/L
mg/L

Vlera
0.5
2.0

Kadmiumi
Plumbi

Cd2
Pb2

mg/L
mg/L

0.02
0.2

Nikeli

Ni2

mg/L

2.0

Bakri

2

mg/L

0.1

Cu

Lumi Sitnica: Përkundër prezencës së metaleve tjerë, në këtë lum dominon kadmiumi (Cd2+) i cili
rezultoi në vlerë më të theksuar krahasuar me vlerat standarte, dhe po ashtu plumbi (Pb2+)në sasi
lehtësisht të rritur krahasuar me vlerën mesatare të lejueshme (VML).
Lumi Lepenci: Vlera e metaleve të analizuarë, me përjashtim të kadmiumit (Cd2+) dhe plumbit
(Pb2+) rezultuan në vlera mesatare të lejueshme (VML).
Lumbardhi i Prizrenti: Edhe në këtë lum, sasia e metaleve të rëndë me përjashtim të kadmiumi
(Cd2+) dhe plumbit (Pb2+) rezultuan brenda standardeve të vlerave mesatare të lejueshme (VML).
Metal me toksicitet potencial është çdo metal ose komponim i tij, që ndikon në kontekstin e
kontaminimit të mjedisit.[101] Afinitet të tillë toksik kanë veçanërisht kadmiumi, merkuri, plumbi
dhe arseniku [37] edhe sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH) këto elemente renditen
në mesin e 10 kimikateve potencialisht të rrezikshme.[60] Po ashtu efekt toksik posedojnë edhe
metalet e tjerë si mangani, kromi, kobalti, nikeli, bakri, zinku, seleni, argjendi, antinomi dhe
taliumi. Metalet e rëndë toksikë gjenden natyrshëm në tokë; ato aktivizohen dhe denatyrohen, si
rezultat i aktivitetit njerëzorë. Metalet depërtojnë në bimë, kafshë dhe përfundojnë në indet humane
nëpërmjet respiracionit dhe ushqimit. Metalet e rënda kanë efekt makronutrient, mikronutrient,
kompozues por edhe toksik.
Burimet e zakonshme të metaleve janë nga minierat industriale; emëtimet nga automjetet; plehrat
kimike, bojrat, mbetjet plastike në ujra [352] si dhe nga amortizimi (degradimi) i infrastrukturës së
furnizimit me ujë.[166] Metalet si arseni, kadmiumi dhe plumbi mund të jenë ndonjëherë të
pranishëm edhe në lodrat e fëmijëve në nivele që i tejkalojnë standartet. Nivelet e plumbit në
mjediset ujore në vendet e industrializuara janë vlerësuar të jenë dy deri tri herë më të larta se sa
nivelet para-industriale.[203]
Bimët janë të ekspozuara ndaj metaleve të rëndë, përmes ujit; kafshët ushqehen me këto bimë,
pastaj në zinxhirin trofik metalet përcillen tek njeriu, si burim i transferimit të substancave
Dekreti legjislativ 11 maj 1999,nr. 152”, Dispozita për mbrojtjene ujërave nga ndotja, Direktiva 91/271/ EEC për trajtimin e ujërave të
shkarkuara urbane.
13
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toksike.[361] Burim potencial i ndotjes toksike nga metalet e rënda, është edhe absorbimi përmes
kontaktit të lëkurës me tokën [269]pasi kur ato bioakumulohen, është vështirë të metabolizohen
(eleminohen nga organizmi).[266]

a.

b.
Fig. 13. a. Cikli i kontaminimit dhe b. Raporti i përqëndrimit të ndotësve në bioten ujore

14

Metalet e rëndë toksikë mund të lidhen me komponentët vitalë qelizorë, të tilla si proteinat
strukturale, enzimat dhe acidet nukleike, duke ndërhyrë në funksionimin e tyre.[29] Në përgjithësi,
ekspozimi afatgjatë ndaj metaleve të rëndë toksikë mund të ketë efekt kancerogjen, dëmtim të
sistemit nervor qendror dhe periferik, duke afektuar edhe në sistemin e qarkullimit të gjakut.
Ndotja e ujit është një sfidë globale e cila kërkon vlerësim të vazhdueshëm dhe rishikim të
menaxhimit të burimeve ujore në të gjithë nivelet. Konsiderohet se ndotja e ujit është shkaku
kryesor i sëmundjeve dhe i vdekjes së më shumë se 14.500 individve brenda ditës.[77][259][348][17]
Ndotësit potencialë dhe specifikë, që çojnë në ndotjen e ujit, përfshijnë një spektër të gjerë të
kimikateve patogjene, përfshirë edhe ndryshimet klimatike të tilla si temperatura e lartë dhe e ulët e
ujit. Përqendrimet e larta të substancave natyrale kanë ndikime negative në florën dhe faunën ujore.
Aktivitetet antropogjenë dhe ndryshimet klimatike natyrore mund të shkaktojnë denatyrime si në
tokë edhe në ekosistemin ujor.[327]
Efekti i degradimit fizik dhe kimik në ujërat e lumenjve manifestohet në formën e aciditetit
(ndryshimet e pH), përçueshmërisë elektrike, ndryshimeve të temperaturës dhe eutrofikimit.
Eutrofikimi si proces i rritjes së përqendrimit të substancave kimike në ekosistem, shton
produktivitetin primar të ekosistemit, me efekte degraduese mjedisore, të tilla shpenzimet enorme
të oksigjenit si dhe humbja e cilësisë së ujit, që ndikojnë në shëndetin e peshqve dhe të biotes ujore
në përgjithësi.
Metalet e rëndë, në veçanti, kanë ndikim në procesin e ndotjes së ujërave sipërfaqësorë, edhe pse
sasia e lejuar e përqendrimeve të metaleve është e nevojshme për të jetuar gjallesat në ekosistemet
ujore (si kalciumi dhe magnezi). Efekti i toksicitetit të metaleve varet nga kompleksiteti, sasia si
dhe kohëzgjatja e veprimit të tyre në organizëm. Në grupin e metaleve, potencialisht toksikë,
llogariten: Hg, Pb, Cd, Cr, Cu, Ni dhe Zn.
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https://www.google.com/search?q=Concentration+value+of++(pH)&biw=1280&bih=699&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjd6oqb
rY7KAhXMliwKHfG-CBEQ_AUIBigB#tbm=isch&q=water+cycle+contamination+
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1.4.2. Hekuri (Fe)
Hekuri, si metal i rëndë, në përqendrim të caktuar është i rëndësishëm për jetën e bimëve dhe të
kafshëve që jetojnë në ekosistemet ujore. Mirëpo në doza të larta, hekuri është i njohur për
toksicitet. Prezenca e madhe e hekurit në ujë ndikon në të gjitha format e jetës. Bakteret sekretojnë
substanca, të cilat hyjnë në ndërveprim me hekurin. Këto substanca quhen siderofore dhe formojnë
komponime të tretëshme të hekurit, që mund të riabsorbohen në qeliza dhe të përdoren në ndërtimin
e strukturave të metaloproteinave, hekur-bartëse.
Hekuri ferik (Fe3+) ndikon në zvogëlimin e eutrofikimit të liqeneve, duke zvogëluar sasinë e
fosforit (në formën fosfati) në ujë. Hekuri ferrik në ujë formon komponime komplekse, duke
fiksuar vlerën e përqendrimit të joneve të hidrogjenit (pH). Një sasi kripe e hekurit ferrik hidrolizon
ujin dhe prodhon oksid hekuri, duke kontribuar në jonet e hidrogjenit në mjedisin ujor, me këtë rast
edhe zvogëlimin e vlerës së pH.[57] Shumica e proteinave përmbajnë sasi të caktuarë të joneve
ferrike (Fe3+), si oksihemoglobina, feritina dhe citokromi.[109]

1.4.3. Mangani (Mn)
Ky komponim kimik është prezent në ujin e lumenjve dhe mund të shkaktojë veprim toksik në
biotën e ekosistemit ujor. Prezenca e madhe e Manganit në ujë ka potencial rreziku më të lartë se sa
prezenca e tij në ushqim. Sipas rezultateve [201] miliona njerëz janë në rrezik të ekspozimit toksik
nga nivelet e mëdha të Manganit.[56] [117] [132]

1.4.4. Zinku (Zn)
Krahasuar me metalet e tjera të rëndë si Cu, Pb, Cd dhe Hg, në ujërat sipërfaqësor, Zn gjëndet në
sasi më të mëdha, sidomos në ujërat e ndotura nga shkarkimet industriale. Zinku është një element
thelbësor si mikroelement (gjurmë) në organizmat e gjallë [35][213] po ashtu është prezent edhe te
bimët dhe te mikroorganizmat.[263]
Zinku është pjesë përbërse në strukturën e mëse100 enzimeve specifike.[314] Ky element shërben si
jon strukturor në faktorët e transkriptimit dhe është ruajtur dhe transferuar në metalotioninë. [261]
Zinku, si komponim, është metali në shkallë të dytë më i përfaqësuari në organizmat e gjallë, ngaqë
së bashku me hekurin është i vetmi metal që ndodhet në strukturën e të gjitha enzimave. Edhe pse
zinku është element i rëndësishëm, sasia e tepërt e tij mund të jetë e dëmshme, sidomos kur
absorbohet përmes traktit respirator.[44] Zinku mund të jetë shumë toksik për bimët, për jovertebrorët dhe për peshqit.[136] Ndikimi negativ i këtij metali të rëndë në faunën dhe florën ujore
varet nga sasia e oksigjenit dhe temperatura. Konsiderohet se sasia enorme e zinkut është shkaktar i
shkatrrimit të 93% te të gjithë llojeve bimorë ujore, Daphnia. [115]
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1.4.5. Bakri (Cu)
Bakri në përqendrim të caktuar është element esencial për të gjithë organizmat e gjallë. Edhe pse
gjëndet në sasi të vogël si gjurmë (mikro element) është një përbërës kyç i kompleksit enzimatik
citokrom oksidazes. Në molusqe dhe në krustace, bakri është një përbërës i hemocianinës,
pigmentit të gjakut, i cili po ashtu, te peshqit dhe kurrizorët e tjerë është zëvendësues i
hemoglobinës.[115] Bakri është komponim kimik biostatik, ngaqë bakteret nuk mund të rriten në
strukturën e tij. Kjo ka gjetur aplikim në industrinë e akuakultures, duke përdorur bakrin si
antimikrobial, si dhe për të parandaluar akumulimin e mikroorganizmave, madje edhe në kushte
ekstreme.[178] Po ashtu aplikohet edhe si strukturë e fortë (rezistente) anti korrozion.[113]
Konsiderohet se më se 355 forma të komponimeve të bakrit aplikohen si antimikrobialë thuajse
ndaj 99.9% të baktereve patogjenë.[83] Proteinat, që në strukturën e tyre përmbajnë bakër, kanë rol
të ndryshëm në procesin biologjik të sistemit elektron-transportues të oksigjenit, procese këto që
shfrytëzojnë një konvertim të lehtë të Cu (I) dhe Cu (II).[336] [370] [291] [94]
Sasia e bakrit (Cu) krahasuar me metalet e tjerë të rëndë si: Pb, Cd dhe Hg, në ujërat natyrorë
gjëndet në sasi më të vogël, madje edhe në ujërat e kontaminuar nga shkarkimet industriale.

1.4.6. Kadmiumi (Cd)
Kadmiumi është një element me rrezik potencial kontaminues në mjedis. Ekspozimet e kadmiumit
në mjedis janë kryesisht rezultat i djegies së fosileve, karburanteve, plehrave fosfate, pastaj
shfrytëzimi i burimeve natyrore, i prodhimit të hekurit dhe i çelikut, prodhimi i çimentos dhe
aktivitetet e lidhura me prodhimin e metaleve dhe bojrave, si dhe djegien e mbeturinave të ngurta
urbane.[82] Rastet e toksicitetit të përgjithshëm të popullsisë, si pasojë e ekspozimit afatgjatë ndaj
kadmiumit në ushqim të kontaminuar dhe në ujë, janë në korelacion me prodhimin të hormonit
estrogjen, si shkaktar potencial i kancerit të gjirit. Si pasojë, kadmiumi i akumuluar në kulturat
bujqësore të kontaminuara, përshkallëzohet me rritje të sëmundjeve dhe të anomalive të veshkave,
duke përfshirë proteinurinë dhe glukozurinë.[366]
Lumenjtë që përmbajnë sasi të mëdha të kadmiumit mund të kontaminojnë tokën, përmes ujitjes për
qëllime bujqësore apo përmes shpërndarjes së sedimenteve gjatë përmbytjeve të lumenjve.
Konsiderohet se lumenjtë mund të transportojnë kadmium deri në 50 km distancë nga vendburimi
(WHO 1992). Megjithatë, studimet aktuale të ndotjes me kadmium në sistemet e mëdha të
lumenjve, kanë treguar se nivelet prezente të kadmiumit në lumenj janë ulur në mënyrë të
konsiderueshme, krahasuar me vitet 1960 dhe 1970.[87]
Kadmiumi (Cd) ashtu si edhe metalet e tjerë të rëndë Pb, Cu dhe Hg, është gjendur në ujërat e
lumenjve Sitnica, Lepenci dhe Lumbardhi i Prizrenit. Lumenjtë që përmbajnë sasi të tejkaluar të
kadmiumit mund të kontaminojnë mjedisin tokësor, kur përdoren për qëllime bujqësore.

1.4.7. Plumbi (Pb)
Burimi i ndotjes nga plumbi dhe komponentët e tij është sfidë dinamike aktuale.[177] Rezistenca e
sistemit skeletor të peshqve ndaj ekspozimit të plumbit, është duke u analizuar për aplikim në
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proceset analoge të bioremeditimit të tokës së kontaminuar.[151][319] Po ashtu kërpudhat Aspergillus
janë shumë efektive në lidhjen e joneve të plumbit.[204] Disa baktere, duke përfshirë ato sulfur
reduktuese, janë treguar shumë efektivë në ekosistemet ujore. Plumbi është një metal shumë toksik
(si grimca apo edhe si gjurma ushqimore), që ndikon pothuajse në çdo organ dhe sistem të
organeve, por me ndikim të theksuar toksiciteti ndaj sistemit nervor.[161] Helmimi me plumb,
zakonisht, rezulton pas marrjes së ushqimit ose të ujit të kontaminuar me plumb. [175]

1.4.8. Kobalti (Co)
Kobalti, sikundër edhe metalet tjerë të rëndë me potencial toksik, si Pb, Cd, Cu dhe Hg, gjëndet në
ujërat natyrorë të kontaminuar nga shkarkimet industriale. Kobalti, si metal i rëndë, është i përhapur
gjerësisht në natyrë, prandaj përveç organizmave ujorë, edhe njerëzit mund të ekspozohen ndaj tij,
qoftë përmes ujit të pijshëm, ushqimit që përmban kobalt etj. Kobalti, si metal i rëndë, nuk gjëndet
i lirë në mjedisin natyror, mirëpo grimcat e kobaltit në sedimentet e tokës mund të akumulohen nga
bimët te kafshët dhe kështu të përcillen përmes zinxhirit trofik edhe në njerëz.
Kobalti, si metal i rëndë, ka një spektër të gjerë të shpërndarjes në natyrë, ku njerëzit mund të jenë
të ekspozuar ndaj tij nëpërmjet ajrit, ujit të pijshëm, ushqimit që përmban kobalt, ose sedimenteve
të tij, që merren nga bimët dhe kafshët, ku ndodh edhe procesi i akumulimit të tij.[298] Konsiderohet
se kobalti ndikon në inhibimin e enzimave të përfshira në metabolizmin oksidativ dhe, si rezultat,
shkaktohet hipoksia e indeve. Më konkretisht, kobalti inhibon konvertimin e piruvat acetil
koenzimes A (COA) alfa-ketoglutarateve dhe sukcinateve.[315]

1.4.9. Nikeli (Ni)
Ky komponim luan rol të rëndësishëm në biologjinë e mikroorganizmave dhe bimëve.[342] [316]
Njerëzit mund të jenë të ekspozuar ndaj nikelit përmes ajrit, ujit të pijshëm, ushqimit apo tymit të
duhanit. Njeriu mund të vijë lehtësisht në kontakt me tokën ose me ujin e kontaminuar me nikel. Në
sasi të vogla, nikeli është i domosdoshëm për qeniet e gjalla, por sasitë e mëdha të tij mund të
rrezikojnë shëndetin e njeriut.
Po ashtu edhe ky metal, sikundër edhe metalet e tjerë të rëndë me potencial toksik Pb,Cd, Cu dhe
Hg, është gjetur në ujërat natyrorë në sasi të vogël, sidomos në ujërat e kontaminuar nga shkarkimet
industriale. Nikeli ka efekt toksik për organizmat ujorë. Dëmtimet e lëkurës janë më të shpeshta te
njeriu kur ajo ekspozohet në kontakt me tokën apo me ujin e kontaminuar me nikel (Ni).
Dihet se në aspektin biologjik, edhe pse në sasi relativisht të vogël, nikeli është i domosdoshëm si
komponent kimik, mirëpo sasia e tepërt e tij mund të paraqesë rrezik për metabolizmin e njeriut.
Në Europë raportohet se përqëndrimet e nikelit në ujin e pijshëm rezultuan nën vlerën 10 mg/L
(IPCS, 1991). Ndërsa në ujërat sipërfaqësorë në lumenj, përqendrimet mesatare të nikelit të tretur
rezultojnë nën vlerën 7 mg / L.
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1.4.10. Natriumi (Na)
Natriumi përfaqëson elementin e gjashtë për nga sasia në sipërfaqen e tokës. Sasia e madhe e
Natriumit në tokë shkakton zvogëlimin e potencialit ujor. Po ashtu, sasia e tepërt e tij edhe në nivel
citoplazmatik qelizor mund të çojë në inhibimin e aktivitetit të enzimave, duke shkaktuar nekrozë.
Një numër i komponimeve të natriumit nuk ka ndërveprim të fortë me ujin, por është i tretshëm në
ujë. Natriumi i atribuohet klasës së elementëve potencialisht të rrezikshëm, kur është i pranishëm
në sasi të madhe në ujë.

1.4.11. Kaliumi (Ka)
Kaliumi, si komponim gjëndet në ujërat natyrorë në sasi relativisht të vogël. Kaliumi është
masivizuar në aplikim gjatë prodhimit dhe kultivimit të kulturave bujqësore, në formën e plehrave
bujqësore, që përbëjnë 95% të prodhimit kimik të kaliumit.[213]
Stimulimi i rendimenteve bujqësorë, nëpërmjet shtimit të sasive të caktuara të kaliumit ka shtuar
në nivel të lartë sasinë e këtij komponimi në sipërfaqen e tokës dhe si pasojë e kësaj, edhe në ujërat
sipërfaqësorë ku akumulohet kaliumi, qoftë nëpërmjet shirave gjatë shpërlarjes së tokës, apo
nëpërmjet formave të tjera.
Komponimet e kaliumit janë të tretshme në ujë.[72] Kaliumi është element me pjesëmarrje sasiore
(0.2%) në trupin e njeriut. Kaliumi në ujë nuk llogaritet si potencialisht i rrezikshëm. Toksiciteti i
kaliumit, zakonisht, shkaktohet nga përbërësit e tjerë kompleksë, për shembull nga cianid kaliumi.
Shembujt e vlerave standarte të kaliumit për organizmat ujorë përfshijnë 132 mg/L për peshqit dhe
1.16 mg/L për Daphnia. Kaliumi mund të largohet nga uji me anë të osmozës së kthyeshme.
Kaliumi aplikohet në pastrimin e ujit. Për shembull, permanganati i kaliumit aplikohet për
oksidimin e komponimeve në sistemin ujor (dezinfektim) ndaj sasisë së madhe të hekurit apo të
manganit.

1.4.12. Bioremedimi i efekteve të ndotjes së ekositemit ujor
Për menaxhimin e ujërave, ruajtjen dhe kujdesin e vazhdueshëm të këtij resursi natyror, duhet të
reflektojnë institucionet përgjegjëse dhe kompetente.[116]
Metalet e rënda mund të jenë një rrezik potencial për njerëzit dhe kafshët.[116]Nivelet e larta të
ndotësve në sistemet e ujit të lumenjve shkaktojnë një rritje të kërkesës biologjike dhe kimike për
oksigjen, fortësisë së përgjithshme, metaleve toksikë dhe koliformeve fekale. Prandaj një ujë i tillë
denatyrohet dhe nuk është i përshtatshëm për biotën ujore.[225] [226] [227]
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1.5. INDIKATORËT MIKROBIOLOGJIKË TE PESHQIT
1.5.1. Bakteri Salmonella spp dhe salmonelloza
Analizimi i parametrave mikrobiologjikë si, Salmonella spp., Shigella spp., në traktin intestinal dhe
Helikobakter pylori ( Anti.H.pylori) në gjak te peshqit Rutilus rutilus dhe Carassius gibelio, në
lumenjtë Sitnica, Lumbardhi i Prizrenit dhe Lepenci, realizohet për herë të parë në Kosovë, duke
filluar kështu një dimension të ri të vlerësimit të biotës së lumenjve përkatës edhe në aspektin
mikrobiologjik.
Qëllimi i këtij studimi përfshin analizimin e disa parametrave mikrobiologjikë, në këtë rast bakterit
Salmonella Spp. si një tregues (indikator) mikrobiologjik, veçanërisht Salmonella enteritidis dhe
Salmenella typhimurium në traktin intestinal te peshqit. Bakteri Salmonella spp. bën pjesë në
familjen e Enterobacteriacae, është gram negative, lëvizjen e realizon përmes flagjelave
(peritrikus) shkopthorë, është baktere jo sporeformuese, madhësia e flagjelave te tyre zakonisht
arrin 0.7-1.5 μm x 2.5 μm. Salmonella spp. është bakter fakultative anaerobe (mund të rritet me ose
pa oksigjen) pozitive ndaj enzimave katalazë dhe negative ndaj oksidazave. Megjithatë, Salmonella
spp. nuk përfshihet në grupin e mikrorganizmave të klasifikuarë si koliforme.[168]

a.

b.
Fig. 14. Bakteri Salmonella spp., pamje mikroskopike (a dhe b)15

Këta mikrorganizma mezofilikë janë të shpërndarë gjeografikisht në të gjithë globin, kryesisht
ndodhen në traktin gastrointestinal të gjitarëve, zvarranikëve, zogjve dhe insekteve si dhe peshqve,
kryesisht në mjediset e kontaminuara nga fekalet.[61]
Bakteri Salmonella spp. është izoluar për herë të parë nga shkencëtari amerikan, Dr. Daniel Elmer
Salmon, në vitin 1885, te derrat që ishin prekur nga hog-kolera.[279] Bakteret enterike (jo indigjene)
Salmonella spp., Shigella spp., Escherichia coli patogjene, Staphylococus aureus, kryesisht shfaqen
ose janë të pranishme për shkak të kontaminimit nga fekalet. Infeksionet humane të shkaktuara nga
mikroorganizmat e transmetuar nga peshqit ose mjedisi ujor, janë mjaft të zakonshme dhe të varura
nga sezoni stinor, kontakti me njerëzit e prekur nga këto infeksione, pastaj nga peshqit dhe mjedisi
përkatës kontaminues, zakonet dietike, si dhe statusi i sistemit imunitar të individve të
ekspozuar.[300]
Salmonella spp. përcillet më së shumti te personat që kultivojnë peshqit, pastaj ata që konsumojnë
mishin e papërpunuar të peshqve dhe produkteve të tij, si dhe mjeket veterinarë të cilët trajtojnë
peshqit e imfektuar.
Megjithatë, definimi i shfaqjes së kësaj sëmundje (endemie) gastrointestinale në mënyrë tipike
është vështirë të njihen dhe diagnostikohen në kohë, pasi simptomat zakonisht nuk zgjasin shumë
15

http://www.search.ask.com/search?q=Salmonella+spp&o=&ctype=pictures&tpr=2&ts=1451946965870
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dhe janë të vetë-kufizuara në njerëz të shëndetshëm. Bakteret patogjene dhe potencialisht
patogjene, që lidhen me përdorimin e ushqimit nga peshqit dhe butakët, përfshijnë Mikobakteret,
Streptokoket dhe Salmonellat spp.[46]
Sipas Qendrës Amerikane për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve, peshqit dhe butakët
llogariten në 5% të rasteve specifikë dhe 10% te të gjitha endemive të lidhura me produktet
ushqimore të tyre, ku dominojnë endemitë nga konsumi i butakëve dhe molusqeve.[133] Bakteri
Salmonella spp., çdo vit, është përgjegjëse për më shumë se 40.000 raste të sëmundjeve të lidhura
me ushqimin. Incidenca e infeksionit me bakteren Salmonella spp. është rritur dramatikisht që nga
vitet 1980, duke çuar në kosto të lartë mjekësore, në humbje ekonomike për resurset njerëzore, si
dhe rënie të produktivitetit teknologjik. Në tërësi, këto humbje financiare mund të kushtojnë më
shumë se 3.6 miliard dollarë ($) çdo vit. Infeksionet me Salmonella janë një sfidë serioze me
përmasa globale.[58]
Patogjeniteti

Tabela 4. Kushtet limituese për rritjen e baktereve Salmonella
min. (kripësia) min.pH
maks.pH
min.temp maks.temp

Salmonella spp.

0.94 IU

3.7

5˚C

9.5

47˚C

[43]

Kërkesat per oksigjen
fakultative anaerobe

Tabela 5. Endemia e lidhur me produktet e peshqve në Bashkimin Evropian, 2007 (të dhënat nga FAO, 2010)
Paisjet e ushqimit

Numri i endemive

Peshqit dhe produktet e tyre

130

Numri endemive nga
Slamonella spp.
3

% e endemive e lidhur
me Salmonella spp.
2.3 %

Krustaqet, butaket, molusqet, dhe
produktet e tyre
Te gjitha pajisjet ushqimore

75

2

2.7 %

2025

590

29.1 %

1.5.2. Shigella spp dhe shigelloza
Bakteret Shigella spp., Salmonella spp., Koliformet, Streptokoket dhe Esheria coli enteroinvazive
janë baktere patogjenë humanë, përgjegjës për shumicën e rasteve të dizenterisë endemike bacilare
në vendet në zhvillim.[190][322][58]
Shigella spp., Salmonella, Koliformet dhe Streptokoket fekale janë baktere të gjinisë gram-negative,
fakultative anaerobe, jospore-formuese, motile. Emri i bakterit Shigella spp., është emëruar sipas
shkenctarit Kiyoshi Shiga, i cili e zbuloi këtë bakter në vitin 1897.[43]
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Fig.15 Bakteri Shigella spp., pamje mikroskopike16

Agjentët shkaktarë të shigellozës humane, janë bakteret Shigella spp., Salmonella spp., Koliformet
dhe Streptokoket.[9] Këto baktere janë gjetur vetëm te njerëzit dhe te majmunët.[372] [301]
Gjatë infeksionit, këto baktere zakonisht shkaktojnë dizanteri.[43] Shigella spp., Salmonella spp.,
Koliformet dhe Streptokoket janë një nga shkaqet kryesor bakterialë të diarresë në botë. Hulumtimet
bashkëkohore tregojnë se bakteret Shigella spp., Salmonella spp., Koliformet dhe Streptokoket
shkaktojë rreth 90 milionë raste të dizenterisë së rëndë, së paku 100.000 prej tyre rezultojnë me
vdekje çdo vit, kryesisht në radhët e fëmijëve të vëndeve në zhvillim.[133]
Bakteret Shigella spp, Salmonella, Koliformet dhe Streptokoket janë klasifikuar në 4 serogrupe:
• Serogrupet A: S. dizenteria (15 serotipe) [58]
• Serogrupet B: S. flexneri (6 serotipe)
• Serogrupet C: S. boydii (19 serotipe) [168]
• Serogrupet D: S. sonnei (1 serotip)
Grupet A-C janë fiziologjikisht të ngjashme, S.sonnei (grupi D) mund të diferencohet në bazë të
testeve biokimike të metabolizmit.[341] Serotipi S. flexneri bënë pjesë në baktere që janë të
shpërndarë në gjithë botën, llogaritet se shkakon 60% të rasteve infektuese në vendet në zhvillim. S.
sonnei llogaritet se shkakton 77% të rasteve në vendet në zhvillim, krahasuar me serotipin S.
dysenteriae zakonisht shkakton epidemitë e dizenterisë, veçanërisht në popullatat e izoluara, si
kampet e refugjatëve etj.[133]

16
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Fig. 16 Bakteri Shigella spp., shkaktar i dizenterisë humane17

Secili prej gjenomit të baktereve Shigella spp., Salmonella spp. Koliformet fekale, përfshin një
plazmid virulent që ka ruajtur kodonin determinues të virulencës primare. Kromozomet e baktereve
Shigella spp., Salmonella spp.,, Koliformet dhe Streptokoket fekale i kanë pjesën dërmuese të
gjeneve analoge me ato të E. Coli (E. Coli k12, MG1655).[199] Studimet filogjenetike tregojnë se
bakteret Shigella spp., Salmonella spp. Koliformet dhe Streptokoket fekale, trajtohen më tepër në
mënyrë të përshtatshme si subgjene të Esheria Coli, dhe se variacione të caktuara, në përgjithësi,
konsiderohen si E. Coli, të tilla si O157: H7, janë mirë të lokalizuara në bakteret Shigella spp,
Salmonella spp, Koliformet dhe Streptokoket.
Infeksionet nga bakteret Shigella spp, Salmonella spp., Koliformet dhe Streptokoket shkaktohen, në
mënyrë tipike, nga digjestioni (kontaminimi fekal). Llogaritet se, më pak se 100 qeliza bakteriale
mund të jenë të mjaftueshme për të shkaktuar infeksion.[369] Bakteri Shigella spp., Salmonella spp.,
Koliformet dhe Streptokoket shkaktojnë dizanteri, që rezulton në shkatërrimin (degradimin) e
qelizave epiteliale të mukozës së zorrëve në cekum dhe rektum. Disa shtame bakteriale prodhojnë
enterotoksinë shiga, që është e ngjashme me verotoksinën e O157: H7 dhe verotoksinat e tjera të
prodhuara nga E. coli. [162]
Toksinat shiga dhe verotoksinat, së bashku, shkaktojnë sindromin uremik hemolitik. Siç u përmend
më lart, këto variacione toksine i referohen bakterit E. coli, mirëpo në fakt janë të ndëlidhura
ngushtë me bakteret shigella spp., salmonella, koliformet dhe streptokoket. Bakteret shigella spp.,
salmonella spp.,koliformet dhe streptokoket janë specie, të cilat shperndahen nëpërmjet qelizave në
epitelin e duodenumit, pasi ato nuk ndërveprojnë me sipërfaqen apikale të qelizave epiteliale, duke
preferuar pjesën bazolaterale.[162]
Bakteret Shigella spp., Salmonella spp., Koliformet dhe Streptokoket përdorin një sistem sekretimit
të tipit III, i cili vepron si një shiringë biologjike, që transmeton proteinat toksike efektore në
qelizat humane targëtuese. Proteinat efektore mund të alterojnë metabolizmin e qelizave target,
duke rezultuar në lizën e membranave vakuolare ose riorganizimin e polimerizimit të aktinave duke
lehtësuar lëvizshmërinë (mobilitetin) intracellulare të baktereve Shigella spp., Salmonella spp.,
Koliformet dhe Streptokoket brenda qelizës së buajtësit. Për shembull, proteina efektore IcsA
shkakton riorganizimin e aktines, permes kompleksit N-WASP e Arp2 / 3 duke ndihmuar përhapjen
e baktereve nga qeliza-në-qelizë.

17
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Fig.17. Patogjeniteti i baktereve Shigella spp., (si një shiringë biologjike translokojnë proteinat toksike efektore, në
qelizat humane targetuese)18

Pas depërtimit të baktereve Shigella spp., Salmonella, Koliformet dhe Streptokoket, brenda në
qelizë, ato shumohen duke u përhapur në qelizat fqinje epiteliale, çka rezulton në shkatërrimin e
indeve dhe shfaqjen e patologjive, karakteristikë kjo për shigelloza. Simptomat më të zakonshme
janë diarreja, ethet, vjellja, dhimbjet e barkut dhe flatulenca. Shigelloza, gjithashtu, shkakton
peristaltikë të dhimbshme, infeksione dhe iritime intestinale. Për këtë arsye, prezenca e Shigellave
spp., Salmonellave spp., Koliformeve dhe Streptokokeve në qelizat intestinale mund të shkaktojë
dizanteri. Po ashtu, Shigella spp., Salmonella spp., Koliformet dhe Streptokoket konsiderohen
implikuesit kryesorë patogjenen të artritit reaktiv.[46]
Shigelloza është diagnostikuar duke izoluar nga organizmat mostra të kulturave fekale diarreike.
Bakteret Shigella spp.,Salmonella spp.,Koliformet dhe Streptokoket nuk janë laktozë fermentues,
por lloji S. Sonnei mund të fermentojë laktozën.[46] Higjiena e duarve, para trajtimit të ushqimit, e
zvogëlon rrezikun e Shigellozes.[271]
Dizanteritë e rënda mund të trajtohen me antibiotikët si: Ampicilinë ose Fluorokuinolone, të tilla si
Ciprofloksacina dhe natyrisht me trajtim rehidrues ose me rikthim të lëngjeve të humbura.
Antibiotikët, zakonisht, shmangen në raste të buta, për shkak se disa baktere si Shigella spp.,
Salmonella spp., Koliformet dhe Streptokoket kanë rezistencë ndaj antibiotikëve. Prandaj përdorimi
i tyre mund t’i bëjë bakteret edhe më rezistentë. Agjentët antidiarrealë mund të përkeqësojnë
simptomat, prandaj duhen shmangur.[190] Megjithatë, në rastet e Shigellozes, aplikimi i antibiotikëve
mund të shkurtojë kohëzgjatjen e infeksionit.[181]

Bakteret patogjene
Bakteret patogjene nga produktet ushqimore mund të ndahen në dy grupe, siç janë paraqitur në
tabelë.

18
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Tabela 6. Endemitë e lidhura me produktet e peshqve në Bashkimin Evropian, 2007.
Grupet
bakteriale

Modelet e aksionit
Llojet e Baktereve
Infeksioni
Clostridium botulinum
Vibrio sp.

Bakteret
indigjene
(Grupi 1)

Bakteret
JO-indigjene
(Grupi 2)

Toksinat e
pre-formuara

Stabiliteti i
temperaturës
së toksinës

+

ulët

+

Doza minimale
infektive
lartë

V. cholerae

-

V. parahaemolyticus

(> 106/g)

Vibriosa tjera

-

Aeromonas hydrophila

+

e panjohurë

Plesiomonas Shigelloides

+

e panjohurë

Listeria monocytogenes

+

variabile / e panjohurë

Salmonella sp.

+

nga < 102 to >106

Shigella spp., Salmonella,
Coliform, Streptococi

+

101- 102

E. coli

+

101- 103

Staphylococus aureus

+

lartë

-

1.5.3. Bakteri Helikobakter pylori
Ky bakter është identifikuar në vitin 1982 nga shkencëtarët australianë Barry Marshall dhe Robin
Warre. Kërkimet shkencore të mëtejshme nga shkencëtari britanik, Stewart Goodwin, treguan se
ajo ishte e pranishme te pacientët me gastrit kronik dhe ulçerë gastrike, përderisa më herët nuk
besohej se këto sëmundje mund të kishin gjenezë të tillë. Ky bakter është i lidhur edhe me
zhvillimin e ulçerës duodenale dhe të kancerit në stomak. Megjithatë, më shumë se 80 % e
individve të infektuar me këtë bakter janë simptomatikë, prandaj ajo mund të ketë një rol të
rëndësishëm në ekologjinë natyrore të stomakut.[54] Më shumë se 50% e popullatës është e prekur
nga bakteri H.pylori në traktin e sipërm gastrointestinal. Infeksioni është më i përhapur në vendet
në zhvillim, ndërsa incidenca është në rënie në vendet perëndimore. H. pylori ka formë spirale (nga
e cila ka marrë edhe emrin gjenerik) dhe mendohet të jetë specializuar për të depërtuar në
membranen mukoide të stomakut.[367] [64]
Emri i mëparshëm i bakterit Helikobakter pylori ishte Kampilobakter pylori (Campylobacter
pylori). Është baktere mikroaerofilike, gram-negative, e cila gjëndet kryesisht në stomak (lukth),
ndërsa mund të jetë e pranishme edhe në pjesë të tjera të organizmit, siç janë sytë. [147][9][86] Është
vlerësuar se 50% e popullsisë së botës është e infektuar nga kjo baktere.[216][256] Po ashtu, si
"biomarker" i prezencës së H. Pylori është edhe enzimi ureaza. Ureaza prodhohet nga speciet
taksonomike të ndryshme nga disa lloje të baktereve, duke përfshirë florën normale dhe jo
patogjene. Gjithashtu, ureaza është treguar si një faktor i fuqishëm virulent për disa specie,
përfshirë edhe Helikobakter pylori.[111]
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a

b
Fig.18. a). H. Pylori, biopsia gastrike pamje imunohistokimike b). Pamje elektro-mikroskopike19

Ureaza është potenciale në metabolizmin dhe virulencën e H. pylori, është e nevojshme për
kolonizimin e mukozës së stomakut, si dhe është një imunogjen aktiv, që shkakton një reagim të
fuqishëm imunitar. Kjo enzimë është aplikuar për identifikimin taksonomik dhe diagnostikim, si
dhe për monitorim të gjendjes shëndetësore pas trajtimit. Ajo është një kandidate potenciale për t’u
aplikuar si vaksinë. Ureaza përfaqëson një model interesant për studime të metaloenzimave. Para
zbulimit të bakterit H. pylori, mendohej se stomaku i njerzve "prodhon ureazën". Tani është e
njohur se burimi produktiv i kësaj proteine është ky bakter, pra H. pylori, që kolonizon mukozën e
stomakut të njeriut.[111]

Fig.19. Ureaza te Helikobakter pylori20

Zbulimi i bakterit Helikobakter pylori në vitin 1982, ishte fillimi i një revolucioni lidhur me
konceptet dhe menaxhimin e sëmundjeve gastroduodenale.[79] Për të shmangur mjedisin acidik në
stomak (lumen), bakteri H. pylori përdor flagjelat e saj për të gërmuar (për të bërë strofull) në
mukusin e lumenit të stomakut dhe për të arritur thellë qelizat epiteliale, ku vlera pH është më
shumë neutrale.[16] H. pylori është në gjendje të ndjejë gradientin e vleres pH në mukus të stomakut
dhe të lëvizë drejt regjionit me më pak acid (kemotaksis). Kjo gjendje, gjithashtu, mban bakteret në
lumen, në mjedisin e mukusit bakterial, të cilat vazhdimisht lëvizin nga vendi i krijimit në zonën e
epitelit, që shpërbëhet në sipërfaqen e lumenit.[297]
Aktualisht, është konfirmuar se sëmundjet e zakonshme të stomakut, sëmundjet peptike, janë
sëmundje infektive dhe të gjithë hulumtimet shkencore fokusojnë në atë se agjenti kryesor është
bakteri, H. pylori, i cili mund të trajtohet me antibiotikë.[124][198] Pastaj u vërtetua se ky bakter mund
të jetë shkaktar i sëmundjeve të ndryshme malinje të stomakut, si agjent për infeksionet kronike
19
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bakteriale që mund të shkaktojë kancerin. Shfaqja e rrallë e mukozes gastrike, e lidhur me indet
limfoide, është shembulli më i mirë i verifikimit pas çrrënjosjes së suksesshme të bakterit H. pylori,
duke përfshirë edhe eliminimin e kancerit.[362]

Fig.20. Simptomet të cilat shkaktohen nga Helikobakter pylori21

Po ashtu ka edhe prova tjera të mjaftueshme se kjo baktere ështe shkaktare e kancerit në stomak
(adenokarcinoma e stomakut). [208] Në vitin 2005 zbuluesve të bakterit H. pylori (B. Marshall dhe
R. Warren ) për shkak të rolit të saj në sëmundjet e stomakut, i është ndarë “ Çmimi Nobel në
Fiziologji Mjekësore”. Të dhënat lidhur me faktorët potencialë të rrezikut dhe mënyrat e
transmetimit të këtij bakteri janë në proces hulumtimi. Mendohet se ekzistojnë disa mënyra të
transmetimit të tyre.[164][217][286]
Sa i përket hulumtimit në lidhje me infeksionet e bakterit H. pylori, te peshqit e lumenjve nuk ka të
dhëna të mjaftueshme, ndërsa në vendin tonë, deri më tani nuk ka fare studime. Hulumtimet tona
për detektimin e prevalences së infeksionit të Antitrupave H. pylori në gjakun e peshqve, janë
realizuar duke përdorur metoden ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay). Hulumtimi ka për
qëllim të ofrojë një pasqyrë epidemiologjike të këtij infeksioni bakterial në peshqi, gjendje e cila
identifikon faktorët e mundshëm të një rreziku potencial të transmetimit, veçanërisht nëse peshq të
tillë përdoren për konsum nga njeriu. Stomaku i njeriut është i vetmi vendbanim (nikoqir) i bakterit
H. pylori. Megjithatë, ekziston mundësia që bakteri të jetë ose të modifikohet në ndonjë lokacion
tjetër, sepse vend i rritjes dhe zhvillimit të bakterit H. pylori është në traktin gastrointestinal.

1.6. METABOLITËT BIOKIMIKË
Kosova shquhet për një biodiversitet të pasur. Pozita gjeografike, faktorët gjeologjikë, pedologjikë,
hidrologjikë, relievi dhe klima, janë disa prej faktorëve që kanë mundësuar që Kosova të ketë një
diversitet të pasur biologjik dhe peisazh me një llojllojshmëri të mirë floristike, vegjetative dhe
faunistike, ku vlen te theksohet prania e llojeve relikte, endemike si dhe të llojeve me rëndësi të
veçantë. Përveç shumë burimeve të tjerë, konsiderohet se Kosova mund të ketë një potencial
perspektiv përsa i përket burimeve të peshqve dhe kushte të përshtatshme të peshkimit, si një nga
sektorët premtues në fushën e zhvillimit. Lumenjtë potencialë për rritjen e peshqve në Kosovë janë:
21
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Drini i Bardhë, Lumbardhi i Pejës, Lumbardhi i Prizrenit, Lepenci, Lumi i Brodit, Lumi i Restelicës
dhe lumenj të tjerë.[127]
Territorin e Sharrit e karakterizojnë rrjedhjet e përrenjve të vegjël dhe të lumenjve malorë, që i
takojnë lumit Lepenc, me derdhje në Detin Egje dhe Lumit Lumbardhi (Bistrica) i Prizrenit, me
derdhje në Detin Adriatik. Në bazë të njohurive të deritanishme, në këta lumenj jetojnë edhe këto
lloje peshqish: trofta e përroskave (Salmo trutta m.faro L.), mustaku i përroskave (Barbus fluviatilis
Ag.), mlyshi (Esox lucius), krapi (Cyprinus carpio), perka (Perca fluviatilis) etj. [214] Peshqit
vazhdojnë të jenë bioindikator, të cilët luajnë rol të rëndësishëm në monitorimin e ndotjes në
ekosistemin ujor, për arsye të përgjigjes efektive dhe me ndjeshmëri të lartë ndaj ndryshimeve në
mjedisin ujor. Ngordhja e papritur e peshqve si specie ujore, tregon gjendjen e ndotjes së shkallës
së rëndë në ujërat përkatës; efektet e ekspozimit ndaj sub-niveleve (jo letale) të ndotësve mund të
maten përmes parametrave biokimikë dhe fiziologjikë të sjelljes, përgjigjes së peshqve. Peshqit pra,
janë biosensorë shumë të mirë ndaj ndotësve ujorë.[180]
Peshqit Rutilus rutilus, kryesisht jetojnë në ujërat e njelmët, i takojnë familjes Cyprinidae, banor i
përhershëm në shumicën e vendeve të Evropës dhe Azisë Perëndimore.[139] Rutilis rutilus është në
esencë një peshk me madhësi të vogël, me gjatësi jo më shumë se rreth 35-45-50 cm. Trupi i këtij
peshku ka ngjyrë me nuancë të kaltër në të argjendtë, me bark të bardhë dhe me fundbisht me
ngjyrë të kuqe. Në pjesën veriore të Evropës Qendrore, ky lloj peshku mund të ngatërrohet
lehtësisht me llojin e peshkut Scardinius erythrophthalmus, Leuciscus leuciscus.[92] Lloji i peshkut
Carassius i takon gjinisë së familjes Cyprinidae. Shumë specie të kësaj gjinie janë të njohura si
Crucian carps, ndonëse ky term, shpesh, i referohet në mënyrë specifike llojit Carassius carassius.
Më i njohuri është lloji, Carassius auratus, i njohur si peshku i kuq, i cili i përket krapit prusian
(Carassius gibelio). Ata kanë një shpërndarje në Euroazi. Me sa dihet më shumë llogariten me
origjinë nga perëndimi, perkundër llojit, krapi tipik (Cyprinus), ku përfshihet edhe lloji i peshkut,
Krapi (Cyprinus carpio). Speciet e llojeve Carassius nuk janë të afërm në origjinë me krapin tipik
Cyprinus, por formojnë një linjë bazike të subspecieve (nënfamiljes) Cyprinidae.[92]
Gjatë dekadave të fundit, ndryshimet në cilësinë e ujit të lumenjve kanë ndikuar negativisht mbi
shumë lloje të peshqve, ndërkohë që kanë favorizuar mbijetesën e llojit Krapi. Për shkak të
përshtatshmërisë së tij dhe të valencës së lartë ekologjike, krapi ka qenë shumë i suksesshëm në
kolonizimin e mjediseve të reja.[229] Në mënyrë që të ruhet produktiviteti i peshqve, duhet kujdesur
ndaj sëmundjeve, stresit dhe ndotësve të mjedisit.[196] Shëndeti i peshqve mund të ndikohet nga
faktorët e mjedisit (stresi), të ushqyerit, si dhe nga veprimet patogjene. Stresi në peshq mund të
shkaktohet nga faktorë të ndryshëm abiotikë të mjedisit, të tilla si ndryshimet e temperaturës së ujit,
pH, përqendrimit të oksigjenit dhe të ndotësve të ujit, duke përfshirë pesticidet dhe insekticidet [196]
produktet e naftës dhe metalet e rëndë.[35] Toksiciteti i metaleve të rëndë shkakton zvogëlim dhe
ndryshim të qelizave të bardha të gjakut, veçanërisht të limfociteve [35] duke shkaktuar degradim
ndaj përgjigjes imune te peshqit.
Identifikimi i biomarkerve molekularë, lidhur me parashikimin në faza të hershëme diagnostikimi
dhe monitorimi i ndryshimeve të mëdha fiziologjike, si dhe ndikimeve të shkaktuara nga ndotja,
mund të kontribuojë në drejtim të konservimit (in situ) të popullatave të peshqve. Si prioritet,
biomarkeret, për një kohë të shkurtër, tregojnë rezultatin e efekteve biologjikë, që me metoda të
tjera mund të vërehen vetëm pas një kohe të gjatë.[180] Hulumtime të shumta janë fokusuar në
rezultatet e parametrave hematologjikë dhe biokimikë te peshku Krap në kushte normale, krahasuar
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me rezultatet kur janë ekspozuar ndaj stresorsve.[187] Biomarkerët ofrojnë përgjigje biologjike për
kimikatet (kontaminantët) e mjedisit nga niveli molekular, kur reflektohen ndryshime nga vlerat
standarte.[254] Përgjigjet e biomarkerëve rezultojnë nga niveli molekular, niveli qelizor dhe i gjithë
organizmi. Rëndësia e aplikimit të biomarkerëve është e rëndësishme ngaqë përfaqësojnë matjet e
efekteve biologjike, që janë të lidhura me praninë e mikro-niveleve kimikë mjedisorë; ata gjithashtu
ofrojnë një pasqyrë për interpretimin dhe ndikimin e ndotësve mjedisorë, në efektet biologjikë.
Përgjigjet biologjike mjedisore konsiderohen si bioindikatorë në formë piramidale nga niveli i
organizmave, popullsisë, komunitetit dhe ekosistemeve.[254]
Ekosistemi

Kompozicioni i komunitetit
mi
Ndryshimet në popullacione

Përgjigja e organizmave

Përgjigja fiziologjike

Ndryshimet biokimike

Ndotësit

Rritja e përgjigjes kohore
Vështirësia në korelacionin e specifikimit të kemikateve
Rritja e ndjeshmërisë
Fig.21 Korelacioni në mes të përgjigjes biologjike në nivele të ndryshme organizative (model strategjia e
biomarkerëve)

për arsye se bioindikatorët mund të metabolizohen si bartje të ndotësve ujorë.[274] Sipas Qendrës për
preventivë dhe kujdesit ndaj sëmundjeve, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës (SHBA) konstatohet
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se peshqit dhe butakët llogariten në një shkallë prej 5% të rasteve të veçanta dhe 10% e shkaktarëve
te të gjitha sëmundjeve me prejardhje nga ushqimi. [93]
Infeksionet te peshqit, përveç aspektit shëndetësor, ndikojnë edhe në ekonomi, duke reduktuar
kualitetin dhe produktivitetin e peshqve, nga ana tjetër, duke shtuar shkallën e mortalitetit. Si pasojë
e kësaj zvogëlohet efikasiteti i metabolizmit të tyre ndaj ushqimit, për shkak të denatyrimit të madh
të aminoacideve, të cilat janë të domosdoshme për sintezën e proteinave, e për rrjedhojë,
degradohet cilësia e mishit të tyre. Rezultatet hulumtuese lidhur me parametrat biokimikë dhe
fiziologjikë në gjakun e peshqve, janë në të njëjtën linjë me hulumtimin tonë, ku theksohet vlerë e
konsiderueshme diagnostikuese nga korelacioni metabolik, përfshirë integritetin e sistemit të
qarkullimit të gjakut dhe funksionet e mëlçisë.[3]
Hulumtimi ynë konsiston në analizimin e parametrave fiziologjikë dhe biokimikë në gjakun e
peshqve. Peshqit janë marrur gjatë muajve Mars-Korrik-Tetor 2013 dhe 2014, sipas metodës
elektropeshkimi (me paisjen, Hans Grassl GmbH) në lumenjtë Sitnica, Lumbardhi i Prizrenit dhe
Lepenci. Rezultatet nga vlerësimi i parametrave biokimikë realizuar në dy lloje peshqish: Rutilus
rutilus dhe Carassius gibelio, tregojnë se janë të nevojshme programe të vazhdueshme për
monitorimin e kontaminimit (me theks për të ruajtur biotën ujore) nga një numër ndotësish (si
metalet, PCB-të dhe pesticidet) për përcjelljen e përqendrimit të tyre në lumenjtë dhe liqenet
kryesorë.
Deri më tani projektet individuale dhe programet e monitorimit të biotës ujore janë fokusuar vetëm
në vlerësimin e parametrave specifikë, duke neglizhuar elementët dhe ndotësit potencialë në nivel
molekular, që mund të kenë efekt multifaktorial në mjedis dhe te njeriu. Programi bashkëkohor i
monitorimit të biotës ujore, për të qënë shumë dimensional, duhet të përfshihet një kompleks
(bateri) biomarkerësh në biocenozën e ekosistemit të caktuar ujor. Në këtë rast, peshqit si
bioindikatorë, reflektojnë më së miri modifikimet dhe ndryshimet eventuale të funksioneve vitale,
si pasojë e efektit të kontaminimit. Organizma të ndryshëm, në lumenj si dhe në liqene mund të
përdoren si bioindikatorë. Këtu përfshihen peshqit, butakët, molusqet, si dhe kafshët dhe bimët
ujore, pastaj algat, makrofitet dhe makroinvertebrorët.[246]

1.6.1. Peshqit si organizma biomarker
Përparësitë e aplikimit të bioindikatorëve në hulumtimet përkatëse:


Ofrohet pasqyrë direkte dhe e shpejtë rreth efekteve eko-fiziologjike dhe biokimike, duke
përfshirë biomonitorimin aktiv dhe pasiv.



Analizimi i efekteve antagoniste dhe sinergjike, multifaktoriale në biocenozën e
ekosistemeve ujore.



Ndjeshmëri e lartë, lidhur me eskalimet e efekteve negative në biotë.



Biomonitorimi aktiv përfshin metodat, që aplikohen duke i vendosur organizmat nën kushte
të kontrolluara stresi, pastaj analizohen efektet që reflektohen në organizmat e gjallë.



Metodë e lehtë aplikimi, po ashtu ekonomike dhe efektive.
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Foto.1. Disa nga mostrat e peshqve të përdorur për eksperiment:
Rutilus rutilus dhe Carassius gibelio

1.6.2. Biomarkerët biologjikë
Deri më tani janë ofruar disa përkufizime për termin 'biomarker'. Këto përkufizime fokusohen në
një kontekst matjeje (eksperimentimi) që pasqyron ndërveprimin midis një sistemi biologjik dhe një
rreziku potencial, që mund të jetë kimik, fizik ose biologjik.[349] Biomarkerët pasqyrohen edhe si një
reaksion biologjik (nga niveli molekular-qelizor dhe fiziologjik) lidhur me ekspozimin apo
përgjigjen ndaj efekteve të ndotësve mjedisorë.[254] Nga ana tjetër, disa shkenctarë kanë
ripërcaktuar termin biomarker-bioindikator dhe tregues ekologjik, si ndërveprim i tyre në nivele të
ndryshme të organizimit biologjik.
Peshqit, si markerë bio-akumulues, mund të aplikohen për të demonstruar efektet e kontaminuesve
mjedisorë dhe përgjigjen e biotës ndaj tyre, po ashtu si bio-koncentrues për të identifikuar mikrosubstancat e caktuara, të cilat kanë impakt në organizmat ujorë, qoftë edhe në sasi të vogla të ujit.
Për këtë arsye, praktikisht është e pamundur për të vlerësuar natyrën e substancave ksenobiotike,
duke aplikuar vetëm modele të thjeshta, ngaqë kompleksiteti i bioakumulimit vlerësohet duke
përfshirë toksiko-kinetikën, metabolizmin, faktorët akumulues biotën, organet-specifikë
bioakumuluese dhe mbetjet reziduale (sedimentet).[383] Meqenëse aktualisht, nuk mund të
përcaktohet saktësisht niveli i bioakumulimit në organizmin e peshqve, madje edhe me modele dhe
paisje të sofistikuara, atëherë analizat plotësuese (histopatologjike) në nivel të qelizave dhe indeve
mbeten imediate.
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a.

b.

Fig.22 a) Disa nga organet vitale dhe dotoksifikuese te peshqit b) pamje histologjike e indit të mëlçisë te peshqit22

Shumica e markerëve bioakumulues në organizmin e peshqve, asimilohen dhe denatyrohen nga
kontaminantët perzistentë organikë, si bifenolet poliklorine (PCBs), pastaj poliklorinet
dibenzofurank (PCDD) dhe dibenzop-dioksinet (PCDF) dhe më tej akoma nga komponimet
lehtësisht biodegraduese si dhe hidrokarburet policiklike aromatike (PAH). Përkundër këtyre
komponimeve degraduese dhe kontaminuese, klor-fenolet nuk kanë afinitet për t’u grumbulluar në
indet e peshkut në atë sasi ndikuese të ekspozimit. Kohët e fundit janë duke u aplikuar me sukses
pajisjet, nëpërmjet të cilave mund të imitohen proceset e bioakumulimit të substancave hidrofobike
organike në organizmat ujorë, si membrana-semi permeabile (SPMDs). Termi biomarker konsiston
një variacion biologjik të organizmit (në nivel molekular, biokimik, fiziologjik, strukturor apo të
sjelljes) apo reflektim dhe përgjigje ndaj kimikateve të ndryshme të pranishme në ekosistemet
ujorë.[282]
Sipas hulumtimeve [157] "bateria" e biomarkerëve biologjikë, që aplikohet gjatë biomonitorimeve,
përfshin biomarkerët biokimikë, hematologjikë dhe morfologjikë (histopatologjik).

1.6.3. Biomarkerët biokimikë
Biomarkerët biokimikë të ndotjes janë indeksë të rëndësishëm, që aplikohen në testet e toksicitetit
te peshqit, si dhe për monitorimin në terren të ndotjes ujore. Biomarkerët biokimikë konfirmojnë
modelin kontaktues të komponimeve kimike dhe sqarojë dinamiken e mëtejshme metabolike.
Mëlçia (hepari) luan një rol kyç në detoksifikimin ksenobiotik, ngase shumë ksenobiotikë
depërtojnë në organizëm, siç janë lipofilikët, që kanë afinitet për lipide, etj. Polariteti i rritjes
ksenobiotike përcillet brenda dy fazave të metabolizmit: së pari nëpërmjet oksido-reduktimit dhe së
dyti nëpërmjet reaksionit të hidrolizës dhe prodhimit të metabolitëve.
Përgjigja e biomarkerëve varet nga shumë faktorë, duke përfshirë përqëndrimet e kimikateve,
prezenca e komponimeve të tjerë ndotës, kohëzgjatja e ekspozimit, temperatura e ujit, etj. Një
burim potencial i ndotjes së mjedisit ujor është edhe përdorimi i pesticideve për mbrojtjen e
kulturave bujqësore, edhe pse në dekadën e fundit nuk ka raste, të raportuar për helmim akut të
peshqve me anë të pesticideve. Megjithatë, organizmat jo targetues janë ekspozuar ndaj pesticideve,
duke u detektuar shumë komponime të pesticideve në ujërat sipërfaqësore. [169]

22

http://www.search.ask.com/search?q=hepar+of+fishes&o=&ctype=pictures&tpr=2&ts=1451947239767
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Hulumtimet tjera bashkohore kanë treguar se kontaminantë të ndryshëm mund të ndikojnë në
strukturën dhe nivelin e proteinave, kortizolit, glukozës dhe kolesterolit në serumin e gjakut te
peshqit. Po ashtu është konfirmuar se aktiviteti enzimatik varet shumë nga lloji i kontaminantëve,
pastaj nga lloji i peshkut, cilësia e ujit si dhe kohëzgjatja e ekspozimit.[288]

Fig.23. Biomarkerët biologjikë23

1.6.4. Glukoza plazmatike (Glu)
Glukoza është komponent biokimik dhe metabolik i rëndësishëm, si glukozë plazmatike ajo përbën
një resurs konstant dhe efektiv për mbajtjen në vazhdimësi të energjisë së nevojshme, që kërkohet
vazhdimisht gjatë punës së sistemit muskulor dhe organizmit në përgjithësi. Sasia e glukozës në
gjak varion shumë shpejt dhe posaçërisht nga influenca e disa faktorëve të brendshëm apo të
jashtëm. Ky aspekt reflekton rolin e këtij komponenti si indikator biokimik, pra si referencë në
vlerësimin e gjendjes së përgjithshme fiziologjike dhe metabolike të organizmit. Mbajtja e
ekuilibrit të glikemisë brenda kufijve të caktuar arrihet me ndihmën e një kompleksi të
mekanizmave që mirëmbajnë rregullimin homeostatik. Në këtë program kontribuon, përveç të
tjerash, edhe hepato-pankreasi, pastaj disa inde ekstra-hepatikë dhe një seri e gjëndrave endokrine.
Përcaktimi dhe vlerësimi i glikemisë serike te peshqit përfaqëson referencën më të shpejtë dhe
efikase, ndër mekanizmat e tjerë të vlerësimit të gjendjes së stresit.
Për të përcaktuar vlerën e glikemisë në peshq duhet shtuar kujdesi gjatë kampionimit dhe
ekstrahimit të gjakut, ngaqë parametrat biokimikë, si glukoza plazmatike, mund të ndryshojnë në
mënyrë sensitive, në rast të ndonjë ndryshimi funksional fiziologjik apo patogjenik në organizmin e
23

http://www.search.ask.com/search?q=biological+biomarkers&o=&ctype=pictures&tpr=2&ts=1451947280221
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tyre.Në fazën fillestare të veprimit të agjentëve patogjenë, peshqit nuk kanë shfaqur simptomë të
sëmundjes, organizmi aktivizoi mekanizmat mbrojtës, duke rishqyrtuar rezervat e tij të oksigjenit
dhe të energjisë, për t'u përballur me agjentët bakterialë. Kështu, glukoza, duke u liruar nga indet
filloi të veprojë dhe të kalojë në gjakun periferik, dhe atëherë sasia e glukozës përcaktohet me
metodat sasiore të dozimit.[318] Zvogëlimi i shpejtë i sasisë së glikogjenit në muskuj dhe në mëlçinë
e peshqve, shërben si bioindikator i toksicitetit të organizmit te peshqit. Në gjendje hipoksie peshqit
e shfrytëzojnë energjinë e glukozës, e cila është prezent në depot qelizore përmes linjës (rrugës)
metabolike anerobe të glikogjenolizës. Rritja e kërkesave për këto molekula, si rezerva dhe burim
energjie, është mjaft domethënëse në raste të ndikimeve të ndryshme toksike.[250]

1.6.5. Proteina totale (PT)
Përshtatshmëria fiziologjike dhe enzimatike te peshqit ka një vlerë domethënëse në
diagnostifikimin e çrregullimeve të ndryshme në organizmin e tyre, të cilat manifestohen si
konsekuencë e kontaminimit të ekosistemit ujorë. Po ashtu, për të monitoruar aspektin e reaksionit
dhe të përgjigjes stresuese të peshqve, si biomarkerë aplikohen parametrat e serumit të gjakut siç
janë glukoza, proteinat totale apo edhe ALT, AST, kortizoli etj,. Rëndësia e proteinave të serumit të
gjakut qëndron në vlerat e tij, zakonisht, ndryshojnë në gjendje të ndryshme fiziologjike dhe
patologjike, ndërkohë që variacioni i specieve te peshqit, e bën të domosdoshëm përcaktimin e
proteinave totale në serum dhe komponentët e tyre.[293][144][226]
Proteinat në serumin e gjakut janë faktorë të rëndësishëm në gjak, rëndësia e tyre klinike është
konsideruar të jetë me rëndësi edhe te peshqit, sikundër te gjitarët dhe te njerëzit. Konsiderohet se
Lepkowski ishte i pari, i cili filloi studimin e proteinave në serumin e gjakut te peshqit. [276] Pas tij,
hulumtimet e tjera ofruan shumë informacione në lidhje me dallimet dhe ngjashmëritë në proteinat
e serumit të gjakut, në speciet e ndryshme te peshqit, përmes metodave të ndryshme të fraksionimit
të proteinave të serumit, me anë të elektroforezës.
Kjo është një nga teknikat më të aplikuara lidhur me substancat përkatëse (acetat celulozë, xhel
agarozë, xhel poliakrilamid).[293][30][371] Hiperaktiviteti i enzimave proteaza e shton proteolizën, si
pasojë vjen rritja e sasisë së sintetizimit të aminoacideve. Aminoacidet e lirë do të shërbejnë,
gjithashtu, si prekursorë për energjinë dhe për sintezën e proteinave të nevojshme, si mekanizëm
mbrojtës ndaj stresit të ndotjes.[250]

1.6.6. Enzimat hepatike ALT dhe AST
Enzimat hepatike (alaninë transaminaza-ALT, aspartat transaminaza-AST dhe fosfataza alkalineALP) janë biomarkerë të rëndësishëm, të cilët reflektojnë ndryshimet biokimike dhe fiziologjike te
organizmit, posaçërisht funksionet e mëlçisë. Gjithashtu, aktualisht është duke u analizuar edhe roli
i biomarkerëve biokimikë, proteinat specifike të serumit të gjakut si albuminat, ceruloplazmina dhe
transferina të cilat konsiderohen si antioksidantë jo enzimatikë, në intereaksionin me metalet dhe
metabolizimin (distribuimin) e tyre në inde. Përqëndrimet e ALT dhe AST plazmatike janë
tregues të ekspozimit të peshqve ndaj stresit, krahasuar me grup kontrollin në mjedisin natyror.
Megjithatë, aktiviteti i AST është rritur në mënyrë të spjegueshme, krahasuar me ALT. Po ashtu,
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gjatë hulumtimit u vërejt rritje e aktivitetit të AST dhe ALT në citoplazmë dhe rritje e aktivitetit të
ALT në mitokondrie, pas ekspozimit të peshqve ndaj stresit, ngaqë kërkohet kompensim nga qelizat
e dëmtuara, si rezultat edhe i mekanizmit mbrojtës rritet aktiviteti metabolik.[62] Prandaj, kur
peshqit përballen me një degradim të indeve të mëlçisë, përqendrimet ALT dhe AST do të rriten
për shkak të rolit të tyre në sintetizimin dhe kompenzimin e aminoacideve, të nevojshme për
organizmin. Gjithashtu ndryshimet fiziologjike mund të rezultojnë si shkak i rritjes së kërkesës për
energji apo kequshqyerjes, malnutricionit.[112]
Metalet e rënda, të pranishëm në ujërat rrjedhës të lumenjve, shkaktojnë dëmtime të hepatociteve të
mëlçisë, gjë që shpie në një rritje domethënëse të transaminazave në serum. Hulumtimet kanë
treguar se, AST dhe ALT mund të përdoren si biomarkerë të mirë të dëmtimeve qelizore,
degradimit të proteinave dhe dëmtimit të mëlçisë.[274]
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KAPITULLI II

2. MATERIALI DHE METODAT
Përcaktimi i proteinave totale (TP), glukozës plazmatike (GLU), transaminazave AST dhe ALT,
është ralizuar në gjithësej 135 mostra të peshqve të llojeve Rutilus Rutilus dhe Carassius gibelio, të
cilat janë marrur sipas metodes elektropeshkimi ( me paisjen, Hans Grassl GmbH) në lumenjtë
Sitnica, Lumbardhi i Prizrenit dhe Lepenci, analizuarë, në Institutin e Biokimisë Klinike pranë
Qendres Universitare të Kosovës dhe Fakultetin e Shkencave Jetësore, Universiteti i Vjenës, Austri.

2.1. STACIONET E MARRJES SË MOSTRAVE
Marrja e mostrave, është realizuar nga dy vende për secilin lum, gjatë viteve 2013-2014.
Vendmostrimi S1, tregon zonën më pranë burimit të lumit Sitnica, burim që bashkohet me ujë
rrjedhën e lumit Llap, që gjëndet në fshatin Lumi i Madh në Vushtrri, vendmostrimi S2 në
Mitrovicë, përgjatë të cilit rrjedh lumi Sitnica ( ende vërehen mbetjet nga “Trepça” dhe Fabrika e
Akumulatorëve) prandaj kjo pjesë dhe linja nga kalon lumi Sitnica nëpër fshatrat e Vushtrisë,
karakterizohet si zonë e kontaminuar. Vendmostrimi tjetër është realizuar në Brezovicë (LP1) dhe
Brod (LP2) në lumin Lumbardhi i Prizrenit si dhe Mushnikovë (L1) dhe Reçan (L2) në lumin
Lepenci.

Fig. 24. Harta e vendmostrimeve24

24

http://www.search.ask.com/search?q=harta+e+lumenjve+te+kosoves&o=&ctype=pictures&tpr=2&ts=1451947337171
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2.1.2. Marrja e mostrave të peshqve
Qëllimi i këtij studimi përfshin analizimin e disa parametrave biokimikë, proteinat totale (PT),
glukoza plasmatike (Glu), transaminazat hepatike (Aspartat amino transferasa-AST dhe alaninë
amino transferaza-ALT) që njihen edhe si serum glutamat piruvat transaminaza (SGPT) në peshqit
e lumenjve, Lumbardhi i Prizrenit, Lepenci dhe Sitnica.
Peshqit janë marrur sipas metodës elektropeshkimi (Hans Grassl GmbH) nga dy vende përgjatë
secilit lum, para dhe pas ndonjë vendburimi të ndotjes, kolektor privat apo fabrikë. Në tre lumenjtë
janë marrë nga 45 mostra peshqish, përkatësisht (n=135) në total. Llojet e peshqve, i takojnë
familjes Rutilus rutilus dhe Carassius gibelio. Mbledhja e mostrave u krye gjatë viteve 2013-2014,
gjatë dy stinëve të vitit, për të vlerësuar edhe ndryshimet eventuale të regjimit ujor të lumenjve
gjatë pranverës, me reshje të shumta dhe verës.

Foto 2. Pamje nga puna hulumtuese në terren dhe laborator

2.1.3. Analizat biokimike, mikrobiologjike, fiziko-kimike dhe metalet e rënda
Për realizimin e këtij studimi, analizimi i mostrave është kryer pranë:
o Institutit të Biokimisë Klinike, Qendra Klinike Universitare e Kosovës, Prishtinë,
o Agjencisë së Veterinës dhe Ushqimit të Kosovës, Prishtinë,
o Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik të Kosovës, Prishtinë,
o Fakulteti i Shkencave Jetësore, Universiteti i Vjenës, Austri.

2.1.4. Procedura e analizimit biokimik
Peshqit e sjellë në laborator së pari janë aklimatizuar, të paktën 24h, për të zvogëluar efektin e
stresit pas nxjerrjes nga uji dhe transportimit të tyre. Fillimisht, peshqit janë trajtuar me anestezion,
që përdoret si anestetik për kafshët (eter). Pastaj nga vena kaudale e peshkut është marrë 1 mL gjak
me etilen di-amid tetra acidi acetik (EDTA) shiringë sterile adekuate, me gjilpërë hipodermike
0.8x38-mm. Në vazhdim serumi i gjakut është centrifuguar në shpejtësi, 5000 rpm/min 10. Më pas
merret serumi dhe transferohet, me ndihmen e pipetës automatike, në një tub Eppendorf, për t’u
aplikuar për vlerësimin e parametrave biokimikë. Krahasuar me metodat e tjera, praktika e marrjes
së gjakut përmes venes kaudale nga vena ductus Cuvieri ofron procedurën më të përshtatshme dhe
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efektive. Kjo metodë është më e sigurt dhe e lehtë për t’u aplikuar; po ashtu mundësohet që, për
një kohë të shkurtër, të merret një vëllim i nevojshëm i gjakut.[55]

Foto. 3. Marrja e gjakut nga vena kaudale25

Fig. 25. Sistemi i qarkullimit të gjakut te peshqit

2.1.5. Metodat e aplikuara
Analizimi i mostrave të gjakut te peshqit është kryer sipas këtyre metodave:
-

Përcaktimi dhe përqendrimi i PT është analizuar sipas metodës Biuret,

-

GLU është realizuar përmes analizatorit biokimik, Cobas Integra 400 (Roche) sipas
metodës enzimatike të glukozë oksidazës (GlOEM) ndërsa,

-

AST dhe ALT janë analizuar përmes metodës enzimatike-kolorimetrike analizuar sipas
modelit të spektrofotometrit: Cobas Integra 400 (Roche).

Bazuar në rezultatet tona, në lumin Sitnica janë vërejtur ndryshime domethënëse (p<0.05) të
parametrave biokimikë; në nivelin e proteinave totale (TP), glukozës (Glu), alaninë transaminazave
hepatike (ALT) dhe aspartat transaminazave hepatike (AST) në krahasim me lumenjtë, Lumbardhi i
Prizrenit dhe Lepencit.

Foto 4. Aparatura e aplikuar gjatë hulumtimit

25

http://www.search.ask.com/search?q=blood+circulation+on+the+fish&o=&ctype=pictures&tpr=2&ts=1451947379638
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2.1.6. Përcaktimi i aktivitetit te metabolitëve biokimikë
2.1.6.1. Glukoza plazmatike
Principi i testimit të glukozës bazohet në metodën enzimatike të heksokinazës. Nga aspekti kimik
shohim se enzima hekzokinazë (HK) katalizon fosforilimin e glukozës nga adenozinë trefosfati
(ATP) për të formuar glukozë-6-fosfat dhe adenozinë di-fosfat (ADP). Sasia e oksidimit të nikotin
di-amid adenozin tre fostatit (NADPH) korrespondon me aktivitetin katalitik të glukozës, analizimi
pastaj është bërë me spektrofotomer në gjatësinë valore 340 nm.
D-glukozë + ATP D-glukozë-6-fosfat + ADP G6PDH
D-glukozë-6-fosfat + NADP+ D-6-fosfoglukonat + NADPH + H

2.1.6.2. Proteinat totale
Proteinat totale të plazmës janë analizuar duke përdorur testin kolorimetrik sipas (Weichselbaum
TE, 1946) dhe metodën standarte Biuret sipas Lawrence (1986) që bazohet në intereaksioninkonjugimin e sulfat bakrit divalent (Cu2)- tretësirë bazike midis lidhjeve peptide të proteinave (ku
përfshijnë glikoproteinat, që përmbajnë karbohidrate; lipoproteinat që përmbajnë lipide; dhe
nukleoproteinat që përmbajnë acide nukleike). Si indikator shërben prodhimi i ngjyrës komplekse
blu-vjollcë në mjedisin alkalinë, ku intensiteti i ngjyrës, gjatë analizimit fotometrik, është në
përpjestim të drejtë me sasinë e proteinave. Ndërsa matja e tyre është bërë me spektrofotometer, me
frekuencë të gjatësisë valore 552 nm.

Ph alkaline
Proteinë + Cu2+_________________________________________Cu-proteinë kompleks

Fig. 26. Diagrami biuret26

Polipeptidet kanë një strukturë të ngjashme me komponimin biuret, ato janë në gjendje të
kompleksohen në intereaksion me bakër. Analizat, sipas metodës Biuret (Chronolab), janë bërë
sipas protokollit, 100 mL plazmë e gjakut të peshqve, duke u holluar në sasi 500 mL të
reagjentit Biuret.

26

http://www.search.ask.com/search?q=biuret+test+for+proteins&o=&ctype=pictures&tpr=4&ts=1451947464186
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Po ashtu, një mostër pa reagjent Biuret, është përdorë si provë (blank sample). Mostrat përzihen
dhe qëndrojnë 30 minuta, më pas kryhet analizimi duke përdorur spektrofotometer absorbancë, me
gjatësi valore 540 nm. Vlerat e plazmës së proteinave totale të fituara janë shprehurë në g/dl.[56]
Intensiteti i përgjigjes (bioindikatorve) nuk shkaktohet gjithnjë nga një stresor i veçantë në çdo
eksperiment; në vend të kësaj ai mund të riformulohet apo të ndikohet nga faktorë të jashtëm, që
nuk konsiderohen si stresorë direktë. Disa mostra të plazmave të gjakut mund të jenë modele të
mira për të vlerësuar gjendjen shëndetësore dhe/ose stresin e peshqve.[225]

Fig.27. Përgjigja fiziologjike e peshqve ndaj stresit ekotoksikologjik27

2.1.6.3. Përcaktimi i aktivitetit të enzimave hepatike ALT dhe AST
Enzimat hepatike alaninë aspartat transaminaza (ALT) dhe aspartat amino transferaza (AST) janë
analizuar përmes metodës enzimatike-kolorimetrike (ECM), sipas modelit, Cobas Integra 400Roche.
Procedura e analizimit të AST dhe ALT është realizuar konform edhe metodës standarte referuar
Federatës Ndërkombëtare të Kimisë Klinike, (IFC). Substancat formuese të ALT dhe AST,
komponimet piruvati dhe oksalacetati aplikohen për të oksiduar NADH në NAD+. Dinamika e
asimilimit të NADH është në raport të drejtë me sasinë e formimit të piruvatit ose oksalacetatit, dhe
si proces, në përpjesëtim të drejtë me aktivitetin e enzimave AST dhe ALT.

2.1.7. Përcaktimi i aktivitetit të indikatorëve (patogjen) mikrobiologjik në ujërat e lumenjve,
Stinica, Lepenci dhe Lumbardhi i Prizrenit
Gjatë analizimit të parametrave mikrobiologjikë, kampionet e ujit (gjithësej 108 kampione) janë
marrë nga muji Mars deri në muajin Tetor, në përiudhën kohore të viteve 2013-2014. Këto
kampione uji janë marrë në tre lumenj në sasi 250 mL, nga dy vend kampionime për secilin lum, që
shtrihen në tre rajone të ndryshme të Kosovës. Duke u bartur për analizim në enë sterile. Analizat
në laborator janë realizuar në bazë të protokollit standard eksperimental, në Institutin e Shëndetit
27
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Publik të Kosovës, duke u inkubuar në temperaturë 121 °C për 20 min. Pastaj një sasi 100 mL ujë
është derdhur nëpërmjet një filtri-membrane sterile me madhësi mikroskopike, të mjaftueshme për
të ndaluar qelizat bakteriale (në madhësi deri në 0.45μm) përmes përdorimit të një pompe vakumi.
Filtri është vendosur në pjatë Petri me përmbajtje M-FC agar dhe inkubohet për 24 orë në 44.50 oC.
Në vazhdim, çdo 100 mL nga mostra e holluar dhe e filtruar, është analizuar duke përdorur sistemin
e filtrimit (Labtech, Korea), me celulozë nitrati të freskët filtër (Sartorius, Gjermani, me pore
madhësie 0.45 μm) për çdo ndarje të mostrës së holluar. Për analizimin e parametrave
mikrobiologjikë, po ashtu është marrë referencë edhe metoda standarte ndërkombëtare (ISO 56675: 2000).
Nëse mikroorganizmat janë të pranishëm në ujë, ato mbeten në sipërfaqe të filtrit. Kur filtri
vendoset në pjatë Petri sterile dhe i ngopur me një mjedis të përshtatshëm, inkurajohet rritja e
mikrorganizmave, nëse ata janë prezent. Secila qelizë zhvillohet në koloni të veçantë, e cila mund
të llogaritet direkt, dhe si rezultatet i kësaj llogaritet edhe densiteti mikrobial.
Nëse kolonitë fekal-koliforme janë prezente, rriten dhe prodhojnë një acid (përmes fermentimit të
laktozes) që reagon me ngjyrë anilinë në agar, duke i dhënë kështu kolonive ngjyrën blu.

2.1.7.1. Bakteret koliforme
Koliformet totale (KT), koliformet fekale (KF), numri i përgjithshëm i baktereve të gjalla (LB) dhe
streptokoket fekale (SF).
Objektivi i këtij studimi është analizimi i cilësisë mikrobiologjike të ujit, përmes monitorimit të
këtyre parametrave mikrobiologjikë; numrit të koliformeve totale (KT), koliformet fekale (KF),
numrit të përgjithshëm të baktereve të gjalla (LB) dhe streptokokeve fekale (SF) në ujin e tre
lumenjve të Kosovës. Mostrat e ujit janë marrur gjatë muajve Mars-Korrik 2013-2014, sipas
metodës standarte (ISO 5667-5: 2000).

2.1.7.2. Pseudomonas aeruginosa dhe bakteri sulfur reduktuese
Kampionet e ujit, në sasi prej 250 mL, janë marrë 20-30 cm nën sipërfaqen e ujit të lumenjve, nga
dy vendmostrime për secilin lum. Shishet e mbyllura hermetikisht janë transportuar në laborator,
duke u mbajtur në akull në temperaturë 4°C, për t’u analizuar brenda 6 orëve. Studimi
mikrobiologjikë i kampioneve të ujit, janë realizuar sipas standarte për analizimin e ujit dhe
komponentëve mikrobiologjikë në ujë.[15]
Bakteri Pseudomonas aeruginosa analizohet po ashtu edhe përmes metodes standarte të
fermentimit, përfshirë modelin preliminar, konfirmues dhe testet e kompletuara.[15][357] Për
analizimin plotësues të baktereve patogjene intestinale aplikohen sasi të ndryshme të kampioneve të
ujit, duke u shpërndarë në lëndë ushqyese, si; makonkey agar, gjak-eozine metilen blu (EMB) agar,
pastaj agar tiosulfate-citrat-biliar, kripë-sukroze (TCBS). Kampionet e ujit inkubohen gjatë natës
në temperaturë 37°C, pastaj kulturat ekzaminohen në koloni të ndryshme. Këto koloni paraqiten në
shirita (pjata laboratorike) në lëndë ushqyese agari, duke u inkubuar për 24 orë në temperaturë
30°C. Metodat e tilla konvencionale bakteriologjike përdoren për të analizuar dhe izoluar bakteret
prezente në kultura.[320]
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2.1.7.3. Bakteri Salmonella spp
Për analizimin e bakterit Salmonella spp., në traktin gastrointestinal te peshqit, mostrat prej 45
peshqve janë marrë gjatë muajve Mars-Tetor të vitit 2013-2014, nga dy vendmostrime, në tre
lumenjtë: Sitnica, Lumbardhi i Prizrenit dhe Lepenci.
Analizimi i bakterit Salmonella spp. është kryer në Laboratorin e Ushqimit, pranë Agjencisë së
Ushqimit dhe Veterinës së Kosovës. Për analizimin e bakterit Salmonella spp. aplikohet metoda
sipas ISO: 6579: 2002 dhe materiali diagnostikues alternativ (BPW, MSRV, BG, XLD, OBIS, testi
Rapid ™ OneSystem, XLT, Merck. Pastaj, salmonella antiserum sifin, salmonella antiserum staten
serum.[167] [81] [333]
Segmentet e ekstrahuar të traktit gastrointestinal (zorrët) në sasi 25g, janë ndarë përmes shpatullës
sterile duke u vendosur në shishe sterile, e cila përmban 225 mL bufer peptoni.
Bufer peptoni (BPW) në sasi 225mL (raport 1:10) pastaj inkubohet në temperaturë 37°C në
kohëzgjatje 18-24 orë, pastaj 100 mikrolitra ekstrakt transferohen në agar selektiv semisolid të
pasuruar (MSRV semisolid 41.5 °C 24 +/-3h), duke përzier pjatat e Petrit në agar solid (BG, XLD,
XLT4 dhe Brilliance ™ Salmonella) për t’i inkubarë përsëri në temperaturë 37°C për 24h, sipas
procedurës standarte për identifikimin, përshkrimin dhe transferimin e kolonive në TSI (Triple
Sugar Iron-Agar) agar.[167] [81] [333] [97]
Nëse identifikohen kolonitë tipike të baktereve Salmonella spp. ose kolonitë që pretendohet të
ofrojnë rezultate të mira të izolimit përmes agarit solid (XDL) atëherë vazhdohet me konfirmim
biokimik. Në rastin e hulumtimit tonë, gjatë analizimit të mostrave të peshqve, nuk janë hasur
baktere Salmonela spp. prandaj nuk ishte e nevojshme të vazhdohet më tutje, në fazën e
konfirmimit biokimik dhe serologjik.

2.1.7.4. Bakteri Shigella spp dhe shigelloza
Për analizimin e bakterit Shigella spp., në traktin gastrointestinal te peshqit (komponenti fekal) janë
marrë 45 mostra të peshqve nga llojet Rutilus rutilus dhe Carassius gibelio, gjatë muajve MarsTetor 2013-2014.
Bakteri Shigella spp. në mostrat e peshqve analizohet sipas procedurës standarte. 1g e trakti
intestinal ekstrahohet, pastaj përzihet dhe transferohet në mënyrë septike në shishe 9 mL me
përmbajtje 0.1% ujë pepton steril. Shishja e mbyllur përzihet (10 min.) pastaj pas 20 minutave,
merren mostrat e holluara serike në kopje identike (së paku 10) në dublikate me numërues standard
bakterialë aerob në pjatë agari, më pas inkubohen në temperaturë 37oC për 48 orë.[305] Bakteret
Shigella spp., (në raste kur janë prezente) numërohen duke përdorur Shigella Agar (SA) përmes
numëruesit Coulter ™ Colony, sipas metodës së pjatës për numërim.[74][305]

2.1.7.5. Bakteri Helikobakter pylori
Për analizimin e bakterit Helikobakter pylori (Anti. H. pylori) janë marrë 45 mostra të peshqve,
Rutilus rutilus dhe Carassius gibelio. Marrja e peshqve është përsëritur tre herë, nga dy
vendmostrime për secilin lum. Analizimi i bakterit, Helikobakter pylori përveç të tjerash, ka për
qëllim të vlerësojë përhapjen e këtij bakteri në peshqi, ngaqë kjo gjendje ndikon në zinxhirin trofik,
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duke përfshirë edhe njeriun si konsumues i tyre. Rëndësia e hulumtimit qëndron po ashtu në
sensibilizimin e komunitetit, të njohin korelacionin mes shëndetit të njeriut dhe mjedisit.[253][328]
Për analizën e këtyre parametrave është aplikuar metoda ELISA, gjaku ekstrahohet nga peshqit e
trajtuar paraprakisht me anestezi, duke përdorur eterin si substancë për narkozë, merren 2 mL gjakë
nga vena kaudale e peshqve, duke përdorur shiringë plastike me gjilpërë sterile me madhësi
0.8x38-mm, serumi i gjakut ruhet në temperaturë minus (-) 20oC.
Serumi i gjakut përmes metodes ELISA është testuar për prani të Anti-H.pylori, duke aplikuar
paisjet sipas Cobas Core. Kjo metodë e analizimit të këtij bakteri është aplikuar, së pari në
popullatën humane në Brazil. Ndjeshmëria, specifikat, vlerat pozitive dhe negative të testit janë
verifikohen edhe sipas modelit të hulumtesve.[245][89] Gjatë realizimit të hulumtimit, në tre lumenjtë
përkatës ( nga 15 peshqi për çdo lum) nuk është hasur prezencë e bakterit Helikobaker pylori, pra
Anti-H. pylori në serumin e gjakut të peshqve rezultuan me prevalencë sero negative.

2.1.8. Parametrat fiziko-kimikë
Për analizimin e parametrave fiziko kimikë në lumenjtë Sitnica, Lumbardhi i Prizrenit dhe Lepenci,
kampionet e ujit janë marrë gjatë vitit 2013-2014. Kampionet e ujit (gjithsej 108 kampione) janë
transferuar në enë qelqi me kapacitet 1L. Në tre lumenjtë e ndryshëm janë realizuar nga 2 vende për
çdo lum (në pika të ndryshme të lumenjve). Kampionet e ujit qëndrojnë fillimisht në akull në
laborator, pastaj në temperaturë deri në 4°C për t’u analizuar brenda 24 orëve (duke filtruar ujin me
filtër me madhësi 0.45µm, pastaj konservohet në shishe kristalore PET).
Analizat fiziko-kimike për cilësinë e ujit janë realizuar në laboratorin e Institutit Kombëtar të
Shëndetit Publik të Kosovës, me anë të metodikave për analizimin e ujërave natyralë dhe ujërave të
ndotura në përputhje me metodën ISO 5667-5: 2000 dhe sipas APHA (Agjencia Amerikane e
Shëndetit Publik). Lidhur me procedurën eksperimentale, detajet ofrohen në manualin e
instrumentit.
Analizat e parametrave të ndryshëm fiziko-kimikë në tre lumenj të ndryshëm të Kosovës, të cilët
shpërndahen në tri dete (lumi Sitnicë rrjedh në Detin e Zi, lumi Lepenc në detin Egje dhe lumi
Lumbardhi i Prizrenit në detin Adriatik), janë me rëndësi për faktin se ndotja e ujit të këtyre
lumenjve mund të ketë ndikim brenda dhe jashtë territorit të Kosovës. Zakonisht, vendkampionimet janë përzgjedhur para dhe pas ndonjë faktori potencial të kontaminimit të ujit, që
ndikojnë në cilësinë e ujit të këtyre lumenjve.
Kampionimet e ujit janë kryer gjatë stinëve të ndryshme të vitit, kur ndryshon edhe niveli i ujit në
këta lumenj.
Rezultatet e parametrave fiziko-kimikë (me përjashtim të lumit Sitnica i cili rezulton me ndotje të
ujit) tregojnë se pjesa dërmuese e vlerave të fituara rezultuan në nivelet standarte edhe sipas OBSHsë, duke treguar cilësi jo kritike të ndotjes së ujit të lumenjve Lumbardhi i Prizrenit dhe Lepenci.
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2.1.9. Metalet e rënda
Për analizimin metaleve të rënda në Lumenjtë Sitnica, Lumbardhi i Prizrenit dhe Lepenci, marrja e
kampioneve të ujit është realizuar gjatë vitit 2013-2014, janë përcaktuar gjashtë stacione për
lumenj, gjithsej 108 kampione të ujit. Kampionet janë analizuar në laboratorin e Institutit Kombëtar
të Shëndetit Publik të Kosovës dhe Fakultetin e Shkencave Jetësore, Universiteti i Vjenës, Austri.
Analizimi i metaleve të rëndë është kryer me paisje analitike /inorganike, duke përdorur ICP-MS
spektrometrin e tipit plazma. Për sa i përket detajeve të procedures gjatë analizimit, gjatësisë së
valës dhe elementeve tjera, udhëzimet gjenden në manualin e instrumentit (APHA, AWWA, dhe
WEF, metoda standarte për shqyrtimin parametrave fiziko-kimikë të ujit).
2.1.10. Përpunimi statistikor
Gjatë analizimi të parametrave biokimikë dhe fiziologjikë rezultatet janë llogaritur apo shprehur si
vlerë mesatare, së bashku me devijimin standard (SD). Të dhënat statistikore, janë testuar për
normalitet, duke përdorur T-testin (one sample T-test) dhe si nivel standard është pranuar niveli i
signifikancës, p<0.05. Për të krahasuar ndryshimet në mesataren e devijimit standard ndërmjet tri
vend-mostrimeve, është përdorur edhe paired sample t-test.
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KAPITULLI III

3. REZULTATE DHE DISKUTIME

3.1. VLERËSIMI I PARAMETRAVE FIZIKO-KIMIKË
Vlerësimi i parametrave fiziko-kimikë dhe metaleve të rëndë konsiderohet si domethënëse ngaqë
vlerat e tyre mund të reflektojnë direkt në kualitetin e peshqve dhe indirekt në shëndetin e njeriut si
konsumues i tyre. Nga rezultatet e analizave tona, mund të theksojmë se uji i lumenjve Lumbardhi i
Prizrenit dhe Lepenci është ujë i kategorizuar mirë edhe në bazë të ECUNE (Komisioni Ekonomik i
Kombeve të Bashkuara për Evropën). Po ashtu procedura eksperimentale dhe kampionimi i
mostrave të ujit është realizuar edhe sipas udhëzimeve të Organizates Botërore të Shëndetësisë
(OBSH-së).[19]
Përderisa analizat e ujit në lumin Sitnicë tregojnë shkallë të theksuar të ndotjes, krahasuar me ujin e
dy lumenjve tjerë. Parametrat fiziko-kimike si klori total, vlera e pH, sulfatet-SO42, shpenzim i
KMnO4, okigjeni-O2, fenolet, fosfori-P, fluori-F, bikarbonatet-HCO3, karbonatet -CO3 dhe Jodi-J,
po ashtu edhe metalet e rëndë si plumbi, kadmiumi, cianidi, kromi, bakri etj, janë realizuar bazuar
në standartet aktuale, sipas metodës (ISO) 5667-5: 2000.
Vend-kampionimet e ujit, në lumin Sitnicë (S1 Lumi i Madh dhe S2 Mitrovicë), kanë treguar
shkallë të theksuar të ndotjes, sa i përket prezencës së metaleve të rëndë si, Cd dhe Pb, krahasuar
me vlerat standarte. Kjo mund të jetë shkaktuar prej Korporatës Energjetike të Kosovës (KEK), nga
ku janë shkarkuar mbetjet industriale, si dhe mbetjet e Fabrikës së akumulatorëve në rajonin e
Mitrovicës, kjo gjendje mundë t’i referohet gjithashtu edhe ndikimit të mundshëm të ujit nga lumi
Llap, për shkak të kontaminimit nga ujërat e kontaminuar, që shkarkohen në këtë lum. Megjithatë,
mund të konsiderohet se cilësia e ujit edhe në lumin Sitnicë, me një trajtim adekuat, mund të
përmirësohet, duke u bërë i përshtatshëm për jetën e qënieve të gjalla në këtë ekosistemin ujor, si
dhe për aplikime tjera agro-ekonomike. Përderisa në vend kampionimet në lumin Lumbardhi i
Prizrenit ( LP1 në Mushnikovë dhe LP2 në Reçan) si dhe në lumin Lepenci (L1 në Brezovicë dhe
L2 në Brod) parametrat fiziko-kimike të ujit janë më afër vlerave standarte, krahasuar me ujin e
lumit Sitnicë.
Temperatura e ajrit
Variacionet e temperaturës mund të kenë ndikim në ujërat natyrorë si dhe mund të afektojnë në
jetën e qenieve të gjalla në ekosistemin ujor. Ndikim të theksuar mund të kenë në shpërbërjen e
oksigjenit dhe të gazrave, në vlerën e pH-së dhe në tretshmërinë e kripërave në ujë. Temperaturat e
ajrit për periudhën Mars-Tetor të viteve 2013-2014 kan rezultuar ndërmjet vlerave 8-12- 23 (° C).
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Temperatura e ujit
Cikli i ujit, i njohur gjithashtu si cikli hidrologjik (H2O), përshkruan lëvizjen e vazhdueshme të ujit
në, mbi dhe nën sipërfaqen e Tokës. Temperatura dhe lëvizjet e ujit janë procese dinamike, nga një
pellg në një tjetër, nga lumi deri në det dhe pastaj në oqean, nga oqeani në atmosferë, pastaj
avullimi dhe kondensimi, reshjet, infiltrimi si dhe rrjedhat nën ujore. Kështu, uji kalon nëpër faza të
ndryshme: të lëngët, të ngurtë (akull) dhe të gaztë (avull).

Fosfatet (PO43-)
a. Fosfatet (PO43-)-Lumbardhi i Prizrenit: Vlera e këtij parametri ndryshon në sasi të vogla nga
viti në vit. Rezultatet treguan se në vitin 2013 joni fosfat luhatet ndërmjet vlerave 0.08 mg/L deri
0.09 mg/L. Gjatë vitit 2014 vlera e fosfatit rezultoi në sasi 0.05 mg/L. Krahasuar me vlerat
standarte të sasisë së fosfateve (PO43-) 1.5 mg/L, lumi Lumbardhi i Prizrenit, tregoi vlera të lejuara
sa i përket këtij parametri, si dhe në dy stacionet e monitorimit të këtij lumi uji kishte cilësi të mirë.
b. Fosfatet (PO43-)-Lumi Sitnicë: Gjatë vitit 2013 ky parametër rezultoi në këtë vlerë në lumin
Sitnicë, 0.083 mg/L deri në 0.9 mg/L. Vlerat e jonit fosfat (PO43-) edhe në këtë lum, rezultuan
brenda limiteve standarte (1.5 mg/L).
c. Fosfatet (PO43-)-Lumi Lepenci: Gjatë vitit 2013 vlerat minimale të fosfateve (PO43-) rezultuan
në stacionin e parë të kampionimit në lumin Lepenc 0.07 mg/L, ndërsa vlerat maksimale në 0.076
mg/L. Ndërsa gjatë vitit 2014 vlerat më të ulëta u shënuan në lumin Lepenc, në stacionin e
kampionimit në Brezovicë 0.065 mg/L dhe me të lartat, në Brod 0.086 mg/L. Nga rezultatet mund
të theksojmë se joni fosfat, rezultoi me vlerë maksimale në vend kampionimin, lokacioni Brod.
Megjithatë edhe në këtë lum, vlerat e jonit fosfat rezultuan brenda vlerave standarde (1.5 mg/L).
Jonet fosfate në vlera më të rritura paraqiten kryesisht në ato lokacione, ku është prezent kontamini
i ujit, pas shkarkimeve urbane dhe industriale. Matjet e këtij parametri u realizuan sipas metodës
standarte ISO:6878:2004.
Tabela 6. Sasia e Fosfateve në ujin e Lumenjve, Sitnica, Lumbardhi i Prizrenit dhe Lepenci, Metoda: ISO:6878:2004.
Temperatura e Ambientit: 8-12- 23 (° C).
Lumenjtë

Parametri i
testuar

Metoda
standarte

Kufijtë e lejuar
Njësia

Prill

Korrik

Tetor

Vlera

Rezultatet

Rezultatet

Rezultatet

SITNICA

Fosfatet

ISO:6878:2004

mg/L

1.5

0.05

0.07

0.85

LUMBARDHI

Fosfatet

ISO:6878:2004

mg/L

1.5

0.08

0.07

0.09

LEPENCI

Fosfatet

ISO:6878:2004

mg/L

1.5

0.075

0.07

0.086

Fortësia e përgjithshme e ujit (FP)
a. Fortësia e përgjithshme e ujit-Lumbardhi i Prizrenit: Sipas standarteve të përcaktuara,
fortësia e përgjithshme e ujit monitorohet vetëm në vendet e burimit të lumenjve, ngase këtu uji
është më i pastër, si dhe pjesa dërmuese e tij shfrytëzohet pa ndonjë trajtim paraprak fiziko-kimik.
Në bazë limiteve standarte, referuar sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH) lidhur me
fortësinë e përgjithshme (FP) të ujit, vlerat nuk duhet të tejkalojnë shkallen <30 d0H. Analizat e
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fortësisë së ujit, gjatë vitit 2013 në lumin Lumbardhi i Prizrenit, rezultuan në vlerat 15.02 d0H 15.06 d0H. Në lumin Lumbardhi i Prizrenit, vendmostrimi Mushnikovë, fortësia e ujit për vitin
2014 rezultoi me vlerë 15.38 d0H, ndërsa në Reçan 15.4 d0H, vlera këto brenda limiteve standarte të
fortësisë së ujit.
b. Fortësia e përgjithshme e ujit-Lumi Sitnicë: Analizat e fortësisë së ujit, realizuar gjatë vitit
2013 në Lumin Sitnicë, tregojnë vlerat 15.41 d0H-15.45 d0H. Po ashtu edhe në këtë lum, fortësia e
përgjithshme e ujit rezulton në nivele të ndryshme. Në bazë të vlerës së këtij parametri, në vend
kampionimin e dytë, në vendin ku Lumi Sitnicë pikëtakohet me Lumin Llap ( lokacioni Lumi i
Madh) shohim një rritje jo të theksuar të nivelit të fortësisës së ujit, në vlerë 15.85 d0H. Megjithatë
uji i këtij lumi, sa i përket fortësisë së ujit qëndron brenda standardeve edhe sipas standarteve të
OBSH-së, < 30 d0 H.
c. Fortësia e përgjithshme e ujit-Lumi Lepenc: Analizat e fortësisë së ujit, realizuar gjatë vitit
2013 në Lumin Lepenc, tregojnë vlerat, 15.39 d0 H -15.41 d0H.
Edhe në këtë lum, fortësia e përgjithshme është analizuar në vende jashtë vendburimit të këtij lumi,
prandaj kanë rezultuar nivele të ndryshme të fortësisë së përgjithshme. Vlera e këtij parametri, në
vend kampionimin e dytë ( lokacioni Brod) ka shfaqur një ngritje, mirëpo jo të theksuar, deri në
15.79 d0H. Megjithatë edhe uji i këtij lumi, në bazë të vlerave sa i përket fortësisë së ujit, rezultoi
brenda limiteve standarteve të OBSH-së, < 30 d0H. Vlerat e këtij parametri janë realizuar sipas
metodës ISO 6059:1984.
Tabela 7. Fortësia totale në ujin e Lumenjve, Sitnica, Lumbardhi i Prizrenit dhe Lepenci, Metoda: ISO 6059:1984.
Temperatura e Ambientit: 8-12- 23 (° C).
Kufijtë e lejuar

Prill

Njësia

Vlera

ISO 6059:1984

d 0H

Fortësia e ujit

ISO 6059:1984

Fortësia e ujit

ISO 6059:1984

Parametri i
testuar

Metoda
standarte

SITNICA

Fortësia e ujit

LUMBARDHI
LEPENCI

Lumenjtë

Korrik

Tetor

Rezultatet

Rezultatet

Rezultatet

30

15.45

15.85

15.43

d 0H

30

15.4

15.38

15.4

d 0H

30

15.41

15.79

15.42

Era, ngjyra dhe shija e ujit
Era, ngjyra dhe shija e ujit e tre lumenjve, Sitnica, Lumbardhi i Prizrenit dhe Lepenci janë në të
njëjtën linjë standarte të cilësisë.
a. Lumbardhi i Prizrenit, Sitnica dhe Lepenci: Uji i tre lumenjve ka rezultuar pa erë, konform
standarteve për këtë cilësi të ujit, realizuar sipas metodës BSEN 1508:1999.
b. Lumbardhi i Prizrenit, Sitnica dhe Lepenci: Uji i tre lumenjve ka rezultuar pa
ngjyrë, konform standarteve për këtë cilësi të ujit, realizuar sipas metodës ISO 7887:1994.
c. Lumbardhi i Prizrenit, Sitnica dhe Lepenci: Uji i tre lumenjve ka rezultuar pa shije, konform
standarteve për këtë cilësi të ujit, realizuar sipas metodës BS EN 1508:1999.
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Përqendrimi i klorureve
Kloruret mund të formohen nga anionet, të cilat grumbullohen nga ujërat natyrorë, si pasojë e
ndotjes industriale apo kontaminimit nga shkarkimet urbane.
a. Përqendrimi i Klorit-Lumbardhi i Prizrenit
Sasia e përqendrimi të klorureve në ujërat natyrorë është e ndryshme, në varësi të nivelit të ndotjes
së ujit.
Prania e klorureve nuk paraqet ndonjë rrezik potencial për ujin apo bioten e lumenjve. Përqëndrimi
i klorureve në lumin Lumbardhi i Prizrenit varion, megjithatë jo në vlera të theksuara, duke filluar
nga vlerat 37.6 mg / L - 38.02 mg / L.
b. Përqendrimi i Klorit-Lumi Sitnicë
Përqëndrimi i klorureve në lumin Sitnicë, varion në mes vend kampionimeve, megjithatë jo në
vlera të dallueshme. Nëse krahasojmë sasinë e klorureve në dy lumenjtë e tjerë ( Lumbardhi i
Prizrenit dhe Lepenci) rezultoi se vlera më e lartë e klorureve është shfaqur në lumin Sitnicë, duke
filluar nga vlerat 37.8 mg / L - 38.9 mg / L.
c. Përqëndrimi i Klorit- Lumi Lepenc
Përqendrimi i klorureve në lumin Lepenc dallon ndërmjet vend kampionimeve, megjithatë jo në
vlera domethënëse, duke filluar nga vlerat 35.8 mg / L - 36.9 mg / L.
Nëse krahasojmë sasinë e klorureve në dy lumenjtë e tjerë (Lumbardhi i Prizrenit dhe Sitnica) në
lumin Lepenc është shfaqur vlera më e ulët, megjithatë sasia e klorureve është brenda limiteve
sipas standarteve ndërkombëtarë 200 mg / L. Ky parameter është realizuar sipas metodës ISO 73931: 2000.

Tabela 8. Kloruret në ujin e Lumenjve, Sitnica, Lumbardhi i Prizrenit dhe Lepenci, Metoda: ISO 9297:1989.
Temperatura e Ambientit: 8-12- 23 (° C).
Lumenjtë

Parametri i
testuar

Metoda
standarte

Kufijtë e lejuar

Prill

Korrik

Tetor

Njësia

Vlera

Rezultatet

Rezultatet

Rezultatet

SITNICA

Kloruret

ISO 9297:1989

mg/L

200

38.98

38.08

38.78

LUMBARDHI

Kloruret

ISO 9297:1989

mg/L

200

37.68

38.18

38.28

LEPENCI

Kloruret

ISO 9297:1989

mg/L

200

35.9

34.95

36.8

Lumbardhi i Prizrenit, Sitnica dhe Lepenci-Uji i tre lumenjve ka rezultuar në mungesë të klorit
të lirë, pra me vlerë zero (0), krahasuar me vlerat standarte për këtë parametër, 0.2 mg/L -0.5
mg/L, realizuar sipas metodës ISO:7393-1:2000.
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Tabela 9. Klori i lirë në ujin e Lumenjve, Sitnica, Lumbardhi i Prizrenit dhe Lepenci, Metoda: ISO 7393-1:2000.
Temperatura e Ambientit: 8-12- 23 (° C).
Parametri i
testuar

Metoda
standarte

Kufijtë e lejuar

Prill

Njësia

Vlera

SITNICA

Klori i lirë

ISO 7393-1:2000

mg/L

LUMBARDHI

Klori i lirë

ISO 7393-1:2000

LEPENCI

Klori i lirë

ISO 7393-1:2000

Lumenjtë

Korrik

Tetor

Rezultatet

Rezultatet

Rezultatet

45-155

0

0

0

mg/L

45-155

0

0

0

mg/L

45-155

0

0

0

Turbullira e ujit
Rezultatet e turbiditetit të ujit në ujin e lumenjve Sitnica, Lumbardhi i Prizrenit dhe Lepenci.
Tabela 10. Turbullira në ujin e lumenjve: Sitnica, Lumbardhi i Prizrenit dhe Lepenci. Metoda: ISO 7027:1999.
Temperatura e Ambientit: 8-12- 23 (° C).

Parametri i
testuar

Lumenjtë

SITNICA
LUMBARDHI
LEPENCI

Metoda
standarte

Kufijtë e
lejuar

Prill

Korrik

Tetor

Njësia

Rezultatet

Rezultatet

Rezultatet

Turbullira

ISO 7027:1999

NTU*

11.83

12.74

13.14

Turbullira

ISO 7027:1999

NTU*

9.87

10.85

11.83

Turbullira

ISO 7027:1999

NTU*

8.85

10.86

10.88

* NTU- njësia nefelometrik e turbiditetit

Sasia e ujit pas avullimit
Mbetjet pas avullimit të ujit vlerësohen duke u matur mbetjet solide të akumuluara (sedimentet) në
fund të paisjes adekuate e mbushur me ujë, pasi të qëndrojë në kohëzgjatje një orë.[360]
Gjatë analizave në tre lumenjtë, mbetja totale pas avullimit
ndryshme, megjithatë brenda limiteve standarte.

te ujit ka rezultuar në vlera të

a. Sasia e ujit pas avullimit-Lumbardhi i Prizrenit
Sasia e ujit pas avullimit në lumin Lumbardhi i Prizrenit varion ndërmjet vend kampionimeve,
duke filluar nga vlera 430 mg / L - 432 mg / L.
b.Sasia e ujit pas avullimit-Lumi Sitnicë
Sasia e ujit pas avullimit në lumin Sitnicë ndyshon në dy vend kampionimet, megjithatë jo në
vlera të mëdha, edhe pse sasia e tij është paksa më e rritur, në krahasim me dy lumenjtë e tjerë,
duke filluar nga vlera 430 mg / L- 434 mg / L.
c. Sasia e ujit pas avullimit-Lumi Lepenci
Sasia e ujit pas avullimit në lumin Lepenci ka dallime të vogla ndërmjet lokacioneve të
përcaktuara të kampionimit, megjithatë sasia e tij është më e vogël se sa në dy lumenjtë (Lumbardhi
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i Prizrenit dhe Sitnica), duke filluar nga vlera 428 mg / L - 430 mg / L. Megjithatë edhe ky
parameter qëndron brenda limiteve mbi sasinë e ujit pas avullimit, në krahasim me vlerat standarte
800 mg / L-1000 mg / L, analizuar sipas metodës me Gravimeter (për vlerësimin e ndryshimeve të
sedimenteve).
Tabela 11. Mbetja pas avullimit në ujin e Lumenjve, Sitnica, Lumbardhi i Prizrenit dhe Lepenci, Metoda: Gravimetri.
Temperatura e Ambientit: 8-12- 23 (° C).
Parametri i
testuar

Metoda
standarte

SITNICA

Mbetja pas
avullimit

LUMBARDHI
LEPENCI

Lumenjtë

Kufijtë e lejuar

Prill

Korrik

Tetor

Njësia

Vlera

Rezultatet

Rezultatet

Rezultatet

Gravimetri

mg/L

800-1000

434

436

430

Mbetja pas
avullimit

Gravimetri

mg/L

800-1000

430

428

432

Mbetja pas
avullimit

Gravimetri

mg/L

800-1000

428

430

430

Shpenzimi i permanganatit të kaliumit-KMnO4
Lumenjtë, Lumbardhi i Prizrenit, Sitnica dhe Lepenci treguanë vlera të ndryshme përsa i përket
këtij parametri, mirëpo jo në dallime të theksuara. Shpenzimi i permanganatit të kaliumit (KMnO4)
në lumenjtë e siperpërmendur, gjatë stinëve të ndryshme, rezultoi në këto vlera.
a. Sasia e shpenzimi të permanganatit të kaliumit (KMnO4) -Lumbardhi i Prizrenit
Sasia e shpenzimit të permanganatit të kaliumit (KMnO4) në lumin Lumbardhi i Prizrenit, varion në
vend kampionime, duke filluar nga vlera 14.6 mg / L-14.9 mg / L.
b. Sasia e shpenzimi të permanganatit të kaliumit (KMnO4)-Lumi Sitnicë
Sasia e shpenzimit të permanganatit të kaliumit (KMnO4) në Lumin Sitnicë po ashtu ndryshon në
lokacionet e vend-kampionimit, edhe pse sasia e tij në këtë lum rezultoi më e rritur, në krahasim me
dy lumenjtë e tjerë. Megjithatë nuk pati ndryshime të theksuara, duke filluar nga vlera 15.4 mg / L 15.6 mg / L.
c. Sasia e shpenzimi të permanganatit të kaliumit (KMnO4)-Lumi Lepenci
Sasia e shpenzimit të permanganatit të kaliumit, (KMnO4) në lumin Lepenc, varion në mes
stacioneve të kampionimit. Sasia e këtij parametri në lumin Lepenc, rezultoi më e ulët në
vlerat 13.3 mg / L-13.9 mg / L, se sa në dy lumenjtë e tjerë: Lumbardhi i Prizrenit dhe Sitnica.
Megjithatë edhe ky parametër qëndron brenda limiteve standarte mbi sasinë e permanganatit të
kaliumit (KMnO4) në krahasim me vlerat standarte 9.50 mg / L-13.9 mg / L, analizuar sipas
metodës, ISO 8467:1993.
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Tabela 12. Sasia e shpenzimit të KMnO4 në ujin e lumenjve: Sitnica, Lumbardhi i Prizrenit dhe Lepenci. Metoda: ISO
8467:1993. Temperatura e Ambientit: 8-12- 23 (° C).
Parametri i
testuar

Metoda
standarte

SITNICA

Shpenzimi i
KMnO4

LUMBARDHI
LEPENCI

Lumenjtë

Kufijtë e lejuar

Prill

Korrik

Tetor

Njësia

Vlera

Rezultatet

Rezultatet

Rezultatet

ISO
8467:1993

mg/L

9.50-13.9

15.6

14.6

15.4

Shpenzimi i
KMnO4

ISO
8467:1993

mg/L

9.50-13.9

14.6

15

14.9

Shpenzimi i
KMnO4

ISO
8467:1993

mg/L

9.50-13.9

13.6

13

13.3

Sasia e Jodit-J
a. Sasia e Jodit (J)-Lumbardhi i Prizrenit
Sasia e Jodit-J në lumin Lumbardhi i Prizrenit varion nga lokacioni i kampionimit në lokacion,
megjithatë jo në vlera të theksuara, nga vlera 0.035 mg / L - 0.040 mg / L.
b. Sasia e Jodit (J)-Lumi Sitnicë
Sasia e Jodit-J në Lumin Sitnicë ndryshon në stacionet e kampionimit, edhe pse sasia e tij rezultoi
paksa më e rritur në krahasim me dy lumenjtë e tjerë të analizuar, duke filluar nga vlera 0.03 mg / L
- 0.04 mg / L.
c. Sasia e Jodit (J)-Lumi Lepenci
Sasia e Jodit-J në lumin Lepenc, rezultoi më e ulët se sasia e tij në lumenjtë Lumbardhi i Prizrenit
dhe Sitnica, duke filluar nga vlera 0.03 mg / L-0.035 mg / L. Analiza e ujit për këtë parameter
është realizuar sipas metodës standarte, SMWW 4500-J, 0.04 mg/L.
Tabela 13. Sasia e Jodit (J) në ujin e Lumenjve, Sitnica, Lumbardhi i Prizrenit dhe Lepenci, Metoda: SMWW 4500-J.
Temperatura e Ambientit: 8-12- 23 (° C).
Parametri i
testuar

Lumenjtë

Metoda
standarte

Kufijtë e lejuar
Njësia

Vlera

Prill

Korrik

Tetor

Rezultatet

Rezultatet

Rezultatet

SITNICA

Jodi-J

SMWW 4500-J

mg/L

0.04

≤ 0.04

≤ 0.03

≤ 0.03

LUMBARDHI

Jodi-J

SMWW 4500-J

mg/L

0.04

≤ 0.03

≤ 0.035

≤ 0.04

LEPENCI

Jodi-J

SMWW 4500-J

mg/L

0.04

≤ 0.03

≤ 0.035

≤ 0.03

Karbonatet-CO3
Dioksidi i karbonit është komponim kimik i tretshëm në ujë, i cili gjëndet në formë reverzibile
H2CO3 (acid karbonik). Njihet si një acid i dobët dhe jonizimi i tij në ujë është i plotë, sipas
ekuacionit, CO2 + H2O - H2CO3.
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a. Sasia e karbonateve (CO3)-Lumbardhi i Prizrenit
Sasia e karbonateve-CO3 varion ndërmjet lokacioneve të kampionimit, ndërmjet vlerave 27 mg / L 29.2 mg / L.
b. Sasia e karbonateve (CO3)-Lumi Sitnicë
Sasia e karbonateve (CO3) në Lumin Sitnicë ndryshon në dy vend kampionimet, edhe pse sasia e tij
është më e rritur në krahasim me dy lumenjtë tjerë, duke filluar nga vlera 28 mg/L deri në
vlerë 30.2 mg / L.

c. Sasia e karbonateve (CO3)-Lumi Lepenci
Sasia e karbonateve (CO3) në lumin Lepenc rezultoi në vlera të ndryshme në lokacionet e
kampionimit, megjithatë sasia e tij është më e vogël se në dy lumenjtë paraprak, Lumbardhi i
Prizrenit dhe Sitnica, duke filluar nga vlera 26.3 mg / L - 27.5 mg / L. Analiza e ujit për këtë
parametër është realizuar sipas metodës standarte, SSH2639-23:1990.
Tabela 14. Sasia e Karbonateve (CO3) në ujin e lumenjve:Sitnica, Lumbardhi i Prizrenit dhe Lepenci. Metoda:
SSH2639-23:1990. Temperatura e Ambientit: 8-12- 23 (° C).
Lumenjtë

Parametri i
testuar

SITNICA

Karbonatet-CO3

LUMBARDHI

Karbonatet-CO3

LEPENCI

Karbonatet-CO3

Metoda
standarte
SSH263923:1990
SSH263923:1990
SSH263923:1990

Kufijtë e lejuar

Prill

Korrik

Tetor

Vlera

Rezultatet

Rezultatet

Rezultatet

mg/L

0-100

30

29.3

28.4

mg/L

0-100

29

28.3

27.4

mg/L

0-100

27.5

27.2

26.4

Njësia

Bikarbonatet-HCO3
a. Sasia e bikarbonateve (HCO3)-Lumbardhi i Prizrenit
Sasia e bikarbonateve (HCO3) dallon ndërmjet lokacioneve të kampionimit, mirëpo jo në vlera të
theksuara, duke filluar nga vlera 55 mg / L-59 mg / L.
b. Sasia e bikarbonateve (HCO3)-Lumi Sitnicë
Sasia e bikarbonateve (HCO3) në lumin Sitnicë rezultoi në vlera relativisht të ndryshme, edhe pse
sasia e tij është më e rritur në krahasim me dy lumenjtë e tjerë, duke filluar nga vlerat 58.2 mg/L 61 mg/L.
c. Sasia e bikarbonateve (HCO3) Lumi Lepenc - Sasia e bikarbonateve-HCO3 po ashtu
edhe në lumin Lepenc, dallon ndërmjet dy kampionimeve, megjithatë sasia e tij është më e vogël se
vlerat e tij në dy lumenjtë tjerë, Lumbardhi i Prizrenit dhe Sitnica, duke filluar nga vlera 54 mg/L 57 mg/L. Analiza e ujit për këtë parametër është realizuar sipas metodës standarte, SSH263923:1990.
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Tabela 15. Sasia e bikarbonateve (HCO3) në ujin e lumenjve Sitnica, Lumbardhi i Prizrenit dhe Lepenci, Metoda:
SSH2639-22:1990. Temperatura e Ambientit: 8-12- 23 (° C).
Parametri i
testuar

Metoda
standarte

SITNICA

Bikarbonatet

LUMBARDHI
LEPENCI

Lumenjtë

Kufijtë e lejuar

Prill

Korrik

Tetor

Njësia

Vlera

Rezultatet

Rezultatet

Rezultatet

SSH263922:1990

mg/L

0-100

61

59.1

58.2

Bikarbonatet

SSH263922:1990

mg/L

0-100

59

49.1

52

Bikarbonatet

SSH263922:1990

mg/L

0-100

57

50.1

56.2

Kalciumi-Ca
Cilësia dhe fortësia e përgjithshme e ujit llogaritet edhe nga prania e joneve të kalciumit.
a. Sasia e kalciumit (Ca)-Lumbardhi i Prizrenit
Sasia e kalciumit (Ca) varion në vend kampionimet, mirëpo jo në vlera të theksuara. Analizat e
këtij parametri treguan vlera nga 62.2 mg/L deri në vlerën 66.4 mg /L.
b. Sasia e kalciumit (Ca) -Lumi Sitnicë
Sasia e kalciumit-Ca në Lumin Sitnicë rezultoi më e rritur në krahasim me dy lumenjtë e tjerë, duke
filluar nga vlera 72.2 mg/L deri në vlerën 76.4 mg /L.
c. Sasia e kalciumi (Ca) -Lumi Lepenci
Sasia e kalciumit (Ca) po ashtu edhe në lumin Lepenc, rezultoi më e vogël se sa në dy lumenjtë
Lumbardhi i Prizrenit dhe Sitnica, duke filluar nga vlera 58.1 mg / L deri në vlerën 63.3 mg / L.
Analiza e ujit për këtë parametër është realizuar sipas metodës standarte ISO 6059:1984 i cili
qëndron brenda limiteve mbi sasinë e kalciumit (Ca) në krahasim me vlerat standarte ≥300 mg /L.
Tabela 16. Sasia e kalciumit (Ca) në ujin e lumenjve: Sitnica, Lumbardhi i Prizrenit dhe Lepenci, Metoda: ISO
6059:1984 . Temperatura e Ambientit: 8-12- 23 (° C).
Lumenjtë

Parametri i
testuar

Metoda
standarte

Kufijtë e lejuar
Njësia

Prill

Korrik

Tetor

Vlera

Rezultatet

Rezultatet

Rezultatet

SITNICA

Kalciumi-Ca

ISO 6059:1984

mg/L

≥300

76

74.3

72.1

LUMBARDHI

Kalciumi-Ca

ISO 6059:1984

mg/L

≥300

66

64.3

62.1

LEPENCI

Kalciumi-Ca

ISO 6059:1984

mg/L

≥300

62

63.3

58.1

Magnezi-Mg
Cilësia dhe fortësia e përgjithshme e ujit llogaritet edhe nga prania e Magnezit (Mg).
Fortësia dhe butësia e ujit
Elementët kryesorë që kontribuojnë në butësinë apo fortësisë e ujit janë raporti i përqëndrimit të
elementëve, kalciumit dhe magnezit.
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a. Sasia e Magnezi (Mg)-Lumbardhi i Prizrenit
Sasia e magnezit (Mg) oscilon në stacionet e kampionimit, megjithatë jo në vlera të theksuara,
analizat e këtij parametri në këtë lum kanë treguar vlerë relativisht të ulët në krahasim me vlerat
standarte, nga vlera 5.62 mg/L deri në vlerë 5.42 mg /L.

b. Sasia e Magnezi (Mg)-Lumi Sitnicë
Sasia e magnezit (Mg) në Lumin Sitnicë ndryshon në lokacionet e vend kampionimeve, po ashtu
sasia e tij është më e rritur në krahasim me dy lumenjtë e tjerë, duke filluar nga
vlera 5.62 mg/L deri në vlerë 5.7 mg /L.
c. Sasia e Magnezi (Mg)-Lumi Lepenci
Sasia e magnezit (Mg) edhe në lumin Lepenc rezultoi më e vogël se sasia e tij në dy lumenjtë
Lumbardhi i Prizrenit dhe Sitnica, duke filluar nga vlera 5.22 mg / L deri në vlerën 5.32 mg / L.
Analizat e ujit për këtë parametër janë realizuar sipas metodës standarte ISO 6059:1984. Edhe ky
parametër, qëndron brenda limiteve mbi sasinë e kalciumit (Ca) në krahasim me vlerat
standarte 50 mg / L.
Tabela 17. Sasia e magnezit (Mg) në ujin e lumenjve Sitnica, Lumbardhi i Prizrenit dhe Lepenci, Metoda: ISO
6059:1984. Temperatura e Ambientit: 8-12- 23 (° C).
Lumenjtë

Parametri i
testuar

Metoda
standarte

Kufijtë e lejuar

Prill

Korrik

Tetor

Njësia

Vlera

Rezultatet

Rezultatet

Rezultatet

SITNICA

Magnezi-Mg

ISO 6059:1984

mg/L

50

5.82

5.62

5.7

LUMBARDHI

Magnezi-Mg

ISO 6059:1984

mg/L

50

5.62

5.42

5.42

LEPENCI

Magnezi-Mg

ISO 6059:1984

mg/L

50

5.32

5.22

5.27

Fenolet
Nga analizat fiziko-kimike në ujin e tre lumenjve: Lumbardhi i Prizrenit, Sitnica dhe Lepenci nuk
është hasur ky komponim kimik. Uji i tre lumenjve rezultoi me mungesë të fenolit, pra me
vlerë zero (0) mg/L. Sipas limiteve standarte, sasia e lejuar e fenoleve konsiston në vlerë 0.5 mg/L,
analizuar sipas metodës SMWW 5530-B.
Tabela 18. Sasia e fenoleve në ujin e e lumenjeve: Sitnica, Lumbardhi i Prizrenit dhe Lepenci, Metoda: SMWW 5530 B. Temperatura e Ambientit: 8-12- 23 (° C).
Lumenjtë

Parametri i
testuar

Metoda
standarte

Kufijtë e lejuar

Prill

Korrik

Tetor

Njësia

Vlera

Rezultatet

Rezultatet

Rezultatet

SITNICA

Fenolet

SMWW 5530 –B

mg/L

0. 5

0

0

0

LUMBARDHI

Fenolet

SMWW 5530 –B

mg/L

0.5

0

0

0

LEPENCI

Fenolet

SMWW 5530 –B

mg/L

0.5

0

0

0
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Cianuret
Sasia e Cianureve - Lumbardhi i Prizrenit
Sasia e cianureve ndryshon nga stacioni i kampionimit në stacion, megjithatë jo në vlera kritike.
Analizat e këtij parametri në këtë lum treguan vlerë relativisht të ulët në krahasim me vlerat
standarte, nga vlera 0.002 mg/L deri në vlerën 0.0025 mg /L.
a.

Sasia e Cianureve - Lumi Sitnicë

Sasia e cianureve në lumin Sitnicë ndryshon ndërmjet lokacioneve të kampionimit, megjithatë jo në
vlera të theksuara, edhe pse sasia e tij është më e rritur në krahasim me dy lumenjtë e tjerë, duke
filluar nga vlera 0.002 mg/L deri në vlerën 0.003 mg /L.
b.

Sasia e Cianureve - Lumi Lepenci

Sasia e cianureve në lumin Lepenc, varion, megjithatë sasia e tij është më e vogël se ajo në dy
lumenjtë, Lumbardhi i Prizrenit dhe Sitnica, duke filluar nga vlera 0.0022 mg / L deri në vlerën
0.0025 mg / L. Analizat e ujit për këtë parametër janë realizuar sipas metodës standarte SMWW
4500 CN. Edhe ky parametër qëndron brenda limiteve mbi sasinë e cianureve, në krahasim me
vlerat standarte, 0.05-1.0 mg / L.
Tabela 19. Nivelet e cianureve në ujin e lumenjve: Sitnica, Lumbardhi i Prizrenit dhe Lepenci, Metoda: SMWW 4500
CN. Temperatura e Ambientit: 8-12- 23 (° C).
Kufijtë e lejuar

Parametri i
testuar

Metoda standarte

SITNICA

Cianuret

LUMBARDHI
LEPENCI

Lumenjtë

Prill

Korrik

Tetor

Njësia

Vlera

Rezultatet

Rezultatet

Rezultatet

SMWW 4500 CN

mg/L

0.5-1.0

≤0.0025

≤0.002

≤0.003

Cianuret

SMWW 4500 CN

mg/L

0.5-1.0

≤0.003

≤0.002

≤0.002

Cianuret

SMWW 4500 CN

mg/L

0.5-1.0

≤0.002

≤0.0022

≤0.0025

Mangani-Mn
Ky element kimik ka efekt toksik për organizmat ujorë, po ashtu edhe për njeriun në rast të
konsumimit të tyre.
a.

Sasia e Manganit (Mn) -Lumbardhi i Prizrenit

Sasia e Manganit (Mn) varion ne lokacionet e kampionimit, megjithatë jo në vlera të larta. Analizat
e këtij parametri treguan vlerë relativisht të ulët në krahasim me vlerat standarte, nga vlera
0.0135 mg/L deri në vlerën 0.0137mg /L.
a.

Sasia e Manganit (Mn) -Lumi Sitnicë

Sasia e Manganit (Mn) në Lumin Sitnicë rezultoi në vlera të ndryshme, edhe pse jo në ndryshime
domethënëse, sasia e tij rezultoi më e rritur në krahasim me dy lumenjtë tjerë, duke filluar nga
vlera 0.0138 mg/L deri në vlerën 0.0139 mg /L.

65

FERIZI Rr. (2015): Vlerësimi i parametrave mikrobiologjikë, fiziko-kimikë të ujërave të lumenjve Sitnica, Lepenci dhe
Lumbardhi i Prizrenit dhe impakti i tyre në kualitetin mikrobiologjik e biokimik te peshqit që rriten në këta lumenj

b.

Sasia e Manganit (Mn): Lumi Lepenci

Sasia e manganit (Mn) në lumin Lepenc rezultoi më e ulët krahasuar me dy lumenjtë tjerë,
Lumbardhi i Prizrenit dhe Sitnica, duke filluar nga vlerat 0.0135 mg / L deri në vlerën 0.0136 mg
/ L. Analiza e ujit për këtë parametër është realizuar sipas metodës standarte ISO 6333:1986. Edhe
ky parametër qëndron brenda limiteve mbi sasinë e manganit-Mn, në krahasim me vlerën standarte
0.05 mg / L.
Tabela 20. Sasia e mangani (Mn) në ujin e lumenjve: Sitnica, Lumbardhi i Prizrenit dhe Lepenci. Metoda:ISO
6333:1986 . Temperatura e Ambientit: 8-12- 23 (° C)
Lumenjtë

Parametri i
testuar

Metoda
standarte

SITNICA

Mangani-Mn

LUMBARDHI
LEPENCI

Kufijtë e lejuar

Prill

Korrik

Tetor

Njësia

Vlera

Rezultatet

Rezultatet

Rezultatet

ISO 6333:1986

mg/L

0. 05

0.0138

0.0138

0.0139

Mangani-Mn

ISO 6333:1986

mg/L

0. 05

0.0135

0.0136

0.0137

Mangani-Mn

ISO 6333:1986

mg/L

0. 05

0.0135

0.0135

0.0136

Alumini (Al)
a.

Sasia e Aluminit (Al)-Lumbardhi i Prizrenit

Sasia e Aluminit (Al) ndryshon në vend kampionimet, megjithatë jo në vlera të dallueshme,
analizat e këtij parametri treguan një vlerë relativisht të ulët në krahasim me vlerat standarte, nga
vlera 0.068 mg/L deri në vlerën 0.07 mg/L.
b.

Sasia e Aluminit (Al)-Lumi Sitnicë

Sasia e aluminit (Al) në Lumin Sitnicë varion lehtësisht, edhe pse sasia e tij rezulton më e rritur në
krahasim me dy lumenjtë tjerë, duke filluar nga vlera 0.07 mg/L deri në vlerën 0.078 mg /L.
c.

Sasia e Aluminit (Al)-Lumi Lepenci

Ky element është prezent në lumin Lepenc, mirëpo sasia e tij është më e vogël se në dy lumenjtë
tjerë, Lumbardhi i Prizrenit dhe Sitnica, duke filluar nga vlera 0.068 mg / L deri në vlerën 0.072
mg/L. Analiza e ujit për këtë parametër është realizuar sipas metodës standarte SMWW3500-Al.
Edhe ky parametër qëndron brenda limiteve mbi sasinë e Aluminit (Al), në krahasim me vlerat
standarte 0.3 mg/L.
Tabela 21. Sasia e aluminit (Al) në ujin e lumenjve: Sitnica, Lumbardhi i Prizrenit dhe Lepenci, Metoda: SMWW
3500-Al. Temperatura e Ambientit: 8-12- 23 (° C).
Lumenjtë

Parametri i
testuar

Metoda
standarte

Kufijtë e lejuar

Prill

Korrik

Tetor

Njësia

Vlera

Rezultatet

Rezultatet

Rezultatet

SITNICA

Alumini-Al

SMWW 3500-Al

mg/L

0.3

0.08

0.078

0.07

LUMBARDHI

Alumini-Al

SMWW 3500-Al

mg/L

0.3

0.07

0.078

0.068

LEPENCI

Alumini-Al

SMWW 3500-Al

mg/l

0.3

0.07

0.072

0.068
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Floruret
Gjatë analizave fiziko-kimike të ujit sasia e fluorit rezultoi në këto vlera: Niveli i fluorit në lumin
Sitnicë rezultoi në vlerat 0.03 mg / L-0.04 mg / L, në lumin Lumbardhi i Prizrenit në vlerat 0.2.8
mg / L -0.03 mg/L, ndërsa në lumin Lepenci sasia e fluorit rezultoi në vlerat 0.02 mg / L-0.03 mg /
L.
Vlerat e fluorit në lumenjtë e sipërpërmendur rezultuan brenda limiteve, bazuar në standartet
ndërkombëtarë, SSH2639-17: 1989, 1.5 mg / L.
a.

Sasia e fluorit-Lumbardhi i Prizrenit

Sasia e fluorit varionë nga stacioni i kampionimit në stacion, mirëpo jo në sasi të theksuara.
Analizat e këtij parametri treguan vlerë relativisht të ulët në krahasim me vlerat standarte, nga
vlera 0.2.8 mg/L deri në vlerën 0.03 mg /L.
b.

Sasia e fluorit-Lumi Sitnicë

Sasia e fluorit në Lumin Sitnicë ndryshon ndërmjet lokacioneve të kampionimit, mirëpo jo në vlera
të theksuara, po ashtu sasia e tij rezultoi më e lartë në krahasim me dy lumenjtë e tjerë, duke filluar
nga vlera 0.03 mg/L deri në vlerë 0.04 mg /L.
c.

Sasia e fluorit-Lumi Lepenci

Sasia e fluorit në lumin Lepenc ndryshon në mes lokacioneve të kampionimit, megjithatë sasia e tij
është më e vogël se ajo në dy lumenjtë tjerë, Lumbardhi i Prizrenit dhe Sitnica, duke filluar nga
vlera 0.02 mg / L deri në vlerën 0.03 mg / L.
Analizat e ujit për këtë parametër u realizuan sipas metodës standarte SSH2639-17:1989.
Edhe ky parametër qëndron brenda limiteve mbi sasinë e fluorit, në krahasim me vlerat standarte
0.5 mg / L.
Tabela 22. Sasia e fluorit në ujin e e lumenjve: Sitnica, Lumbardhi i Prizrenit dhe Lepenci, Metoda: SSH263917:1989. Temperatura e Ambientit: 8-12- 23 (° C)
Lumenjtë

Parametri i
testuar

Kufijtë e lejuar

Prill

Korrik

Tetor

Rezultatet

Rezultatet

Rezultatet

Metoda standarte
Njësia

Vlera

SITNICA

Floruret

SSH2639-17:1989

mg/L

0.5

0.04

0.035

0.03

LUMBARDHI

Floruret

SSH2639-17:1989

mg/L

0.5

0.028

0.03

0.03

LEPENCI

Floruret

SSH2639-17:1989

mg/L

0.5

0.03

0.03

0.032

Azoti-N
Sasia e Azotit-N
Në tre lumenjtë, Lumbardhi i Prizrenit, Sitnica dhe Lepenci nuk u gjetën sasi të azotit (N), pra
analizat rezultuan me mungesë të këtij elementi.
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Lumbardhi i Prizrenit, Sitnica dhe Lepenci: Uji i tre lumenjve ka rezultuar me mungesë të
Azotit-N, pra në vlerë Nld*, konform standarteve për këtë cilësi 1mg/L, realizuar sipas metodës
SMWW 4500-Al.
Tabela 23. Sasia e azotit (N) në ujin e lumenjve: Sitnica, Lumbardhi i Prizrenit dhe Lepenci. Metoda: SMWW 4500-Al.
Temperatura e Ambientit: 8-12- 23 (° C).

Lumenjtë

Parametri i
testuar

Metoda
standarte

Kufijtë e lejuar

Prill

Korrik

Tetor

Njësia

Vlera

Rezultatet

Rezultatet

Rezultatet

SITNICA

Azoti-N

SMWW 4500-Al

mg/L

10

Nld*

Nld*

Nld**

LUMBARDHI

Azoti-N

SMWW 4500-Al

mg/L

10

Nld*

Nld*

Nld**

LEPENCI

Azoti-N

SMWW 4500-Al

mg/L

10

Nld*

Nld*

Nld**

* Nld- vlerë jo pasqyruese

Kromi (Cr)
Rezultatet e analizimit lidhur me sasinë e kromit (Cr) treguan vlera të ndryshme. Sasia e kromit
(Cr) në lumin Sitnicë rezultoi në vlera 0.097 mg/L - 0.01 mg/L, në lumin Lumbardhi i Prizrenit në
vlerat 0.095 mg/L - 0.97 mg/L, ndërsa në lumin Lepenci në vlerat 0.093 mg/L - 0.096 mg/L.
Krahasuar me nivelet standarte për vlerën e kromit (Cr) 0.05 mg / L, analizuar sipas metodës
SMWW 3500 Cr, del se vlera e kromit në lumenjtë përkatës nuk tejkalon vlerat standarte.
Tabela 24. Sasia e kromit (Cr) në ujin e lumenjve: Sitnica, Lumbardhi i Prizrenit dhe Lepenci, Metoda: SMWW 3500
Cr. Temperatura e Ambientit: 8-12- 23 (° C).
Lumenjtë

Parametri i
testuar

Metoda
standarte

Kufijtë e lejuar

Prill

Korrik

Tetor

Njësia

Vlera

Rezultatet

Rezultatet

Rezultatet

SITNICA

Kromi -Cr

SMWW
3500 Cr

mg/L

0.2-1.0

0.01

0.01

0.01

LUMBARDHI

Kromi -Cr

SMWW
3500 Cr

mg/L

0.2-1.0

0.097

0.095

0.097

LEPENCI

Kromi -Cr

SMWW
3500 Cr

mg/L

0.2-1.0

0.093

0.095

0.096

Përçueshmëria elektrike e ujit
Analizimi i përçueshmërisë elektrike në ujin e tre lumenjve ka rezultuar brenda vlerave standarte
1500 μS / cm, analizuar sipas metodes ISO 5667 -5: 2000. Kështu në lumin Sitnica, përçueshmëria
elektrike e ujit rezultoi në vlerat 562-563 μS/cm, në lumin Lumbardhi i Prizrenit në vlerat 560-561
μS/cm, ndërsa në lumin Lepenci në vlerat 559-560 μS/cm.
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Tabela 25. Përçueshmëria e ujit të lumenjve: Sitnica, Lumbardhi i Prizrenit dhe Lepenci. Metoda: ISO 27888:1985 .
Temperatura e Ambientit: 8-12- 23 (° C).
Parametri i
testuar

Metoda
standarte

SITNICA

Përçueshmëria

LUMBARDHI
LEPENCI

Lumenjtë

Kufijtë e lejuar

Prill

Korrik

Tetor

Njësia

Vlera

Rezultatet

Rezultatet

Rezultatet

ISO 27888:1985

µS/cm

1500

562

562

563

Përçueshmëria

ISO 27888:1985

µS/cm

1500

560

550

561

Përçueshmëria

ISO 27888:1985

µS/cm

1500

549

560

550

Vlera e përqëndrimit të joneve të hidrogjenit (pH)
a. Përqëndrimi i joneve të hidrogjenit (pH) - Lumbardhi i Prizrenit
Sa i përket përqendrimit të joneve të hidrogjenit (pH) Lumbardhi i Prizrenit tregon një mes të lehtë
bazik me vlerat ndërmjet 7.25 (pH) deri në vlerën 8.4 (pH), në përgjithësi, vlerat e këtij parametri
në këtë lum, anojnë lehtazi nga vlerat neutrale.
b. Përqendrimi i joneve të hidrogjenit (pH) - Lumi Sitnicë
Përqendrimi i joneve të hidrogjenit (pH) në këtë lum varion, kryesisht, ndërmjet vlerave 7.45 pH
deri në 8.67 (pH) gjatë vitin 2013, ndërsa në vitin 2014 ky parametër varion ndërmjet vlerave
7.45- 8.20 (pH).
c. Përqëndrimi i joneve të hidrogjenit (pH) - Lumi Lepenc
Vlera pH e ujit të këtij lumi, kryesisht, ndryshon ndërmjet vlerave 7.18 (pH) deri në vlerën 8.62
(pH) për vitin 2013. Ndërsa në vitin 2014 vlera e pH gjëndet ndërmjet 7.11-8.14 (pH).
Përgjithësisht, uji i këtij lumi i takon një niveli të dobët bazik.
Tabela 26. Vlera pH në ujin e lumenjve: Sitnica, Lumbardhi i Prizrenit dhe Lepenci, Metoda:ISO 10523:2008.
Temperatura e Ambientit: 8-12- 23 (° C).
Lumenjtë

Parametri i
testuar

Kufijtë e lejuar

Metoda
standarte

Njësia

Vlera

Prill

Korrik

Tetor

Rezultatet

Rezultatet

Rezultatet

SITNICA

Vlera pH

ISO 10523:2008

pH

6.8-8.5/6.5-9.5

6.45

7.45

8.65

LUMBARDHI

Vlera pH

ISO 10523:2008

pH

6.8-8.5/6.5-9.5

7.35

7.25

8.4

LEPENCI

Vlera pH

ISO 10523:2008

pH

6.8-8.5/6.5-9.5

7.18

7.00

8.62

Përmbajtja e nitriteve, nitrateve dhe amoniakut
Nitritet (N-NO2 )
a. Nitritet (NO2) në lumin Lumbardhi i Prizrenit
Sasia e nitriteve, në vitin 2013, rezultoi në vlerë maksimale vjetore (VMV) 1.167 mg/L. Gjatë
hulumtimit, vlera maksimale e këtij parametri, në muajin Korrik, rezultoi në sasinë 1.176 mg/L.
Vlerat standarte të lejuara të nitriteve janë të ulëta, ato nuk duhet të tejkalojnë vlerën 0-18 mg/L.
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b. Nitritet (NO2) në lumin Sitnicë
Sasia e nitriteve në këtë lum, rezultoi më e lartë gjatë vitit 2014, në krahasim me vlerat e vitit 2013.
Konsiderohet se në këtë rezultat ka ndikuar sasia më e vogël e rrjedhës së ujit në këtë lum gjatë vitit
2014, duke rezultuar në ngritjen e vlerave të këtij parametri mbi 0.1 mg/L. Në fshatin Lumi i Madh
(përgjatë të cilit rrjedh lumi Sinica) vlerat e nitriteve rezultuan 1.179 mg/L -1.188 mg/L, çka
tregohet pasqyrë e dobët cilësisë së ujit të këtij lumi.
Edhe gjatë vitit 2013, sasia më e lartë e nitriteve u paraqit në lumin Sitnica, me vlerë 1.178 mg/L
krahasuar me dy lumenjtë tjerë. Vlerat më të larta të mesatares vjetore të nitriteve janë matur në
vendin ku takohet Lumi Sitnica me lumin Llap.
c. Nitritet (NO2) në lumin Lepenc
Vlerat e këtij parametri, gjatë vitit 2014, krahasuar me vitin 2013, treguan tendencë të rënies në sasi
1.166 mg/L, ndërsa maksimumi i vlerave mesatare vjetore të sasisë së nitriteve rezultoi gjatë muajit
Korrik, në vlerë 1.176 mg/L.
Megjithatë, vlen të theksohet se sasia e nitriteve në tre lumenjtë, Lumbardhi i Prizrenit, Sitnica dhe
Lepenci rezultuan më të larta se sa vlerat standarte 0.18 mg/L, realizuar sipas metodes ISO
6777:1984.
Tabela 27. Sasia e nitriteve N-NO2 në ujin e lumenjve: Sitnica, Lumbardhi i Prizrenit dhe Lepenci, Metoda: ISO
6777:1984. Temperatura e Ambientit: 8-12- 23 (° C).
Kufijtë e lejuar

Prill

Korrik

Tetor

Vlera

Rezultatet

Rezultatet

Rezultatet

mg/L

0.18

1.188

1.178

1.179

ISO 6777:1984

mg/L

0.18

1.166

1.156

1.146

ISO 6777:1984

mg/L

0.18

1.167

1.166

1.176

Parametri i
testuar

Metoda
standarte

Njësia

SITNICA

Nitritet N-NO2-

ISO 6777:1984

LUMBARDHI

Nitritet N-NO2-

LEPENCI

Nitritet N-NO2-

Lumenjtë

Nitratet (N-NO3-)
a. Nitratet (N-NO3-) në lumin Lumbardhi i Prizrenit
Sasia e nitrateve në vitin 2014 rezultoi në vlerë 0.89 mg/L. Gjatë analizave tjera, vlera e këtij
parametri rezultoi më e rritur, duke arritur vlerën 1.11 mg/L në muajin Korrik. Sasia e ujit në
lumenj ka ndikim edhe në nivelet e përqendrimit të nitrateve.
Vlerat e Nitrateve (N-NO3-) në lumin Lumbardhi i Prizrenit nuk rezultuan të larta, krahasuar me
vlerën standarte 10 mg/L, realizuar sipas metodës ISO 7890-2:1988.
b. Nitratet (NO3) në Lumin Sitnicë
Në këtë lum, vlerat e nitrateve rezultuan të ndryshme brenda dy periudhave të hulumtimit. Sasia e
nitrateve, gjatë vitit 2014, rezultoi më e lartë, në krahasim me vlerat e vitit 2013.
Në fshatin Lumi i Madh, ku edhe kalon lumi Sitnica, vlerat e këtij parametri rezultuan në vlerat
0.99 mg/L-1.17 mg/L, të cilat nuk konsiderohen vlera të larta.
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Gjatë vitit 2013, në lumin Sitnica u regjistruan vlerat më të larta të nitrateve, 1.18 mg/L, krahasuar
me dy lumenjtë e tjerë. Megjithatë rritja e vlerave të nitrateve mbi vleren 0.90 mg/L, në ujin e
lumenjve mund të ketë efekt negativ për bioten e tyre.
c. Nitratet (NO3) në lumin Lepenc
Niveli i nitrateve, gjatë vitit 2014, tregoi tendencë të rënies, në sasi 0.88 mg/L, ndërsa maksimumi i
vlerës mesatare vjetore rezultoi në këtë lum gjatë muajit Korrik 1.05 mg/L.
Edhe në këtë lum, vlerat e lejuara maksimale të nitrateve nuk rezultuan të larta duke krahasuar me
vlerën standarte deri në 10 mg/L, realizuar sipas metodës ISO 7890-2:1988.
Tabela 28. Sasia e nitrateve N-NO3 në ujin e lumenjve: Sitnica, Lumbardhi i Prizrenit dhe Lepenci, Metoda: ISO 78902:1988 . Temperatura e Ambientit: 8-12- 23 (° C).

Lumenjtë

Parametri i
testuar

Kufijtë e lejuar

Prill

Korrik

Tetor

Metoda standarte
Njësia

Vlera

Rezultatet

Rezultatet

Rezultatet

SITNICA

Nitratet N-NO3-

ISO 7890-2:1988

mg/L

10

0.99

1.17

1.18

LUMBARDHI

Nitratet N-NO3-

ISO 7890-2:1988

mg/L

10

0.88

0.98

1.11

LEPENCI

Nitratet N-NO3-

ISO 7890-2:1988

mg/L

10

0.78

0.89

1.05

Amoniaku (N-NH3)
a.

Amoniaku (NH3) në lumin Lumbardhi i Prizrenit

Sasia e amoniakut në këtë lum gjatë vitit 2013 rezultoi në përqëndrim më të shprehur në vlerat 0.87
mg/L-0.84 mg/L, ndërsa gjatë vitit 2014 rezultoi me reduktim në vlerë 0.83 mg/L. Sasia e rritur e
këtij parametri, sigurisht ka rezultuar, ngaqë ky lum shtrihet përmes tokave bujqësore, mirëpo edhe
ndikimit të shkarkimeve urbane.

b.

Amoniaku (NH3 ) në lumin Sitnicë

Ky parametër në Lumin Sitnicë ka rezultuar në vlera më të larta se sa në dy lumenjtë e tjerë. Në
vitin 2013 vlerat e NH3 rezultuan nga 0.87 mg/L deri në vlerën 0.89 mg/L. Gjatë vitit 2014 nuk
rezultoi ndonjë ndryshim i theksuar.
Rezultatet mbi sasinë e NH3, (realizuar sipas metodës ISO 7150-5:1986) treguan nivele të rritjes së
tij, kjo gjendje tregon se uji i këtij lumi ka tendencë të theksuar të ndotjes. Kjo rritje në proces I
vlerave të NH3 vjen si pasojë e prezencës së kolektorëve urbanë dhe ruralë.
c.

Amoniaku (NH3) në lumin Lepenc

Sasia e amoniakut në këtë lum rezultoi në sasi më të ulët, krahasuar me dy lumenjtë tjerë. Kjo
tregon se në këtë lum ka prezencë më të vogël të kolektorëve urbanë e ruralë. Kur nivelet e
amoniakut (në kushte alkaline pH >10) janë prezentë në nivelin sipërfaqësor të ekosistemit,
71

FERIZI Rr. (2015): Vlerësimi i parametrave mikrobiologjikë, fiziko-kimikë të ujërave të lumenjve Sitnica, Lepenci dhe
Lumbardhi i Prizrenit dhe impakti i tyre në kualitetin mikrobiologjik e biokimik te peshqit që rriten në këta lumenj

shfaqen efekte dëmtuese për faunën ujore. Prania enorme e amoniakut në ujërat e lumenjve shfaq
efekte olfaktike.
Gjatë vitit 2014, në lumin Lepenc, rezultoi vlerë më e ulët e amoniakut, 0.83 mg/L, ndërsa vlera më
e lartë rezultoi në muajin Korrik, 0.88 mg/L.
Megjithatë vlerat e amoniakut rezultuan brenda vlerave standarte, 0.53 mg/L - 22.8 mg/L, analizuar
sipas metodes ISO 7150-5:1986.
Tabela 29. Sasia e amoniakut N-NH3 në ujin e lumenjve: Sitnica, Lumbardhi i Prizrenit dhe Lepenci, Metoda: ISO
7150-5:1986 . Temperatura e Ambientit: 8-12- 23 (° C).

Lumenjtë

SITNICA
LUMBARDHI
LEPENCI

Parametri i
testuar

Metoda
standarte

Amoniaku NNH3
Amoniaku NNH3
Amoniaku NNH3

ISO 71505:1986
ISO 71505:1986
ISO 71505:1986

Kufijtë e lejuar

Prill

Korrik

Tetor

Njësia

Vlera

Rezultatet

Rezultatet

Rezultatet

mg/L

0.53 to 22.8

83.2

74.9

74.9

mg/L

0.53 to 22.8

0.87

0.85

0.83

mg/L

0.53 to 22.8

0.85

0.86

0.88

Sulfatet (SO42)
a.

Sulfatet (SO42) - Lumbardhi i Prizrenit

Sulfatet në këtë lum rezultuan në nivel më të lartë se sa në dy lumenjtë e tjerë, nisur nga
vendburimi i këtij lumi, ku nivelet e tyre varionin midis vlerave 75.5 mg/L - 85.4 mg/L.
Megjithatë, sasia sulfateve rezultoi brenda kufijve të lejuar për ujërat sipërfaqësorë, sipas vlerave
standarte për limitet e jonit-sulfat, 300 mg/L.

b.

Sulfatet (SO42-)-Lumi Sitnicë

Ky parametër gjatë vitit 2013 rezultoi ndërmjet vlerave 74.9 mg/L-83.2 mg/L, ndërsa për vitin 2014
vlerat e tij varionin ndërmjet 75.4 mg/L-80.4 mg/L. Edhe në këtë lum, vlerat e sulfateve nuk
treguan ndryshime të theksuara.
Gjithashtu ky parametër rekomandohet të analizohet më shpesh, krahasuar me parametrat e tjerë
fiziko-kimikë, për faktin se vlerat e sulfateve, variojnë në sasi më të lartë ndërmjet lokacioneve të
kampionimit.
Rezultatet treguan se në vendin, ku pikëtakohet Lumi Sitnicë me Lumin Llap, rezultuan vlerat më
të larta të sasisë së jonit sulfat SO42-.
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c.

Sulfatet (SO42-)-Lumi Lepenc

Në vitin 2013, sasia e jonit Sulfat në lumin Lepenc, tregoi vlerë prej 74.20 mg/L, ndërsa vlera më e
lartë e sulfateve rezultoi në 76.6 mg/L. Në vitin 2014, lumi Lepenc tregoi minimum të mesatares
vjetore të sasisë së jonit Sulfat (SO42-) pra vlerë 73.4 mg/L.
Edhe ky parametër, në ujin e analizuar të tre lumenjve përkatës, qëndroi brenda vlerave standarte
për sulfatet, 300 mg/L, llogaritur sipas metodes ISO 9280:2000.
Tabela 30. Sasia e sulfateve-SO42 në ujin e lumenjve: Sitnica, Lumbardhi i Prizrenit dhe Lepenci. Metoda: ISO
9280:2000 . Temperatura e Ambientit: 8-12- 23 (° C).
Lumenjtë

Parametri i
testuar

Kufijtë e lejuar

Metoda
standarte

Njësia

Prill

Korrik

Tetor

Vlera

Rezultatet

Rezultatet

Rezultatet

SITNICA

Sulfatet-SO42-

ISO 9280:2000

mg/L

300

83.2

74.9

74.9

LUMBARDHI

Sulfatet-SO42-

ISO 9280:2000

mg/L

300

75.5

74.8

85.4

LEPENCI

Sulfatet-SO42-

ISO 9280:2000

mg/L

300

76.6

74.0

74.20

Fosfatet (PO43-)
a. Fosfatet (PO43-) - Lumbardhi i Prizrenit
Gjatë vitit 2013 sasia e jonit fosfat luhatej ndërmjet vlerave 0.08 mg/L deri 0.09 mg/L. Gjatë vitit
2014 joni fosfatit rezultoi në vlerë 0.05 mg/L.
Krahasuar me vlerat standarte të jonit fosfat (1.5-3.0 mg/L) mund të konsiderohet se lumi
Lumbardhi i Prizrenit tregoi vlera të lejuara përsa i përket sasisë së fosfateve (PO43-) në dy
lokacionet e kampionimit, pra uji i tij rezultoi me cilësi të mirë.
b. Fosfatet (PO43-) - Lumi Sitnicë
Në lumin Sitnicë, gjatë vitit 2013 ky parametër rezultoi në vlerë prej 0.83 mg/L deri në vlerën 0.9
mg/L. Po ashtu vlen të theksohet se vlerat e jonit fosfat (PO43-) rezultuan brenda limiteve standarte,
1.5-3.0 mg/L.
c. Fosfatet (PO43-) - Lumi Lepenci
Gjatë vitit 2013, vlerat minimale të fosfateve (PO43-) në lokacionin e parë të kampionimit në lumin
Lepenc rezultuan në vlerë 0.07 mg/L, ndërsa vlerat maksimale rezultuan në vlerë 0.76 mg/L.
Ndërsa gjatë vitit 2014 vlerat më të ulëta u shënuan në lokacionin e kampionimit në Brezovicë në
vlerë 0.65 mg/L dhe me të lartat, në lokacionin në Brod në vlerë 0.86 mg/L.
Nga rezultatet e analizimit të këtij parametri mund të konstatohet se joni fosfat, në vlerë maksimale
rezultoi në vend kampionimin, në regjionin Brod.
Megjithatë edhe në këtë lum vlerat e jonit fosfat rezultuan brenda limiteve standarte (1.5-3.0 mg/L).
Dihet se jonet fosfate, në vlerat më të rritura, paraqiten kryesisht në ato lokacione, ku ka
kontaminim të theksuar të ujit si rrjedhojë e shkarkimeve urbane dhe industriale.
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Analizimi i këtij parametri është realizuar sipas metodës standarte, ISO:6878:2004.
Tabela 31. Sasia e fosforit (P) në ujin e lumenjve: Sitnica, Lumbardhi i Prizrenit dhe Lepenci, Metoda: ISO:6878:2004.
Temperatura e Ambientit: 8-12- 23 (° C).

Lumenjtë

Parametri i
testuar

Metoda
standarte

Kufijtë e lejuar

Prill

Korrik

Tetor

Njësia

Vlera

Rezultatet

Rezultatet

Rezultatet

SITNICA

Fosfori-P

ISO:6878:2004

mg/L

1.5-3.0

0.5

0.7

0.85

LUMBARDHI

Fosfori-P

ISO:6878:2004

mg/L

1.5-3.0

0.8

0.5

0.09

LEPENCI

Fosfori-P

ISO:6878:2004

mg/L

1.5-3.0

0.75

0.7

0.86

3.2. VLERËSIMI I METALEVE TË RËNDA
Kromi (Cr3)-Lumi Sitnica
Kromi (Cr) në lumin Sitnica, rezultoi në vlera standarte, 0.01mg/L, përkundër metaleve tjerë të
rëndë të cilët janë hasur në nivele të ndryshme.
Kromi (Cr3) Lumi Lepenci - Edhe në këtë lum, kromi (Cr) rezultoi brenda vlerave mesatare
standarte (VMS) 0.095 mg/L-0.097 mg/L.
Kromi (Cr3)-Lumi Lumbardhi i Prizrenit
Metali krom (Cr) në lumin Lumbardhi i Prizrenit nuk tejkalon vlerat mesatare standarte (VMS)
0.093 mg/L-0.095 mg/L.
Tabela 32. Sasia e kromit ( Cr) në ujin e lumenjve: Sitnica, Lumbardhi i Prizrenit dhe Lepenci, Metoda: ISO
6333:1986. Temperatura e Ambientit: 8-12- 23 (° C).
Lumenjtë

Parametri i
testuar

Metoda
standarte

Kufijtë e lejuar

Prill

Korrik

Tetor

Njësia

Vlera

Rezultatet

Rezultatet

Rezultatet

SITNICA

Kromi ( Cr)

SMWW 3500 Cr

mg/L

0.15

0.01

0.01

0.01

LUMBARDHI

Kromi ( Cr)

SMWW3500 Cr

mg/L

0.15

0.097

0.095

0.097

LEPENCI

Kromi ( Cr)

SMWW 3500 Cr

mg/L

0.15

0.093

0.095

0.096

Hekuri (Fe)
Analizat fiziko-kimike në lumenjtë: Sitnica, Lumbardhi i Prizrenit dhe lumi Lepenc, gjatë viteve
2013-2014, lidhur me sasinë e këtij komponimi kimik, rezultuan në vlera të ndryshme. Sasia e
hekurit në lumin Sitnicë rezultoi në vlerat 0.06 mg/L-0.07 mg /L, në lumin Lumbardhi i Prizrenit
rezultoi me vlerat 0.055 mg /L-0.06 mg /L, ndërsa në lumin Lepenc rezultoi në vlerat 0.05 mg /L 0.07 mg / L, krahasuar me vlerat e lejueshme të hekurit (Fe) 0.75 mg /L -1.0 mg / L realizuar sipas
metodës standarte ISO 6333: 1986.
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Tabela 33. Sasia e hekurit (Fe) në ujin e Lumenjve, Sitnica, Lumbardhi i Prizrenit dhe Lepenci, Metoda: ISO
6333:1986. Temperatura e Ambientit: 8-12- 23 (° C).
Lumenjtë

Parametri i
testuar

SITNICA

Kufijtë e lejuar

Prill

Korrik

Tetor

Vlera

Rezultatet

Rezultatet

Rezultatet

mg/L

0.75-1.0

0.05

0.06

0.078

ISO 6333:1986

mg/L

0.75-1.0

0.055

0.065

0.06

ISO 6333:1986

mg/L

0.75-1.0

0.05

0.055

0.077

Metoda
standarte

Njësia

Hekuri-Fe

ISO 6333:1986

LUMBARDHI

Hekuri-Fe

LEPENCI

Hekuri-Fe

Mangani (Mn)
Nga analizat fiziko-kimike në lumenjtë, Sitnica, Lumbardhi i Prizrenit dhe lumi Lepenc, sa i përket
sasisë së Mn, gjatë tre sezoneve të ndryshme, rezultuan këto vlera.
Sasia e (Mn) në lumin Sitnicë rezultoi në vlerat 0.0138 mg/L-0.0139 mg/L, në lumin Lumbardhi i
Prizrenit në vlerat 0.0136 mg/L-0.0137 mg/L, ndërsa sasia e (Mn) në lumin Lepenci rezultoi në
vlerat 0.0135 mg /L-0.136 mg /L, krahasuar me nivelin e vlerave të lejueshme (Mn) 0.01-10 mg /L,
rezultoi brenda limiteve standarte, realizuar sipas metodes standarte ISO 6333: 1986.
Tabela 34. Sasia e manganit-Mn në ujin e lumenjve:Sitnica, Lumbardhi i Prizrenit dhe Lepenci. Metoda: ISO
6333:1986. Temperatura e Ambientit: 8-12- 23 (° C).
Parametri i
testuar

Metoda
standarte

SITNICA

Mangani-Mn

LUMBARDHI
LEPENCI

Lumenjtë

Kufijtë e lejuar

Prill

Korrik

Tetor

Njësia

Vlera

Rezultatet

Rezultatet

Rezultatet

ISO 6333:1986

mg/L

0.01-10

0.0138

0.0138

0.0139

Mangani-Mn

ISO 6333:1986

mg/L

0.01-10

0.0135

0.0136

0.0137

Mangani-Mn

ISO 6333:1986

mg/L

0.01-10

0.0135

0.0135

0.0136

Zinku (Zn)
a. Sasia e Zinkut (Zn):Lumbardhi i Prizrenit
Zinku (Zn) në lumin Lumbardhi i Prizrenit ka treguar vlerë relativisht të ulët në krahasim me vlerat
standarte, nga vlerë 0.034mg/L deri në vlerë 0.036m/L.
b. Sasia e Zinkut (Zn):Lumi Sitnicë
Zinku (Zn) në Lumin Sitnicë rezultoi në vlera të ndryshme në dy vend kampionimet, edhe pse sasia
e tij ishte lehtësishtë më e rritur në krahasim me dy lumenjtë e tjerë, nga vlera 0.037 mg/L deri në
vlerën 0.038 mg /L.
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c. Sasia e Zinkut (Zn):Lumi Lepenci
Zinku (Zn) në lumin Lepenc, rezultoi në vlerë më të ulët krahasuar me dy lumenjtë tjerë,
Lumbardhi i Prizrenit dhe Sitnica, duke filluar nga vlera 0.034 mg /L deri në vlerën 0.036 mg /L.
Analiza e ujit për këtë parametër është realizuar sipas metodës standarte Apha 3111B. Sasia e këtij
parametri rezultoi brenda limiteve mbi sasinë e zinkut-Zn, në krahasim me vlerat standarte, në sasi
5 mg /L.
Tabela 35. Sasia e zinkut ( Zn) në lumenjtë: Sitnica, Lumbardhi i Prizrenit dhe Lepenci, Metoda: APHA 3111B.
Temperatura e Ambientit: 8-12- 23 (° C).
Lumenjtë

Parametri i
testuar

Kufijtë e lejuar

Metoda
standarte

Prill

Korrik

Tetor

Njësia

Vlera

Rezultatet

Rezultatet

Rezultatet

SITNICA

Zinku (Zn)

APHA 3111B

mg/L

5

0.036

0.037

0.038

LUMBARDHI

Zinku (Zn)

APHA 3111B

mg/L

5

0.034

0.035

0.036

LEPENCI

Zinku (Zn)

APHA 3111B

mg/L

5

0.034

0.035

0.036

Bakri (Cu)
Bakri (Cu) sikur edhe metalet e tjerë të rëndë: Pb, Cd dhe Hg gjëndet kryesisht në ujërat e
kontaminuar nga shkarkimet industriale.
a. Sasia e Bakrit (Cu): Lumbardhi i Prizrenit
Sasia e bakrit (Cu) varion në lokacionet e kampionimit, megjithatë jo në vlera të theksuara.
Analizat e këtij parametri në këtë lum kanë treguar vlera relativisht të ulta në krahasim me vlerat
standarte, nga vlera 0.017mg/L deri në vlerën 0.018 mg/L.
b. Sasia e Bakrit (Cu):Lumi Sitnicë
Sasia e bakrit (Cu) në Lumin Sitnicë ndryshon në lokacionet e kampionimit, edhe pse sasia e tij
rezultoi më e rritur në krahasim me dy lumenjtë e tjerë, duke filluar nga vlera 0.018 mg/L deri në
vlerën 0.019 mg/L.
d. Sasia e Bakrit (Cu):Lumi Lepenc
Bakri (Cu) në lumin Lepenc rezultoi në sasi simbolike krahasuar me dy lumenjtë tjerë: Lumbardhi i
Prizrenit dhe Sitnica, duke filluar nga vlera 0.016mg/L deri në vlerën 0.017 mg/L. Analiza e ujit për
këtë parametër është realizuar sipas metodës standarte Apha 3111B. Edhe ky parametër qëndron
brenda limiteve mbi sasinë e bakrit (Cu), në krahasim me vlerat standarte 0.0005-1.0 mg / L.
Tabela 36. Sasia e bakrit (Cu) në lumenjtë: Sitnica, Lumbardhi i Prizrenit dhe Lepenci, Metoda: APHA 3111B.
Temperatura e Ambientit: 8-12- 23 (° C).
Kufijtë e lejuar

Prill

Korrik

Tetor

Rezultatet

Rezultatet

Rezultatet

Parametri i
testuar

Metoda
standarte

Njësia

Vlera

SITNICA

Bakri (Cu)

APHA 3111B

mg/L

0.0005-1.0

≤0.017

≤0.019

≤0.018

LUMBARDHI

Bakri (Cu)

APHA 3111B

mg/L

0.0005-1.0

≤0.017

≤0.017

≤0.018

LEPENCI

Bakri (Cu)

APHA 3111B

mg/L

0.0005-1.0

≤0.016

≤0.018

≤0.017

Lumenjtë
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Kadmiumi (Cd)
Gjatë analizimit të kadmiumit (Cu) në rrjedhat e lumenjve, vlerat e tij ndryshuan në vend
kampionimet e të njëjtit lum. Sasia e kadmiumit (Cd) në lumin Sitnicë rezultoi në vlerat ≤0.017 mg
/ L-0.019 mg / L, në lumin Lumbardhi i Prizrenit në vlerat 0.017 mg / L-0.018 mg / L, ndërsa
kadmiumi (Cd) në lumin Lepenc rezultoi në vlerat 0.016 mg / L-0.017 mg / L. Vlerat e këtij
komponimi kimik, rezultuan më të larta, krahasuar me nivelet standarte të kadmiumit (Cd) 0.05 mg
/L.
Tabela 37. Sasia e kadmiumit (Cd) në lumenjtë: Sitnica, Lumbardhi i Prizrenit dhe Lepenci, Metoda: APHA 3111B .
Temperatura e Ambientit: 8-12- 23 (° C).
Lumenjtë

Parametri i
testuar

Metoda
standarte

Kufijtë e lejuar
Njësia

Vlera

Prill

Korrik

Tetor

Rezultatet

Rezultatet

Rezultatet

SITNICA

Kadmiumi (Cd)

APHA 3111B

mg/L

0.05

≤ 0.018

≤ 0.017

≤ 0.019

LUMBARDHI

Kadmiumi (Cd)

APHA 3111B

mg/L

0.05

≤ 0.016

≤ 0.017

≤ 0.018

LEPENCI

Kadmiumi (Cd)

APHA 3111B

mg/L

0.05

≤ 0.015

≤ 0.017

≤ 0.016

Plumbi (Pb)
Helmimi me plumb, zakonisht rezulton pas marrjes të ushqimit ose ujit të kontaminuar me këtë
element.[131] Andaj është esencial monitorimi i sasisë së këtij metali të rëndë në ujin e pijshëm apo
në ujërat sipërfaqësorë, ngaqë mund të ketë impakt direkt apo indirekt në biotën ujore si dhe në vetë
shëndetin e njeriut. Gjatë analizës së sasisë së plumbit (Pb) në ujin e lumenjve përkatës rezultuan
këto vlera:
Në lumin Sitnicë, sasia e (Pb) rezultoi në vlerat ≤0.047 mg / L-0.048 mg / L.
Në lumin Lumbardhi i Prizrenit rezultoi në vlerat 0.046 mg / L-0.047 mg / L.
Në lumin Lepenci rezultoi në vlerat 0.045 mg / L-0.046 mg / L.
Krahasuar me nivelet standarte të plumbit (Pb) 0.05 mg / L, vlerat e këtij metali të rëndë rezultuan
lehtësisht të rritura, analizuar sipas metodës Apha 3111B.
Tabela 38. Sasia e plumbit (Pb) në lumenjtë: Sitnica, Lumbardhi i Prizrenit dhe Lepenci, Metoda: APHA 3111B.
Temperatura e Ambientit: 8-12- 23 (° C).

Lumenjtë

Parametri i
testuar

Metoda
standarte

Kufijtë e lejuar

Prill

Korrik

Tetor

Njësia

Vlera

Rezultatet

Rezultatet

Rezultatet

SITNICA

Plumbi (Pb)

APHA 3111B

mg/L

0.05

≤ 0.047

≤ 0.046

≤ 0.049

LUMBARDHI

Plumbi (Pb)

APHA 3111B

mg/L

0.05

≤ 0.046

≤ 0.047

≤ 0.048

LEPENCI

Plumbi (Pb)

APHA 3111B

mg/L

0.05

≤ 0.044

≤ 0.046

≤ 0.047
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Kobalti (Co)
Ashtu sikur edhe metalet e tjerë të rëndë me potencial toksik (Pb, Cd, Cu dhe Hg), edhe ky metal
gjendet në ujërat sipërfaqësorë, ndërsa në sasi më të vogël në ujërat e kontaminuar nga shkarkimet
industriale.
Gjatë analizës së sasisë së Kobaltit (Co) në ujin e lumenjve rezultuan këto vlera: në lumin Sitnicë
sasia e (Co) rezultoi në vlerat ≤ 0.028 mg /L-0.030 mg /L, në lumin Lumbardhi i Prizrenit rezultoi
në vlerat 0.026 mg / L-0.027 mg / L, ndërsa në lumin Lepenci rezultoi në vlerat 0.024 mg /L-0.027
mg/L, analizuar sipas metodës Apha 3111B.
Tabela 39. Sasia e kobaltit (Co) në lumenjtë: Sitnica, Lumbardhi i Prizrenit dhe Lepenci, Metoda: APHA 3111B.
Temperatura e Ambientit: 8-12- 23 (° C).
Parametri i
testuar

Metoda
standarte

SITNICA

Kobalti (Co)

LUMBARDHI
LEPENCI

Lumenjtë

Kufijtë e lejuar

Prill

Korrik

Tetor

Rezultatet

Rezultatet

Rezultatet

Njësia

Vlera

APHA 3111B

mg/L

1.9-2.00

≤ 0.028

≤ 0.030

≤ 0.029

Kobalti (Co)

APHA 3111B

mg/L

1.9-2.00

≤ 0.026

≤ 0.027

≤ 0.027

Kobalti (Co)

APHA 3111B

mg/L

1.9-2.00

≤ 0.024

≤ 0.027

≤ 0.026

Nikeli (Ni)
Nikeli, sikur edhe metalet e tjerë të rëndë me potencial toksik Pb,Cd,Cu dhe Hg, në ujërat natyrorë
gjendet në sasi relativisht të vogël, mirëpo në ujërat e kontaminuar nga shkarkimet industriale është
më tepër prezent.
Gjatë analizave të Nikelit (Ni) në rrjedhat e lumenjve, Sitnica, Lepenci dhe Lumbardhi i Prizrenit,
vlerat e tij ndryshojnë në vend kampionimet edhe në të njëjtin lum, edhe pse ky ndryshim ishte në
vlera simbolike.
Përqendrimet e nikelit në ujin sipërfaqësor (në vendet Europiane) llogariten se janë përgjithësisht
nën 10 mg/L (IPCS, 1991). Ndërsa në ujërat sipërfaqësorë në lumenj, përqendrimet mesatare të
nikelit të tretur kanë rezultuar nën vlerën 7 mg /L (Riwa, 1994).
a. Sasia e Nikelit (Ni): Lumbardhi i Prizrenit
Sasia e nikelit (Ni) varion nga stacioni i kampionimit në stacion, mirëpo në vlera simbolike.
Megjithatë analizat e këtij parametri në këtë lum kanë treguar vlera relativisht të ulta në krahasim
me vlerat standarte, nga 0.017 mg/L deri në 0.018 mg/L.
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b. Sasia e Nikelit (Ni): Lumi Sitnica
Sasia e nikelit (Ni) në Lumin Sitnica ndryshonë në lokacionet e kampionimit, megjithatë jo në vlera
të theksuara, edhe pse sasia e tij rezultoi pak më e rritur në krahasim me dy lumenjtë e tjerë, duke
filluar nga vlera ≤0.019 mg/L deri në vlerën 0.020 mg/L.
c. Sasia e Nikelit (Ni): Lumi Lepenci
Sasia e nikelit (Ni) në lumin Lepenc, rezultoi më e ulët krahasuar me dy lumenjtë tjerë, Lumbardhi
i Prizrenit dhe Sitnica, duke filluar nga vlera 0.016 mg/L deri në vlerën 0.018 m/L. Analiza e ujit
për këtë parametër u realizua sipas metodës standarte Apha 3111B, krahasuar me nivelet standarte
të Nikelit (Ni) 1.5 mg / L-5 mg / L.
Tabela 40. Sasia e nikelit (Ni) në lumenjtë: Sitnica, Lumbardhi i Prizrenit dhe Lepenci. Metoda: APHA 3111B.
Temperatura e Ambientit: 8-12- 23 (° C).

Lumenjtë

Parametri i
testuar

Metoda
standarte

Kufijtë e lejuar

Prill

Korrik

Tetor

Njësia

Vlera

Rezultatet

Rezultatet

Rezultatet

SITNICA

Nikeli (Ni)

APHA 3111B

mg/L

1.5-5

≤ 0.018

≤ 0.020

≤ 0.019

LUMBARDHI

Nikeli (Ni)

APHA 3111B

mg/L

1.5-5

≤ 0.017

≤ 0.018

≤ 0.016

LEPENCI

Nikeli (Ni)

APHA 3111B

mg/L

1.5-5

≤ 0.016

≤ 0.017

≤ 0.016

Natriumi (Na)
Gjatë analizimit të natriumit (Na) në lumenjtë përkatës, vlerat e tij ndryshojnë, por jo në shkallë të
theksuar. Vlera e natriumit (Na) në lumin Sitnicë rezultoi në vlerat 38.4 mg / L-39.4 mg / L, në
lumin e Lumbardhi i Prizrenit rezultoi në vlerat 37.4 mg / L-38 mg / L, ndërsa sasia e natriumit
(Na) në lumin Lepenc rezultoi në vlerat 36.8 mg / L- 37.3 mg / L. Krahasuar me nivelet standarte të
natriumit (Na) 150-180 mg / L, analizuar sipas metodës Apha 3111B.
Tabela 41. Sasia e natriumit (Na) në lumenjtë: Sitnica, Lumbardhi i Prizrenit dhe Lepenci, Metoda: APHA 3111B.
Temperatura e Ambientit: 8-12- 23 (° C).
Lumenjtë

Parametri i
testuar

Kufijtë e lejuar

Metoda
standarte

Njësia

Vlera

Prill

Korrik

Tetor

Rezultatet

Rezultatet

Rezultatet

SITNICA

Natriumi

APHA 3111B

mg/L

150-180

37.4

38

39.4

LUMBARDHI

Natriumi

APHA 3111B

mg/L

150-180

35.4

37

37.7

LEPENCI

Natriumi

APHA 3111B

mg/L

150-180

37.9

37.3

36.8
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Kaliumi (K)
a. Sasia e Kaliumit (K): Lumbardhi i Prizrenit
Sasia e kaliumit (K) varion ndërmjet lokacioneve të kampionimit, megjithatë jo në vlera të
theksuara.
Analizat e këtij parametri, në këtë lum, treguan vlerë relativisht të ulët në krahasim me vlerat
standarte, nga 1.58 mg /L deri në 1.60 mg/L.
b. Sasia e Kalumit(K): Lumi Sitnicë
Sasia e kaliumit (Ka) në Lumin Sitnicë ndryshon në lokacione të kampionimit, megjithatë jo në
vlera të mëdha, edhe pse sasia e tij rezultoi më e rritur në krahasim me dy lumenjtë e tjerë, duke
filluar nga vlera 1.56 mg/L deri në vlerën 1.65 mg/L.
c. Sasia e Kaliumit (K): Lumi Lepenc
Kaliumi (K) në lumin Lepenc, rezulton në sasi më të ulët, krahasuar me dy lumenjtë tjerë,
Lumbardhi i Prizrenit dhe Sitnica, duke filluar nga vlera 1.46 mg/L deri në vlerën 1.56 mg/L.
Analizat e ujit për këtë parametër u realizuan sipas metodës standarte Apha 3111B, vlerat e këtij
parametri rezultuan brenda kufijve krahasuar me nivelet standarte të Kaliumit (Ka), në sasi 2.0 mg /
L-3.00 mg / L.

Tabela 42. Sasia e kaliumit (K) në kumenjtë: Sitnica, Lumbardhi i Prizrenit dhe Lepenci. Metoda: APHA 3111B.
Temperatura e Ambientit: 8-12- 23 (° C).
Kufijtë e lejuar

Prill

Korrik

Tetor

Rezultatet

Rezultatet

Rezultatet

Parametri i
testuar

Metoda
standarte

Njësia

Vlera

SITNICA

Kaliumi (K)

APHA 3111B

mg/L

2.0-3.00

1.56

1.65

1.65

LUMBARDHI

Kaliumi (K)

APHA 3111B

mg/L

2.0-3.00

1.48

1.58

1.55

LEPENCI

Kaliumi (K)

APHA 3111B

mg/L

2.0-3.00

1.46

1.56

1.54

Lumenjtë
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Graf. 1. Rezultatet fiziko-kimike në lumin Sitnicë

Graf. 2. Rezultatet fiziko-kimike në lumin Lumbardhi i Prizrenit

Graf.3. Rezultatet fiziko-kimike në lumin Lepenci
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Graf. 4. Metalet e rënda në lumin Sitnicë

Graf. 5. Metalet e rënda në lumin Lumbardhi i Prizrenit

Graf. 6. Metalet e rënda në lumin Lepenci
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Gjendja e përgjithshme e ujërave në Kosovë në dimensionet e “shëndetit natyror” është jo e
volitshme. Kjo gjendje mund të përkeqësohet për faktin se; nga njëra anë burimet ujore në Kosovë
janë relativisht të pamjaftueshme (1600 m3 në vit për një banor) dhe në anën tjetër, ka një degradim
sistematik të ujërave në mungesë të një sistemi efektiv të menaxhimit dhe të mbrojtjes së tyre.[329]
Duke analizuar parametrat e ndryshëm fiziko-kimikë si: fosfatet, alkalinitetin, pH etj, realizuar
sipas metodes standarte APHA 3111B (përveç vlerave të larta të nitriteve, lehtësisht në rritje të
nitrateve, amoniakut, karbonateve dhe bikarbonateve) rezultuan brenda kufijve të pranueshëm sipas
standarteve të Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH). Nga rezultatet e analizimit të
metaleve të rëndë të ujit në lumin Sitnicë, Lumbardhi i Prizrenit dhe Lepenci, nuk mund të
konsiderohet tërësisht siguria e pastërtisë së ujit të tyre, për faktin se lumenjtë kanë shfaqur vlera të
rritura të kadmiumit (Cd) dhe tendencë në rritje të plumbit (Pb).
Po ashtu, bazuar në rezultatet nga analizat mikrobiologjike të ujit të tre lumenjve, nuk mund të
konstatohet pastërtia e ujit të tyre nga aspekti mikrobiologjik, ngase në këta lumenj, shkarkohen
kolektor të ujërave të patrajtuara. Mirëpo, konsiderohet se uji i këtyre lumenjve mund të jetë i
përshtatshëm për përdorim bujqësor, natyrisht duke aplikuar një trajtim të mirë për t’i mbrojtur nga
kontaminimi bakteriologjik.

3.3. VLERËSIMI MIKROBIOLOGJIK I UJËRAVE TË LUMENJVE, SITNICA, LEPENCI
DHE LUMBARDHI I PRIZRENIT
3.3.1. Bakteret koliforme
Koliformet fekale në ujin i cili shfrytëzohet për riqarkullim, llogaritet të jenë prezentë deri në 200
CFU/100 mL ujë, në ujërat sipërfaqësor deri në 1000 CFU//100 mL ujë. Kurse, bazuar në standartet
ndërkombëtarë për ujë të pijshëm, sasia e baktereve E. Fecalis, E. Coli, P. aeruginosa është zero
CFU / 100 mL.[321]
Hulumtimet aktuale konstatojnë se bakteri Enterokoke fekale (E. fecalis), mund të izolohet nga
kampionet e ujit të pijshëm dhe të ujit jo të të pijshëm, në raport (8.3% në ujin e pijshëm,
respektivisht 16.7%, në ujë jo të pijshëm).
Dallimet në rezultatet e gjetjes së baktereve, pra në raportin ndërmjet tyre, mund të jenë për disa
arsye, përfshirë këtu dallimet gjeografike, llojet e metodës së marrjes, numrin e mikroorganizmave
të izoluar si dhe llojin e kampioneve të ujit.
Llogaritet se rreth 50 vende, me afërsisht 1/3 e popullsisë së botës, kanë mungesë mesatare dhe të
theksuar të ujit, ndërsa 17 vende prej tyre shpërndajnë më shumë ujë gjatë vitit sesa plotësojnë apo
grumbullojnë përmes ciklit natyror. Bakteret Enterokoke fekale (E. fecalis) ndikojnë jo vetëm në
burimet e ujërave të ëmbël sipërfaqësorë (lumenjtë dhe liqenet) por ato gjithashtu degradojnë edhe
burimet nëntokësore.[207] Dështimi në sistemet septike mund të shkaktojë që koliformet të rrjedhin
në sistemin e kanalizimit, pastaj edhe në ujërat sipërfaqësorë.[2]
Cilësia e ujit vlerësohet nga shkalla e kontaminimit prej mikroorganizmave, pra koliformeve me
origjinë humane apo animale.[325] Sipas hulumtimit[340] bakteret enterokoke janë tregues më të
ndjeshëm të ndotjes fekale krahasuar me koliformet fekale dhe E. coli, prandaj enterokoket mund të
përdoren si indikatorë më rëndësi të vlerësimit të cilësisë së ujit.
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Sfidat e ndotjes së ujit nga këto baktere janë globale. P.sh afërsisht 13% e ujërave sipërfaqësorë në
SHBA nuk i plotësojnë kriteret e përcaktuara për përdorim, për shkak të densitetit të lartë të
baktereve fekale.[273] Enterokoket dhe E. Coli konsiderohet të kenë korrelacion më të lartë në
shkaktimin e gastroenteritit, krahasuar me bakteret fekale dhe koliformet totale.[91]
Cilësia e ujit mund të përmirësohet me një varg masash parandaluese dhe higjienike, nëpërmjet
metodave të tilla si filtrimi, distilimi etj. Cilësia e dobët dhe kontaminimi i ujit janë vdekjeprurës,
rreth 5 milionë vdekje në vit shkaktohen nga uji i ndotur. Sipas hulumtimit[80]vlerësohet se trajtimi
dhe siguria e ujit, mund të parandalojë çdo vit deri 1.4 milionë vdekje të fëmijëve nga diarreja,
andaj ndotja e burimeve të ujit prej patogjenëve mikrobialë përbën një sfidë serioze. Shumica e
sëmundjeve janë me natyrë ngjitëse, të shkaktuar nga bakteret, kërpudhat, viruset dhe parazitët, si
dhe sedimentet nga fekalet, të cilët mund të infektojnë ujin.[302]
Rezultatet tona treguan se në lumin Sitnicë, koliformet totale (KT) në 100 mL ujë, rezultuan në 44
koloni (KT/ CFU 44 /100 mL /kampione uji) në lumin Lumbardhi i Prizrenit rezultuan në 34 koloni
(KT / CFU 34/ 100 mL/kampione uji) ndërsa në lumin Lepenci rezultuan në 21 koloni (KT /CFU
21 / 100 mL/ kampione uji).
Numri i koliformeve fekale (KF) në lumenjtë Sitnica, Lumbardhi i Prizrenit dhe Lepenci, rezultoi
zero koloni në 100 mL ujë (KF / CFU 0 koloni/100 mL / kampione uji). Numri i streptokokeve
fekale (SF) në lumin Sitnica, në 100 mL ujë rezultoi në 33 koloni (SF/CFU ≤ 35 koloni /100 mL/
kampione uji), në lumin Lumbardhi i Prizrenit rezultoi në 23 koloni (SF/CFU ≤ 25 koloni / 100 mL
/ kampione uji) ndërsa në lumin Lepenci rezultoi 18 koloni (SF/CFU≤ 20 koloni / 100 mL/
kampione uji). Numri i përgjithshëm i baktereve të gjalla LB në lumin Sitnicë, në 100 mL ujë,
rezultoi më e lartë se 300 koloni (LB/CFU >300 koloni/100 mL/ kampione uji). Në lumin
Lumbardhi i Prizrenit rezultoi në 260 koloni (LB /CFU 260 koloni /100 mL/ kampione uji) ndërsa
në lumin Lepenci rezultoi në 230 koloni (LB/CFU 230 koloni /100 mL /kampione uji).
Edhe pse koliformet totale (KT) dhe streptokoket fekale (SF), rezultuan në numër relativisht të
vogël, si dhe mungesë e koliformeve fekale (KF), kjo nuk mund të justifikojë pastërtinë e ujit të
lumenjve sipas aspektit mikrobiologjik. Ndërsa numri i baktereve të gjalla rezultoi lehtësisht në
rritje (LB /CFU> 300 koloni/100 mL /kampione uji) krahasuar me nivelet standartë 1000 koloni /
100 mL ujë.
Tabela 43. Rezultatet e izolimit të koliformeve totale (KT), koliformeve fekale (KF), streptokokeve fekale (SF) dhe
baktereve të gjalla (LB), në lumin Sitnica (lloji i mostrës së testuar: Ujë, Metoda e marrjes së mostrave: ISO 5667-5:
2000).
KOMUNA

KAMPIONE1
10 kampione
10 kampione

OBILIQ

VENDI

Lumi i
Madh

10 kampione
Mitrovicë

Vlera
Standarte
USEPA2

KT

KF

SF

LB

1000
CFU3/100
mL

CFU 44/100
mL

CFU 0/100
mL

CFU 33/100
mL

CFU >300 /100
mL

10 kampione
1

Sasia e kampioneve, 2vlera Standarte (USEPA) 1000 CFU3 /100 mL, njësia koloni-formuese CFU3
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Tabela 44. Rezultatet e izolimit të koliformeve totale (KT), koliformeve fekale (KF), streptokokeve fekale (SF) dhe
bakteret e gjalla (LB), në lumin Lumbardhi i Prizrenit (lloji i mostrës së testuar: Ujë, Metoda e marrjes së mostrave:
ISO 5667-5: 2000).
KOMUNA

KAMPIONE1

VENDI

Vlera
Standarte
USEPA2

KT

KF

SF

LB

10 kampione
Mushnikovë
10 kampione
PRIZREN

10 kampione
Reçan

1000
CFU3/100
mL

CFU 34/100 CFU 0/100
mL
mL

CFU 23/100
mL

CFU 260 /100
mL

10 kampione
1

Sasia e kampioneve, 2vlera Standarte (USEPA) 1000 CFU3 /100 mL, njësia koloni-formuese CFU3

Tabela 45. Rezultatet e izolimit të koliformeve totale (KT), koliformeve fekale (KF), streptokokeve fekale (SF) dhe
baktereve të gjalla (LB), në lumin Lepenc (lloji i mostrës së testuar: Ujë, Metoda e marrjes së mostrave: ISO 5667-5:
2000).
KOMUNA

KAMPIONE1

VENDI

Vlera
Standarte
USEPA2

KT

KF

SF

LB

1000
CFU3/100
mL

CFU 21/100
mL

CFU 0/100
mL

CFU 18/100
mL

CFU 230 /100
mL

10 kampione
Brezovicë
10 kampione
SHTERPCE

10 kampione
Brod
10 kampione

1

Sasia e kampioneve, 2vlera Standarte (USEPA) 1000 CFU3 /100 mL, njësia koloni-formuese CFU3

Sasia e vogël e baktereve koliforme totale (KT) dhe streptokoke fekale (SF), si dhe mungesa e
koliformeve fekale (KF) në ujin e tre lumenjve, rezultoi larg rezultateve të pritura. Megjithatë
mungesa e baktereve në ujin e këtyre lumenjve, edhe për përkundër prezencës së kolektorëve të
ujërave të zeza (të cilët shkarkojnë mbetjet urbane dhe industriale të patrajtuara), mund të jetë
ndikuar prej metaleve të rëndë, sidomos në lumin Sitnicë, posaçërisht kadmiumit (Cd) dhe plumbit
(Pb) të cilët kanë degraduar florën bakteriale në ujë.

3.3.2. Bakteret Pseudomonas aeruginosa dhe Sporogjene sulfur reduktuese
Analizat mikrobiologjike: Analizat mikrobiologjike treguan mungesë të baktereve Sulfur
reduktuese dhe Pseudomonas aeruginosa në ujin e tre lumenjve Sitnica, Lepenci dhe Lumbardhi i
Prizrenit, (0 CFU/100 mL ujë). Këto rezultatet bakteriologjike, janë në përputhje edhe me
hulumtimet e tjera. Dihet se prania e këtyre specieve të baktereve është tregues se uji është
kontaminuar në aspektin mikrobiologjik.[357] Pseudomonas aeruginosa është pjesë e një grupi të
madh të baktereve të lirë që ndodhen në çdo mjedis. Ky mikroorganizëm gjindet shpesh herë në
ujërat natyrorë të tillë si liqene dhe lumenj në përqendrimet në 10/100 CFU/ 100 mL deri> 1000 /
CFU100/ mL ujë. Megjithatë, ky bakter rrall herë është prezent në ujë të pijshëm, zakonisht vetëm
në 2% të kampioneve të analizuara në përqendrime në 3-4 CFU/100 mL ujë. Ndotja e ujit të
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pijshëm i dedikohet më shumë, ndoshta, aftësisë së tij për të kolonizuar krijimin e biofilmave në
materiale, se sa pranisë së tij në ujë.
Konsiderojmë se këto rezultate nuk janë ndikuar nga ndryshimet stinore, ngase janë realizuar në
periudha të ndryshme gjatë hulumtimit, në ujin e lumenjve përkatës. Vlen të përmendet se, disa
patogjenë fekalë, përfshirë viruset dhe protozoat, mund të jenë shumë më rezistentë se sa bakteret
indikatorë në ujë.[142] Kjo nënkupton se edhe mikro-nivelet e kontaminimit mikrobiologjik mund të
kenë rrezik potencial, sidomos gjatë endemive diarreike si kolera.[85]
Clësia e ujit të lumenjve të analizuar, mund të jetë e përshtatshme, natyrisht nëse përdoret për
ujitjen e kulturave bujqësore. Monitorimi mikrobiologjik mund të reflektojë në ruajtjen dhe
kujdesin ndaj mjedisit, ekosistemeve ujorë dhe biotes si dhe shëndetit human në përgjithësi. Gjatë
analizimit të baktereve Pseudomonas Aeruginosa dhe Sporogjene Sulfur reduktuese në ujin e
lumenjve Sitnica, Lepenci dhe Lumbardhi i Prizrenit, kampionet e ujit janë realizuar duke përdorur
procedurat standarte bakteriologjike. Bakteri Pseudomonas aeruginosa dhe bakteri Sporogjene
Sulfur reduktuese kanë rezultuar në zero koloni (0 CFU /100 mL/ kampione uji). Merret në
konsideratë fakti që vlerat standarte ndërkombëtare për bakteret Sporogjene Sulfur reduktuese në
100 mL ujë ndodhen deri në 10 baktere (10 CFU / 100 mL/kampione uji).
Rezultatet tona treguan se llojet e baktereve Pseudomonas aeruginosa dhe Sporogjene Sulfur
reduktuese nuk janë të izoluar nga burime të ndryshme të ujit në lumenjtë përkatës. Mirëpo këto
rezultate nuk tregojnë pastërtinë e ujit të këtyre lumenjve përsa i përket aspektit mikrobiologjik.
Gjithashtu, në hulumtimet tona përfshirë analizat fizike dhe kimike, është hasur prezenca e
metaleve të rëndë në ujin e lumenjve përkatës, sidomos Cd dhe Pb, çka do të thotë që prezenca e
metaleve të rëndë mund të ketë pasur ndikim në vlerën e parametrave mikrobiologjikë.
Tabela 46. Rezultati i analizimit të baktereve Pseudomonas aerugonesa (BP) realizuar sipas metodes standarte ISO
5667-5: 2000.
Komuna

Lumenjtë

Prizreni

Lumbardhi i Prizrenit

Shtërpca

Lepenci

Obiliq

Sitnica

Metoda

54 (n1)

Vlera standarte

Bakteri
Pseudomonas
aeruginosa (PB)
(PB) 0 CFU /100 mL

ISO 5667-5

500 mL

10 CFU /100 mL

(PB) 0 CFU /100 mL
(PB) 0 /100 mL

n1 Sasia e ujit

Tabela 47. Rezultati i izolimit të bakterit Sporogjene sulfur reduktuese (SRB) sipas metodes standarte ISO 5667-5:
2000.
Komuna

Lumenjtë

Prizreni

Lumbardhi i Prizrenit

Shtërpca

Lepenci

Obiliq

Sitnica

Metoda

54 (n1)

Vlera standarte

Bakteri Sporogjene
sulfur reduktuese
(SRB)
(SRB) 0 CFU /100 mL

ISO 5667-5

500 mL

10 CFU /100 mL

(SRB) 0 CFU /100 mL
(SRB) 0 CFU /100 mL

n1 Sasia e ujit
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Siç paraqitet edhe nga tabelat më lart, rezultatet tregojnë mungesë të baktereve Pseudomonas
aeruginosa (BP) dhe Sulfur reduktuese patogjene (SRB) në lumenjtë e analizuar, përkundër pranisë
së kolektorëve. Gjatë hulumtimit ka pasur pritje të prezencës të këtyre baktereve, sidomos në lumin
Sitnicë, për shkak të kontaminimit nga shkarkimet industriale dhe urbane. Kjo gjendje mund të jetë
ndikuar nga prania e metaleve të rëndë, posaçërisht Kadmiumit (Cd) dhe Plumbit (Pb) apo edhe nga
temperaturat e ulëta të ujit të këtyre lumenjve.
Megjithatë, edhe përkundër mungesës së këtyre baktereve, gjendja e ujërave të lumenjve, sidomos
Sitnicës, kërkon masa higjienike efektive, për shkak të kontaminimit me koliforme. Parametrat
mikrobiologjikë, së bashku me kontaminantët tjerë të ujit, konsiderohen tregues të përshtatshëm të
vlerësimit të cilësisë së ujit.[18]
Fokusi në përcaktimin e masave të biosigurisë mikrobiologjike, të procesit të shpërndarjes së ujit,
bazohet në strategjinë e marrjes së kampioneve në pikat e vend burimeve.[267] Prandaj metoda a
kampionimit është një faktor i rëndësishëm në përcaktimin e cilësisë mikrobiologjike të ujit.[352]
Numri i koliformeve totale dhe koliformeve fekale janë parametra domethënës në çdo gjendje.[365]
Siç dihet, metalet e rëndë mund të jenë me rrezik potencial për njerëzit dhe kafshët. Nivelet e larta
të ndotësve në sistemet e ujit të lumenjve shkaktojnë rritje të metaleve toksikë dhe baktereve
enterikë, prandaj ujin, si të tillë, e bëjnë të papërshtatshëm për t’u pirë, për ujitje dhe për bioten
ujore.[10][116][199] Llojet e baktereve Pseudomonas aeruginosa (BP) dhe Sulfur reduktuese
sporogjene (SRB) nuk janë izoluar nga burimet e ndryshme të ujit në lumenjtë Sitnica, Lepenci dhe
Lumbardhi i Prizrenit. Megjithatë kjo gjendje e tillë nuk mund të pasqyrojë pastërtinë e ujit të
këtyre lumenjve sipas aspektit mikrobiologjik, por mundësinë e ndikimit të metaleve të rënda.
Analizimi i parametrave mikrobiologjikë në ujin e tre lumenjve, është realizuar konform
standarteve ndërkombëtare të rekomanduara edhe nga Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH).

3.4. BIOAKTIVITETI I METABOLITËVE
3.4.1. Glukoza plazmatike
Rezultatet e hulumtimit në serumin e gjakut të peshqve Rutilus rutilus dhe Carassius gibelio në
lumenjtë Sitnica, Lumbardhi i Prizrenit dhe Lepenci, tregojnë një rritje domethënëse (p<0.05) të
përqendrimit plazmatik të glukozës, krahasuar me vlerat standarte, por edhe me vlerat e glukozës te
peshqit e dy lumenjve të tjerë.
Tabela 48. Nivelet e glukozës plazmatike (Glu), analizuar në dy llojet e peshqve: Rutilus rutilus dhe Carassius gibelio
në lumenjtë Sitnica, Lumbardhi i Prizrenit dhe Lepenci
Stacioni i marrjes së mostrave

Numri dhe lloji i peshqve (Rutilus rutilus
dhe Carassius gibelio)

Glukoza plazmatike
(mg/dl)
75 ± 2.3

Vlerat standarte
Lumi Sitnica

S1 (n=45)

92 ± 0.13*

Lumi Lumbardhi i Prizrenit

S2 (n=45)

86 ± 0.14

Lumi Lepenci

S2 (n=45)

80 ± 0.12
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Lumi Sitnica, është zonë mjaft e ndotur, andaj mund të konstatohet se ngritja e vlerës së glukozës
plazmatike vjen si pasojë e veprimit të stresit të ndotjes mbi peshqit e këtij lumi.
Ndërsa, në vend-kampionimin S2, lumi Lumbardhi i Prizrenit, sasia e glukozës rezultoi në vlerë 86
mg/dl, në vend kampionimin S3, lumi Lepenci, sasia e glukozës rezultoi në vlerë 80 mg/dl, ku
vërehet një rënie e vlerës së glukozes, krahasuar me lumin Sitincë, por përsëri njihet si rritje në
shkallë domethënëse, krahasuar me vlerat standarte të glukozës.
Konsiderohet se kjo rritje e menjëhershme e glukozës plazmatike në peshqit e lumit Sitnica, është
një reaksion jo-specifik ndaj stresit të ndotjes. Edhe pse mekanizmi i kësaj përgjigjeje te peshqit
ende nuk është i qartë, mendohet se është i ndërlidhur me aktivizimin e aksit hipotalamus-sistemit
simpatik-qelizat kromafine.[90]

Graf. 7. Glukoza plazmatike analizuar në dy llojet e peshqve: Rutilus rutilus dhe Carassius gibelio

Po ashtu, rezultatet tona janë në korrelacion edhe me nivelin apo sasinë e glukozës në gjak, i cili
është përdorur si një tregues (biosensor) i stresit mjedisor, duke reflektuar ndryshimet në
metabolizmin e karbohidrateve në kushte të stresit.[184]
Sasia e glukozës plazmatike, e shtuar në gjakun e kafshëve në raste stresuese, është e pritshme,
ngaqë metabolizmi i saj është i ndërlidhur me sekretimin e hormoneve kortikosteroidë
katekolaminë nga gjëndra mbiveshkore. Në ujërat e lumenjve, treguesit e ndotjes së ujit shkaktojnë
rritjen e aktivitetit metabolik e fiziologjik dhe si rezultat i kësaj rritet edhe sasia e glukozës.
Rezultatet tona janë në pajtim edhe me konstatimet për rritje të konsiderueshme të glukozës
plazmatike te llojit të peshkut Krapi, Sparus auratus, brenda një kohë shkurter, por edhe në rast të
stresit afatgjatë, po ashtu, edhe me gjetjet dhe hulumtimet që kanë zbuluar rritje të qartë në vlerat e
glukozës plazmatike, krahasuar me intervalin e vlerave normale referente për cyprinidët (63-86
mg/dl).[118] Ndryshimet domethënëse të glukozës plazmatike në lumin Sitnica, krahasuar me dy
lumenjtë e tjerë, Lumbardhi i Prizrenit dhe Lepenci, korrespondojnë me vlerat e joneve të metaleve
të rëndë, kadmiumit (Cd) i cili ishte i pranishëm në vlera më të larta dhe plumbit (Pb) i cili tregoi
vlera lehtësisht në rritje.
88

FERIZI Rr. (2015): Vlerësimi i parametrave mikrobiologjikë, fiziko-kimikë të ujërave të lumenjve Sitnica, Lepenci dhe
Lumbardhi i Prizrenit dhe impakti i tyre në kualitetin mikrobiologjik e biokimik te peshqit që rriten në këta lumenj

Kjo gjendje argumentohet edhe me eksperimentet në peshqit e trajtuar 7 ditë me metalin kadmium,
në përqendrime 0.5-2.00 ppm si dhe me bakër në përqendrime 0.2-0.5 ppm, duke rezultuar me rritje
të nivelit të glukozës plazmatike, krahasuar me grupin kontrollë.[118]
3.4.2. Proteinat totale (PT)
Përqendrimet e proteinave totale në serumin e gjakut të peshqve Rutilus rutilus dhe Carassius
gibelio në lumenjtë, Sitnica, Lumbardhi i Prizrenit dhe Lepenci, tregojnë zvogëlim domethënës
krahasuar me vlerat standarte.
Tabela 49. Nivelet e proteinave totale (PT), analizuar në dy llojet e peshqve: Rutilus rutilus dhe Carassius gibelio në
lumenjtë: Sitnica, Lumbardhi i Prizrenit dhe Lepenci
Vend i marrjes së mostrave

Numri dhe lloji i peshqve (Rutilus rutilus
dhe Carassius gibelio)

Proteinat totale
(g/dl)
3.93 ± 1.8

Vlera standarte
Lumi Sitnica

S1 (n=45)

2.33 ± 0.12*

Lumi Lumbardhi i Prizrenit

S2 (n=45)

2.82 ± 0.36

Lumi Lepenci

S2 (n=45)

2.74 ± 0.26

Sasia e proteinave totale në plazmën e gjakut të peshqve të lumit Sitnica tregon një zvogëlim
domethënës (p<0.05) në krahasim me vlerat standarte. Sitnica njihet si zona më e ndotur andaj
rezultatet treguan se në këtë lum rezultoi rënie drastike e nivelit të proteinave totale, në vlerë 2.33
g/dl. Rënja e vlerës së proteinave totale vjen si pasojë e veprimit të stresit multifaktorial mbi
peshqit e lumit Sitnica, meqenëse për këtë lum konstatohet ndotje e llojeve të ndryshme. Në vend
kampionimin në lumin Lumbardhi i Prizrenit, sasia e proteinave totale rezultoi më afër vlerave
normale në sasi 2.82 g/dl, ndërsa nga rezultatet në vend kampionimin në lumin Lepenc, vërehet një
rënie e vlerës së proteinave totale në sasi 2.74 g/dl.

*p < 0.05

Graf. 8. Proteinat totale analizuar në dy llojet e peshqve: Rutilus rutilus dhe Carassius gibelio
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Meqenëse lumi Sitnica përmban ndotje shumëvjeçare, peshqit që jetojnë në të paraqesin një
ekspozim afatgjatë ndaj ndotjes mikse, kryesisht me metale të rëndë.
Konsiderojmë se bioakumulimi i metaleve të rëndë ka nxitur stresin oksidativ në qeliza, përmes
prodhimit të radikaleve oksigjen-reaktivë (ROS). Proteinat mbrojtëse kundërshtojnë radikalet
toksike, gjë që çon në eliminimin e proteinave nga qelizat e mëlçisë.
Zvogëlimi i nivelit të proteinave totale pasqyron sintezën e proteinave dhe tregon ndryshimin e
osmolaritetit të gjakut. Vlerat e proteinave totale në plazmën apo në serumin e gjakut të peshqve
konsiderohen si metabolit biomarker, pasi reflektojnë metabolizmin e peshqve, gjendjen e sistemit
kardiovaskular dhe funksioneve të mëlçisë.
Po ashtu, studimet e ngjashme treguan efektet e ndotjes me herbicide, të cilat shkaktojnë uljen e
shpejtë të sasisë së proteinave totale te peshqit.[5]
Zvogëlimi i sasisë së proteinave totale mund të shkaktohet edhe nga anomali të tjera fiziologjike
dhe patologjike te peshqit nga ndikimi afatgjatë i ndotjes me metale të rëndë, si denatyrimi i
plazmës së gjakut, pamjaftueshmëria renale dhe hepatike si dhe çrregullimi i fluksit hepatik të
gjakut.
Sintetizimi dhe prodhimi i energjisë nga zbërthimi i karbohidrateve është jo i mjaftueshëm për të
luftuar stresin, prandaj si energji rezervë, organizmi fillon të shpenzojë proteinat.

3.4.3. Aktiviteti i enzimave të mëlçisë (ALT dhe AST)
Aktivitetit i enzimave hepatike alaninë transaminaza (ALT) dhe aspartat transaminaza hepatike
(AST) të analizuara në gjakun e peshqve, Rutilus rutilus dhe Carassius gibelio, në lumenjtë Sitnica,
Lepenci dhe Lumbardhi i Prizrenit, rezultuan me ndryshime domethënëse.

Tabela 50. Nivelet e Aspartat transaminazës hepatike (AST) analizuar në dy llojet e peshqëve: Rutilus rutilus dhe
Carassius gibelio në lumenjtë Sitnica, Lumbardhi i Prizrenit dhe Lepenci
Vend i marrjes së mostrave

Numri dhe lloji i peshqve (Rutilus rutilus
dhe Carassius gibelio)

Aspartat transaminaza
hepatike-AST (IU/L)
42 ± 1.0

Vlera standarte
Lumi Sitnica

S1 (n=45)

120 ± 3.11*

Lumi Lumbardhi i Prizrenit

S2 (n=45)

75.4 ± 2.30

Lumi Lepenci

S2 (n=45)

70.3 ± 2.20
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Graf. 9. AST analizuar në dy llojet e peshqve: Rutilus rutilus dhe Carassius gibelio

Tabela 51. Nivelet e Alaninë transaminaza hepatike (ALT) analizuar në dy llojet e peshqve: Rutilus rutilus dhe
Carassius gibelio në lumenjtë Sitnica, Lumbardhi i Prizrenit dhe Lepenci
Vend i marrjes së mostrave

Numri dhe lloji i peshqve (Rutilus rutilus
dhe Carassius gibelio)

Alaninë transaminaza
hepatike-ALT (IU/L)
19 ± 0.23

Vlera standarte
Lumi Sitnica

S1 (n=45)

90.4 ± 1.08*

Lumi Lumbardhi i Prizrenit

S2 (n=45)

83.6 ± 2.43

Lepenci

S2 (n=45)

78.5 ± 3.43

Graf. 10. ALT analizuar në dy llojet e peshqve: Rutilus rutilus dhe Carassius gibelio
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Bazuar në rezultatet tona konstatojmë se, në lumin Sitnica, parametrat biokimikë ndryshuan në
mënyrë domethënëse (p <0.05) si niveli i proteinave totale (TP), nivelet e glukozës plazmatike
(Glu), alaninë transaminaza hepatike (ALT) dhe aspartat transaminaza hepatike (AST).
Transaminat luajnë rol të rëndësishëm në metabolizmin e karbohidrateve dhe aminoacideve në
indet e peshqve dhe të organizmave të tjerë.[192] Mëlçia luan një rol të rëndësishëm në proceset e
metabolizmit dhe të detoksifikimit të shumë ksenobiotikëve ndaj ekspozimeve akute të metaleve të
rëndë, si të kadmiumit (Cd) dhe plumbit (Pb), të cilët mund të bioakumulohen në mëlçi, duke
shkaktuar anomali patologjike, dëmtimin e indeve dhe të qelizave të zemrës, duke bërë degradimin
dhe zbërthimin e enzimave specifike në qeliza dhe në inde, të cilat kalojnë në qarkullimin e gjakut.
Aktiviteti i transaminazave (ALT dhe AST) në peshq mund të ndryshojë edhe për shkak të rrjedhjes
(lizimit/zbërthimit) të enzimeve nëpër membranat plazmatike të dëmtuara. Nivelet e rritura të ALT
dhe AST në serumin e gjakut pasqyrojnë çrregullim dhe dëmtim të mëlçisë dhe të zemrës.[248]
Stresi i ndotjes mund të përcaktohet si proces dinamik, apo mekanizëm mbrojtës, i cili kërkon
energji të madhe. Kafshët, po ashtu, në kushte të stresit e përdorin këtë mekanizëm mbrojtës si
reaksion fiziologjik ndaj efekteve të tij. Sasia e glukozës plazmatike është një parametër shumë i
ndjeshëm ndaj stresit të ujit në peshq.[11] Rezultatet tona tregojnë se aktiviteti i AST dhe ALT është
rritur në mënyrë domethënëse (p <0.05) në gjakun e peshqve, në lumin Sitnica, krahasuar me
peshqit në dy lumenjtë e tjerë, Lumbardhi i Prizrenit dhe Lepenci. Po ashtu edhe aspartat
transferaza hepatike (AST) ka dominuar në sasi më të lartë, krahasur me alaninë transferazen
hepatike (ALT).
Rritja e nivelit të AST është përgjigje e përshtatshme ndaj pranisë së toksicitetit dhe për rrjedhojë
shtohet presioni arterial dhe shpejtësia e qarkullimit të gjakut, kjo enzimë, gjithashtu, ka funksion
në konvertimin e proteinave në glikogjen.[11] Rritja e theksuar e aktivitetit të transaminazave AST
dhe ALT në peshqit e zonave të ndotjes mund të jetë për shkak të depërtimit të enzimave nga
membranat plazmatike të dëmtuara.[196]
Po ashtu edhe parametrat hematologjikë janë efektivë nëse përdoren për të përcaktuar
ndjeshmërinë e ndryshimeve fiziologjike dhe patologjike në peshq. Eksperimentalisht është
konfirmuar se glukoza plazmatike mund të jetë një parametër shumë i ndjeshëm ndaj stresit në
llojin e peshqve.[189]
Alaninë transaminaza hepatike (ALT) dhe aspartat transaminaza hepatike (AST) marrin pjesë në
reaksionet e transaminimit, janë prezentë kryesisht në mëlçi, në qelizat e zemrës dhe në indet e
muskujve fijëzorë. Nivelet enorme të ALT dhe AST në qarkullimin e gjakut janë rrezik potencial
për hepato-toksicitet.[192]
ALT dhe AST në serumin e gjakut tregojnë aktivitetin dhe dëmtimet e indeve të muskujve dhe të
hepatociteve te peshqit. Përcaktimet e transaminazave (AST dhe ALT) rezultuan të rëndësishme në
diagnozën e mëlçisë dhe në sëmundjet e veshkave në peshq.[206]
Po ashtu hulumtimet në peshq, të ekspozuar ndaj Plumbit (Pb), tregojnë rritjen e aktivitetit të ALT
dhe AST në periudhat e ekspozimit, edhe pse është e nevojshme të konfirmohet ky aspekt me
hulumtime të tjera. Hulumtuesit [332] [182] erdhën në përfundimin se nekroza e mëlçisë mund të
shkaktojë lirimin në sasi të mëdha të këyre enzimeve në qarkullimin e gjakut.
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Ndryshimet biokimike të gjakut te peshqit janë tregues i mirë i pasqyrimit të kushteve të
papërshtatshme të mjedisit apo i pranisë së faktorëve të theksuar ndotës.[36] Rezultatet tona treguan
vlera domethënëse të parametrave, PT, Glu, ALT dhe AST, në lumin Sitnicë, në krahasim me dy
lumenjtë Lumbardhi i Prizrenit dhe Lepenci, çka tregon se vlerat e ndotjes me metale të rëndë dhe
kontaminimit nga shkarkimet industriale dhe urbane shkaktojnë ndryshime të rëdësishme në
parametrat përkatëse biokimikë dhe fiziologjikë te peshqit.
Rezultate të ngjashme janë konstatuar edhe nga[188] përgjigja e llojit te peshkut Tilapia e lumit Nil
(Oreochromis niloticus) i ekspozuar ndaj efektit të veçuar dhe të kombinuar të ndotjes, çka është
shprehur me rritje të konsiderueshme të glukozës, AST dhe ALT si dhe me një rënie të
konsiderueshme të nivelit të kolesterolit dhe proteinave. Kjo çështje është konfirmuar edhe nga
hulumtimet në peshqit Krapi [241] ku po ashtu, është hasur rënje e sasisë së proteinave totale, të
albuminës dhe të globulinës.
Gjithashtu, edhe nga hulumtimet e tjera, është konstatuar rritja e aktivitetit të këtyre enzimave në
lëngun ekstracelular apo plazmatik, si një tregues i ndjeshëm i dëmtimeve minore në hepatocite te
peshqit.[251] Po ashtu, edhe sipas [335] AST dhe ALT janë komponente shumë të rëndësishëme në
proceset e transaminimit të aminoacideve, në intereaksionin midis karbohidrateve dhe metabolizmit
të proteinave, gjatë kërkesave akute energjetike të organizmit, në situata të ndryshme adaptive. Për
më tepër, nga hulumtimi [252] u konstatua se vlerat e larta të fosfatazës alkaline tregojnë për
çrregullime të sekretimit të lëngut biliar, si rezultat i sasisë së ulët të ushqimit, gjendje kjo që mund
shkaktojë stres të lartë te peshqit.
Edhe sipas shumë hulumtimeve tjera, faktorët mjedisorë rezultuan me rritjen e aktivitetit metabolik,
me ndryshime në cilësinë dhe në sasinë e enzimave të caktuar, përfshirë në metabolizmin e
energjisë dhe kompenzimin e ndryshimeve në procesin e sintezës së proteinave. Transaminazat
hepatike luajnë një rol të rëndësishëm në procesin e metabolizmit të karbohidrateve dhe amine
acideve, si dhe në fiziologjinë e indeve te peshqit dhe organizmat tjerë.[192]
Analizimi i glukozës plazmatike, i proteinave totale, ALT dhe AST kanë treguar të jenë parametra
mjaft të ndjeshëm dhe lehtësisht të aplikueshëm, për të kuptuar përgjigjen e peshqve ndaj stresit.
Alaninë transaminaza (ALT) është një enzimë kyçe metabolike, që lirohet nga hepatocitet e
dëmtuara. Kjo enzimë ka treguar një rritje në mënyrë domethënëse në lumin Sitnicë (p <0.05)
ndërsa në lumenjtë Lumbardhi i Prizrenit dhe Lepenci, ka treguar vlerë (p <0.001).
Në mënyrë të ngjashme, aspartat transferaza hepatike (AST) ka treguar shkallë domethënëse
(p<0.05) në lumin Sitnica, ndërsa në lumenjtë Lepenc dhe Lumbardhi i Prizrenit ka treguar vlerë
relativisht më të vogël (p <0.001). Për më tepër, shkalla domethënëse e këtyre transaminazave
shkakton degradimin e qelizave të organeve të caktuara si të mëlçisë dhe të zemrës, si dhe mund të
interferojë edhe në lirimin e enzimave specifike nga indet, në qarkullimin e gjakut.[67]
Ndryshimet domethënëse në vlerat e parametrave biokimikë dhe fiziologjikë, niveli i proteinave
totale, glukozës plazmatike, ALT dhe AST, në peshqit e lumit Sitnicë, në krahasim me peshqit në
lumenjtë Lepenci dhe Lumbardhi i Prizrenit, treguan se lumi Sitnicë është në shkallë kritike të
ndotjes nga metalet e rëndë si dhe nga kontaminantët e tjerë, urbanë dhe industrialë.
Rezultatet tona janë në përputhje edhe me hulumtimet dhe rezultatet e studiuesve të mëparshëm në
peshq.[11] Bazuar në hulumtimet tona, gjatë analizimit të parametrave biokimikë dhe fiziologjikë në
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nivelin e proteinave totale (TP), të glukozës plazmatike (Glu), alanine transaminazave hepatike
(ALT) dhe aspartat transaminazave hepatike (AST), në lumin Sitnica rezultuan me ndryshime të
qarta (p<0.05) të vlerave, në krahasim me lumenjtë Lepenci dhe Lumbardhi i Prizrenit.
Po ashtu, konkludojmë se, PT, Gl, ALT dhe AST janë konfirmuar si biomarkerë të përgjigjes
fiziologjike ndaj ndotjes së ujit, prandaj këta parametra mund të përdoren si bioindikatorë të
zbulimit të hershëm të efekteve të ndotjes biologjike në bioten e lumenjve. Siç është cekur edhe më
lart, variabiliteti i parametrave fiziologjikë dhe biokimikë në serumin e gjakut te peshqit pasqyrohet
si reaksion dhe mekanizëm mbrojtës ndaj ndotjes së ujit në lumenj. Analizat tona janë konform
modeleve dhe hulumtimeve tjera bashkëkohorë mbi analizimin e efekteve të ndotjes. Në këtë
proces, në ndonjë kërkim tjetër, mund të përfshihen edhe modifikimet oksidative të enzimave të
ndryshme te peshqit, që mund të përdoren për biomonitorimin e shëndetit të peshqve në ujërat e
lumenjve që konsiderohet se janë të ndotura.

3.5. VLERËSIMI I INDIKATORËVE MIKROBIOLOGJIKË TE PESHQIT: Rutilus rutilus
dhe Carassius gibelio
3.5.1. Bakteri Salmonella spp
Për analizimin dhe identifikimin e bakterit Salmonella spp., mostrat e peshqve janë marr gjatë
muajve Mars-Tetor 2013-2014, duke aplikuar metodën elektropeshkimi ( paisjen, Hans Grassl
GmbH). Analizat bakteriologjike përfshijnë speciet e gjinisë Salmonella spp (S. enteritidis dhe S
typhimurium) në llojet e peshqve, Rutilus rutilus dhe Carassius gibelio. Nga analizimi i 45
mostrave të peshqve (respektivisht organet gastro intestinale të tyre) serotipet e bakterit Salmonella
spp. nuk u izoluan. Nëse krahasohet prevalenca e serotipeve të bakterit Salmonella spp., në këto
lloje peshqish me disa vende të Bashkimit Europian nuk vërëhen ndryshime. Variabiliteti i
serotipeve te bakterit Salmonella spp., reflekton nevojën për hulumtim, për masa parandaluese ndaj
rrezikut të saj te peshqit me këtë edhe ndaj shëndetit të njerëzve si konsumues i tyre.
Tabela 52. Rezultati i izolimit dhe serotipizimit te bakterit Salmonella spp., te peshqit:Rutilus rutilus dhe Carassius
gibelio: Metoda (ISO-6579:2002).
Lumenjtë

Kampionet

Sitnica

15

Lumbardhi i Prizrenit

15

Lepenci

15

Totali

Metoda

Llojet e peshqve

Rezultati

S. enteritidis

S.typhimurium

(ISO-6579)

R. rutilus dhe
C. gibelio

-

CFU/gr/cm2

CFU/gr/cm2

-

45

negativ

Nga hulumtimi bakteriologjik i realizuar në traktin gastrointestinal të peshqit (Rutilus rutilus dhe
Carassius gibelio) në lumenjtë Sitnica, Lumbardhi i Prizrenit dhe Lepenci, nuk janë izoluar as
bakteret koliforme dhe mezofile.
Mungesa e baktereve Salmonella spp., te peshqit e hulumtuar nuk mund të justifikojë pastërtinë
tyre sipas aspektit mikrobiologjik, ngaqë ndikimi i temperaturave të ulta të ujit të këtyre lumenjve
si dhe prezenca e metaleve të rëndë, sidomos në lumin Sitnicë, mund të kenë ndikuar në florën
bakteriale te peshqve. Po ashtu, në bazë të këtij hulumtimi mund të konstatojmë se produktet e
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peshqve të këtyre lumenjve mund të jenë të përshtatshëm për konsum, natyrisht duke adresuar një
regjim të mirë gjatë përgatitjes.
Nga ana tjetër, hulumtimi në aspektin e sasisë së peshqve, në pikat e kontrollit të lumenjve
përkatës, tregon një rënie kritike në numrin e këtyre peshqve. Prandaj nevojitet kujdes institucional
ndaj këtij burimi natyror në ruajtjen dhe mbrojtjen e këtyre lumenjve nga ndotja dhe kontaminimi.
Modeli më i mirë për të parandaluar mundësinë e infeksionit të peshqve nga bakteri Salmonella
spp., është mbikëqyrja e kolektorëve të ujërave të kontaminuarë, duke ndërmarrë masa të
biosigurisë, që do të rezultojnë në përmirësimin e cilësisë së ujit dhe ruajtjen e shëndetit të peshqve.

3.5.2. Bakteri Shigella spp
Për analizimin e bakterit Shigella spp., mostrat e peshqve ( gjithsej 45) janë marr gjatë muajve
Mars-Tetor 2013-2014, duke aplikuar metodën elektropeshkimi ( paisja sipas Hans Grassl GmbH)
në lumenjtë Sitnica, Lepenci dhe Lumbardhi i Prizrenit, sipas procedurave standarte
bakteriologjike. Izolimi i bakterit në traktin gastrointestinal të peshqve është një indikator i
kontaminimit të ujit me fekale. Nga analizat tona në traktin gastro intestinal të peshqve ka rezultuar
mungesë e bakterit Shigella spp.
Tabela 53. Rezultati i analizimit dhe serotipizimit të bakterit Shigella spp.në speciet e peshqve Rutilus rutilus dhe
Carassius gibelio:Metoda (ISO-6579:2002).
Komuna

Vendi i marrjes së
mostrave

Prizreni

Lumbardhi i Prizrenit

Shtërpca

Lepenci

Obiliq

Sitnica

Llojet e Peshqve

R. rutilus dhe C. gibelio

45

Totali

n1

c2

15

-

15

-

15

-

Bakteri Shigella spp.

CFU/gr/cm2

neg.

1

Numri i mostrave-njësive reprezentative, c2 zero (0) prezencë e Bakterit Shigella spp.

Bakteret Shigella spp., prezente në traktin gastroinstestinal te peshqit janë tregues i kontaminimit te
peshqve me fekale dhe/ose kontaminimit mikrobiologjik të ujit. Nga rezultatet e hulumtimit tonë
nuk janë izoluar bakteret patogjene në asnjë nga mostrat e peshqve të analizuar. Mungesa e bakterit
Shigella spp., në mostrat intestinale të peshqit e lumenjve përkatës, nuk mund të justifikojë
pastërtinë e ujit të këtyre lumenjve sipas aspektit mikrobiologjik, për arsye të pranisë së kolektorëve
të ujërave të kontaminuar. Mungesa e bakterit Shigella spp., në traktin gastrointestinal te peshqit,
Rutilus rutilus dhe Carassius gibelio mund të jetë ndikuar nga prania e metaleve të rëndë, si
kadmiumi (Cd) me vlera të rritura dhe Plumbi (Pb) i cili ka rezultuar me vlera të theksuara,
krahasuar me standartet e lejuara, sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH). Metalet e
rëndë mund të jenë një rrezik potencial toksik për njerëzit dhe kafshët.[133]
Rëndësia e infeksionit bakterial reflekton në arsyen për hulumtime dinamikë, për të ruajtur dhe
përmirësuar shëndetin e peshqve e me këtë edhe atë human. Nivelet e larta të kontaminantëve dhe
ndotësve në sistemet e ujit të lumenjve mund të rrisin nivelin e metaleve toksikë dhe koliformeve
fekale, duke e bërë ujin të papërshtatshëm për t’u pirë, për ujitje dhe jetën e biotës ujore.[61] [300]
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Ndërsa sa i përket prezencës së bakterit Shigella spp., në ujin e lumenjve, vlerat standarte tolerojnë
këtë numër të kolonive formuese, 5.0 x 106 CFU 100 /mL /ujë.
Po ashtu, në bazë të rezultateve të këtij hulumtimi mund të konstatojmë se produktet e peshqve të
këtyre lumenjve mund të jenë të përshtatshëm, natyrisht duke adresuar një regjim të mirë gjatë
konsumit. Modeli më i mirë për të parandaluar mundësinë e infeksionit të peshqve nga bakteret
Shigella spp., është monitorimi profesional i kolektorëve të ujërave të kontaminuar të këtyre
lumenjve.

3.5.3. Bakteri Helikobakter pylori
Për analizimin e bakterit Helikobakter pylori (Anti H. pylori) në llojet e peshqve, Rutilus rutilus dhe
Carassius gibelio, në tre lumenj të Kosovës: Sitnica, Lepenci dhe Lumbardhi i Prizrenit, mostrat e
peshqve (gjithsej 45) janë marr gjatë periudhës Mars-Tetor të viteve 2013-2014, sipas metodes së
aplikuar, elektropeshkimi (paisja sipas Hans Grassl GmbH). Analiza e këtij bakteri është realizuar
sipas metodës ELISA, sipas modelit (Cobas Core, Roche).
Analizat hematologjike, nga gjaku i peshqve, rezultuan se Anti H.Pylori nuk janë të pranishëm (0 %
Anti-H. pylori /100 % mostra peshqi). Pra prevalenca e infeksionit te bakterit Helikobakter pylori
rezultoi seronegative, sipas ELISA test. Po ashtu, gjatë hulumtimit tonë nuk është hasur ndonjë
ndërlidhje midis infeksionit nga H. pylori te peshqit e tre lumenjve të ndryshëm.
Vlen të theksohet se kampionet e peshqve të analizuara përfshijnë vetëm dy specie të ndryshme, me
numer të limituar 45 mostra, prandaj ky studim mund të zgjerohet me analizimin e të gjithë
habitatit të peshqve në lumenjtë përkatës. Duke plotësuar këtë studim, si i pari në Kosovë i kësaj
natyre, për të dhënë një pasqyrë sa më të plotë rreth mundësisë potenciale të infeksionit në peshqit e
lumenjve tjerë, nga bakteri H. pylori. Hulumtimet e tilla mund të ofrojnë prognozë epidemiologjike
të rëndësishme rreth infeksionit nga ky bakter, ngaqë çdo njeri mund të jetë subjekt i infeksionit
gjatë konsumimit direkt apo indirekt të ushqimit me origjinë nga peshqit.
Gjithashtu, edhe uji i lumenjve konsiderohet një rrugë e mundshme e transmetimit të infeksionit
nga bakteri H. pylori, veçanërisht në vendet në zhvillim.[313] Incidenca e këtij infeksioni tregon një
probabilitet më të lartë të fëmijët. Kjo mund të jetë si rezultat i shprehive higjienike si dhe një
ndjeshmëri të lartë të infeksionit nga H. pylori gjatë kësaj periudhe të jetës.[238][245] Analizimi i
bakterit H. pylori është i rëndësishëm edhe në ujërat e lumenjve, ngaqë përdorimi i tij përdoret në
vazhdimësi për kulturat bujësore. Kjo shton rëndësinë e monitorimit të tyre nga aspekti
mikrobiologjik. Nga ana tjeter, studimet tjera nuk tregojnë për ndonjë lidhje midis kontaminimit
bakteriologjik të ujit, në nivel të lartë apo të ulët, si dhe prezencës së infeksionit nga bakteri H.
pylori. Për më tepër, studimet dhe hulumtimet e kësaj natyre janë të nevojshëm për të dhënë një
vlerësim rreth mundësive potenciale të transmetimit të infeksionit nga bakteri H. pylori.
Nga 45 mostrat e peshqve të analizuara në hulumtimin tonë, 50% prej tyre ishin të llojeve Rutilus
rutilus dhe 50% të llojit Carassius gibelio. Mosha mesatare e peshqve konsiderohet 0.1 ± 1.4 vjeç.
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Tabela 54. Rezultatet e analizimit dhe serotipizimit të bakterit Helikobakter pylori (Anti.H Pylori) në llojet e peshqve R.
rutilus dhe C. gibelio
Komuna

Vendi i marrjes së
mostrave

Prizreni

Lumbardhi i Prizrenit

Shtërpca

Lepenci

Obiliq

Sitnica

1

Peshqit (R. rutilus
dhe C. gibelio)

n1

Metoda2

Bakteri Helikobakter pylori

ELISA

Ant - H. pylori (seronegative)

15
15

2 mL/gjak

15
2

n Numri i njësive reprezentative-kampioneve, m prevalenca e infeksionit te bakterit H. pylori rezultoi seronegative sipas metodes ELISA test .

Nëse analizohen rezultatet e hulumtimet të bakterit Helikobakter pylori me vlerat e metaleve të
rëndë në ujin e lumenjve Sitnica, Lepenci dhe Lumbardhi i Prizrenit, të cilat rezultuan në nivele të
larta të kadmiumit (Cd) dhe lehtësisht të rritura të Plumbit (Pb) krahasuar me vlerat standarte, sipas
Organizatës pranë Kombeve të Bashkuara (FAO), konsiderojmë se këto metale mund të kenë
ndikuar në prevalencën e këtij bakteri. Dihet se metalet e rënda mund të jenë një rrezik potencial
për njerëzit dhe kafshët.[134]
Bakteri Helikobakter pylori është shumë i ndjeshëm ndaj metaleve të rëndë me aktivitet
antimikrobial p.sh bizmutit, i cili është i njohur me efektin e tij mbi asimilimin e hekurit bakterial.
Analizimi i bakterit H. Pylori, pas ekspozimit ndaj këtij metali, ka treguar për limitim domethënës
të sasisë së hekurit. Ndryshime të ngjashme morfologjike dhe fiziologjike të membranave të
baktereve janë vërejtur pas rritjes së nivelit të hekurit, kufizimi i të cilit inkibon rritjen e baktereve.
Këto ndryshime, janë vërejtur edhe të bakteret hekur-limituese, ku metabolizmi i tyre përmirësohet
me shtimin e hekurit në kulturat e baktereve.[219]
Nivelet e larta të kontaminantëve në ekosistemin e ujit të lumenjve shkaktojnë, përveç të tjerash,
edhe rritje të kërkesës biologjike për oksigjen (BOD) prandaj metalet e rëndë e degradojnë
kualitetin e ujit.[61][162] [58]
Nga analizat tona, të realizuara në lumenjtë Sitnica, Lumbardhi i Prizrenit dhe Lepenci, mund të
konkludojmë se H. pylori nuk ishte e pranishme në serumin e gjakut të peshqve, Rutilus rutilus dhe
Carassius gibelio, të gjitha mostrat ishin anti-H.pylori negativ. Mungesa e bakterit Helikobakter
pylori në mostrat e gjakut të peshqve nuk mund të pasqyrojë cilësinë e ujit të këtyre lumenjve sipas
aspektit mikrobiologjik, për arsye të pranisë së kolektorëve të ujërave të patrajtuara.
Teknikat molekulare tipike, siç është ribtyping ose limitimi (restriksioni) i gjatësisë së fragmentit të
polimorfizmit, mund të ndihmojnë për të sqaruar mekanizmin e transmisionit të bakterit H. pylori.
Ndërsa për hulumtuesit epidemiologjikë të transmisionit të bakterit H. Pylori, është e nevojshme
njohja e korrelacionit mes të faktorëve të rrezikut dhe infeksionit nga kjo baktere.
Si alternativë për të parandaluar mundësinë e infeksionit direkt të peshqve (ndërsa indirekt edhe
infeksionin human) nga bakteri H.pylori është monitorimi profesional i kontaminimit të lumenjve,
masat e biosigurisë për të ruajtur shëndetin e biotes, në ekosistemin e caktuar ujorë.
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4. PËRFUNDIME

1. Gjendja e ujërave të lumenjve Sitnica, Lumbardhi i Prizrenit dhe Lepenci në dimensionet e
“shëndetit natyror” nuk qëndron mirë, për faktin se, burimet ujore janë në mungesë e sipër
nga ana tjetër, ndodh kontaminimi dhe degradimi sistematik në mungesë të një sistemi
efektiv të menaxhimit dhe të mbrojtjes së tyre.
2. Parametrat fiziko-kimikë, në ujin e lumenjve: Sitnica, Lumbardhi i Prizrenit dhe Lepenci,
kanë rezultuar brenda kufijve standardë, përjashtuar vlerat e rritura të NO2 dhe lehtësisht në
rritje të NO3, HCO3 dhe CO3.
3. Metalet e rënda në ujërat e lumenjve, Sitnica, Lumbardhi i Prizrenit dhe Lepenci, kanë
rezultuar brenda limiteve standarte, me përjashtim të vlerave të larta të Kadmiumit (Cd) dhe
vlerave lehtësisht në rritje të Plumbit (Pb).
4. Rezultatet e indikatorëve mikrobiologjikë në ujin e lumenjve, Sitnica, Lumbardhi i Prizrenit
dhe Lepenci; Koliformet totale (KT) Streptokoket fekale (SF) Pseudomonas aeruginosa
(BP) dhe bakteri Sulfur reduktuese sporogjene (SRB) treguan vlera standarde, ndërsa numri
i përgjithshëm i Baktereve të gjalla (LB) rezultoi me vlera lehtësisht të rritura.
5. Mungesa e indikatorëve mikrobiologjikë, përkundër prezencës së kolektorëve të ujërave të
patrajtuara, mund të jetë ndikuar prej metaleve të rëndë, posaçërisht Cd dhe Pb, të cilët kanë
degraduar florën bakteriale në ujin e lumenjve përkatës.
6. Analizat e metabolitëve biokimikë e fiziologjikë si, Proteinat totale (TP), Glukoza
plazmatike (Glu), Alaninë transaminaza (ALT) dhe Aspartat transaminaza hepatike (AST),
në serumin e gjakut te peshqit Rutilus rutilus dhe Carassius gibelio në lumin Sitnica
rezultuan me ndryshime domethënëse (p<0.05) krahasuar me peshqit në lumenjtë Lepenci
dhe Lumbardhi i Prizrenit.
7. Nga analizimi bakteriologjik në traktin gastrointestinal të peshqit, Rutilus rutilus dhe
Carassius gibelio në lumenjtë Sitnica, Lumbardhi i Prizrenit dhe Lepenci, nuk janë izoluar
bakteret Salmonella Spp., dhe Shigella spp., si dhe as bakteret Koliforme dhe Mezofile.
8.

Mungesa e baktereve në traktin gastrointestinal të peshqve nuk e justifikon pastërtinë e
peshqve sipas aspektit mikrobiologjik, ngase ndikimi i metaleve të rëndë, mund të ketë
ndikuar në florën bakteriale të tyre.

9. Prevalenca e bakterit Helikobakter pylori (Anti-H. pylori) në serumin e gjakut te peshqit,
Rutilus rutilus dhe Carassius gibelio (në lumenjtë Sitnica, Lumbardhi i Prizrenit dhe
Lepenci) rezultoi seronegative.
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5. REKOMANDIME

-

Rekomandohet avancimi i metodave dhe dinamika e monitorimit të ndotjes së ujit në
lumenjtë: Sitnica, Lumbardhi i Prizrenit dhe Lepenci, si dhe biotës së tyre, sidomos peshqve
si organizma bioindikatorë.

-

Rekomandohen studime institucionale të biotës ujore (peshqve) si dhe impakti i tyre në
aspektin human. Analizimi i peshqve në aspektin metabolik, (metabolomikët dhe
proteomikët) gjenetik dhe histopatologjik (mikronukleuset) ofron pasqyrë më të plotë rreth
metabolizmit dhe profilit gjenetik të tyre, ndikuar nga stresi i ndotjes.

-

Teknikat molekulare tipike siç është ribtyping ose limitimi (restriksioni) i gjatësis së
fragmentit të polimorfizmit, mund të ndihmojë për të sqaruar mekanizmin e transmisionit të
bakterit Helikobakter pylori në peshq, me këtë edhe në njerëzit si konsumues të tyre.

-

Rënia kritike në numrin e peshqve, në lumenjtë, Sitnica, Lumbardhi i Prizrenit dhe Lepenci,
kërkon kujdes të shtuar institucional ndaj këtij resursi natyror.

-

Studimet e tilla ofrojnë shembuj konkret sensibilizues, për përmirësimin e gjendjes së ujit të
lumenjve përkatës, si dhe biotës së tyre, apo bioremedimin biologjik.
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8. PËRMBLEDHJE

Metalet e rënda si Arseni (As) Kadmiumi (Cd) Plumbi (Pb) dhe Merkuri (Hg) janë toksikë si për
njerëzit, ashtu edhe për organizmat e tjerë, me theks të veçantë peshqit. Edhe pse disa metale janë
esencial, mirëpo në doza të mëdha kanë efekte toksike duke shfaqur ndikime fiziologjike,
metabolike dhe mutagjenike në organizmat e gjallë. Peshqit, si organizma ujorë, janë mjaft të
ndjeshëm ndaj metaleve të rëndë, të cilët mund të ndikojnë negativisht në proceset fiziologjike dhe
të akumulohen në inde, organe dhe muskuj, duke shfaqur efekte toksike në tërë organizmin. Me
rritjen e sasisë së metaleve të rënda në ekosistemin tokësor, ato mund të hyjnë në ciklin
biogjeokimik, duke ndikuar në shfaqjen e toksicitetit në organizmat ujorë, me theks të veçantë
peshqit. Ky studim ka për qëllim ofrimin e një pasqyre sa më të plotë ( bateri biomarkerësh) mbi
aspektet mikrobiologjike, parametrat fiziko-kimikë (përfshirë metalet e rënda) të ujit, ndikimin
mikrobiologjik e biokimik në peshq si dhe në zinxhirin trofik human. Analizat fiziko-kimike të ujit
të lumenjve Sitnica, Lumbardhi i Prizrenit dhe Lepenci, kanë rezultuar brenda standardeve
(përjashtuar rritjen e vlerës së NO2 dhe lehtësisht në rritje të NO3, ndërsa vlera të afërta me kufijtë
standart kanë treguar HCO3 dhe CO3). Gjithashtu nivelet e metaleve të rënda në ujërat e tre
lumenjve kanë rezultuar në kufijtë standardë, përveç vlerave të larta të Cd dhe vlerave lehtësisht të
rritura të Pb. Po ashtu është analizuar cilësia mikrobiologjike e ujit të tre lumenjve të
lartëpermendur, përmes monitorimit të parametrave mikrobiologjikë, si: Koliformet totale (KT),
Koliformet fekale (KF), numrit të përgjithshëm të baktereve të gjalla (LB), Streptokoket fekale (SF)
pastaj Pseudomonas aeruginosa dhe bakteri Sulfur reduktuese sporogjene (SRB). Bazuar në
rezultatet e fituara gjatë studimit tonë, konkludojmë se numri i baktereve përkatëse, është brenda
vlerave të lejuara sipas standardeve, rekomanduar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH).
Infeksionet me Salmonella spp dhe Shigella spp. kanë qenë prej kohësh një sfidë serioze.
Hulumtimet mikrobiologjike të kryera në traktin gastrointestinal te peshqit Rutilus rutilus dhe
Carassius gibelio tregojnë mungesë të baktereve Salmonella Spp. dhe Shigella spp. Gjithashtu
metabolitet biokimikë e fiziologjikë, si niveli i proteinave totale (TP), glukoza plazmatike (Glu),
alaninë transaminaza (ALT) dhe aspartat transaminaza hepatike (AST) në serumin e gjakut te
peshqit Rutilus rutilus dhe Carasius gibelio në lumin Sitnica, rezultuan me ndryshime domethënëse
(p <0.05) të vlerave, në krahasim me lumin Lepenci dhe Lumbardhi i Prizrenit. Po ashtu prevalenca
e bakterit Helikobakter pylori (Anti H.pylori) në plazmën e gjakut te peshqit Rutilus rutilus dhe
Carasius gibelio rezultoi seronegative.

Fjalët kyçe: Lumi Sitnica, Lepenci, Lumbardhi i Prizrenit, bateri e biomarkerëve, metabolitët
biokimikë dhe indikatorët mikrobiologjikë
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9. ABSTRACT

Heavy metals such as Arsenic (As) Cadmium (Cd) Lead (Pb) and Mercury (Hg) are toxic to
humans, animals as well as for other aquatic organisms, including fishes. All heavy metals, in spite
some of them are essential micronutrients, exert their toxic effects on living organisms through
metabolic and physiological interferences, and mutagenesis in living organisms. Fishes as aquatic
organisms are very sensitive on heavy metals pollution, which in turn can affect the physiological
processes and accumulate in tissues, organs and muscles, having its toxic effects on the whole
organism. Increasing levels of heavy metals in terrestrial ecosystems may results in in their entry in
the biogeochemical cycle, causing toxicity in aquatic organisms, particularly fishes. This study
aims to provide a whole clear overview (battery of biomarkers) about microbiological quality, and
physico-chemical characteristics (including heavy metals) of water and their microbiological and
biochemical effects on fishes, as well as in trophic chain. Physico-chemical analysis in the rivers of
Sitnica, Lepenci and Lumbardhi i Prizrenit resulted to be within the standards (excluding an
increase of NO2 and NO3 levels, while some other measured parameters-HCO3 and CO3-were close
to standards). Additionally, the levels of heavy metals in waters of three above mentioned rivers
resulted within standards, except for Cd and Pb, which both were elevated. Microbiological quality
analysis of the respective rivers waters were done by microbiological monitoring of following
parameters such as number of total coliforme (TC), fecal coliforme (FC), total number of viable
bacteria (LB) fecal streptococci (FS), pseudomonas aeruginosa species (BP) and sulfur reduction
endospore formers (SRB). Based on the results obtained in our study, we can conclude that the
number of relevant bacteria is within values allowed by the standards as recommended by the
World Health Organization (WHO). Infections with Salmonella spp. and Shigella spp. have been a
serious challenge for a long time. Microbiological investigations carried out in the gastrointestinal
tract of fish Carassius gibelio and Rutilus rutilus shown a lack of bacteria Salmonella spp. and
Shigella spp. Also biochemical and physiological metabolites, such as the level of total protein
(TP), plasma glucose (Glu), alanine transaminase (ALT) and aspartate transaminase (AST) of
Rutilus rutilus and Carasius gibelio from the Sitnica River, resulted in significant differences (p
<0:05), compared to those from the rivers Lumbardh and Lepenci. In addition, the prevalence of
Helicobacter pylori bacteria (Anti H. pylori) in the blood plasma of peshqit Rutilus rutilus dhe
Carasius gibelio resulted seronegative.
Keyword: Sitnica, Lepenci and Lumbardhi i Prizrenit rivers, battery of biomarkers, biochemical
metabolites and microbiological indicators
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