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PARATHËNIE
Me këtë dizertacion kemi dashur të paraqesim një kontribut modest në fushën e
monitorimit dhe vlerësimit të cilësisë mikrobiologjike të ujërave të dy lumenjve, Drino e
Vjosë, liqenit të Viroit, si dhe të cilësisë mikrobiologjike të kulturave bujqësore (sallatë
jeshile, qepë dhe majdanoz), që ujiten me ujin e tyre dhe konsumohen të freskëta.
Dy dekadat e fundit jo vetëm në botë por edhe në Shqipëri, po i kushtohet një
vëmendje gjithnjë e më e madhe cilësisë së ujërave të lumenjve dhe kulturave bujqësore
që ujiten me ujin e këtyre lumenjve dhe konsumohen të freskëta, lidhur me problemet që
ato mund të shfaqin te shëndeti i njeriut.
Në këtë këndvështrim, studimi ynë u përqëndrua në përcaktimin dhe monitorimin
stinor të indikatorëve mikrobialë (Koliformë fekalë dhe Streptokokë fekalë) në ujërat e dy
lumenjve dhe liqenit në studim, të indikatorëve mikrobialë (Koliformë fekalë dhe
Streptokokë fekalë) dhe mikroorganizmave heterotrofë te kulturat bujqësore (sallatë
jeshile, qepë dhe majdanoz) që ujiten me ujin e këtyre lumenjve, në përpunimin e të
dhënave të përftuara, si dhe në përcaktimin e faktorëve potencialë ndotës.
Ky studim nuk do të realizohej pa mbështetjen e disa profesorëve, kolegëve dhe
miqve të mi, të cilët nuk janë përmendur këtu.
Falenderimet e mi të veçanta janë për:
- udhëheqësen time, Prof. As. Dr. Klementina Puto, për dashamirësinë, ndihmën
dhe përkushtimin e treguar ndaj meje, duke më dhënë vazhdimisht sugjerimet dhe
këshillimet e duhura në punën studimore 3- vjeçare dhe në përgatitjen e temës së
dizertacionit;
- bashkëstudenten dhe shefen e Departamentit të Bioteknologjisë, Prof. As. Dr
Ariola Bacu;
- punonjësen e Laboratorit të Departamentit të Mikrobiologjisë, Entela Azemaj, e
cila me ka dhënë një mbështetje dhe ndihmë të madhe në kryerjen e analizave
mikrobiologjike të mostrave te marra në studim;
- familjen time dhe familjen e bashkëshortit tim për ndihmën, përkrahjen dhe
mirëkuptimin e vazhdueshëm.
Kjo punë shkencore në terren si pjesë e pandashme me natyrën, do të doja të
transmetonte tek dy vajzat e mia (Marinën dhe Emin) energjinë pozitive, këmbënguljen
dhe forcën për sfidat e së ardhmes së tyre.
Nuk do të realizoja ekspeditat në terren pa ndihmën e bashkëshortit tim, Robertit, i
cili i ka dhënë vlerë të dyfishtë punës ekploruese në terren, jo gjithmonë të thjeshtë.
Në kujtim të babait tim të paharruar, Kostaqit, që nuk jeton më dhe gjithmonë ka
qenë mbështetës dhe inkurajues në çdo hap të jetës sime.
JU FALEMINDERIT TË GJITHËVE!

Çiljeta PIRO (Mitre)
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HYRJE
Uji i lumenjve dhe liqeneve është një nga burimet hidrike më të rëndësishme në
Shqipëri. Rëndësia e këtyre ekosistemeve ujore është e lidhur ngushtë me vlerat
ekologjike, rolin e ujit në ruajtjen e biodiversitetit, si dhe me vlerat për krijimin e
mjediseve piktoreske, rekreative dhe shpirtërore. Uji është gjithashtu një burim i paçmuar
për ujitje, akuakulturë, lundrim, shumë procese industriale etj.
Lumenjtë Drino dhe Vjosë, si dhe liqeni i Viroit janë ndër burimet hidrike më të
rëndësishme në rajonin jugor të Shqipërisë, me vlera të mëdha mjedisore, ekonomike dhe
sociale. Dy lumenjtë Drino dhe Vjosë, pasi hyjnë në Shqipëri nga Greqia (nga ku
burojnë), bashkohen në Tepelenë dhe më pas, së bashku, rrjedhin për t’u derdhur në
detin Adriatik. Të dy lumenjtë karakterizohen nga diversiteti biologjik i ekosistemeve dhe
i peisazheve, duke ofruar larmi të popullatave bimore dhe shtazore, ku bëjnë pjësë edhe
organizmat indikatorë për vlerësimin e gjendjes mjedisore dhe biodiversitetit.
Një nga sfidat mjedisore, me të cilat është ndeshur Shqipëria vitet e fundit është
cilësia mikrobiologjike e ujërave të lumenjve, si dhe e kulturave bujqësore që
konsumohen të freskëta dhe ujiten me ujin e këtyre lumenjve. Megjithëse lumenjtë Drino,
Vjosë dhe liqeni i Viroit jane konsideruar në dy dekadat e fundit si ekosistemet ujore më
pak të ndotur në Shqipëri, faktori antropogjen e ka ushtruar dhe vazhdon ta ushtrojë
ndikimin e tij në rrjedhën e tyre nëpërmjet:
Urbanizimit;
Shkarkimeve urbane;
Mbetjeve spitalore;
Derdhjes së ujërave të zeza;
Erozionit;
Shpyllëzimeve abuzive;

Hapjes së tokave të reja
bujqësore;
Ndërtimeve të shumta;
Nxjerrjes së zhavorrit dhe rërës
nga shtrati i lumenjve;
Prishjes së biodiversitetit etj.

Shtimi i aktivitetit njerëzor dhe rëndësia e daljes në pah të cilësisë së ujërave nga
këndvështrimi shkencor solli si domosdoshmëri studimin mikrobiologjik të cilësisë së
ujërave të këtyre dy lumenjve, të cilët përdoren edhe për ujitje. Kjo cilësi e ujit të tyre
ndikon në shëndetin dhe aktivitetin e njeriut, prandaj aktivitetet e tij me ujin e lumenjve
duhet të jenë të sigura. Vëmendje e veçantë duhet t’i kushtohet rreziqeve që i kanosen
shëndetit të njeriut nga ndotjet e lumenjve, kryesisht nga shkarkimet në ta të ujërave të
zeza të patrajtura më parë (Bartram, 2000). Cilësia e ujërave te lumenjve është e lidhur
ngushtë me karakteristikat mikrobiologjike dhe fiziko-kimike të tyre dhe të gjithë këta
faktorë bashkëveprojnë me njeri - tjetrin për t’i dhënë ujit karakteristika të ndryshme
(Wade et al., 2006).
Ndotja e ujërave të lumenjve është një kërcënim si për ekosistemet natyrore, ashtu
dhe për shëndetin e njeriut.
Direktivat e Kuadrit Ujor 76/160/EEC dhe 2006/7/EC të Parlamentit Europian
parashtrojnë tek shtetet anëtare të Bashkimit Europian, arritjen e statusit të mirë sasior
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dhe cilësor të të gjithë tërësisë ujore (duke përfshirë ujërat detare deri në 0.5 km nga
bregu) deri në vitin 2015 (Council Directive 76/160/EEC; Directive 2006/7/EC).
Nga ana tjetër, në Shqipëri, ashtu si në shumë vende të botës, po merren nisma që
inkurajojnë konsumatorët për të përdorur gjithnjë e më shpesh produktet e freskëta
bujqësore. Ështe e rëndësishme që konsumimi i këtyre produkteve të freskëta bujqësore
të jetë gjithnjë e në rritje, jo vetëm për arsye shëndetësore, por edhe ekonomike. Perimet
janë ndër produktet më të pasura me vitamina, minerale dhe fibra. Ato luajnë një rol
mjaft të rëndësishëm në shëndetin e njeriut, duke ndihmuar në parandalimin e
sëmundjeve të tilla si diabeti, sëmundjet e zemrës, kanceri, të cilat janë 3 sëmundjet me
shkallën më të lartë të vdekshmërisë në botë. Organizata e Bujqësisë dhe Ushqimit (FAO)
rekomandon një sasi konsumi prej të pakten 400 g perimesh dhe frutash të freskëta në
ditë, duke marrë parasysh rëndësinë e tyre në dietën ushqimore të njeriut. Konsumimi i
perimeve dhe frutave, deri në vitin 2020 parashikohet të rritet nga 24% në 27%. Kërkesat
gjithnjë e në rritje për konsumimin e këtyre produkteve të freskëta, së bashku me aspektin
shëndetësor kanë çuar në rritjen e prodhimit dhe tregëtisë së tyre (Jobling et al., 1998;
Lucier, 1998; Sloan, 2000).
Kriteret mikrobiologjike të cilësisë së kulturave bujqësore konsiderohen të një
rëndësie të veçantë për sigurinë e shëndetit të njeriut. Kontaminimi i perimeve të freskëta
paraqet një shqetësim të veçantë, pasi shumë prej tyre konsumohen të freskëta, pa ndonjë
përpunim paraprak, i cili mund të eliminonte ose reduktonte rreziqet mikrobiologjike në
shëndetin e njeriut. Perimet e freskëta mund të kontaminohen në çdo fazë të rritjes,
procesimit, tregtimit, manipulimit apo ruajtjes së tyre. Praktikat jo të rregullta të
fermerëve shpesh njihen si burime të kontaminimit mikrobiologjik të perimeve (Beuchat,
2002; Harris et al., 2003; Breidt, 2006).
Edhe uji i lumenjve Drino dhe Vjosë përdoret nga fermerët për ujitjen e produkteve
bujqësore, kryesisht perimeve të freskëta, pa marrë parasysh faktin nëse ky ujë plotëson
apo jo standartet e përcaktuara për ujërat sipërfaqësore. Për më tepër, uji i lumenjve nuk
trajtohet para se të përdoret për ujitje, pasi ai mund të jetë i ndotur me ndotës
mikrobiologjikë, që në shumicën e rasteve janë me origjinë urbane, industriale, bujqësore
etj. Në përgjithësi, mbetjet urbane dhe kryesisht ujërat e zeza nuk i nënshtrohen një
procesi pastrimi para se të derdhen në ujërat e lumenjve. Perimet e freskëta mund të
kontaminohen kryesisht nga uji i lumenjve i përdorur për ujitje, por edhe nga plehrat
organike, pesticidet, jashtëqitjet e bagëtive që kullosin në fusha etj. Uji i lumenjve i
përdorur për ujitje, i kontaminuar nga ndotës mikrobiologjike, mund të jetë burimi
kryesor i mikroorganizmave patogjene që kontaminojnë perimet e freskëta në fusha
(Ibenyassine et.al., 2012). Ndotja mikrobiologjike është një aspekt shumë i rëndësishëm i
kontaminimit të perimeve të freskëta, për shkak se ajo është rruga kryesore e transmetimit
të mikroorganizmave patogjene nga ushqimi te njeriu, që konsumon këto perime. Një
sërë sëmundjesh gastrointestinale dhe helmime shkaktohen nga konsumimi i perimeve të
freskëta të kontaminuara nga patogjenë bakterialë, viruse dhe parazitë të zbuluar tek to
(Tyrell et al., 2006; Rai & Tripathi, 2007). Patogjenët e perimeve të kontaminuara
shkaktojnë sëmundjet humane si: kolera (Vibrio cholerae), tifoja (Salmonella typhi),
dizanteria (Shigella), salmoneloza (Salmonella) dhe gastroenteritet (Escherichia coli,
x
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Campylobacter jejuni, Giardia lamblia). Në vitin 2000, Agjencia e Standardeve të
Ushqimit në Angli ka raportuar se helmimet me origjinë ushqimore iu takonin sallatave të
ndryshme dhe perimeve, duke u renditur kështu pas helmimeve të shkaktuara nga mishi i
pulës dhe mishi i kuq (Food Standard Agency Departmental Report,UK 2001). Gjatë vitit
2004 në Australi, zarzavatet dhe sallata shkaktuan 2 ndër 118 intoksikacione, duke
rezultuar në 34 persona të prekur dhe tre hospitalizime (OZFoodNet, 2004).
Vlerësimi i parametrave fiziko-kimike dhe mikrobiologjike të ujërave të lumenjve
ka qënë objekt studimi edhe i shumë shkencëtarë të huaj si: Bezuidehot et al., 2002;
Servais et al., 2005; Bitton G., 2005; Dere et al., 2006; Kirschner et al., 2009; Hacioglu
N., 2009; Purnell et al., 2011 etj.
Po kështu, objekt studimi i shumë shkencëtareve të huaj kanë qenë edhe sfidat e
ujitjes së kulturave bujqësore me ujërat e lumenjve si: Westcot, 1997; Tyrell et al., 2006;
Rai & Tripathi, 2007; Harrington, 2009 etj.
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RËNDËSIA DHE QËLLIMI I STUDIMIT
Lumenjtë Drino dhe Vjosë, si dhe liqeni i Viroit janë burime hidrike me përdorime
të ndryshme si ujitje, akuakulturë, lundrim, turizëm etj. Gjatë dy dekadave të fundit, këto
burime hidrike kanë qënë nën ndikimin e vazhdueshëm të veprimtarive të pakontrolluara
antropogjene dhe natyrore, të cilat kanë ndikuar negativisht në ekosistemet natyrore të
tyre.
Në këto rrethana, vlerësimi i ndotjes mikrobike dhe cilësisë së ujit të tyre merr një
rëndësi të veçantë. Duke u bazuar në Direktivat e Parlamentit Europian 76/160/EEC e
2006/7/EC për cilësinë mikrobiologjike të ujërave sipërfaqësore, EC/2073/2005 për
cilësinë mikrobiologjike të perimeve dhe frutave që konsumohen të fresketa, si dhe duke
pasur parasysh rëndësinë që kanë studimet e vazhdueshme të ekosistemeve ujore
natyrore, siguria ushqimore e konsumatorit dhe shëndeti publik, qëllimi i studimit ishte:
Vlerësimi në mënyrë periodike stinore i ndotjes mikrobike të ujit të
lumenjve Drino dhe Vjosë, në pikëprerjen e tyre (Qarku Gjirokastër), si dhe
impakti i ujit të këtyre lumenjve në kulturat bujqësore (sallatë jeshile, qepë dhe
majdanoz) që ujiten me të dhe konsumohen të freskëta.

OBJEKTIVAT E STUDIMIT
Vlerësimi në mënyrë periodike stinore i cilësisë mikrobiologjike të ujit të
lumenjve Drino, Vjosë dhe liqenit të Viroit.
Vlerësimi në mënyrë periodike stinore i cilёsisё mikrobiologjike të
perimeve të freskëta, që ujiten me ujin e lumenjve Drino dhe Vjosë.
Ndërgjegjësimi i fermerëve dhe konsumatorëve lidhur me faktin se çdo
kulturë bujqësore që tregtohet, mund të jetë një burim potencial i patogjenëve të
ndryshëm, të cilët mund të shkaktojnë helmime serioze ushqimore, duke rrezikuar
shëndetin publik.
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KAPITULLI I
1.1 CILËSIA MIKROBIOLOGJIKE E UJËRAVE SIPËRFAQËSORE
Lumenjtë në ditët e sotme janë një burim i rëndësishëm ujor. Ata luajnë një rol kyç
dhe kanë ndikim të madh në shumë aspekte jetësore. Por për fat të keq, ata ndoten
vazhdimisht nga kanalizimet e shumta, mbetjet urbane dhe aktivitetet e ndryshme të
njeriut, të cilat ndikojnë në cilësinë mikrobiologjike dhe në karakteristikat fiziko – kimike
të tyre (Figura1.1). Rritja e popullësisë njerëzore, lëvizjet demografike, industrializimi i
shpejtë, praktikat bujqësore individuale dhe shkarkimet masive të ujërave të zeza të
patrajtuara në lumenj kanë çuar në përkeqësimin e cilësisë së ujërave sipërfaqësore.
Mikroorganizmat janë përgjegjëse për proceset më të mëdha të qarkullimit të
elementeve në tokë dhe në mjediset ujore. Mikroorganizmat që shkaktojne sëmundje në
njerëz dhe kafshë përhapen në ujërat e lumenjve nëpërmjet shkarkimit të ujërave të zeza
të patrajtuara, reshjeve etj. Sot është e pamundur të monitorohet përhapja e çdo
mikroorganizmi patogjen që mund të jetë i pranishëm në ujërat e lumenjve. Shqetësimi
kryesor janë mikroorganizmat patogjene, që transmetohen nëpërmjet feçeve dhe janë në
gjendje të shkaktojnë epidemi nëpërmjet ujërave të kontaminuara me to (UNECE, 2003).

Patogjenët

Ndotësit
kimikë

SHKAKTARËT E
NDOTJES SË UJIT

Ndotësit
makroskopikë

Figura 1.1. Shkaktarët e ndotjes së ujit
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1.1.1 Indikatorët mikrobialë të cilësisë së ujërave sipërfaqësore
Cilësia mikrobiologjike e ujërave sipërfaqësore përcaktohet kryesisht nga
monitorimi i pranisë së mikroorganizmave patogjene, duke u mbështetur në identifikimin
e treguesve të ndotjes fekale. Por përcaktimi i llojeve të ndryshme të mikroorganizmave
patogjene në ujërat e lumenjve dhe liqeneve është i vështirë, kërkon kohë dhe shumë
shpenzime. Për këtë arsye, studimi dhe vlerësimi i cilësisë mikrobiologjike të ujërave të
tyre bëhet nëpërmjet përcaktimit të indikatorëve mikrobialë, të cilët japin informacion për
mundësinë e ndotjes fekale të këtyre ujërave. Testi i përcaktimit të indikatorëve
mikrobialë, siç janë Koliformët fekalë dhe Streptokokët fekalë është i shpejtë dhe me
kosto të ulët, krahasuar me testin për mikroorganizmat dhe patogjenët specifike (Meays et
al., 2004; Jeng et al., 2005; Directive 2006/7/EC). Këta indikatorë mikrobialë të ndotjes
fekale, të cilët përdoren si tregues të cilësisë higjienike të ujit duhet të përmbushin disa
kritere. Në radhë të parë, ata duhet të jenë gjithmonë prezentë dhe në numër të madh në
materialet fekale të njerëzve ose kafshëve me gjak të nxehtë, si dhe duhet të zbulohen
lehtë me anë të metodave të thjeshta dhe nuk duhet të shumohen në ujërat natyrale.
Gjithashtu, një rëndësi të veçantë ka fakti se prania, largimi apo pastrimi i tyre në
proceset e trajtimit të ujit duhet të jenë të njëjta me atë të mikroorganizmave patogjene.
Treguesi kryesor i përshtatshmërisë së ujit për përdorime të ndryshme është prania
ose mungesa, si dhe numri i indikatorëve bakterialë: Koliformë fekalë dhe Streptokokë
fekalë. Këto grupe bakteresh konsiderohen si indikatorët më të rëndësishëm të
kontaminimit të mundshëm të ujit të lumenjve nga shkarkimi në to i ujërave të zeza të
patrajtuara, për shkak se këto baktere gjenden normalisht në traktin gastro – intestinal të
njeriut dhe të kafshëve me gjak të ngrohtë dhe ekskretohen jashtë nëpërmjet feçeve (EPA,
2005b; Bitton, 2005). Megjithëse shumica e këtyre baktereve nuk janë të dëmshme dhe
jetojnë normalisht në traktin tretës, disa prej tyre janë patogjene për njerëzit. Nëse uji
përmban baktere të tilla mbi normat e lejuara, atëhere themi se ai është i ndotur nga
pikëpamja mikrobiologjike. Sot studiuesit mendojnë se sa më i lartë është numri i
Koliformëve fekalë dhe Streptokokëve fekalë, aq më e madhe është mundësia e pranisë së
mikrorganizmave patogjene. Prania e këtyre indikatorëve bakterialë në ujërat e lumenjve
dëshmon për një prani të mundshme të mikroorganizmave patogjene si baktere, viruse
dhe protozoarë, që gjithashtu jetojnë në aparatin tretës të njeriut dhe të kafshëve me gjak
të ngrohtë dhe që dalin jashtë me anë të feçeve (Giannoulis et al., 2005; Wade et al.,
2006; Sinclair et al., 2009). Këto mikroorganizma patogjene që jetojnë në traktin gastro intestinal të njerëzve dhe të kafshëve me gjak të ngrohtë si: Escherichia coli, Salmonela,
Shigella, Vibrionet, Hepatiti A dhe D, Giardia intestinales mund të kontaminojnë ujin
nese feçet bien ne kontakt me të (Gemmel & Schmidt, 2012). Në të njëjtën kohë, këto
ujëra të kontaminuara mund të jenë në gjendje të shkaktojnë sëmundje serioze ose
epidemi tek njerëzit që përdorin këto ujëra për ujitje të kulturave bujqësore, peshkim,
notim etj. (UNECE, 2003; Mehaffey et al., 2005). Në këtë mënyrë, ato mund të
transmetojnë sëmundje humane si kolera (Vibrio cholerae), tifoja (Salmonella typhi),
shigeloza (Shigella), salmoneloza (Salmonella sp.) dhe gastroenterite (Campylobacter
jejuni, Escherichia coli, Giardia lamblia) etj. (Rabie & Curtis, 2006).
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Uji është shumë i rëndësishëm për jetën, por shumica e njerëzve nuk kanë
mundësinë për ta pastruar atë dhe një pjesë e tyre vdesin nga infeksionet bakteriale. Në
terma të përgjithshëm, rreziqet më të mëdha mikrobike janë te lidhura me përdorimin e
ujit të kontaminuar, i cili është ndotur nga materialet fekale të njerëzve dhe kafshëve
(Cabral, 2010). Raste me infeksione të shkaktuara nga përdorimi i ujit të kontaminuar nga
bakteret patogjene janë raportuar nga vende të ndryshme të botës, shpeshherë duke
shkaktuar edhe epidemi që kanë çuar deri në vdekje (Angulo et al., 1997). Sipas OBSH
rreth 80% e të gjitha sëmundjeve dhe mbi 1/3 e vdekjeve në vendet në zhvillim
shkaktohen nga përdorimi i ujit të kontaminuar (WHO, 2004). Ashtu si sëmundjet e tjera,
edhe sëmundjet e shkaktuara nga përdorimi i ujit të kontaminuar kanë efekte negative në
zhvillimin social dhe ekonomik të një vendi (Patricia et al., 2009).
1.1.1.1 Koliformët fekalë
Koliformët fekalë ose Koliformët thermotolerantë janë baktere aerobe ose anaerobe
fakultative, Gram negative, oksidazë - negative, në formë shkopi, josporoformuese
(Doyle & Erickson, 2006). Ato janë përcaktuar tradicionalisht si koliformë që
fermentojnë laktozën (me ß galaktozidazë) në 44 ± 0.5°C, në një mjedis me kripra biliare
brenda 48 orësh duke prodhuar acid dhe çliruar gaz (Payment et al., 2003; WHO, 2008).
Në mungesë të oksigjenit molekular, këto mikroorganizma përdorin fermentimin si mjet
alternativ të mbijetesës (Berg, 2000; Chapelle & John, 2001). Koliformët fekalë
përfshijnë baktere me origjinë fekale si gj. Escherichia, si dhe baktere me origjinë jo
fekale si: gj. Enterobaktere, gj. Klebsiella, gj. Citrobakter.
Escherichia coli bën pjesë në familjen Enterobakteriacae dhe rendin Eubacteriales.
Bakteret që i përkasin gjinisë Escherichia janë fakultative anaerobe, Gram negative dhe
mund të rriten në kushte aerobe ose anaerobe (Chapelle & John, 2001). Bakteret e gj.
Escherichia janë të lëvizshme në saje të flagjelëve peritrikë dhe nuk formojnë spore për
të mbijetuar në kushtet e pafavorshme të mjedisit (Todar, 2002). Ato janë të pakapsuluara
dhe rriten mirë në terrene të zakonshme në temperaturë nga 10°C - 45°C. Temperatura
optimale është 37°C. Kolonitë tipike të Escherichia colit dallohen zakonisht lehtë nga
pamja e tyre karakteristike në terrene të ndryshme, sepse ato fermentojnë laktozën.
Escherichia coli është bakter fakultativ anaerob dhe është pjesë e florës bakteriale
në zorrët e njerëzve dhe kafshëve. Ajo gjendet me shumicë në fekale 10 - 100 milion
qeliza bakteriale/gram (ndërkohë kujtojmë se bakteret strikte anaerobe në fekale ndodhen
në sasi 100 herë më shumë) dhe shumica e shtameve të E. colit janë jopatogjene, duke
jetuar në zorrët e njerëzve të shëndetshëm dhe kafshëve në mënyrë harmonike me to.
Megjithatë, sterotipe të caktuara luajnë rol në sëmundjet ekstra - intestinale të zorrëve, aq
sa infektojnë traktin urinar (Scheutz & Strockbine, 2005) apo shkaktojnë infeksione të
organeve të brendshme si cistite, pielite, meningite, peritonite, septicemi etj. (Andoni,
2009).
Shkarkimet e ujërave të zeza të patrajtuara në ujërat e lumenjve dhe liqeneve janë
burim i mikroorganizmave fekalë, duke përfshirë patogjenët që shkaktojnë sëmundje.
Prania e E.colit është një tregues i fortë i ndotjes nga ujërat e zeza me origjinë organizmat
me gjak të ngrohtë (Alam, 2006).
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E.coli O157:H7 është një nga 100 llojet e bakterit E.coli, i cili prodhon një toksinë
të fuqishme dhe mund të shkaktojë sëmundje të rënda. Infeksioni me këtë bakter mund të
shkaktojë diarre me gjak dhe dhimbje barku (Todar, 2007). E.coli O157:H7 është e lidhur
me epidemitë, që lidhen me përdorimin e ujit të kontaminuar. Ky shtam është izoluar në
ujërat sipërfaqësore dhe nëntokësore (Hamner et al., 2007) dhe është i aftë të mbijetojë në
ujë për ditë dhe javë të tëra.
1.1.1.2 Streptokokët fekalë
Edhe Streptokokët fekalë i përkasin tradicionalisht indikatorëve mikrobialë të
ndotjes fekale. Streptokokët fekalë janë baktere Gram - pozitive, oksidazë negative, koke
që nuk formojnë spore, anaerobe fakultative, të cilat rriten në 35°C në terren me kripra
biliare dhe sodium azide.
Enterokokët intestinalë (E.faecalis, E.faecium, E.avium dhe E.gallinarum) janë
Streptokokë fekalë që rriten në prani të 6.5% NaCl në temperaturën 45°C. E.faecalis dhe
E.faecium janë të pranishme në feçet e njerëzve dhe të kafshëve (Klein, 2003; Kuhn,
2003). Enterokokët intestinale janë në gjendje të mbijetojnë më gjatë se E.coli (Payment
et.al., 2003; WHO, 2008).
Përqëndrimet e Streptokokëve në feçet e njeriut në përgjithësi janë më të ulëta se
Koliformët, ndërsa në feçet e kafshëve Streptokokët fekalë në përgjithësi tejkalojnë
Koliformët fekalë (Wilson, 2005). Në ujërat e zeza urbane, Streptokokët fekalë priren të
jenë të pranishëm në përqëndrime 10 - 100 herë më pak se Koliformët fekalë (Sinton et
al., 1998). Duke u nisur nga ky fakt është propozuar raporti i njehsimit të Koliformëve
fekalë me Streptokokët fekalë (Kf/Sf) si një mënyrë për të dalluar natyrën e ndotjes
bakteriale të ujërave nga feçet e njeriut apo nga feçet e kafshëve me gjak të ngrohtë (Scott
et al., 2002; Dofour et al., 2012). Kështu, raporti Kf/Sf përdoret për të përcaktuar
origjinën e ndotjes së ujit. Nëse raporti është Kf/Sf >4, atëherë ndotja ka origjinë nga feçet
e njeriut. Nëse ky raport është Kf/Sf <0.7 ndotja ka origjinë nga feçet e kafshëve me gjak
të ngrohtë dhe nëse ky raport është Kf/Sf = 0.7 ÷ 4, ndotja është e përzier nga feçet e
njeriut dhe të kafshëve me gjak të ngrohtë.
1.1.1.3 Heterotrofët dhe bakteret patogjene oportuniste
Mikroorganizmat heterotrofë përfaqësojnë baktere aerobe ose anaerobe fakultative,
që përftojnë karbonin dhe energjinë nga përbërjet organike.
Ky grup përfshin baktere Gram negative, që i përkasin gjinive si: Pseudomonas,
Aeromonas, Klebsiella, Flavobacterium, Enterobacter, Citrobacter, Proteus,
Acitenobacter, Alcaligenes, Moraxella. Disa anëtarë të ketij grupi që bëjnë pjesë në
familjen Enterobacteriaceae janë baktere patogjene oportuniste, të cilat janë
mikroorganizma që mund të shkaktojnë sëmundje vetëm në kushte të caktuara. Ato janë
në gjendje të shkaktojnë infeksione tek personat me shkallë imuniteti të ulët si fëmijët e
vegjël, të moshuarit, të sëmurët kronikë etj. Këto specie bakterore patogjene oportuniste,
të pranishme në ujërat sipërfaqësore, i përkasin disa gjinive si gj.Enterobacter,
gj.Pantoea, gj.Serratia, gj.Proteus, gj.Citrobacter etj. Këto baktere kanë kërkesa të
ndryshme për t’u shumuar dhe për të shkaktuar infeksione te njerëzit (Muytjens, et al.,
1984; Tryland et al., 1998).
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Enterobacter cloacae është bakter patogjen nozokomial, i cili mund të merret
nëpërmjet lëkurës, traktit gastrointestinal, traktit urinar etj. Megjithatë, disa specie të
Enterobaktereve, sikurse është Enterobacter sakazaki janë patogjenë oportunistë për
njerëzit. Enterobacter gergoviae është bakter patogjen oportunist dhe mund të izolohet
nga trakti respirator, trakti urinar dhe gjaku, por mund të izolohet edhe nga mjedisi siç
janë ujërat e zeza, toka dhe ushqimet.
Pantoea spp. është bakter Gram negativ, që i përket familjes Enterobakteriaceae.
Ky bakter është i njohur si patogjen oportunist te njerëzit me imunitet të ulët duke
shkaktuar infeksion te plagët, gjaku dhe infeksionet e traktit urinar dhe izolohet zakonisht
nga feçet e njerëzve dhe kafshëve (Winn et al., 2006). Pantoea agglomerans është bakter
oportunist patogjen te njerëzit me imunitet të ulët, shkakton infeksione të plagëve, të
gjakut, urinës etj.
Citrobacter spp. janë pjesë e familjes Enterobacteriaceae, bacile, anaerobë
fakultativë. Citrobacter spp mund të gjenden në tokë, ujë, ujëra të zeza, ushqime dhe
traktet intestinale të njerëzve dhe kafshëve (Wang et al., 2000). Citrobacter freundii është
bakter patogjen opportunist, përgjegjës për një numër të lartë infeksionesh. Njihet si
shkaktar i një numri të madh infeksionesh nozokomiale të traktit respirator, traktit urinar,
gjakut etj. Ky bakter, megjithëse infektiv për njerëzit, luan një rol pozitiv në mjedis.
C.freundii është përgjegjës për reduktimin e nitrateve në nitrite, si dhe luan rol të
rëndësishëm në biodegradimin e acidit tanik që përdoret për regjien e lëkurëve.
Klebsiellae pneumoniae është patogjen oportunist për njerëzit dhe kafshët dhe është
i pranishëm zakonisht në traktin gastro-intestinal. Gjendet i pranishëm në ujërat e zeza, në
ujërat e ndotura dhe në tokë. Kafshët shtëpiake siç janë gjedhët dhe kuajt janë bujtësit
kryesorë për Klebsiella spp. Higjiena jo e mirë mund të ndikojë në kontaminimin e
burimeve ujore me Klebsiella spp (Podschun et al., 2001). Raoultella ornithinolytica
është i njohur si ornitinë pozitive dhe mund të haset shpeshherë edhe me emrin
Klebsiellae oxytoca. R. ornithinolytica është shkaktar i helmimeve nga histaminat
nëpërmjet peshqve (Stock & Widemann, 2001).
Pseudomonas aeruginosa edhe pse klasifikohet si një mikroorganizëm aerob është
konsideruar nga shumë studiues si mikroorganizëm anaerob fakultativ. P. aeruginosa
mund të degradojë hidrokarburet aromatike si metilbenzenet, të cilat janë nënproduktet e
naftës dhe përdoren zakonisht si hollues për smaltrat dhe ngjyrat, si dhe në prodhimin e
drogave dhe kimikateve. Metilbenzenet janë konsideruar si ndotësit mjedisorë që janë të
pranishëm në atmosferë, në ujërat nëntokësore dhe sipërfaqësore, si dhe në tokë (Todar,
2004). P.aeruginosa mund të degradojë toluenin, formën më të thjeshtë të metilbenzenit,
prandaj ky bakter mund të përdoret në kontrollin e ndotjes. Për këto specifika që zotëron,
P. aeruginosa gjendet kudo në florën e lëkurës, në tokë, ujë, bimë, njerëz, kafshë, ujëra të
zeza dhe spitale (Todar, 2004).
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1.1.2 Direktivat e BE-së për klasifikimin e ujërave sipërfaqësore, bazuar në
parametrat mikrobiologjike të tyre
Në bazë të Direktivës Kuadër të Ujit, shtetet anëtare të Bashkimit Europian janë të
detyruar të vlerësojnë dhe raportojnë për statusin ekologjik të të gjitha hapësirave ujore
(duke përfshirë ujërat detare deri në 0,5 km nga bregu) deri më 2015 (WFD,
2000/60/EC).
Direktiva e BE-së për cilësinë e ujërave sipërfaqësore (Council Directive
76/160/EEC) synon të sigurojë që ujërat e brigjeve dhe atyre nëntokësore, që përdoren
zakonisht për larje të mos përmbajnë ndotje bakteriale dhe kimike, të cilat mund të
paraqesin rrezik për shëndetin e njeriut (Tabela 1.1). Direktiva është aprovuar në vitin
1976 dhe është një nga ligjet mjedisore më të vjetra të BE-së, e cila ka shërbyer në
përmirësimin e qëndrueshëm të cilësisë së ujërave sipërfaqësore përreth Europës, siç
tregohet edhe nga Raportet Vjetore të Komisionit për ujërat sipërfaqësore, i cili
publikohet çdo pranverë.
Tabela 1.1. Direktiva e vjetër 76/160/EEC për ujërat sipërfaqësore

Parametër
Koliformë fekalë
(MPN/100ml)
Streptokokë fekalë
(MPN/100ml)

Cilësi e mirë
100

Cilësi e detyrueshme
2000

100

-

Marrëveshjet ndërmjet Këshillit të Europës dhe Parlamentit Europian kanë bërë të
mundur rishikimin e Direktivës së Ujërave Sipërfaqësore në mënyrë që ajo të përshtatet
me standardet e tanishme. Në këtë mënyrë, Parlamenti Europian dhe Këshilli i Bashkimit
Europian, në shkurt të vitit 2006 miratuan për vendet anëtare të Bashkimit Europian
Direktivën 2006/7/EC (Directive 2006/7/EC) për menaxhimin e cilësisë së ujërave
sipërfaqësore për larje, ku përcaktohen normat mikrobiologjike për cilësi të ndryshme të
ujërave të larjes si më poshtë (Tabela 1.2):
Tabela 1.2. Direktiva e re 2006/7/EC për ujërat sipërfaqësore

Parametër
Enterokokë intëstinalë
CFU/100ml
Escherichia coli
CFU/100ml

Cilësi e
Cilësi e
shkëlqyeshme
mirë
(A)
(B)

Cilesi e
mjaftueshme
(C)

200(*)

400(*)

330(**)

500(*)

1000(*)

900(**)

CFU/100ml = Njësitë Koloni formuese/100ml
(*) bazuar në 95 % të vlerësimit
(**) bazuar në 90% të vlerësimit
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Kërkesa kryesore në lidhje me cilësinë e ujërave sipërfaqësore për përdorim publik
është se ato duhet të jenë të “shëndetshme” për t’u përdorur. Direktiva e re e BE-së për
ujërat e larjes (2006/7/EC) siguron në kohë informacion për publikun gjatë sezonit të
larjes, me një detyrim për shtetët anëtare për të shpërndarë informacionin në mënyrë
aktive dhe të menjëhershme për cilësinë e ujit për banjo. Direktiva 2006/7/EC parashikon
marrjen e mostrave nga data 15 Maj deri 30 Shtator. Në kushte normale, Koliformët
fekalë dhe Strepokokët fekalë duhet të përcaktohen një herë në dy javë ose në muaj,
ndërsa në raste të veçanta më shpesh. Në veçanti, njoftimet për ndalimin ose këshillimin
kundër larjes duhet të jenë të shpejta dhe lehtësisht të identifikueshme
(http://ec.europa.eu/environment/watwr/watwrbathing /signs. htm). Gjatë sezonit të larjes
direktiva e BE rekomandon vendosjen e tabelave me simbolet përkatëse me qëllim
informimin e publikut për vendet ku lejohet larja ose ndalohet ajo (Figura 1.2 dhe 1.3).

Cilësi e shkëlqyeshme
uji për larje

Cilësi e mirë uji për
larje

e shkëlqyeshme
e mirë
e mjaftueshme
e varfër

e shkëlqyeshme
e mirë
e mjaftueshme
e varfër

Cilësi e mjaftueshme
uji për larje

Cilësi e dobët uji për
larje

e shkëlqyeshme
e mirë
e mjaftueshme
e varfër

e shkëlqyeshme
e mirë
e mjaftueshme
e varfër

Figura 1.2. Simbolet informuese për klasifikimin e ujit për larje

Larje e ndaluar

Figura 1.3. Simbol informuese për ndalim banje
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1.2 TREGUESIT FIZIKO - KIMIKË TË UJËRAVE SIPËRFAQËSORE
Elementët inorganike janë të pranishme në të gjithë ujërat sipërfaqësore dhe sasia e
tyre në këto ujëra ndikohet nga toka, shkëmbinjtë, mineralet dhe ndotësit që janë në
kontakt me ujin ( Haxhimihali & Jana, 2002). Ndotës apo “pollutant” quhet një substancë
që në mjedis ndodhet në përqëndrime më të larta se niveli natyror i saj, si rezultat i
veprimtarisë njerëzore dhe paraqet një rrezik të dukshëm për mjedisin (Çullaj, 2005).
1.2.1 Temperatura
Temperatura e ujërave sipërfaqësore mund të luhatet sezonalisht, sepse varet
fuqimisht nga klima (Viessman & Hammer, 1993). Temperatura e ujit është e
rëndësishme për shkak se ajo luan një rol shumë të rëndësishëm në përmbajtjen e
oksigjenit të tretur në të, në rritjen dhe mbijetesën e mikroorganizmave, në aktivitetin e
biotës ujore dhe në shpejtësinë e shumë reaksioneve kimike (Çullaj et al., 2009). Me
rritjen e temperaturës ulet sasia e oksigjenit të tretur në ujë. Oksigjeni i tretur në ujë
vlerën më të ulët e ka në verë. Po kështu, temperatura ndikon në aktivitetin biologjik, në
proceset e rritjes dhe seleksionimin natyror të organizmave, që jetojnë në ujërat e
lumenjve dhe liqeneve.
1.2.2 Përcjellshmëria elektrike
Përcjellshmëria elektrike është matja e përmbajtjes së joneve në një lëng (Gray,
2004). Përcjellshmëria në ujë vlerësohet nga prania e mbetjeve inorganike të tretura të
tilla si: klorure, nitrate, sulfate dhe anionet fosfat ose natrium, magnez, kalcium, hekur
dhe katione alumini. Komponimet organike si vaj, fenol, alkool dhe sheqerna nuk kryejnë
përcjellshmëri elektrike shumë të mirë dhe për këtë arsye kanë një përcjellshmëri të ulët
kur janë në ujë. Përcjellshmëria, gjithashtu është e ndikuar nga temperatura. Uji i ngrohtë
ka përcjellshmëri të lartë, për këtë arsye, përcjellshmëria raportohet në 25°C.
Përcjellshmëria elektrike natyrore e ujërave sipërfaqësore, që nuk janë nën ndikimin e
aktivitetit të njeriut varet kryesisht nga gjeografia e zonës, nga lloji i shkëmbit ose i tokës
me të cilin uji bie në kontakt. Ajo ndryshon edhe nga lloji ose sasia e aktiviteteve
biologjike, që ndodhin në ujërat sipërfaqësore. Për shembull, një shkallë e lartë e
dekompozimit të lëndës organike gjatë proceseve biologjike ndikon në përcjellshmërinë
elektrike të ujit. Gjithashtu, ndryshimet sezonale të aktiviteteve biologjike në ujë ndikojnë
në variacionet stinore të niveleve të përcjellshmërisë. Por përcjellshmëria elektrike e
ujërave sipërfaqësore ndikohet gjithashtu edhe nga aktiviteti i njeriut. Ndotësit e
ndryshëm të ujërave sipërfaqësore, si rezultat i këtij aktiviteti mund të rritin ose të ulin
vlerat e saj (Mehaffey et al., 2005).
1.2.3 Aciditeti dhe baziciteti (pH)
Niveli i pH tregon nëse uji është acid apo bazik dhe ky nivel i pH në ujë mund të
ndryshojë shijen e tij. pH nuk ka shumë ndikim në biotën bimore, por ndikon në
tretshmërinë e shumë lëndëve kimike, përfshirë dhe fosforin (Çullaj et al., 2009). Arsyet
e ndryshimeve natyrale të pH janë proceset e fotosintezës, frymëmarrjes dhe
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dekompozimit që ndodhin në ujë. Procesi i fotosintezës kryhet me pjesëmarrjen e joneve
hidrogjen, gjë që shkakton rritje të vlerave të pH, ndërsa proceset e frymëmarrjes dhe
dekompozimit kryhen në pH të ulëta. Vlerat e pH janë më të larta gjatë orëve me diell
dhe gjatë periudhës së lulëzimit të algave. Ky parametër paraqet një ndikim të madh në
zhvillimin e reaksioneve kimike, si dhe në vendosjen e ekuilibrave biologjikë në ujërat e
lumenjve ose liqeneve.
1.2.4 Oksigjeni i tretur në ujë
Përqëndrimi i oksigjenit të tretur në ujë varet drejtpërdrejt nga temperatura. Me
rritjen e temperaturës ulet sasia e oksigjenit të tretur në ujë.Oksigjeni i tretur vlerën më të
ulët e ka në verë. Vlerat e oksigjenit të tretur në ujë varen nga kushtet atmosferike, nga
fotosinteza e bimëve ujore, si dhe nga proçeset metabolike që zhvillohen në lumenj e
liqene (Bekteshi, 2000). Ky komponent kimik i tretur në ujë eshte kritik për mbijetesën e
organizmave ujore, siç janë peshqit. Sasia e oksigjenit të tretur në ujë ndryshon me
depozitimin e lëndëve organike në lumenj, sidomos pas shirave të vrullshëm dhe
përmbytjeve (Kannel et al., 2007).

1.3 CILËSIA MIKROBIOLOGJIKE E KULTURAVE BUJQËSORE, QË
KONSUMOHEN TË FRESKËTA
Cilësia e mirë e jetës së njeriut është objektivi kryesor në të gjithë botën në ditët
tona. Jeta e shëndetshme është e lidhur ngushtë me mjedisin ku jetojmë dhe me sigurinë e
ushqimeve që konsumojmë, veçanërisht të ushqimeve që konsumohen të freskëta.
Konsumimi i kulturave bujqësore të freskëta po rritet vazhdimisht, për shkak të
ndërgjëgjesimit të njerëzve për një dietë ushqimore të shëndetshme (Anon, 2007). Është e
rëndësishme që këto kultura bujqësore të mos jenë të kontaminuara nga mikroorganizma
patogjene, të cilët kanë një impakt të madh në shëndetin publik (Puto, 2012).
Mikroorganizmat e lidhura me produktet bujqësore, që konsumohen të freskëta janë
studiuar nga shumë studiues të huaj gjatë viteve të fundit (Heard 2002; Harris et al.,
2003; Breidt, 2006; Tyrell et al., 2006; Rai & Tripathi, 2007; Harrington, 2009). Fokusi
gjithnjë në rritje rreth mikrobiologjisë së këtyre produkteve ka ndodhur për shkak të
rritjes se përdorimit të kulturave bujqësore që konsumohen të freskëta dhe rreziqeve që
ato paraqesin në shëndetin publik, sepse mund të shkaktojnë sëmundje të ndryshme.
Gjatë dy dekadave të fundit është vënë re një lidhje midis këtyre sëmundjeve dhe
përdorimit të kulturave bujqësore që konsumohen të freskëta (Sivapalasingam et al.,
2004). Sipas Sivapalasingum et al., 2004 rezulton se sallata jeshile është një nga
produktet, me të cilën lidhen më së shumti shpërthimet epidemike me origjinë ushqimore.
Prej këtyre shpërthimeve rreth 60 % lidhen me patogjenë bakterialë, 20 % me viruset, 16
% me parazitët dhe 4 % me kimikatet dhe helmet.
Një sërë sëmundjesh gastrointestinale dhe helmime janë shkaktuar nga konsumimi i
perimeve të freskëta të kontaminuara nga patogjenë bakterialë, viruse dhe parazitë të
zbuluar në to (Tyrell et al. 2006; Rai & Tripathi 2007; Sou et al., 2011). Organizmat
patogjene të evidentuara në perimet që konsumohen të freskëta janë: Salmonella spp.
(Sivapalasingam et al., 2004; Seymour and Appleton, 2001); Shigella spp., Escherichia
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coli, Escherichia coli O157:H7 (Stopforth et al., 2004); Campylobacter jejuni (Gillespie
et al., 2003; Brandl et al., 2004); Listeria monocytogenes (Crepet et al., 2007);
Clostridium botulinum, Bacillus cereus, Aeromonas spp. (Neyts et al., 2001; Isonhood
and Drake, 2002). Këta patogjenë të identifikuar në perimet e kontaminuara shkaktojnë
sëmundje humane si kolera (Vibrio cholerae), tifoja (Salmonella typhi), dizanteria
(Shigella), salmoneloza (Salmonella) dhe gastroenterite (Escherichia coli, Campylobacter
jejuni, Giardia lamblia) (Marijke Lotter, 2010). Ato mund të çojnë deri në shpërthime
epidemike (EFSA, 2013). Me pak përjashtime, një shpërthim epidemik përkufizohet si
një incident ku dy ose më shumë persona përjetojnë të njëjtën sëmundje me origjinë
ushqimore. Problemet e lidhura me patogjenët në perimet e freskëta janë raportuar dhe
vazhdojnë të raportohen kudo në botë (Tabela 1.3) (Raicevic et al., 2010).
Tabela 1.3. Shpërthime epidemike të lidhura me konsumimin e perimeve dhe frutave të freskëta
të kontaminuara (Raicevic et al., 2010)

Organizmi shkaktar

Lloji i
perimes ose
frutit

Rastet

Vendi

Burimi i
ndotjes

Uji ujitës
?

2006
Escherichia coli O157:H7
Salmonella Typhimurium

Spinaqi
Domatet

199
185

Escherichia coli O157:H7
Escherichia coli O157:H7
4 shpërthime të
Norovirusit

Sallata jeshile
Sallata jeshile
Mjedra

77
87
43

SHBA
SHBA &
Kanada
SHBA
SHBA
Suedi

?
?
Import nga
Kina

2005
Escherichia coli O157:H7
Norovirus

Sallata jeshile
Mjedra

120
500

Suedi
Danimarke

Norovirus
Salmonella Typhimurium
DT 104
Salmonella Typhimurium
DT 104
Salmonella Javiana &
Salmonella Braenderup
Salmonella Thompson

Mjedra
Sallata jeshile

5
96

France
Angli

Sallata jeshile

56

Finlande

Domate

561

Roka

12

SHBA &
Kanada
Norvegji

Salmonella Newport

Sallata jeshile

386
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Hepatiti A

Qepa e njomë

400

USA

Mungesa e
higjienës gjatë
vjelies

Gjithashtu, mund të përmendim helmimet me origjinë ushqimore të ndodhura vitet
e fundit prej E. coli 0157:H7, në vitet 2006, 2007, 2011, ku më së shumti ishin të
kontaminuara perime të tilla si: spinaqi, perimet e gjelbra dhe kastraveci. Në vitin 2006,
një shperthim epidemik i shkaktuar nga E. coli 0157:H7 është i lidhur me konsumimin e
spinaqit (CDC, 2006). Kjo epidemi preku 199 njerëz në 26 shtete të SHBA, midis të
cilëve 102 (51%) u hospitalizuan, 31 (16%) u prekën nga sindroma uremike hemolitike
dhe 3 prej tyre humbën jetën. Një tjetër shpërthim epidemik është ai i shkaktuar përsëri
nga shtami E. coli 0157:H7 në Suedi i lidhur me konsumimin e sallatës jeshile të ujitur
me ujë të kontaminuar (Söderström et al., 2008). Ndër perimet më të prekura në helmimet
me origjinë ushqimore janë: sallata jeshile, domatja, spinaqi dhe majdanozi (Çoku et al.,
2011).
Ashtu si në rastet e studimit të kontaminimit të mundshëm të ujit, edhe në rastet e
studimit të perimeve, si indikatorë mikrobialë të mundshëm të kontaminimit të tyre
përdoren Koliformët fekalë dhe Streptokokët fekalë.

1.3.1 Burimet e kontaminimit të kulturave bujqësore
1.3.1.1 Impakti i ujitjes së kulturave bujqësore me ujëra sipërfaqësore
Rreth 10% e popullësisë sot në botë përdor ujërat sipërfaqësore për ujitjen e
kulturave bujqësore (WHO, 2006). Por uji i lumenjve përdoret shpeshherë nga fermerët
për ujitjen e produkteve bujqësore, kryesisht perimeve të freskëta, pa pasur parasysh
faktin nëse ky ujë plotëson apo jo standardet e përcaktuara për ujërat sipërfaqësore. Për
më tepër, uji i lumenjve nuk trajtohet para se të përdoret për ujitje, sepse ai mund te jetë i
ndotur me ndotës mikrobiologjikë, që në shumicën e rasteve janë me origjinë urbane,
industriale etj. Në përgjithësi, mbetjet urbane dhe kryesisht ujërat e zeza nuk i
nënshtrohen një procesi pastrimi, para se të derdhen në ujërat e lumenjve apo liqeneve.
Uji i lumenjve i përdorur për ujitje, i kontaminuar nga ndotës mikrobiologjikë mund të
jetë burimi kryesor i mikroorganizmave patogjene, baktere, viruse dhe parazitë, që
kontaminojnë perimet e freskëta në fusha (Ibenyassine et.al., 2012). Kur toka ujitet nga
uji i kontaminuar i lumenjve, ndotësit mikrobiologjikë kalojnë te perimet. Ndotja
mikrobiologjike vazhdon në të njëjtën mënyrë gjatë vjeljes së perimeve, vazhdon gjatë
kohës së tregtimit, kur shpesh tregtimi i tyre bëhet edhe në rrugë jashtë çdo lloj standardi.
Edhe tregtarët që tregtojnë perime në rrugët pranë lumenjve, i spërkatin ato me ujin e
ndotur të tyre, në mënyrë që t’i mbajnë ato të freskëta. Ndotja mikrobiologjike është një
aspekt shumë i rëndësishëm i kontaminimit të perimeve të freskëta për shkak se ajo është
rruga kryesore e transmetimit të mikroorganizmave patogjene nga ushqimi tek njeriu, që
konsumon këto perime (Tshivhandekano I., 2005). Nga 500 mostra uji të studiuara të
përdorura për ujitjen e perimeve të fresketa në Kanada, 25% e tyre ishin të kontaminuara
me E.coli dhe Streptokokë fekalë (Okafo et al., 2003; Steele et al., 2005).
Mikroorganizma patogjene si Salmonella (Solomon et al., 2002; Pianetti et al., 2004;
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Stine et al., 2005; Takkinen et al., 2005), E.coli (Riordan et al., 2001; Steele et al., 2005)
dhe Hepatiti A (Solomon et al., 2002 ; Stine et al., 2005) janë izoluar prej ujërave
agrikulturale të ndryshme dhe prej kulturave bujqësore të ujitura me to. Duffy el al., 2005
zbuloi se 9% e mostrave të marra në studim në Texas, SHBA kishin Salmonella. Në
Zelandën e Re E.coli dhe Campylobacter spp. janë izoluar respektivisht në 75% dhe 12%
të rasteve të analizuara (Close et al., 2008). Në një studim në Hollandë 11% e mostrave
të analizuara rezultuan me baktere fekale, ndërkohë që E.coli 0157:H7 u izolua në 3% të
tyre (Schets et al., 2005). Zakonisht kontaminimi i këtyre ujërave i atribuohet
kontaminimit fekal, si pasojë e pranisë së gjësë së gjallë në zonat përreth dhe prej vetë
njeriut, në qoftë se ai nuk tregohet i kujdesshëm (Pianetti et al., 2004, Steele et al., 2005).
Kontaminimi i perimeve me E.coli 0157:H7, Salmonella spp dhe L.monocytogenes nga
uji realizohet përmes sistemit të rrënjëve, nga ku organizmat mund të migrojnë më pas në
indet e ngrënshme të perimeve. Studimet tregojnë se në Europën Perëndimore dhe në
Amerikën Veriore rreth 10% e fëmijëve nën 10 vjeç të infektuar nga përdorimi i
produkteve bujqësore të kontaminuara nga E.coli 0157:H7 vuajnë nga sindroma
hemolitike dhe gjysma e tyre i nënshtrohen dializës, ndërsa rastet e vdekjeve shkojnë
zakonisht 3-5% (Adams & Moss, 2000). Për pasojë mund të themi që cilësia e ujit të
përdorur në procesin e ujitjes se kulturave bujqësore, që konsumohen të freskëta luan një
rol parësor përsa i përket sigurisë ushqimore (Song et al., 2006; Mandrell, 2011).
1.3.1.2 Toka
Një burim potencial për patogjenët humanë të tillë si: L. monocytogenes,
Clostridium, Salmonella dhe E.coli 0157:H7 në kulturat bujqësore që konsumohen të
freskëta është edhe toka (Guo et al., 2002; Ogden et al., 2002; Nicholson et al., 2005;
Gale, 2005; Mehaffey et al., 2005). Era është mekanizmi kryesor, përmes së cilës dherat
bien në kontakt me perimet e ndryshme. Kontaminimi i këtyre të fundit nga dherat mund
të ndodhë edhe si pasojë e reshjeve (Guo et al., 2002).
1.3.1.3 Plehërimi
Gjatë kultivimit të produkteve bujqësore përdoren tipe të ndryshme plehrash
organike. Këtu përfshihen plehrat kimike (azot, fosfor dhe potas), plehra të përbëra,
plehra organike të kafshëve dhe materiale të përbëra me fekale humane. Nga shumë
studiues, të gjitha sa përmendëm më sipër janë konsideruar si burime të mëdha të
kontaminimit mikrobial për perimet dhe sallatat, sidomos në fazën e parë të vjeljes
(Suslow et al., 2003).
Tek plehrat organike të kafshëve mund të jenë të pranishëm patogjenë të tillë si:
Campylobacter (Blaser et al., 1980), Salmonella (Himathongkham et al., 1999), Listeria
(Skovgaard & Morgen, 1988) dhe E.coli 0157:H7 (Johannessen et al., 2002; Duffy,
2003).
Përdorimi i mbetjeve të patrajtuara dhe jo të përshtatshme në plehërimin e
produkteve bujqësore është një prej shkaqeve më të mëdha të shpërthimeve të
sëmundjeve me origjinë ushqimore. Një gjë e tillë ka çuar në formulimin e rregullave të
reja në vende të zhvilluara të botës për trajtimin e mbetjeve të kafshëve, para se ato të
përdoren për plehërimin e produkteve bujqësore.
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1.3.1.4 Pesticidet
Pesticidet përdoren rëndom në procesin e kultivimit të produkteve bujqësore.
Përdorimi i tyre konsiston në kontrollin e baktereve, myqeve, insekteve, krimbave etj. që
mund të shkaktojnë prishjen e produktit. Zakonisht pesticidet janë në formë pluhuri ose
lëngu dhe ndahen në: insekticide, fungicide dhe herbicide, të cilat kanë veprim specifik
ndaj popullatave të ndryshme.
Përpara përdorimit të tyre është e nevojshme tretja në ujë. Pesticidet e tretura mund
të jenë një ambient i përshtatshëm i mbijetesës dhe rritjes së mikroorganzimave të
ndryshëm, përfshirë këtu patogjenë të tillë si Salmonella, Shigella, E.coli 0157:H7 dhe L.
monocytogenes (Guan et al., 2001). Për pasojë, aplikimi i tyre mund të çojë pa dashje në
një kontaminim të mundshëm prej mikroorganizmave të ndryshëm të produkteve
ushqimore që kultivohen nga fermeri. Nga studimi i Guan et al., 2001 është gjetur se
aplikimi i pesticideve agro - kimike mund të jetë një burim i nënvlerësuar kontaminimi
me mikroorganizma patogjene. Në solucionet pesticide Salmonella spp ka rezultuar të
jetë patogjeni më i aftë për të mbijetuar, kurse Listeria spp rezulton të jetë më pak e aftë
(Guan et al., 2001). Kështu mund të themi se pesticidet e kontaminuara me baktere
patogjene mund të jenë burim kontaminimi për perimet apo frutat.
1.3.1.5 Zogjtë
Feçet e zogjve njihen si burim i kontaminuesve bakterialë, përfshirë këtu edhe
patogjenët me origjinë ushqimore, sikurse është Salmonella spp., C. jejuni (Leuchtefeld et
al., 1980; Kapperud & Rosef, 1983), Yersinia spp. (Kapperud & Rosef, 1983) dhe E.coli
0157:H7 (Wallace et al., 1997). Feçet e zogjve mund të kontaminojnë burimet e ujit, të
cilat më pas mund të ndikojnë direkt në cilësinë mikrobiale të produkteve të mbjella.
Madje, zogjtë mund të shkaktojnë edhe dëmtimin e produkteve bujësore përmes ngrënies
së pjesëve të tyre sipërfaqësore, duke bërë të mundur që mikroorganizmat të kenë akses
më të lehtë në indet e brëndshme të këtyre produkteve të dëmtuara.
1.3.1.6 Kafshët e fermës dhe ato shtëpiake
Kafshët janë një tjetër burim potencial kontaminimi për perimet duke përfshirë këtu
bagëtitë, zogjtë apo insektet e ndryshme. Kafshët, që kullosin përgjatë lumenjve ose
liqeneve, si dhe në tokat në afërsi të tyre janë shkak i ndotjes së ujit të tyre, uji i të cilëve
mund të përdoret për ujitje. Por edhe nëse pranë perimeve apo sallatave të mbjella do të
jenë të pranishme kafshë të ndryshme, mund të ndodhë një kontaminim përmes kontaktit
direkt me feçet e tyre, e cila mund të favorizohet edhe nga procesi i ujitjes (Mallin et al.,
2000; Nguyen & Carlin, 2000). Shpërthimet epidemike me origjinë ushqimore shpesh u
janë adresuar pranisë së kafshëve të ndryshme në ambientet ku sallatat apo perimet e
ndryshme rriten (Hilborn et al., 1999). Përsa i përket kafshëve shtëpiake si qeni, macja
dhe të tjera lloje kafshësh, përveç pulave, mund të jenë një burim potencial për
Campylobacter spp. (Mallin et al., 2000). Kështu mund të themi se të gjitha këto gjetje
tregojnë për një risk të lartë kontaminimi prej feçeve të kafshëve në përgjithësi, sidomos
në ato raste kur ata banojnë shumë afër lumenjve ose zonave të mbjella.
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Nga ana tjeter, insektet mund te luajnë një rol të rëndësishëm në shpërndarjen e
baktereve te produktet bujqësore të mbjella në fusha. Ndër insektet më të studiuara në
këtë drejtim janë mizat, të cilat kur mbartin patogjenë të tillë si Shigella, Salmonella dhe
E.coli 0157:H7 janë të afta t`i transmetojnë ato si te njerezit, ashtu edhe te sallatat apo
perimet e ndryshme (Olsen & Hammack, 2000; Mitchell & Hanks, 2009).
1.3.1.7 Krimbat dhe vezët e nematodëve
Produktet bujqësore mund të kontaminohen edhe nga krimbat (Caenorhabditis
elegans), të cilët mund të jenë të pranishëm në tokën ku këto produkte rriten. Salmonella
newport, e pranishme në plehrat organike të përdorura është vërejtur të jetë transmetuar
përmes krimbave në sipërfaqen e sallatës jeshile për 3 ditë (Kenney et al., 2006).
Nematodët e izoluar më shpesh në perime janë: Ascaris lumbricoides, Hookëorm,
Trichostrongylus, Trichuris trichura etj. Strongyloides lumbricoides, e evidentuar tek
perimet përbën një problem serioz, pasi ka dozë të lartë infektive dhe shkakton imunitet
të ulët tek bujtësi. Shkaktarë të kontaminimit prej tyre janë disa faktorë, ndër të cilët
mund te përmendim: praktikat jo të mira higjienike të bujqve, mungesat e mjediseve
higjienike dhe ambienteve për larjen e duarve etj.
1.3.2 Direktiva e BE-së për parametrat mikrobiologjike në produktet
bujqësore që konsumohen të freskëta
Çdo ditë e më shumë konsumatori shqiptar bëhet më i vetëdijshëm dhe ka më shumë
kërkesa për një "ushqim të sigurt", që do të thotë se produktet ushqimore, duke përfshirë
edhe ato bujqësore, duhet të prodhohen e tregtohen në mënyrë të sigurt, si dhe duhet të
të çertifikohen brenda normave të Bashkimit Europian. Parametrat mikrobiologjikë të
kulturave bujqësore konsiderohen si tregues të cilësisë për sigurinë e shëndetit publik.
Direktiva e Bashkimit Europian për cilësinë mikrobiologjike të perimeve dhe frutave që
konsumohen të freskëta synon vendosjen e niveleve të tilla, për të mbrojtur shëndetin e
konsumatorit (EC/2073/2005) (Tabela 1.4).
Tabela 1.4. Direktiva e Këshillit Europian EC/2073/2005 e 15 Nëntor 2005 mbi cilësinë
mikrobiologjike të perimeve dhe frutave që konsumohen të freskëta

Parametri
(perime ose fruta që
konsumohen të freskëta)

Niveli normal

Niveli maksimal i
pranueshëm

100CFU/g
1000CFU/g
Escherichia coli
CFU/g = Njësitë Koloni formuese për gram të materialit të analizuar
Escherichia coli – përfaqësuesi kryesor i Koliformëve thermotolerantë
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1.4 KARAKTERISTIKAT E LUMENJVE DRINO, VJOSË DHE TË
LIQENIT TË VIROIT
1.4.1 LUMI DRINO
1.4.1.1 Të dhëna të përgjithshme
Lumi Drino e ka burimin e tij në pjesën veriperëndimore të prefektures së Janinës,
në Greqi, afër fshatit Delvinaq dhe hyn në kufirin me Shqipërinë afër Kakavijës. Lugina e
Drinos shtrihet ndërmjet vargmaleve Lunxhëri - Bureto në Lindje dhe Malit të Gjerë e
pjesërisht maleve të Kurveleshit në Perëndim, me drejtim JL-VP (Figura 1.4). Gjatësia e
përgjithshme e tij nga kufiri shtetëror me Greqinë (Kakavije) deri në derdhje në Vjosë
(pranë Leklit në Tepelenë) është rreth 60 km. Gjerësia e luginës luhatet nga 1-2 km në
grykëderdhjen e Drinos deri në 10 km në sektorin e Palokastrës ku lugina zgjerohet
shumë. Ajo shtrihet midis 200-250m lartësi mbi nivelin e detit (Kabo, 1990). Arteri
kryesor hidrografik i luginës është lumi Drino, i cili është njëkohësisht dhe dega kryesore
e Vjosës, si nga gjatësia (84.6 km), ashtu dhe nga sipërfaqja e pellgut ujëmbledhës (1324
km²), me prurje mesatare vjetore 32.3 m³/s (Tabela 1.5) (Kabo, 1990).

Figura 1.4. Shtrirja e lumenjve Drino dhe Vjosë në territorin e Republikës së Shqipërisë
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Lumi Drino ka një lartësi mesatare të pellgut ujëmbledhës prej 746 m dhe pjerrësi
të pellgut nga 21-28 %. Lumi nga kufiri shtetëror (39°55'49.08"N/20°20'18.98"E) deri tek
ura e Subashit (40°12'33.02"N/20°5'26.53"E) rrjedh në një shtrat mjaft të gjerë me një
pjerrësi gjatësore relativisht të vogël 3 m/km, ndërsa pas kësaj zone deri në derdhje në
lumin Vjosë (40°16'56.23"N/20°2'29.22"E) lumi Drino hyn në një luginë të ngushtë me
një pjerrësi gjatësore të madhe (Kabo, 1990). Morfologjia, struktura, tektonika, relievi,
klima dhe biodiversiteti i luginës padyshim janë të lidhura me lumin Drino. Faktorë të
zhvillimit paleogjeografik, të ndërtimit gjeologjik, si dhe tërësia vepruese e faktorëve
ekzogjenë që janë të pranishëm dhe me impakt kryesor në modelin e relievit dhe
morfologjisë së luginës krijojnë larmi dhe kontraste mjaft të mëdha (Shkurti, 2009).
Tabela 1.5. Të dhëna të përgjithshme, morfometrike dhe limnologjike të lumit Drino

TË DHËNA TË PËRGJITHSHME
Gjatësia
Sipërfaqja e përgjithshme e luginës
Gjerësia maksimale
Amplituda maksimale e luginës
Amplituda minimale e luginës
Vlera mesatare e lartësisë së luginës
Pjerrësia e luginës
Temperatura mesatare vjetore në luginë
Temperatura mesatare vjetore në
pjesën kodrinore e malore
Temperatura mesatare e korrikut
Temperatura mesatare e janarit
Reshjet mesatare vjetore
Prurjet mesatare vjetore

VLERAT
84.6 km, brenda RSH 60km
1324 km²
brenda RSH 920 km²; 240km² reliev
fushor, 680km² reliev kodrinor e malor
10km
2155 m
123m
746m
21 – 28%
14O C
8O C
23O C
5,2O C
1900 – 2000mm
32.3m3/s

1.4.1.2 Gjeomorfologjia e lumit Drino
Nga ana gjeomorfologjike, formimet kryesore gjeologjike të lugines së lumit Drino
janë ato karbonatike të mesozoit. Këto depozitime i takojmë në kufirin lindor dhe
perëndimor të luginës së Drinos, të cilat ndërtojnë krahët dhe kulmet e strukturave malore
kufizuese (Mezini, 1985). Depozitimet terrigjene përbëjnë pjesën më të madhe të zonës
dhe shtrihen prej kufirit shtetëror në jug deri afër Tepelenës në veri. Strukturat antiklinale
përfaqësohen nga vargjet kryesore të zonës, kurse strukturat sinklinale përfaqësohen nga
lugina dhe ato përputhen me format aktuale të relievit. Proceset erozive janë më të
fuqishme në krahun e djathtë të luginës dhe kjo është e lidhur me thyerjen më të madhe të
shpateve lindore dhe praninë e formacioneve flishore. Relievi i kësaj lugine dallohet për
amplituda të mëdha që i kalojnë vlerat e 2000 m. Kuota më e ulët e saj gjendet në
grykëderdhjen e lumit Drino me 123 m, kurse kuota maksimale ndodhet në majën e
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Spilesë në malin e Lunxhërisë me 2155 m. Vlera mesatare e lartësisë prej 748 m tregon
për një mbizotërim të relievit kodrinor e malor. Vargmalet që e rrethojnë luginën janë:
Vargmali Lindor - Mali i Lunxhërisë - Mali i Buretos
Mali i Lunxhërisë shtrihet në vargun lindor me një gjatësi 30 km dhe gjerësi 4 – 7
km, fillon në Grykën e Këlcyrës dhe mbaron në Grykën e Suhës.
Mali i Buretos shtrihet nga Gryka e Suhës deri në kufirin shtetëror, me një gjatësi
rreth 15 km. Varg lindor është i ndërtuar nga gëlqerorë dhe më pak flishe. Relievi karstik
dhe ai akullnajor kanë ndikuar në modelimin e relievit të tij.
Një nga peisazhet më të bukura të tij është Fusha e Çajupit me origjinë tektoniko –
karstike. Në modelimin e tij një rol të rëndësishëm luajnë edhe përrenjtë malorë, përmes
transportimit dhe depozitimit të materialeve inerte në luginë.
Vargmali Perëndimor - Mali i Gjerë
Mali i Gjerë shtrihet pothuaj në vijë të drejtë në një gjatësi të përgjithshme rreth
25 km dhe një gjerësi rreth 8 km. Në këtë varg janë të shumta format karstike të
favorizuara këto nga prania e gëlqerorëve dhe shpatet e buta të tij. Mbi lartësitë 1700 m
vërehen gjurmë të veprimtarisë akullnajore, ujërat e të cilave gjatë rrjedhës së tyre kanë
formuar përrenj të thellë e të ngushtë deri në formë kanionesh, të cilët derdhen në lumin
Drino.
1.4.1.3 Klima
Lugina e Drinos karakterizohet nga prania e një klime tipike mesdhetare, me
ndikime të vogla kontinentale (Mezini, 1985). Në formimin e kushteve klimatike të
luginës së Drinos ndikon shumë pozicioni ndërmjet vargjeve malore, të cilat në dy skajet
e saj afrohen së tepërmi me njëri-tjetrin, duke e ngushtuar e mbyllur atë. Këtu ndikon
gjithashtu orientimi i përgjithshëm i saj JL-VP, i cili lejon erërat e ngrohta e të lagështa të
hyjnë në luginë. Por edhe erërat e ftohta kontinentale mund të hyjnë lirshëm nga pjesa e
sipërme e luginës. Prandaj në Luginën e Drinos ndihet si ndikimi i detit, ashtu edhe ai i
tokës (Kabo, 1990). Në luginën e lumit Drino bien mesatarisht gjatë vitit 1600 - 2000 mm
rreshje shiu dhe kanë regjim të çrregullt. Mesatarisht 215 mm reshje bien në periudhën e
thatë maj - shtator dhe 1480 mm reshje bien në periudhën e lagësht tetor - prill. Muaji me
më shumë reshje është dhjetori (337.1 mm), ndërsa ai me më pak është korriku (19.7
mm). Temperatura mesatare vjetore është 14°C, e muajit më të ngrohtë (korrikut) është
23°C dhe ajo e muajit më të ftohtë (janarit) është 5.2°C. Temperaturat mesatare
maksimale variojnë nga 10.0°C në janar në 31.9°C në korrik, ndërsa ato mesatare
minimale variojnë nga 0.4°C në janar deri në 15.3°C në korrik. Periudha e vegjetacionit
zgjat 8 muaj, nga 20 marsi deri në 20 nëntor. Veçori tjetër e klimës së luginës është edhe
prania e shpeshtë e mjegullës, e cila e mbulon atë mesatarisht 35 ditë në vit (Kabo,
1990).
1.4.1.4 Rrjeti hidrografik
Arteria kryesore hidrografike e luginës është lumi Drino, i cili është njëkohësisht
degë e rëndësishme e lumit Vjosë. Ushqim kryesor i tij janë shirat dhe ujërat
nëntokësore. Degët kryesore, pasi lumi Drino hyn në territorin shqiptar janë përroi i
Kserias (16km - i përhershëm) dhe lumi i Kardhiqit (17km - i përkohshëm) në të majtë,
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si dhe lumi i Suhës (12.5km - i përhershëm) dhe i Nimicës (9.5km - i përhershëm) në të
djathtë. Burime të rëndësishme, të cilët e furnizojnë Drinon në stinën e thatë janë: burimi
i Libohovës, Nepravishtës, Viroit, Picarit, Hormovës, burimet e Ujit të Ftohtë të
Tepelenës etj. Në stinën e thatë, rrjedha e sipërme dhe e mesme e tij kthehen në një radhë
pellgjesh të veçuar. Krejt tjetër paraqitet ai në stinën e dimrit, kur shndërrohet në një lumë
të fuqishëm e të fryrë (Rogo, 2000). Prurjet maksimale të lumit Drino me 1% siguri janë
1790 m³/s tek ura e Leklit, ndërsa me 20% siguri po tek kjo urë janë 776 m³/s (marrë nga
Drejtoria e Bordit të Kullimit dhe Prefektura Gjirokastër).
1.4.1.5 Biodiversiteti i lumit Drino
Në biodiversitetin e luginës së lumit Drino ndikojnë:
prania e një klime tipike mesdhetare, me ndikime të vogla kontinentale;
prania e periudhës së gjatë të vegjetacionit, me shtrirje nga 20 marsi -22
nëntor, me rreth 246 ditë dhe me një shumë temperature aktive prej 43 - 47oC;
rrjeti hidrografik (Mezini, 1985).
Të gjitha këto bëjnë që shtrati i lumit Drino të karakterizohet nga diversiteti
biologjik i ekosistemeve dhe i peisazheve, duke ofruar larmi të popullatave bimore,
vegjetacionit, kafshëve invertebrore, madje dhe organizmave indikatorë të gjendjes
mjedisore dhe biodiversitetit. Shumëllojshmëria e specieve është pjesa më e rëndësishme
e resurseve natyrore me vlera në biodiversitet dhe me funksione të shumta në drejtim të
turizmit (pjesa e poshtme e lumit), përmirësimit të vetive fiziko-kimike të tokës,
mbrojtjes së tokës nga gërryerjet, si dhe duke krijuar peisazhe të bukura dhe atraktive.
Ndonëse pjesa natyrale më e populluar shtrihet nga Lazarati deri në grykëderdhje,
në tërësi lumi Drino karakterizohet nga shoqërime bimore nënujore (alga) të zhytura,
halofite, të shtrira në pjesën e meandrave, me natyrë jo shkëmbore dhe rrjedhje jo të
vrullshme, por edhe nga shoqërime shkurrore e drunore në pjesët e përmbytura, ndërsa
pjesa e poshtme karakterizohet nga shoqërime bimore që kanë plasticitet të lartë
ekologjik. Në pellgun e lumit Drino sipërfaqja e pyllëzuar zë rreth 15% të saj.
Formacionet më të përhapura janë shkurret dhe dushku që shpërndahen në zona të
veçanta. Përreth brigjeve e në shtratin e lumit rriten rrapi, shelgu, shkoza e shkurre të
shumëllojshme. Në gjatësinë e lumit Drino, bimësia breglumore dominohet prej shelgut
(Salix purpurea) kryesisht në zonën Ura e Lumit (Figura 1.5a), plepit të bardhë (Populus
alba) në zonën në afërsi të Viroit (Figura 1.5b) dhe rrapit (Platanus orientalis) në zonën
drejt derdhjes së Drinos në Vjosë (Figura 1.5c), ku dhe shpejtësia e lëvizjes së tij është
më e madhe.
Shoqërimet kryesore bimore të lumit Drino paraqiten më poshtë:
NERIO TAMARICETEA
Grumbuj të vegjël me marinë buzë tarracave lumore (Platanetalia orientalis)
Grumbuj të vegjël buzë lumit (Nerion oleandri, Tamaricion parviflorae)
POPULETEA ALBA
Pyje e grumbuj pyjorë gjethegjërë buzë lumit e përrenjve që derdhen në të
(Populetalia albae)
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Grumbuj pyjorë pionierë mesdhetarë e submesdhetarë të buzëlumit e përrenjve
(Populion albae)
SALICETEA PURPUREAE
Shkorreta e grumbuj pyjorë prej shelgu e plepi buzë lumit (Salicetalia purpurea)
Shkorreta e grumbuj pyjorë prej shelgu buzë lumit dhe fushave të përmbytura
(Salicion albae, Salicion eleagni).

a

b

c
Figura 1.5. Foto të bimësisë breglumore përgjatë lumit Drino (qershor, 2014)

Në funksion të florës është dhe fauna e lumit, mjaft e pasur në invertebrorë, peshq,
amfibë, reptilë, shpendë dhe pak gjitarë. Duke u mbështetur në të dhënat sasiore për
peshqit, Alburnoides bipunctatus, Barbus sp., Squalius cephalus dhe Pachychilon pictum
janë llojet me sasinë më të madhe. Është me vlerë të përmendet rritja e shpejtë e
popullatës së Pachychilon pictum, ndërsa Cobitis taenia gjendet në sasi të pakët në ujërat
e lumit Drino (Tabela 1.6) (Shumka et al., 2010).
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Tabela 1.6. Llojet e peshqve të identifikuar në lumin Drino (Shumka et al., 2010)

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8

EMRI SHKENCOR
Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1878)
Pelasgus sp.
Barbus sp. (Karaman, 1924)
Squalius cephalus (Linnaneus, 1758)
Chondrostoma nasus
Pachychilon pictum (Heckel & Kner, 1858)
Cobitis taenia (Linnaeus, 1758)
Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)

Disa nga përfaqësuesit e botës bimore dhe shtazore, për shkaqe të ndryshme të
lidhura edhe me impaktin mjedisor antropogjen në lumë janë tashmë të klasifikuar si
specie me status të përcaktuar.
Si shoqërime bimore me status të përcaktuar përmendim: Cyperus longus Paspalum paspalodes (R), Tamarica - Salicetum purpurea (V), Potomo – Najadetum (R),
që gjendet në hapësirat boshe, Populetum albae (E) që gjendet në popullata pioniere dhe
konkurohet nga gj. Salix etj. (Shkurti , 2009).
Si përfaqësues të botës shtazore me status të përcaktuar përmendim: Barbus
meridionalis petenyi (R) – barbuni, millona, Gobio gobio (R) - mrenka, Cobitis taenia (T)
- mrena e egër, Triturus vulgaris (K*) - tritoni i zakonshëm, Hyla arborea (K*) - bretkosa
e drurëve, Rana balcanica (T) - bretkosa e zakonshme, Rana dalmatina (C) - bretkosa
kërcimtare, Testudo hermanni (T) - breshka e zakonshme, Emys orbicularis (K*),
Mauremys caspica (K*), Anguis fragilis (K*), Natrix natrix (K*) - gjarpri i ujit, Natrix
tessellata (K*) - gjarpri i ujit, Lutra lutra (E&V) - lundërza, vidra (Departamenti i
Biologjisë & Kimisë Gjirokastër, 2005; Grup autorësh. Libri i kuq i faunës shqiptare,
2006).
1.4.1.6 Popullatat e mikroorganizmave në lumin Drino
Mikroorganizmat janë pjesëtarët më të rëndësishëm të ekosistemeve ujore, që
luajnë rol të rëndësishëm në proceset e oksido - reduktimit. Proceset biokimike
transformuese realizohen më mirë se në hallkat e tjera të zinxhirit ushqimor, prej
aktivitetit enzimatik të mikroorganizmave. Algat mikroskopike mund të përdoren si
indikatorë për vlerësimin e gjendjes ushqyese dhe cilësisë së ujërave (Kelly & Whitton,
1995; John, 2002). Në lumin Drino janë identifikuar 149 lloje algash, pjesa më e madhe e
të cilave i perkasin gj. Bacillariophyta me 92 lloje (61.74%), dhe gj. Cyanophyta me 26
lloje (17.44%) (Gjini et.al, 2012).
Meqënëse lumi Drino rrjedh kryesisht nëpër territore të urbanizuara, ai është nën
ndikimin e vazhdueshëm të aktivitetit të njeriut dhe të ndotjes prej tij. Ashtu si shumë
lumenj në Shqipëri, lumi Drino është bërë rezervuar i rëndësishëm i ndotësve të
ndryshëm (Gjini et al., 2013). Diatometë janë një tregues i shkëlqyer i gjendjes
ekologjike të lumenjve, për shkak të aftësisë së tyre për t’iu përgjigjur me shpejtësi
ndryshimeve në përqëndrime të lëndëve ushqyese. Diatometë janë prodhuesit parësorë
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më të shumtë në numër dhe më të pasur në lloje, të ndeshura në të gjithë habitatet duke
filluar nga burimi deri në derdhje (Round, 1991).
Në lumin Drino janë identifikuar 69 lloje diatomesh, të cilat i përkasin 29 gjinive
(Gjini et al., 2013). Gjinitë me numrin më të madh të llojeve janë Nitzschia (12 lloje),
Navicula (9 lloje), Cocconeis (3 lloje), Surirella (4 lloje) dhe Cymbella, Gomphonema
dhe Gyrosigma me nga 3 lloje secila. Nga këto, 35 lloje janë bioindikatorë. Gjendja
saprobike dhe cilësia e ujërave të lumit Drino, mbështetur te këta bioindikatorë, shtrihet
nga niveli beta mesosaprobik (me 9 lloje indikatore), te niveli to oligo-beta mesaprobik
(ο- β) (me 7 lloje indikatore) deri te niveli alfa mesosaprobik (α) (me 4 lloje indikatore).
Në këtë mënyrë, lumi Drino klasifikohet në klasën e II saprobike në nivelin βmesosaprobik (Gjini et al., 2013). Prania e këtyre specieve dëshmon për një rritje të
ushqyesve mbi vlerat normale, si pasojë e ndikimit të njeriut dhe shtron si
domosdoshmëri monitorimin e vazhdueshëm të ujërave të lumit, me qëllim mbrojtjen dhe
zhvillimin e vlerave natyrore të tij.
1.4.1.7 Shkaqet e dëmtimit të biodiversitetit
Faktori më aktiv që ka ndikuar në morfologjinë e relievit, në mjedisin rrethues të
luginës në tërësi dhe veçanërisht në lumin Drino është faktori antropogjen. Për shkak të
aseteve të shumta dhe të larmishme që ofron për komunitetin, lumi Drino në tërësi si
pellgfurmuesi i luginës gjendet nën efektin e trysnisë mjedisore, pedologjike, hidrike,
estetike, peisazhore, biologjike etj. Praktikisht nga ushtrimi i veprimtarive me interes
ekonomik përgjatë shtratit të lumit konstatohen ndërhyrje në morfologjinë, mjedisin
natyror të lumit dhe në hapësirën përreth. Faktori antropogjen e ushtron impaktin e tij në
rrjedhjen e lumit nëpërmjet: shfrytëzimit të inerteve, agrokulturës intensive, urbanizimit,
sistemeve hidraulike, ndotjes, zvogëlimit të biodiversitetit. Disa nga faktorët me impakt
social dhe ekonomik në lumin Drino janë (Shkurti, 2009):
Shfrytëzimi i materialeve inerte lumore – Shfrytëzimi i materialeve lumore si
zhavorr, rërë e çakëll për qëllime ndërtimi, asfaltimi dhe mbushje është favorizuar nga
ritmi i prurjeve aluvionale dhe deluvionale, i harmonizuar me dinamikën e zhvillimit
urban dhe ndërurban të zonës. Procesi i shfrytëzimit të inerteve ka qenë në vazhdimësi,
por në dy dekatat e fundit është intensifikuar se tepërmi (Figura 1.6).
Ky fenomen është shoqëruar me ndryshim të sipërfaqes ujëmbajtëse, me dobësim të
argjinaturave natyrore mbrojtëse, me mundësi të përmbytjes së tokave bujqësore, me
erozion masiv dhe me shkatërrim të florës së breglumit. Ky shkatërrim i florës së
breglumit ndikon negativisht në zinxhirët ushqimorë duke kërcënuar makroinvertebrorët,
krustacet, amfibët, peshqit, zogjtë dhe gjitarët.
Nga ana tjetër, rritja e shkallës së erozonit çon në krijimin e xhepave ujorë të
mbyllur që për shkak të regjimit të çrregullt ujor (në muajt e thatë regjimi rrjedhës është
1.3-2% deri në tharje), çrregullojnë regjimin dhe drejtimin e lëvizjes së faunës lumore
deri në bllokimin e saj, duke ndikuar negativisht në strukturën e ekosistemeve dhe në
biodiversitetin lumor.
Shkarkimet urbane, industriale dhe spitalore - Shtrati i lumit Drino ka qenë dhe
është vendi i grumbullimit dhe i shkarkimeve urbane e industriale, produkte të
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veprimtarisë së komunitetit. Këto shkarkime me përmbatje të lartë të elementëve të
ndryshëm kimikë si N, P dhe S ndikojnë në eutrofikimin e zonës, duke e bërë mjedisin
asfiksues (Figura 1.8). Pasojë e kësaj veprimtarie të konstatuar të komunitetit janë: rritja e
popullatave dekompozuese, zvogëlimi deri në eliminim të invertebrorëve indikatorë të
gjendjes mjedisore si koleopterë, trikopterë etj., rritja e biomasës së fitoplanktonit,
zhvillimi i specieve toksike të fitoplanktonit, shtimi i sasisë së algave xhelatinoze, shtimi
i bimëve ujore në afërsi të sipërfaqes gurore, shtimi i turbulencës dhe erës së keqe të ujit,
pakësimi i O2 të tretur në ujë, pakësimi deri në zhdukje të disa specieve që sot përfshihen
në librin e kuq me status të përcaktuar.

Figura 1.6. Shfrytëzimi i materialeve
inerte nga shtrati i lumit Drino
(qershor, 2012)

Figura 1.7. Shkarkimet e ujërave të zeza
në rrjedhën e lumit Drino në dalje të
Gjirokastrës
(tetor 2013)

Figura 1.8. Shkarkimet urbane, industriale e spitalore në lumin Drino
(qershor, 2012; prill, 2013)
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Me vendim të Këshillit të Ministrave, Nr.789 dt. 29/09/2010 “Për miratimin e
rregullores së mbetjeve spitalore”, pranë spitalit rajonal të Gjirokastrës në shtator të vitit
2013 u instalua kontenieri i përpunimit të mbetjeve spitalore. Aktualisht, ndarja e
mbeturinave bëhet që në burim, në qese plastike të etiketuara për mbetjet infektive,
sendet e mprehta, kimikatet, lëndët patologjike, mbetjet farmaceutike etj. Pas ndarjes
bëhet sterilizimi dhe mbetjet spitalore të rrezikshme kthehen në mbetje spitalore të
parrezikshme. Në këtë mënyrë, ndikimi i mbetjeve spitalore në cilësinë mikrobiologjike
të ujit të lumit Drino mund të jetë minimizuar pas kësaj periudhe, për shkak të përpunimit
të tyre.
Shkarkimet termike - Në lumin Drino vihen re shkarkime të drejtpërdrejta të
ujërave të ngrohta nga sistemi i kanalizimeve urbane (Figura 1.7). Këto shkarkime çojnë
në modifikime të faktorëve fizikë, kimikë dhe biologjikë të ujit të lumit, duke shkaktuar
modifikime të regjimit termik të mjedisit ujor dhe bashkë me të, edhe të biocenozave
ujore. Rritja e temperaturës se ujit shoqërohet me rritjen e shpejtësisë së shpërbërjes së
substancave organike, duke shkaktuar humbje në shkallë të lartë të oksigjenit O 2 të tretur
në ujë. Nga ana tjetër, rritja artificiale e temperaturës mund të shkaktojë, sidomos në
dimër, një përshpejtim të rritjes së larvave të invertebrorëve, duke çrregulluar ciklin
biologjik të tyre
Ndotja kimike - Ndotja me substanca kimike shkaktohet nga veprimtaria e disa
bizneseve si regjje e përpunim lëkure, prodhim bojrash, prodhim këpucësh etj. Kjo ndotje
ndikon në rritjen e përqëndrimit të kriprave në lumë, duke dëmtuar organizmat, sepse rrit
presionin osmotik dhe përqëndrimin e substancave solide në suspension, ku rëndësi ka
përbërja dhe jo sasia e tyre. Ndërsa shkarkimi i pesticideve vepron direkt mbi organizmat,
duke i toksikuar dhe shkaktuar ngordhje masive me pasojë mjedisore, por dhe
shëndetësore për shkak të konsumimit të tyre nga popullata. Ndotja nga substancat
organike, shoqërohet me rritjen e popullatave dekompozuese, ç’ka shkakton rritjen e
BOD (oksigjeni biologjik të kërkuar) dhe për pasojë zvogëlimin e sasisë së O 2 të tretur.
Ndotja me substanca kimike reduktuese (kripëra Fe, sulfite, amoniak, etj.) shkaktohet nga
aktivitetet familjare, spitalore, farmaceutike, sociale etj. Kjo ndotje zvogëlon
përqëndrimin e O2 të tretur, modifikon pH, duke ndikuar në organizmat ujore, të cilat janë
të përshtatura për të jetuar në mjedis me pH 6 - 9. Rritja ose zvogëlimi i pH shkakton
efekt toksik mbi organizmat ujorë. Materialet fibroze të kantinave ose të industrisë
tekstile mbulojnë basenet, duke dhënë efekte të ngjashme me variacionet e substratit dhe
duke siguruar pak a shumë karakteristika të ngjashme me habitatet e baseneve të buta.
Ndërhyrjet shkatërruese, sikurse është zjarrvënia çojnë në eliminim të biotopeve dhe
biocenozave me plasticitet të lartë ekologjik dhe garantues të kalimeve suksesive të
ekosistemeve lumore.
Sistemi i veprave hidrike - Lumi Drino nëpërmjet sistemit të veprave hidrike
(kanale, diga, prita, rezervuar) prej kohësh ka shërbyer si furnizues kryesor i rrjetit hidrik
të ujitjes, kryesisht në pjesën e sipërme të rrjedhjes së tij ku shtrihen fushat e Dropullit,
hapësira përballë qytetit të Gjirokastrës apo serat e Mashkullorës (Figura 1.9). Ndërtimi i
tyre për qëllime ekonomike ka shkaktuar ndërprerje të vazhdimësisë së ekosistemeve
ujore, duke shtuar kohën e shkëmbimit të ujit sidomos gjatë periudhës së thatësirave,
duke provokuar kalimin nga një mjedis tipik ecës në një mjedis tipik liqenor dhe jo
lumor. Zvogëlimi i shpejtësisë së rrjedhjes shkakton sedimentim të materialeve të
ndryshme të transportit si ushqime dhe materiale organike, duke shkaktuar humbje të
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efektit të ekosistemit. Disa tipe precipitatesh janë në gjendje të përkeqësojnë cilësinë e
ujit si shiu acid ose shiu veror shumë intesiv dhe në kohë të shkurtër, tipike për
pozicionin e qytetit të Gjirokastrës.
Fuqia hidrike e lumit Drino shfrytëzohet nga dhjetra lavazho të vendosura përgjatë
rrugës, që shtrihen paralel me rrjedhjen e tij në një gjatësi rreth 16 km, duke iu ofruar si
alternativë ekonomike mjaft aktiviteteve private. Njëkohësisht, disa fabrika të përpunimit
të mermerit si pjesë të procesit teknologjik të larjes përdorin ujin e lumit Drino (Figura
1.10). Kjo bën të mundur që në periudhën e verës me prurje minimale nëntokësore të
ndërhyhet në parametrin hidrik sasior dhe fiziko-kimik të ekosistemit ujor, për shkak të
marrjes së ujit të pastër dhe shkarkimit të ujit me ngarkesa fizike e kimike. Duke qenë se
lumi është një ekosistem i hapur dhe dinamik në gjatësinë e tij, përbërësit abiotikë (drita,
O2, substrati, ushqimi, temperatura, fortësia, turbulenca, prania e lëndëve të ngurta në
suspension, rryma ujore dhe intensiteti i prurjeve) dhe biotikë (vegjetacioni dhe kafshët)
të jenë mjaft të ndjeshëm ndaj ndërhyrjeve ekzogjene, duke pasqyruar gjendjen tërësore
mjedisore lumore. Struktura e komuniteteve të makroinvertebrorëve influencohet nga
faktorë fiziko-kimikë natyralë, si dhe nga faktori antropogjen, i cili ndërhyn në
morfologjinë e shtratit, në dinamikën hidrologjike, si dhe në cilësinë fizike e kimike të
ujit dhe të sedimenteve.
Peshkimi dhe turizmi - Për shkak të shumëllojshmërisë biologjike, bioekologjisë
dhe biodiversitetit të tij, lumi Drino është shumë i pasur në florë dhe faunë duke shërbyer
edhe si burim peshkimi me impakt të drejtpërdrejtë në ekonomi, por dhe në përmirësimin
e strukturës ushqimore. Pasuria faunistike (krahasuar me pjesët e tjera të luginës dhe
zonës përreth), sidomos iktiofauna llojore e familjeve Ciprinidae, Cobitidae, Angiullidae
ka bërë të mundur që lumi të jetë mjaft atraktiv për peshkim, përfitim ekonomik dhe sport
(Figura 1.11).
Hapësira përgjatë lumit Drino në disa segmente të saj, si në zonën e fushës së
aerodromit, Subash, Uji i Ftohtë etj. për shkak të orientimit dhe regjimit hidrik e
klimaterik ka shërbyer dhe shërben si mjedis mjaft i mirë relaksues dhe pushimi, i
frekuentuar përgjatë pjesës më të madhe të vitit nga mosha të ndryshme (Figura 1.12).
Praktikisht, nga ushtrimi i veprimtarive me interes ekonomik, përgjatë shtratit të
lumit konstatohen ndërhyrje në morfologjinë dhe mjedisin natyror të lumit dhe hapësirës
përreth. Faktori antropogjen ushtron ndikimin e tij në rrjedhjen e lumit me shfrytëzimin e
inerteve, agrokulturën intesive, urbanizimin, sistemet hidraulike, ndotjen, duke zvogëluar
diversitetin mjedisor dhe biodiversitetin. Intensiteti i veprimtarive ekonomike përgjatë
rrjedhjes së lumit Drino është intensifikuar sidomos gjatë dekadave të fundit, duke krijuar
probleme serioze në strukturën, dinamikën dhe biodiversitetin e tij.
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Figura 1.9. Serat e Mashkullorës, ku lumi
Drino përdoret si burim hidrik për vaditje
(maj, 2013)

Figura 1.10. Lavazho e fabrika mermeri, të
ndërtuara paralel me rrjedhën e lumit Drino
(dhjetor, 2013)

Figura 1.11. Banorë që peshkojnë në
ujërat e lumit Drino
(prill, 2014)

Figura 1.12. Një nga mjediset relaksuese
buzë lumit Drino
(qershor, 2012)
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1.4.2 LUMI VJOSË
1.4.2.1 Të dhëna të përgjithshme
Lumi Vjosë është lumi më i gjatë në Shqipërinë e Jugut dhe një nga më të gjatët në
vend. Vjosa është një lumë që ndahet midis 2 shteteve fqinje: Greqisë dhe Shqipërisë.
Lumi rrjedh nga malet e Pindit në lindje të Janinës, kurse burimi gjendet në malin
Mavrovouni. Rrjedha e Vjosës vazhdon në drejtim të veriperëndimit, hyn në Shqipëri afër
3 Urave (Çarshovë) (N 40°06’04”; E 20°32’21”), përshkon pjesën jugore të Shqipërisë
dhe derdhet në detin Adriatik. Vjosa është një lumë i lundrueshëm, pasi rrjedh kryesisht
në zona fushore (Figura 2.1). Lumi Vjosë ka një gjatësi prej rreth 272 km, prej të cilave
rreth 192 km brenda territorit të Shqipërisë dhe me një shkarkim në detin Adriatik prej
195 m³/s. Lugina e Vjosës ka një sipërfaqe prej 6.706 km², prej të cilave 4552 km²
gjenden brenda kufijve të Shqipërisë. Prurja mesatare e ujërave në grykëderdhje është
rreth 204 m³/s. Lumi Vjosë ka prurje më të madhe në stinën e dimrit dhe më të vogël në
verë. Në muajin prill, prurja është rreth 10 herë më e madhe se në muajin gusht (Tabela
1.7).
Tabela 1.7. Të dhëna të përgjithshme, morfometrike dhe limnologjike të lumit Vjosë

TË DHËNA TË PËRGJITHSHME
Gjatësia
Sipërfaqja e përgjithshme e luginës
Shpejtësia mesatare e ujërave në
grykëderdhje
Prurja mesatare e ujërave në
grykëderdhje
Prurjet mesatare vjetore
Prurja mesatare
Sasia mesatare e reshjeve
Temperatura mesatare vjetore
Temperatura maksimale vjetore
Temperatura minimale vjetore

VLERAT
272km, brenda RSH 192km
6.706 km², brenda RSH 4.552 km²
195 m²/s
204 m³/s
5550 milion m³/s
26 m³/s
950mm – 1200mm
15 - 18°C
30 - 35°C
6.5 – 7.5°C

1.4.2.2 Gjeomorfologjia e lumit Vjosë
Lumi Vjosë rrjedh në Shqipëri përmes depozitave kuaternare (Q 4) në drejtimin Jug
Lindje – Veri Perëndim. Këto depozita në disa zona të luginës përbëhen nga lëndë
argjilore e ranore, zhavorr dhe materiale klastike (Frashëri & Kapllani, 1996).
Në zonën fushore, lugina e Vjosës është e gjerë dhe dhe me shumë gjarpërime të
formuara nga lumi Vjosë.
Relievi ka shtrirje të madhe në drejtim vertikal (nga 200 m deri në lartesinë 2523 m
në Nemërçkë). Ai përbëhet nga male, gropa, fushëgropa dhe lugina, të cilat ndërthuren e
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ndërpriten me njëra-tjetrën. Gropat dhe luginat lidhen me pragje, qafa dhe gryka, nëpër të
cilat kalojnë rrugë automobilistike.
Vargmalet që e rrethojnë luginën e Vjosës janë:
Vargmali perëndimor - Shëndëlli - Lunxhëri –Bureto
Vargmali perëndimor Shëndëlli - Lunxhëri –Bureto, fillon nga gryka e Këlcyrës
dhe mbaron në kanionin e Suhës.
Mali i Lunxhërisë shtrihet në vargun lindor me një gjatësi 30 km dhe gjerësi 4 – 7
km, fillon në Grykën e Këlcyrës dhe mbaron në Grykën e Suhës.
Mali i Buretos shtrihet nga Gryka e Suhës deri në kufirin shtetëror, me një gjatësi
rreth 15 km. Varg lindor është i ndërtuar nga gëlqerorë dhe më pak flishe. Relievi karstik
dhe ai akullnajor kanë ndikuar në modelimin e relievit të tij.
Vargmali lindor - Trebeshinë - Dhëmbel - Nemërçkë
Vargmali lindor në veri fillon me Trebeshinë - Dhëmbel - Nemërçkën. Lartësia më
e madhe shënohet në majën e Papingut të malit të Nemërçkës (2523 m). Gropat e
formuara nga fundosjet tektonike dhe luginat kanë shtrirje të kufizuar. Tokat janë më
shumë pjellore në gropa e lugina dhe të varfra në shpatet e maleve të përfshira nga
erozioni.

1.4.2.3 Klima
Lugina e Vjosës karakterizohet nga prania e një klime tipike mesdhetare, me
ndikime të vogla kontinentale. Kjo klimë karakterizohet nga një verë e nxehtë dhe e thatë
dhe një dimër i butë dhe i lagësht. Në luginën e lumit Vjosë bien mesatarisht gjatë vitit
950 - 1200 mm rreshje shiu. Sasia më e madhe e tyre (rreth 70 - 80%) bie gjatë periudhës
tetor – mars. Temperatura mesatare vjetore shkon në 15 - 18°C. Temperaturat më të larta
janë regjistruar gjatë periudhës qershor – gusht, me një maksimum prej 30 - 35°C.
Temperaturat më të ulta i përkasin muajit janar dhe shkojnë deri në 6.5 - 7.5°C.
Ndryshimet ndërmjet temperaturave të ditës dhe natës janë 6 - 7°C dhe në disa raste
mund të shkojnë më shumë se kaq.

1.4.2.4 Rrjeti hidrografik
Arteria kryesore hidrografike e luginës së Vjosës është lumi me të njëjtin emër.
Furnizuesit kryesorë të lumit Vjosë në territorin e Shqipërisë janë lumi Drino dhe lumi i
Shushicës (Tabela 1.8).
Tabela 1.8. Lumenjtë dhe përrenjtë kryesorë, që derdhen në lumin Vjosë

Nr.
1
2
3
4
5

Emri i lumit ose përroit
Lumi Drino
Lumi i Shushicës
Lumi i Lengaricës
Përroi i Bënçës
Përroi i Luftinjës
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Një tipar karakteristik i luginës së Vjosës është prania e thellë karstike, që i siguron
një furnizim të bollshëm nëntokësor me ujë gjatë sezonit të thatë
(www.inweb.gr/worksjops2/sub_basins/9_Aoos.html/).

1.4.2.5 Karakteristikat kimike të ujit të lumit Vjosë
Disa nga karateristikat kimike dhe vlerat konkrete të tyre në ujërat e lumit Vjosë
janë:
pH - Arsyet e ndryshimeve natyrale të pH janë proceset e fotosintezës, frymëmarjes
dhe të dekompozimit. Procesi i fotosintezës kryhet me pjesëmarrjen e joneve hidrogjen,
gjë që shkakton rritje të vlerave të pH, ndërsa proceset e frymëmarrjes dhe dekompozimit
kryhen në pH të ulëta. Vlerat e pH të lumit Vjosë variojne nga 8.13 deri në 8.92 (Beqiraj
et al., 2006).
Oksigjeni i tretur - Vlerat e oksigjenit të tretur në ujërat e lumit variojnë nga 8.92
deri në 9.79 mg/l (Beqiraj et al., 2006). Përqëndrimi i oksigjenit të tretur varet
drejtpërdrejt nga temperatura. Me rritjen e temperaturës ulet sasia e oksigjenit të tretur në
ujë. Oksigjeni i tretur vlerën më të ulët e ka në verë. Vlerat e oksigjenit të tretur varen nga
kushtet atmosferike, fotosinteza e bimëve ujore, si dhe proceset metabolike që zhvillohen
në lumë.
Oksigjeni biologjik i kërkuar (BOD5) - Është masa e oksigjenit e përdorur nga
mikroorganizmat për të dekompozuar mbetjet organike. Mikroorganizmat që jetojnë në
ujëra të pasura me oksigjen përdorin oksigjenin e tretur për të konvertuar mbetjet
organike në energji për rritje dhe riprodhim. Përmbajtja e BOD5 në lumin Vjosë varion
nga 1.34 deri në 1.85 mg/l (Beqiraj et al., 2006).
Fosfori - Është elementi thelbësor dhe më i rëndësishem për jetën e organizmave
ujore, sepse paraqet shenjat e para të eutrofikimit të ujërave. Në ujërat e lumit Vjosë
vlerat e fosforit total variojnë nga 22.50 deri në 28.50µg/l (Beqiraj et al., 2006).
Azoti - Në formën e nitriteve (NO2) dhe amoniumit (NH4) ka efekt toksik mbi
biotën e lumit. Burime të azotit në ujërat e lumit Vjosë janë ujërat urbane, ujërat
sipërfaqësore, si dhe dekompozimet e materialeve organike me origjinë bimore dhe
shtazore. Vlerat e nitriteve (NO2) variojnë nga 0.003 deri në 0.006mg/l, ndërsa ato të
amoniumit (NH4) variojnë nga 0.045 deri në 0.108 mg/l (Beqiraj et al., 2006).
Nga analizat kimike të ujit të lumit Vjosë vlen të theksohet sasia e lartë e oksigjenit
të tretur në ujë (Beqiraj et al., 2006). Bazuar në klasifikimin e Bratlit (2000) për cilësinë
e ujit, lumi i Vjosës i përket Klasës I “shumë i mirë” për oksigjenin e tretur në ujë dhe
pH, me përjashtim të pjesës së lumit tek ura e Mifolit që i përket Klasës II “mirë” për
oksigjenin e tretur në ujë. Një situatë e ndryshme rezulton në lidhje me përmbajtjen e
fosforit total në lumin Vjosë. Për shkak të përmbajtjes së lartë të tij, Vjosa i përket klasës
IV “keq”, sipas klasifikimit të Bratlit (Bratli, 2000).
Vlerat e oksigjenit biologjik të kërkuar (BOD5) dhe të nitriteve (NO2) tregojnë për
një cilësi të mirë mjedisore të lumit, bazuar në standardet e ujërave salmonide
(2006/44/EC). Por sipas këtyre standardeve, rezulton cilësi më e ulët e ujit për shkak të
vlerave të larta të amoniumit (NH4). Përmbajtja e lartë e fosforit dhe amoniumit në lumin
Vjosë është rezultat i shkarkimit të ujërave të zeza, derdhjeve industriale, erozionit,
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aktivitetit bujqësor etj. Kjo përmbajtje mund të ketë një ndikim në numrin dhe sasinë
relativisht të ulët të makroinvertebrorëve bentike (Beqiraj et al., 2006).

1.4.2.6 Biodiversiteti i lumit Vjosë
Lumi Vjosë përfaqëson një kompleksitet habitatesh, të përshtatshme për praninë e
një larmie organizmash të gjallë. Ky diversitet i lartë biologjik i dedikohet veprimit të
faktorëve favorizues, kryesisht të karakterit ekologo - gjeografik. Në këtë mënyrë, Vjosa
është një nga lumenjtë më të rëndësishëm të Shqipërisë për komunitetet faunistike dhe
floristike ujore. Në grykën e Këlcyrës gjenden burime ujore malore, të cilat derdhen në
lumin Vjosë në formë ujërash, të rrethuara nga një masiv pemësh (Figura 1.13). Në këtë
peizazh karakteristik ndërthuren natyrshëm bimësia barishtore, drurët pyjorë me bimësinë
higro – hidrofile, që gjendet përgjatë burimeve ujore në shtratin e lumit Vjosë, habitat ku
shprehen mirë të gjitha tipet e bimësisë. Peizazhi i drurëvë pyjorë i harmonizuar me
burime të bollshme ujore paraqet vlera atraktive, estetike dhe ekoturistike.

Figura 1.13. Pamje e luginës së lumit Vjosë në grykën e Këlcyrës (qershor, 2012)

Rëndësia e lumit Vjosë është e lidhur edhe me praninë e species globalisht të
rrezikuar Lutra lutra, të një numri të llojeve të mbrojtura të lakuriqëve të natës dhe për
llojet migratore të peshkut (Salmo sp.). Prania e jovertebrorëve si indikatorë biologjikë në
këtë lumë është me shumë interes për vlerësimin e nivelit të ndotjes së ujit të lumit
(Paparisto et.al. 2008).
Përsa i përket llojeve të peshqve që jetojne në lumin Vjosë në Shqipëri dhe në
Greqi, njihen rreth 18 lloje, 5 prej të cilave të përbashkëta, duke përfshirë edhe lloje të
familjes Acipenseridae, që janë lloje të mbrojtura. Fauna e zogjve përbëhet nga shumë
lloje, rreth 200, nga të cilët 3 lloje janë të rrezikuar globalisht (Pano et al., 2007). Më
poshtë paraqiten disa nga llojet kryesore faunistike të habitateve të lumit Vjosë në të dyja
anët e kufirit Shqipëri – Greqi (Pano et al., 2007).
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Peshq: Acipenseridae, Salmonidae, Clupeidae, Cyprinidae, Barbus, Barbus
graceus, Chondrostoma nasus nasus, Pseudorasbora parva, Pachychilon pictum,
Paraphoximus epiroticus, Leuciscus illyricus, Anguillidae (Rakaj et al., 1995, Rakaj,
2001).
Amfibe: Salamandra salamandra, Triturus cristatus, Triturus vulgaris, Hyla
arborea, Rana graeca, Rana lessonae, Rana balcanica, Rana dalmatina, Bufo bufo.
Shpende: Ardea cinerea, Neophron percnopterus, Gyps fulvus, Accipiter gentiles,
Aquila chrysaeatos, Falco peregrinus, Bubo bubo, Dryocopus martius, Dendrocopos
leucotos, Cinclus cinclus, Monticola saxatilis, Monticola solitarius, Parus lugubris, Sitta
europaea, Sitta neumayer, Tichodroma muraria, Loxia curvirostra (Bino, 2001).
Reptile: Emys orbicularis, Mauremys caspica, Testudo hermanni, Caretta caretta,
Hemidactylus turcicus, Lacerta trilineata, Lacerta viridis, Padarcis muralis, Coluber
jugularis, Elaphe longissima, Malpolon monspensulanum, Natrix natrix, Natrix
tesellata,Vipera ammodytes.

1.4.2.7 Shkaqet e dëmtimit të biodiversitetit
Megjithëse lumi Vjosë është konsideruar në dy dekadat e fundit si një nga lumenjtë
më pak të ndotur në Shqipëri, faktori antropogjen ka ndikuar dhe vazhdon të ndikojë në
rrjedhën e lumit. Aktivitetet e njeriut si shpyllëzimet abuzive, hapja e tokave të reja
bujqësore, si dhe nxjerrja e zhavorrit dhe rërës nga shtrati i lumit janë intensifikuar
(Figura 1.14 dhe 1.15). Derdhjet urbane dhe mbetjet e hedhura në luginën e lumit Vjosë
kanë shkatërruar rrjedhën e këtij lumi. Ndërhyrje të tilla kanë ndikuar jo vetëm në
biodiversitetin e tij, por kane çuar madje dhe në ndryshimin e rrjedhës së lumit në zona të
ndryshme. Në këtë luginë depozitohen qindra tonelata inerte jo vetëm nga subjektet
private, por edhe nga ato shtetërore. Deri tani neglizhenca lokale për krijimin e vendeve
të përshtatshme për mbeturinat shihet si një nga shkaqet kryesore që ka vënë në alarm
ambientalistët dhe specialistët e mjedisit.

Figura 1.14. Dukuria e erozionit, që
kërcënon çdo ditë ekosistemet e lumit
Vjosë (shtator, 2012)
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Figura 1.15. Shfrytëzimi i materialeve të
zhavorrit dhe rërës nga shtrati i lumit Vjosë
(tetor, 2013)
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1.4.3 LIQENI I VIROIT
1.4.3.1 Të dhëna të përgjithshme
Zona e Viroit shtrihet në veriperëndim të qytetit të Gjirokastrës në një distancë prej
rreth 3 km nga ky qytet dhe në një sipërfaqe prej 3 ha. Kjo zonë përfaqëson një unitet
biologjik, morfostruktural, gjeomorfologjik dhe bioklimaterik. Për këtë arsye, burimi i
Viroit është shpallur “Monument natyror”. Në sipërfaqen kufizuese të kësaj zone gjenden
dhe bashkëjetojnë bimë, kafshë, ekosisteme, habitate të shumëllojshme, të cilat
pasqyrojnë më së miri ndërveprimin kohor dhe hapësinor të lidhur me faktorët
gjeologjikë, hidrologjikë, morfologjikë e klimaterikë të natyrës si gjeneruese e vlerave
unikale të potencialeve të saj (Departamenti i Biologjisë & Kimisë Gjirokastër, 2005).
Zona e Viroit në strukturën hapësinore të shtrirjes përbëhet nga:
 Burimi “Mëma e Viroit” (burimi i liqenit – 1200m²), i cili gjendet në pjesën
perëndimore të zonës dhe përkon me prerjen horizontale të rënies vertikale të shpatit
lindor të Malit të Gjerë.
 Liqeni artificial (18.75 ha), i cili praktikisht furnizohet nga burimi i mëmës.
 Zona përreth liqenit dhe burimit (rreth 11.13 ha) me diversivet floristik, faunistik
dhe akses antropologjik.
1.4.3.2 Gjeomorfologjia e liqenit të Viroit
Burimi i Viroit është burimi më i madh i tipit karstik në rajonin e Gjirokastrës. Ky
burim karakterizohet nga një regjim i çrregullt, ku prurjet më të mëdha konstatohen në
dimër dhe ato më të vogla në verë (Mezini, 1985). Vendi ky buron “Mëma e Viroit” është
i përbërë nga struktura gjeologjike prej depozitimeve karbonatike të Eocenit, Paleocenit
dhe Cretakut, të cilat formojnë strukturat antiklinare të Malit të Gjerë. Këto shtresa
depozitimesh të hershme gjeologjike karakterizohen nga alternime shtresash gëlqerore,
strallesh dhe argjilo - mergelore. Karakteristikë e gëlqerorëve është se në to është
zhvilluar shumë fenomeni i karstit. Gëlqerorët kanë përshkueshmëri të lartë, pasqyruar në
strukturën e tyre me çarje që në thellësi formojnë dhomëza, zgarva karstike, të cilat janë
rrugët e kalimit të ujërave të infiltrimit sipërfaqësor në thellësi të masivit karbonatik. Në
pozicione hipsometrike të favorshme, nga ndërprerja e formacioneve karbonatike nga ato
flishore kemi ekranizim të ujërave që dalin në formë burimesh të fuqishme në sipërfaqe,
sikurse është edhe burimi i mëmës së Viroit. Si ekran në këtë rast shërben shtresa argjilo mergelore e pakos kalimtare të Oligocenit. Në pjesët e sipërme vijojnë formacionet
flishore të Oligocenit që përfaqësohen nga ndërthurje ritmike argjilash, areulotitesh dhe
ranoresh. Këto formacione nuk kanë aftësi ujëmbajtëse ose kanë aftësi ujëmbajtëse
shumë të vogël, duke qënë të nivelit 0.05 l/sek për 100 ml/prerje në profil. Depozitimet
flishore vendosen në bazën e liqenit artificial duke shërbyer për ekranizimin e ujërave të
basenit. Pjesa jugore e liqenit, sikurse edhe e burimit karakterizohet nga depozitime
proluviale të proskës, si dhe nga erozionet shpatore që janë formacione jo shumë të
mbuluara me llojshmëri biologjike (Shkurti, 2009).
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1.4.3.3 Klima
Në Rajonizimin Klimatik të Shqipërisë, zona e Viroit përfshihet në zonën
klimaterike mesdhetare kontinentale, me temperatura minimale mesatare 7.80C në janar
dhe maksimale 28.80C në korrik (Mezini, 1985). Sasia mesatare vjetore e reshjeve është
1885 mm/reshje. Sasia ditore maksimale e regjistruar është 254 mm reshje (Shkurti,
2009).
1.4.3.4 Rrjeti hidrografik
Burimi i Viroit është i tipit të sifonit, ku uji del nga poshtë lart nëpërmjet një guve
në formë hinke në thellësi rreth 65 m, me debit maksimal 16m³/sek. Burimi buron në
kuotën absolute 194.6 m dhe shtrihet në një sipërfaqe prej 1200 m² (Mezini, 1985). Uji i
burimit e ka temperaturën mesatare shumëvjeçare 110C dhe shkallën e mineralizimit
400mg/l (Tabela 1.9). Nga vlerësimi fiziko - kimik rezulton se uji i burimit të Viroit
kategorizohet si burim ujor i tipit karbonatik, tipi III. Nga mëma e Viroit, diga artificiale
furnizon liqenin arficial të Viroit me sipërfaqe 750 m x 250 m dhe thellësi 2 - 4 m. Në
periudhën korrik - nëntor niveli i burimit bie në 2-3 m dhe nuk rrjedh në liqen (Figura
1.16). Rrjeti hidrografik i liqenit karakterizohet nga komunikimi i dyfishtë: nga burimi
dhe sistemi i kanalizimi.
Tabela 1.9. Të dhëna të përgjithshme të liqenit të Viroit

TË DHËNA TË PËRGJITHSHME
Sipërfaqja e shtrirjes së burimit të Viroit
Thellësia e burimit
Kuota absolute e burimit
Temperatura mesatare shumëvjeçare
Shkalla e mineralizmit
Sipërfaqja e përgjithshme e liqenit të
Viroit
Thellësia e liqenit të Viroit
Temperatura mesatare e korrikut
Temperatura mesatare e janarit
Reshjet mesatare vjetore
Sasia ditore maksimale e reshjeve
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1200m²
65m
194.6m
11⁰C
400mg/l
187500m²
2-4m
28.8⁰C
7.80C
1885 mm
254 mm
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Figura 1.16. Pamje nga liqeni i Viroit në stinën e thatë (shtator, 2012)

1.4.3.5 Biodiversiteti i liqenit të Viroit
Harmonizimi i faktorëve gjeoklimatike dhe ekzistenca e lidhjes natyrore të liqenit
me lumin Drino përcaktojnë praninë e diversitetit biologjik në lloje, habitate, biotope dhe
ekosisteme në zonën e Viroit. Faktorët që përcaktojnë fizionominë e biodiversitetit dhe të
dinamikave ekologjike janë tiparet morfometike, litologjia e mjedisit, pedologjia, klima,
dhe rrjeti hidrografik.
Në këte zonë dallohen disa ekosisteme me vlera (Departamenti i Biologjisë &
Kimisë, Gjirokastër, 2005), si:









Ekosistemi i burimit karstik
Ekosistemi i liqenit artificial
Ekosistemi “amfib”
Ekosistemi livadhor
Ekosistemi i pyllit
Ekosistemi komunikues lumor
Ekosistemi i shpatit të malit
Ekosistemi i pjesëve funksionale ekonomike

Në parkun e Viroit njihen rreth 250 lloje bimësh, te cilat i përkasin 52 familjeve
(Shkurti, 2013). Llojet bimore të klasifikuara sipas nevojave për lagështi janë:
Hidrofile, të dominuara nga Chlorophyta dhe Ranuculus trichophyllus, të cilat në
pranverë mbulojne rreth 40 - 55% të sipërfaqes totale të liqenit.
Higrofile, të përfaqësuara nga gj.Salix, gj.Rumex, gj.Polygon, gj.Ulmus,
gj.Juncus, gj.Agrostis, gj.Festuca, gj.Graminaceae etj.
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Mezofile, të përfaqësuara nga familjet Leguminosae, Compositae dhe Cruciferae.
Xerofite, të cilat përbëjnë rreth 70% të bimësisë me përfaqësuesit tipike
gj.Prunus, gj.Paliurus, gj.Cercis, gj.Rosa, gj.Spartium etj. (Gjini & Demaj, 2007, 2009).
Lidhja e ngushtë midis florës dhe faunës ka çuar në një diversitet faunistik, ku në
mënyrë të përhershme ose përkohësisht gjenden rreth 72 lloje invertebrorësh, të
përfaqësuar nga 72 familje dhe rreth 28 lloje vertebrorësh të familjeve Pieridae,
Satyridae, Nymfalidae, Scarabidae, Viperidae, Colubridae, Anguidae, Lacertidae,
Testudinidae, Ranidae,Cyprinidae, Cobitidae etj. (Hasani & Oruci, 2007).
Mjedisi natyror i zonës dhe komunikimi i liqenit me lumin Drino krijojnë mundësi
shumë të mira për rritjen e peshkut. Llojet e peshkut në liqenin e Viroit janë të njëjta me
ato të lumit Drino. Këto lloje hyjnë nga lumi në liqen për shkak se uji është i pasur me
oksigjen O2 dhe përmban sasi të mëdha të fitoplanktonit (Shkurti, 2013). Llojet më të
njohura të peshqve që rriten në liqen janë: krapi (Cyprinus carpio, Linne 1758), barbeli
(Barbus meridionalis petenyi, Heckel 1874) (R), (Leuciscus cephalus albus, Bonoparte
1838), cironka (Gobio gobio, Karaman 1924) (R), (Cobitis taenia ohridanus, Karaman
1924) (T), ngjala (Anguilla Anguilla, Linne 1758), (Chondrostoma nasus, Karaman 1924)
(Peja N., 2004): (Peja & Smalji, 2001) (Poljakov et al., 1958).
Në liqenin e Viroit rriten 2 lloje bretkosash: Rana temporaria [Linnaeus, 1758
(T)] dhe Rana dalmatina [Fitzinger in Bonaparte, 1838 (C)] (Hasani & Oruci, 2007),
ndërsa në mjedise drunore me lagështi është identifikuar edhe Hyla arborea (K). Me
gjithë vlerat ekonomike dhe ushqimore të bretkosave, duhet kujdes në gjuetinë e tyre për
shkak të faktit se ato konsiderohen si specie në rrezik (Shkurti, 2013).

1.4.3.6 Shkaqet e dëmtimit të biodiversitetit
Faktori më aktiv që ndikon ne biodiversitetin e kësaj zone është faktori
anthropogjen. Aktivitetet e njeriut si ndërtimet në zonë, derdhja në të e ujërave të zeza të
patrajtuara, kullotja e bagëtive në park apo buzë liqenit, zjarret, prerja e drurëve dhe
erozioni ushtrojnë një impakt negativ mbi biodiversitetin e liqenit (Figura 1.17 dhe 1.18).

Figura 1.17. Lokale të ndërtuara buzë
liqenit të Viroit, që derdhin ujërat e zeza
në të (qershor, 2014)

Figura 1.18. Kullotja e bagëtive buzë
liqenit të Viroit (qershor, 2012)
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Ujërat e zeza janë një burim i madh ndotjeje, veçanërisht me lëndë organike në
dekompozim, detergjentë me fosfor etj. Këto lëndë çojnë në rritjen e shkallës së saprobisë
së ujit të liqenit të Viroit.

1.4.3.7 Rëndësia dhe statusi i mbrojtjes
Zona e Viroit qysh më herët ka qenë në vëmendje të shoqërisë për peisazhin dhe
anën funksionale të saj. Që në vitin 1940 është ndërtuar argjinatura e burimit, duke
krijuar vlera mjedisore, çlodhëse, argëtuese etj. Sistemimi i burimit dhe ndërtimi i liqenit
artificial, krijimi i një pamje tërheqëse dhe funksionale bënë të mundur që në vitin 1982
zona e Viroit të marrë Statusin e Pikës Turistike. Kjo zonë shfrytëzohet nga rreth 35 mijë
banorë të qytetit të Gjirokastrës si pikë çlodhëse dhe argëtuese. Ajo ndodhet në hyrje të
qytetit duke qenë pasqyra natyrale e tij, ku vizitori relaksohet dhe i krijohet mundësia të
udhëtojë në imagjinatë dhe realitet midis natyrës me të gjithë elementët funksionale si
mali, fusha, uji, burimi, liqeni, shpendë, fauna ujore etj. dhe historisë që përfaqësohet nga
qyteti antik i Gjirokastrës (Shkurti, 2009).
Liqeni i Viroit përfaqëson një ekosistem të rëndësishëm me vlera ekologjike,
historike dhe kulturore. Ai është një rezervat i biodiversitetit dhe me vlera në aspektin
hidrologjik dhe ekologjik, po të konsiderojmë lidhjen e liqenit me lumin Drino dhe me
lumin Vjosë përmes lumit Drino.
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KAPITULLI II
2. MATERIALET DHE METODAT
2.1 Stacionet e kampionimit të marra në studim
Punimi i këtij studimi u realizua gjatë periudhës 2011 - 2014. Gjatë periudhës
kohore qershor 2012 – qershor 2014 u analizuan:
81 mostra uji të lumenjve Drino, Vjosë dhe liqenit të Viroit;
54 mostra të kulturave bujqësore: sallatë jeshile, qepë dhe majdanoz, për
ujitjen e të cilave përdorej uji i lumenjve Drino dhe Vjosë.
Analizimi i këtyre mostrave u realizua në Laboratorin e Departamentit të
Bioteknologjisë, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës.
Gjatë periudhës në studim u përzgjodhën 9 stacione (S1 - S9) (Figura 2.1), prej të
cilëve:
S1 - S7 ishin stacione të kampionimit të ujërave përgjatë lumenjve Drino,
Vjosë dhe liqenit të Viroit. Përzgjedhja e tyre u bë në bazë të ndikimit të ndotjeve
antropogjene, duke u pozicionuar në afërsi të qendrave të banuara. Stacionet S1
(Kakavijë) dhe S5 (Çarshovë) u përzgjodhën për të përcaktuar nëse ndotja
mikrobiologjike e ujit të lumenjve Drino dhe Vjosë ndodhte në Shqipëri apo ujërat e tyre
hynin të kontaminuara nga Greqia, ku ata burojnë.
S8 dhe S9 ishin stacionet e kampionimit të mostrave të kulturave
bujqësore (sallatë jeshile, qepë dhe majdanoz), që konsumohen të freskëta dhe të
mostrave të ujit të lumenjve Drino dhe Vjosë, që përdoreshin për ujitjen e këtyre
kulturave bujqësore.

Figura 2.1. Stacionet e kampionimit të mostrave në lumin Drino dhe Vjosë
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Këto 9 stacione të kampinonimit të mostrave të ujit dhe të produkteve bujqësore
ishin si më poshtë:
S1 - KAKAVIJË (lumi Drino) – I pozicionuar në vendin e hyrjes së lumit
Drino nga Greqia në Shqipëri (Figura 2.2).
S2 - PACARELË (lumi Drino) – I pozicionuar pas shkarkimeve urbane
dhe industriale para hyrjes në qytetin e Gjirokastrës (Figura 2.3).
S3 – URA E LUMIT (lumi Drino) - I pozicionuar pas shkarkimeve
urbane, spitalore, ujërave të zeza në qytetin e Gjirokastrës (Figura 2.4).
S4 – LIQENI I VIROIT (liqeni i Viroit – furnizues i lumit Drino) - I
pozicionuar pas shkarkimeve të ujërave të zeza të restoranteve të ndërtuara buzë liqenit të
Viroit (Figura2.5)
S5 - ÇARSHOVË (lumi Vjosë) - I pozicionuar në vendin e hyrjes së lumit
Vjosë nga Greqia në Shqipëri (Figura 2.6).
S6 - KELCYRE (lumi Vjosë) – I pozicionuar pas shkarkimeve urbane të
qytetit të Këlcyrës (Figura 2.7).
S7 - TEPELENË (pikeprerja e lumit Drino & Vjosë) - I pozicionuar në
pikëprerjen e dy lumenjve Drino dhe Vjosë, në qytetin e Tepelenës (Figura 2.8).
S8 – SERAT E MASHKULLORËS – I pozicionuar në Mashkullorë, ku
për ujitjen e kulturave bujqësore përdoret uji i lumit Drino (Figura 2.9).
S9 – FUSHË NË TEPELENË - I pozicionuar në Tepelenë, ku për ujitjen
e kulturave bujqësore përdoret uji i lumit Vjosë, pasi është bashkuar me lumin Drino
(Figura 2.10).
Koordinatat gjeografike të stacioneve të kampionimit paraqiten në Tabelën 2.1.
Tabela 2.1. Koordinatat gjeografike të stacioneve të kampionimit të ujit dhe kulturave bujqësore

KOORDINATAT
GJEOGRAFIKE
N 39°54’40’’; E 20°21’23’’
N 40⁰07’94”; E 20⁰15’33”
N 40⁰08’68”; E 20⁰14’37”
N 40°06’00’’; E 20°07’22’’
N 40° 5’12’’; E 20°28'23’’
N 40⁰30’68”; E 20⁰18’34’’
N 40⁰29’47”; E 29⁰02’32”
N 40⁰12’46”; E 20⁰11’17”
N 40⁰29’47”; E 20⁰02’32”

STACIONET E KAMPIONIMIT
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9

KAKAVIJË
PACARELË
URA E LUMIT
LIQENI I VIROIT
ÇARSHOVË
KËLCYRË
TEPELENË
SERAT E MASHKULLORËS
FUSHË NË TEPELENË
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Figura 2.2. Stacioni S1
KAKAVIJË

Figura 2.3. Stacioni S2
PACARELË

Figura 2.4. Stacioni S3
URA E LUMIT

Figura 2.5. Stacioni S4
LIQENI I VIROIT

Figura 2.6: Stacioni S5
ÇARSHOVË

Figura 2.7: Stacioni S6
KËLCYRË
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Figura 2.8. Stacioni S7 - TEPELENË

Figura 2.9. Stacioni S8
SERAT E MASHKULLORËS

Figura 2.10. Stacioni S9
FUSHË NË TEPELENË

2.2 Kampionimi dhe transportimi i mostrave
2.2.1 Mostrat e ujit
Marrja e mostrave të ujit dhe ruajtja e tyre është realizuar në përputhje me Metodat
Standarte të Ekzaminimit të Ujërave (APHA/AWWA/WPCF, 1998; APHA – AWWA –
WEF, 2005). Mostrat e ujit për analiza mikrobiologjike u morën dhe u transportuan me
shishe sterile 500 ml, ku shënohej data dhe vendi i marrjes së tyre. Shishet për marrjen e
mostrave të ujit ishin sterilizuar në autoklavë për 20 minuta në 121°C (Borrell &
Winkler, 2006). Shishet e sterilizuara ishin të mbështjella me letër filmi të parafinuar. Ato
nuk mbusheshin plot, por u lihej një hapësirë rreth 2.5 cm, në mënyrë që të bëhej
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përzierja përpara ekzaminimit. Mbyllja e shisheve bëhej me kujdes, pa e prekur tapën dhe
grykën e shishes, duke shmangur ndotjet e mundshme gjatë mbushjes e marrjes së
mostrës. Mostrat ruheshin dhe transportoheshin në termoboks, i pajisur me pllaka
amoniaku, në temperaturën 4°C. Kjo mënyrë transporti pengon shumimin e baktereve.
Më pas mostrat çoheshin në Laboratorin e Departamentit të Bioteknologjisë, pranë
Fakultetit të Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës, ku i nënshtroheshin metodës
përkatëse të ekzaminimit brenda 24 orëve.
2.2.2 Mostrat e perimeve të freskëta
Grumbullimi i mostrave të perimeve të freskëta (sallatë jeshile, qepë dhe majdanoz)
dhe transporti i tyre në laborator u bë sipas rregullave të përcaktuara nga organizmat
ndërkombëtare (ISO 874: 1980, Fruta dhe perime të freskëta - Kampionimi, Codex
Alimentarius: Guidë e përgjithshme mbi marrjen e mostrave, CAC/GL 50-2004). Pas
selektimit rastësor të produkteve të përzgjedhura për analizim mikrobiologjik, mostrat e
perimeve (500gr) vendoseshin në qese plastike sterile, ku shënohej data dhe vendi i
marrjes së tyre. Pasi qesja sterile mbushej me mostrën përkatëse, mbyllej menjëherë për
të minimizuar mundësitë e një kontaminimi të mundshëm nga agjentët e ajrit. Më pas, ajo
vendosej në termoboks të pajisur me pllaka amoniaku, në temperaturën 4°C, në mënyrë
që të sigurohej një konservim sa më i mirë dhe sa më i rregullt gjatë transportit, deri në
momentin e kryerjes së analizave laboratorike. Mostrat e marra çoheshin në laborator, për
t’iu nënshtruar analizave mikrobiologjike brenda 24 orëve (Metodat e analizave kimikotoksikologjike dhe bakteriologjike të produkteve ushqimore, 1985).
2.3 Frekuenca e marrjes së mostrave
Mbajtja e protokollit për herë të parë për cilësinë mikrobiologjike të ujit të
lumenjve Drino, Vjosë dhe liqenit të Viroit, si dhe për cilësinë mikrobiologjike të
perimeve te freskëta ka filluar në qershor 2012 (12/06/2012 – stina e verës). Prej kësaj
date, marrja e mostrave u realizua në një periudhë 2 vjeçare, në çdo stinë deri në qershor
2014 (04/07/2014 – stina e verës). Qëllimi i kësaj frekuence ishte vlerësimi në mënyrë
periodike stinore i cilësisë mikrobiologjike të ujit të lumenjve Drino, Vjosë dhe liqenit të
Viroit, si dhe i kulturave bujqësore të freskëta, që ujiteshin me ujin e këtyre lumenjve.
Sasia totale e mostrave të analizuara për periudhen 2 vjeçare: qershor 2012 –
qershor 2014 ishte 135 dhe specifikisht:
Mostra uji ishin 81 dhe secila prej këtyre mostrave iu nënshtrua testeve për
vlerësimin e indikatorëve bakterialë: Koliformë fekalë dhe Streptokokë fekalë.
Mostra të perimeve të freskëta (sallatë jeshile, qepë e majdanoz) ishin 54
dhe secila prej këtyre mostrave iu nënshtrua testeve për vlerësimin e indikatorëve
bakterialë: Koliformë fekalë dhe Streptokokë fekalë, si dhe për bakteret heterotrofe.
2.4 Datat e marrjes së mostrave
Gjatë periudhës: qershor 2012 – qershor 2014, në 9 stacionet e kampionimit u
morën 9 herë mostra uji dhe perimesh, për të studiuar cilësinë mikrobiologjike të ujit të
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lumenjve Drino, Vjosë dhe liqenit të Viroit, si dhe cilësinë mikrobiologjike të perimeve
që ujiten më ujin e lumenjve.
Siç tregohet në Tabelën 2.2, kjo periudhë përfshin: 3 stinë të verës, 2 stinë të
vjeshtës, 2 stinë të dimrit dhe 2 stinë të pranverës. Ky studim sipas stinëve u bë për të
bërë evidentimin në mënyrë periodike stinore të indikatorëve mikrobialë (Koliformë
fekalë dhe Streptokokë fekalë) në ujërat e lumenjve, si dhe evidentimin në mënyrë
periodike stinore të indikatorëve mikrobialë (Koliformë fekalë dhe Streptokokë fekalë), si
dhe të baktereve heterotrofe tek kulturat bujqësore (sallata jeshile, qepa dhe majdanozi)
që ujiten me ujin e këtyre lumenjve dhe që konsumohen të freskëta. Ky evidentim stinor
kishte për qëllim për të nxjerrë në pah ndryshimet stinore (nëse ka) të cilësisë
mikrobiologjike të mostrave në studim.
Tabela 2.2. Datat e marrjes së mostrave me stinën përkatëse

Data e marrjes së
mostrave
12/06/2012
16/09/2012
24/02/2013
09/05/2013
04/07/2013
15/10/2013
14/01/2014
25/04/2014
04/07/2014

Stina
Verë
Vjeshtë
Dimër
Pranverë
Verë
Vjeshtë
Dimër
Pranverë
Verë

2.5 Testimet për çdo mostër
2.5.1 Testimet për mostrat e ujit
Përcaktimi i Koliformëve fekalë dhe Streptokokëve fekalë, si indikatorë të
ndotjes në mostrat e ujit të lumenjve Drino dhe Vjosë, si dhe të liqenit të Viroit.
Matja e temperaturave të ujit në stacionet e marrjes së mostrave në lumin
Drino, Vjosë dhe në liqenin e Viroit.
Matja e përcjellshmërisë elektrike, pH dhe oksigjenit të tretur në ujë në
lumin Drino (dimër 2013 dhe pranverë 2013).

2.5.2 Testimet për mostrat e perimeve të freskëta
Përcaktimi i Koliformëve fekalë dhe Streptokokëve fekalë si indikatorë të
ndotjes në mostrat e perimeve të freskëta (sallatë jeshile, qepë dhe majdanoz), të cilat
ujiteshin me ujin e lumenjve Drino dhe Vjosë dhe konsumoheshin të freskëta.
Përcaktimi i pranisë së baktereve heterotrofe te perimet e freskëta.
- 41 -

Monitorimi i ndotjes mikrobike së lumenjve Drino – Vjosë në pikëprerjen e tyre (qarku i Gjirokastrës),
si dhe i pranisë së mikroorganizmave në disa kultura bujqësore

2.6 Metodat analitike të përcaktimit
Analizat për treguesit e ndotjes mikrobiologjike u kryen në laborator, duke zbatuar
me korrektësi sterilitetin e terreneve mbjellëse, mjeteve dhe ambjenteve të punës, për të
eleminuar në maksimum ndikimin e ndotjeve të mundshme në mostrat e analizuara. U
përdorën detergjentë antibakteriale për tavolinën e punës, sterilizim në autoklavë për
tubat, pjatat e petrit, si dhe sterilizim me llampë ultraviolet të aerosterilit (Figura 2.11).
Matja e treguesve kimiko – fizikë të ujit u bë “in situ” në momentin e marrjes së mostrave
për analizë.

Figura 2.11. Gjatë punës në aerosteril për përpunimin dhe analizimin e mostrave

2.6.1 Përcaktimi i Koliformëve fekalë dhe Streptokokëve fekalë nëpërmjet
metodës së MPN-së (Most Probable Numbers) në mostrat e ujit të lumenjve dhe të
perimeve të freskëta
Metoda Most Probable Number (MPN) ose teknika e fermentimit të tubave të
shumëfishtë është një metodë që përdoret për të marrë të dhëna sasiore mbi përqëndrimet
e artikujve diskrete nga të dhënat pozitive/negative (Taras, 1998). Teknika e MPN-së
vlerëson popullatat mikrobike në terren të lëngshëm (laktozë). Numri i Koliformëve
fekalë dhe Streptokokëve fekalë, si indikatorë mikrobialë në mostrat e ujit dhe të perimeve
të freskëta u përcaktua nga ky vlerësim statistikor i quajtur Most Probable Number
(MPN). MPN është numri më i mundshëm i Koliformëve ose Streptokokëve në 100 ml ujë
(APHA/AWWA, 1998; APHA 2005). Ky vlerësim statistikor përcaktohet në bazë të
tabelave të veçanta të bazuara në formulat e propabilitetit.
Ekuacioni i MPN – së:

Ku exp(x) jep eX, dhe
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K - tregon numrin e hollimeve,
gj - tregon numrin e tubave pozitivë në hollimin jth,
mj - tregon sasinë e mostrës origjinale të hedhur në çdo hollim jth,
tj - tregon numrin e tubave në hollimin jth.
Në analizat standard për përcaktimin e Koliformëve fekalë dhe Streptokokëve
fekalë, për çdo mostër të ujit dhe të perimeve të freskëta (sallatë jeshile, qepë dhe
majdanoz) u përdorën metodat standard të ekzaminimit të ujërave sipërfaqësore dhe të
kulturave bujqësore (Standard methods for the examination of water and wastewater,
1992; FAO Food and nutrition paper 14/4, 1979, 1992, republished 1997).

2.6.1.1 Përgatitja e terreneve
Për Koliformët fekalë u përdorën 2 lloj terrenesh:
LSB (Lauryl tryptose broth) - për testin paraprak
Terreni LSB shpërndahet në tuba 20 x 150 mm, që përmbajnë tuba të vegjël
fermentimi të përmbysur 10 x 75 mm, me nga 10 ml. Sterilizohen në autoklavë në 1210C
për 15 min., pH final 6.8 +/-0.2.
ECB (EC broth) - për testin konfirmues
Terreni ECB shpërndahet në tuba 20 x 150 mm, që përmbajnë tuba të vegjël
fermentimi të përmbysur 10 x 75 mm, me nga 10 ml. Sterilizohen në autoklavë në 1210C
për 15 min., pH final 6.9 +/-0.1.
Për Streptokokët fekalë u përdorën 2 lloj terrenesh:
ADB (Azide Dextrose Broth) - për testin paraprak
Terreni ADB shpërndahet në tuba 20 x 150 mm, me nga 10 ml. Sterilizohen në
autoklavë në 1210C për 15 min., pH final 6.8 +/-0.2.
EVAB (Ethyl Violet Azide Broth) - për testin konfirmues
Terreni EVAB shpërndahet në tuba 20 x 150 mm, me nga 10 ml. Sterilizohen në
autoklavë në 1210C për 15 min., pH final 6.9 +/-0.1.

1.6.1.2 Përgatitja e hollimeve
Si hollues u përdor fosfat i tamponuar (Butterfield’s phosphate buffer) ose ujë
peptonik i tamponuar (Figura 2.12 dhe Figura 2.13). Paraprakisht përgatiteshin 3 – 6
hollime, duke përdorur epruveta me 9 ml hollues, të cilat sterilizoheshin në 1210C për 15
min.
2.6.1.3 Homogjenizimi i mostrës së perimeve të freskëta
Pasi grinim me thikë sterile në copa sa më të vogla mostrën, për një homogjenizim
sa më të mirë e shtypnim atë në havan dhe peshonim (gjithashtu në kushte sterile) 10 gr
prej saj. Mostrën e hidhnim në një erlenmajer me 90 ml ujë peptonik dhe ky do të ishte
edhe suspensioni mëmë.
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2.6.1.4 Procedura e testit për Koliformët fekalë
Në Figurën 2.12 paraqitet skema e përcaktimit të Koliformëve fekalë, nëpërmjet
procedurës MPN/100 ml. Kjo procedurë përfshin 2 teste të njëpasnjëshëm:
-Testi paraprak
Inokulimi: Inokulohen 3 ose 5 epruveta për çdo hollim me nga 1 ml.
Inkubimi: 350C për 48 ± 2 orë.
Kontrolli: Pas 24 ± 2 orë ekzaminohen për prodhim gazi. Epruvetat që nuk kanë
çliruar gaz, riinkubohen edhe për 24 orë të tjera dhe riekzaminohen për prodhim gazi.
Konkluzioni: Për të gjithë epruvetat pozitive (që kanë prodhuar gaz) kryhet testi i
konfirmimit.
- Testi i konfirmimit
Përzihen me kujdes (lehtë) të gjithë epruvetat që kanë çliruar gaz në terrenin LSB
dhe transferohen 1 – 3 ansa suspension në epruvetat me terren ECB. Evitohet marrja e
cipave. Inkubohen në 44.5 ± 0.2 0C për 24 ± 2 orë dhe ekzaminohen për prodhim gazi
(Wilrich, 2010) (Figura 2.14). Kalkulohet numri i Koliformëve fekalë (MPN) sipas
tabelës.

Figura 2.12. Skema e përcaktimit të Koliformëve fekalë, nëpërmjet procedurës MPN/100 ml

- 44 -

Monitorimi i ndotjes mikrobike së lumenjve Drino – Vjosë në pikëprerjen e tyre (qarku i Gjirokastrës),
si dhe i pranisë së mikroorganizmave në disa kultura bujqësore

2.6.1.5 Procedura e testit për Streptokokët fekalë
Në Figurën 2.13 paraqitet skema e përcaktimit të Streptokokëve fekalë, nëpërmjet
procedurës MPN/100 ml. Kjo procedurë përfshin 2 teste të njëpasnjëshëm:
- Testi paraprak
Inokulimi: Inokulohen 3 ose 5 epruveta për çdo hollim me nga 1 ml.
Inkubimi: 350C për 24 ose 48 orë
Kontrolli: Vrojtohet prania e turbullirës. Nëse pas 24 orëve nuk ka turbullirë,
epruvetat mbahen dhe 24 orë të tjera në termostat dhe rikontrollohen.
Konkluzioni: Të gjitha epruvetat me turbullirë kalojnë në testin e konfirmimit.
- Testi i konfirmimit
Për të gjithë epruvetat ku vihet re turbullirë pas 24 orëve ose 48 orëve bëhet testi i
konfirmimit. Për këtë transferohen 3 ansa, në epruveta ku kemi hedhur 10 ml terren
EVAB. Inkubohen në 350C për 24 orë dhe ekzaminohen për formimin e një njolle vjollcë
(mavi) në fundin e epruvetës ose në ndonjë rast për formimin e një turbullire të dendur, e
cila tregon praninë e Streptokokëve fekalë (Brenner, 2005; Molina, 2005) (Figura 2.15).
Kalkulohet numri i tyre (MPN) sipas tabelës.

Figura 2.13. Skema e përcaktimit të Streptokokëve fekalë, nëpërmjet procedurës MPN/100 ml
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Figura 2.14. Testi pozitiv për
Koliformët fekalë me turbullirë e
çlirim gazi në epruvetat Durhan

Figura 2.15. Testi pozitiv për
Streptokokët fekalë me precipitat në
ngjyrë violet

2.6.2 Përcaktimi i baktereve heterotrofe te perimet e freskëta (sallatë jeshile,
qepë dhe majdanoz)
Suspensioni mëmë i përgatitur gjatë homogjenizmit të mostrave të perimeve të
freskëta u përdor për të përgatitur hollimet shkallare 1:10 me BPW (Buffered Pepton
Water) deri në (10¯¹⁰) (Figura 2.16). Këto hollime u përdorën për të përcaktuar sasinë e
përgjithshme të baktereve heterotrofe në mostrat e perimeve në pjata petri me terren MPA
(PCA - Plate Count Agar), me mbjellje me mbulim, të cilat inkuboheshin në termostat
biologjik në 37°C për 24 orë. Më pas, llogaritej numri i baktereve në bazë të numrit të
kolonive të rritura në sipërfaqen e agarit (Metodat e analizave kimiko - toksikologjike dhe
bakteriologjike te produkteve ushqimore, 1985) (Figura 2.17).

Figura 2.16. Procedura e përcaktimit të baktereve heterotrofe në terren PCA
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Figura 2.17. Koloni bakteresh heterotrofe në terren PCA në pjata petri te perimet e freskëta

2.7 Analizmi i treguesve fiziko – kimikë të ujit
Në këtë studim matja e pH, oksigjenit të tretur në ujë (D.O.) dhe përcjellshmërisë
elektrike (E.C.) në 4 stacionet e lumit Drino (dimër 2013 dhe pranverë 2013) u realizua
me saktësi drejtpërdrejt në momentin e marrjes së mostrës për analizë (“in situ”), me një
multiparametër portativ MULTI 340, i cili i përkiste laboratorit të Departamentit të Agro
– Mjedisit dhe Ekologjisë, Universiteti Bujqësor i Tiranës.
Matja e temperaturës së ujit të lumenjve Drino, Vjosë dhe të liqenit të Viroit (verë
2012 – verë 2014) u realizua duke përdorur sistemin AQUALYTIC portabile, i cili
realizonte matjet “in situ” të këtij parametri, nëpërmjet përdorimit të sensorëve
elektronikë të përcaktimit të temperaturës së ujit.
2.8 Llogaritjet dhe përpunimi statistikor i të dhënave
Llogaritjet dhe përpunimi statistikor i të dhënave analitike u realizua duke përdorur
programin kompjuterik Excel 2007 dhe atë statistikor EView7, të cilët krijuan mundësine
e interpretimit të këtyre të dhënave në mënyrë grafike dhe statistikore.
Për përpunimin e parametrave mikrobiologjikë dhe temperaturës së ujit u
përcaktuan treguesit statistikorë të mëposhtëm si:
1.
Vlera mesatare, shmangia standarde, vlera minimale, vlera maksimale,
mediana, amplituda e matjeve, pjerrësia (Skewness), shpërndarja normale (Kurtosis) për
indikatorët mikrobialë (Koliformë fekalë dhe Streptokokë fekalë) në mostrat e ujit.
2.
Statistika përshkruese për indikatorët mikrobialë (Koliformë fekalë dhe
Streptokokë fekalë) sipas stacioneve dhe sipas stinëve në mostrat e ujit.
3.
Vlera mesatare, shmangia standarde, vlera minimale, vlera maksimale,
mediana, amplituda e matjeve, pjerrësia (Skewness), shpërndarja normale (Kurtosis) për
temperaturën e ujit për stinët në studim.
4.
Korrelacionet ndërmjet indikatorëve mikrobialë (Koliformë fekalë dhe
Streptokokë fekalë) në mostrat e ujit dhe temperaturës së ujit.
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5.
Vlera mesatare, shmangia standarde, vlera minimale, vlera maksimale,
mediana, pjerrësia (Skewness), shpërndarja normale (Kurtosis) për indikatorët mikrobialë
(Koliformë fekalë dhe Streptokokë fekalë) në mostrat e perimeve të freskëta dhe ujit të
përdorur për ujitjen e tyre.
6.
Statistika përshkruese për indikatorët mikrobialë (Koliformë fekalë dhe
Streptokokë fekalë) në mostrat e perimeve të freskëta dhe ujit të përdorur për ujitjen e
tyre.
7.
Korrelacionet midis indikatorëve mikrobialë (Koliformë fekalë dhe
Streptokokë fekalë) në mostrat e perimeve të freskëta dhe indikatorëve mikrobialë
(Koliformë fekalë dhe Streptokokë fekalë) në mostrat e ujit të përdorur për ujitjen e tyre.
8.
Vlera mesatare, shmangia standarde, vlera minimale, vlera maksimale,
mediana, pjerrësia (Skewness), shpërndarja normale (Kurtosis) për bakteret heterotrofe
në mostrat e perimeve të freskëta.

2.9 Analiza statistikore ANOVA
Analiza statistikore ANOVA (njihet edhe si F – test) është një metodë që përcakton
variacionin e mesatareve të një grupi të dhënash ose variablash për të vlerësuar rëndësinë
statistikore të këtyre të dhënave. Testi ANOVA mbështetet në nivelin e besueshmërisë
prej 95% ose të një vlere propabiliteti p ≤ 0.05, vlerë e cila konsiderohet statistikisht e
rëndësishme.
ANOVA test (F – testi) është përdorur për të testuar hipotezat e mëposhtme:
1.
Ndotja me Koliformë fekalë e Streptokokë fekalë është e njëjtë në të gjitha
stacionet e lumenjve Drino dhe Vjosë, për periudhën studimore qershor 2012 – qershor
2014.
2.
Ndotja me Koliformë fekalë e Streptokokë fekalë është e njëjtë në të gjitha
stinët në lumenjtë Drino dhe Vjosë, për periudhën studimore qershor 2012 – qershor
2014.
3.
Faktori temperaturë e ujit ndikon në dinamikën stinore të indikatorëve
mikrobialë (Koliformë fekalë dhe Streptokokë fekalë) në ujërat e lumenjve Drino dhe
Vjosë.
4.
Uji i lumenjve Drino dhe Vjosë, i përdorur për ujitjen e perimeve të
freskëta është një nga faktorët kryesorë kontaminues të këtyre perimeve.
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KAPITULLI III
3. REZULTATE DHE DISKUTIME
Gjatë periudhës qershor 2012 – qershor 2014 u analizuan në total 135 mostra të ujit
dhe të perimeve të freskëta, për vlerësimin e cilësisë mikrobiologjike të tyre. Nga
analizimi ka rezultuar se vlerat e indikatorëve bakterialë Koliformë fekalë dhe
Streptokokë fekalë në lumin Drino, Vjosë dhe në liqenin e Viroit, si dhe në perimet që
ujiten me ujin e dy lumenjve dhe që konsumohen të freskëta, në përgjithësi (me disa
përjashtime) nuk përmbushin kriteret e përcaktuara me direktivat (76/160/EEC)
(2006/7/EC) për ujërat sipërfaqësore, (WHO, 2006) për ujërat që përdoren për ujitjen e
kulturave bujqësore, (EC/2073/2005) dhe (ICMSF, 1998) për cilësinë mikrobiologjike të
perimeve, që konsumohen të freskëta.
Në tabelën 3.1 paraqiten në mënyrë të përmbledhur parametrat mikrobiologjikë dhe
fiziko – kimikë të analizuar, si dhe numri i mostrave të përdorura për analizmin e këtyre
parametrave.
Tabela 3.1. Parametrat e analizuar
Nr.

1
2
3
4
5
7
8
9
10

Parametrat

Njësia matëse

Parametrat mikrobiologjikë
Koliformët fekalë (ujë lumi)
baktere/100ml
Streptokokët fekalë (ujë lumi)
baktere/100ml
Koliformët fekalë (perime)
baktere/100ml
Streptokokët fekalë (perime)
baktere/100ml
Bakteret heterotrofe (perime)
baktere/1gr perime
Parametrat fiziko - kimikë
Temperatura
⁰C
Përcjellshmëria elektrike
µS/cm
pH
(-)
Oksigjeni i tretur në ujë
mg/l

Numri i
mostrave

81
81
54
54
54
63
8
8
8

3.1 Vlerësimi i ndotjes mikrobiologjike të ujit të lumenjve Drino, Vjosë dhe
liqenit të Viroit nëpërmjet indikatorëve mikrobialë (Koliformë fekalë dhe
Streptokokë fekalë)
Për vlerësimin e ndotjes mikrobiologjike të ujit të lumenjve Drino, Vjosë dhe
liqenit të Viroit nëpërmjet indikatorëve mikrobialë (Koliformë fekalë dhe Streptokokë
fekalë), gjatë periudhës së studimit qershor 2012 – qershor 2014 janë kryer në total 126
analiza mikrobiologjike në 63 mostra uji gjithsej, nga të cilat:
63 analiza mikrobiologjike ishin për Koliformët fekalë në mostrat e ujit të
të dy lumenjve dhe të liqenit;
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63 analiza mikrobiologjike ishin për Streptokokët fekalë në mostrat e ujit
të të dy lumenjve dhe të liqenit.

3.1.1 KOLIFORMËT FEKALË
3.1.1.1 Dinamika sezonale e Koliformëve fekalë (Kf) në lumin Drino, Vjosë dhe
në liqenin e Viroit
Rezultatet e marra nga periudha studimore qershor 2012 – qershor 2014 për
Koliformët fekalë në ujërat e lumenjve Drino, Vjosë dhe në liqenin e Viroit tregojnë se
vlerat e Koliformëve fekalë paraqesin një dinamikë në stinë dhe në stacione të ndryshme
(Tabela 3.2; Figura 3.1; Figura 3.2).
Në lumin Drino, stacioni me vlerën më të ulët të ndotjes është stacioni S1
(Kakavije) me 140 baktere/100ml (dimër 2013) dhe stacioni me vlerën më të lartë të
ndotjes është stacioni S3 (Ura e Lumit) me 1.2 x 10⁷ baktere/100ml (verë 2013).
Në lumin Vjosë, stacioni me vlerën më të ulët të ndotjes është stacioni S5
(Çarshovë) me 150 baktere/100ml (dimër 2013) dhe stacioni me vlerën më të lartë të
ndotjes është stacioni S6 (Këlcyrë) me 4.6 x 10⁵ baktere/100ml (vjeshtë 2012).
Tabela 3.2. Vlerat e Koliformëve fekalë (baktere/100ml) sipas tabelës MPN, në stacionet e
lumenjve Drino, Vjosë dhe në liqenin e Viroit, gjatë periudhës qershor 2012 – qershor 2014

2014

2013

2012

Vitet

S1
Kakavijë

S2
Pacarelë

S3
Ura e
lumit

S4
Liqeni i
Viroit

S5
Çarshovë

S6
Këlcyrë

S7
Tepelenë

Verë

210

7.5x10⁴

4.3x10⁴

1500

200

1500

1.5x10⁴

Vjeshtë

150

9.3x10⁴

1.5x10⁶

4600

210

4.6x10⁵

4.6x10⁴

Dimër

140

4.6x10⁴

1.5x10⁶

1500

150

9.3x10⁴

1.5x10⁵

Pranverë

200

4.6x10⁵

9.3x10⁶

750

230

2100

7500

Verë

240

4.6x10⁵

1.2x10⁷

7.5x10⁴

240

9.3x10⁴

2.3x10⁵

Vjeshtë

240

9.3x10⁴

7.5x10⁵

2.4x10⁴

210

1.1x10⁴

9.3x10⁴

Dimër

230

2.8x10⁴

2.4x10⁵

2300

180

2.4x10⁴

4.6x10⁴

Pranverë

230

3.9x10⁴

7.5x10⁴

2300

200

9300

2300

Verë

240

3.9x10⁵

7.5x10⁶

4.3x10⁴

210

3.9x10⁴

1.1x10⁵

Stinët

Në lumin Drino, stacioni me vlerat më të ulëta të Koliformëve fekalë është stacioni
S1 (Kakavijë), në të gjitha stinët e marra në studim. Ky stacion ndodhet në vendin e
hyrjes së lumit Drino nga Greqia (ku buron), në Shqipëri. Vlerat e Kf në këtë stacion të
lumit Drino duke u bazuar në Direktivën 76/160/EEC për ujërat sipërfaqësorë i përkasin
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klasës “cilësi e detyrueshme” dhe duke u bazuar në Direktivën 2006/7/EC për ujërat
sipërfaqësore i përkasin klasës A “cilësi e shkëlqyeshme”.
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Verë 2012

MPN/100ml/1000

Vjeshtë 2012
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Dimër 2013
Pranverë 2013
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Verë 2013
Vjeshtë 2013
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Dimër 2014
Pranverë 2014
Verë 2014
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0
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Figura 3.1. Dinamika sezonale e Koliformëve fekalë në stacionet e lumit Drino (edhe në liqenin e
Viroit)
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Figura 3.2. Dinamika sezonale e Koliformëve fekalë në stacionet e lumit Vjosë
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Në lumin Vjosë, stacioni me vlerat më të ulëta të Koliformëve fekalë është stacioni
S5 (Çarshovë), në të gjitha stinët e marra në studim. Ky stacion ndodhet në vendin e
hyrjes së lumit Vjosë nga Greqia (ku buron), në Shqipëri. Vlerat e Kf në këtë stacion të
lumit Vjosë, ashtu si tek stacioni Kakavijë të lumit Drino, duke u bazuar në Direktivën
76/160/EEC për ujërat sipërfaqësore i përkasin klasës “cilësi e detyrueshme” dhe duke u
bazuar në Direktivën 2006/7/EC për ujërat sipërfaqësore i përkasin klasës A “cilësi e
shkëlqyeshme”.
Vlerësimi i Koliformëve fekalë në këto dy stacione të dy lumenjve tregon se
lumenjtë Drino dhe Vjosë hyjnë në Shqipëri nga Greqia me parametra mikrobiologjikë
brenda normave të përcaktuara nga BE. Por duke rrjedhur në territorin e Shqipërisë, këto
parametra mikrobiologjikë përkeqësohen shumë, kryesisht si rezultat i derdhjes së ujërave
të zeza, aktiviteteve dhe ndërhyrjeve të njeriut në rrjedhën e këtyre lumenjve.
Në lumin Drino, stacioni me vlerat më të larta të Koliformëve fekalë është stacioni
S3 (Ura e lumit) krahasuar me S2 dhe S4, por edhe këto dy stacione paraqesin vlera të
larta të këtij indikatori bakterial. Në stacionin S3 (Ura e lumit), vlera e Kf varion nga 4.3
x 10⁴ baktere/100ml (verë 2012) deri në 1.2 x 10⁷ baktere/100ml (verë 2013). Këto vlera,
si dhe vlerat e dy stacioneve të tjera, S2 (Pacarelë) dhe S4 (liqeni i Viroit) (me përjashtim
të 3 stinëve) janë deri 4 herë më të larta se normat e përcaktuara nga Direktivat
76/160/EEC dhe 2006/7/EC. Në stacionin S2 (Pacarelë), vlera e Kf varion 2.8 x 10⁴
baktere/100ml (dimër 2014) deri në 4.6 x 10⁵ baktere/100ml (pranverë – verë 2013),
ndërsa në stacionin S4 (liqeni i Viroit) vlera e Kf varion nga 750 baktere/100ml (pranverë
2013) deri në 7.5 x 10⁴ baktere/100ml (verë 2013). Në liqenin e Viroit, vlerat e Kf në 2
stinë (verë 2012 dhe dimër 2013) i përkasin klasës “cilësi e detyrueshme” sipas
Direktivës 76/160/EEC për ujërat sipërfaqësore dhe vetëm për stinën pranverë 2013 i
përkasin klasës B “cilësi e mirë” duke u bazuar në Direktivën 2006/7/EC për ujërat
sipërfaqësore.
Vlerat e larta të Koliformëve fekalë në stacionin S4 (Ura e lumit) shpjegohen me
faktin se ai është i pozicionuar pas shkarkimeve të ujërave të zeza, urbane, spitalore (deri
në shtator 2013) dhe industriale në qytetin e Gjirokastrës (që është zona më e populluar
dhe me aktivitetin më të madh antropogjene në të gjithë zonën në studim) dhe kjo është
arsyeja që edhe temperaturat e ujit në këtë stacion janë më të lartat (Tabela 3.13).
Temperaturat e ujit në rrjedhën e sipërme të lumit Drino (Ura e lumit dhe Pacarela) janë
më të larta se në rrjedhën e poshtme të tij (liqeni i Viroit), sepse në këto stacione vihen re
shkarkime të drejtpërdrejta të ujërave të ngrohta nga sistemi i kanalizimeve urbane, që jo
vetëm në verë, por edhe në dimër mund të shkaktojnë rritje artificiale të temperaturës së
ujit. Nga ana tjetër, temperaturat e ujit në liqenin e Viroit janë më të ulëta, sepse ai
ushqehet me ujë nga burimi natyror “Mëma e Viroit”, me një temperaturë mesatare
shumëvjeçare 110C (Mezini, 1985).
Në lumin Vjosë, të dy stacionet S6 (Këlcyrë) dhe S7 (Tepelenë) (përjashtuar S5 Çarshovë) paraqesin vlera të larta të Kf. Në S6 (Këlcyrë), këto vlera variojnë nga 1500
baktere/100ml (verë 2012) deri në 4.6 x 10⁵ baktere/100ml (vjeshtë 2012), ndërsa në S7
(Tepelenë), vlerat e Kf variojnë nga 2300 baktere/100ml (pranverë 2014) deri në 2.3 x
10⁵ baktere/100ml (verë 2013). Ndotja e Vjosës ne S6 (Këlcyrë), vjen si rezultat i
shkarkimeve të ujërave të zeza dhe urbane të qytetit të Këlcyrës, ndërsa në S7 (Tepelenë)
lumi Vjosë bashkohet me lumin Drino, për të vazhduar rrugëtimin e tij drejt derdhjes në
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detin Adriatik. Ndotja mikrobiologjike në këtë stacion, vjen si rezultat i bashkimit të dy
lumenjve në qytetin e Tepelenës, që vijnë të ndotur nga rrugëtimi i tyre.
Duke analizuar dinamikën e Koliformëve fekalë në ujërat sipërfaqësore të lumenjve
Drino dhe Vjosë vihen re ulje – ngritje të vlerave të tyre në periudhën e kampionimit
qershor 2012 – qershor 2014 në çdo stacion, të cilat vihen në dukje edhe nga grafikët
(Figura 4.1 dhe Figura 4.2).
Në lumin Drino, në stacionin S1 (Kakavijë), siç shihet edhe nga grafiku nuk kemi
luhatje të mëdha të vlerave të Kf. Këto vlera luhaten rreth vlerës 200 baktere/100ml.
Në stacionin S2 (Pacarelë), vlerat më të mëdha të Kf janë në pranverë dhe verë
2013 (4.6 x 10⁵ baktere/100ml), më pas ulen në rendin e 10⁴ baktere/100ml dhe rriten
përsëri në 3.9 x 10⁵ ne verë 2014.
Në stacionin S3 (Ura e lumit), vlerat më të mëdha të Kf janë në verë 2013 (1.2x10⁷
baktere/100ml), më pas ato ulen në rendin 10⁵ e 10⁴, për t’u rritur përsëri në verë 2014
(7.5 x 10⁶ baktere/100ml). Kjo ulje e vlerave të Kf në këtë stacion pas verës së 2013
mund të shpjegohet edhe me faktin e ndërtimit të impiantit të trajtimit të mbetjeve
spitalore në qytetin e Gjirokastrës në shtator 2013.
Në stacionin S4 (liqeni i Viroit), vlerat më të larta të Kf rezultojnë në verë 2013 (7.5
x 10⁴ baktere/100ml) dhe vjeshtë 2013 (2.4 x 10⁴ baktere/100ml). Më pas këto vlera ulen
dhe rriten përsëri në verë 2014 (4.3 x 10⁴ baktere/100ml). Kjo rritje në stinët e nxehta në
këtë stacion mund të shpjegohet me faktin se aktiviteti i restoranteve të ndërtuara buzë
liqenit rritet. Në këtë mënyrë rriten edhe shkarkimet e tyre në liqen. Po kështu në këtë
periudhë shtohet edhe prezenca e bagëtisë në parkun e Viroit, që ndikon në rritjen e
ndotjes mikrobiologjike të ujit të liqenit.
Në lumin Vjosë, në stacionin S5 (Çarshovë), siç shihet edhe nga grafiku nuk kemi
luhatje të mëdha të vlerave të Kf. Këto vlera luhaten rreth vlerës 200 baktere/100ml.
Në stacionin S6 (Këlcyrë), vlera më e lartë është 4.6 x10⁵ baktere/100ml (vjeshtë
2012), e cila ulet në rendin 10³ në pranverë 2013 dhe pranverë 2014, por në stinët e tjera
vlera e Kf arrin përsëri në rendin 10⁴ baktere/100ml.
Në stacionin S7 (Tepelenë), vlera më e madhe e Kf vihet re në verë 2013 (2.3 x 10⁵
baktere/100ml), por vlera të këtij rendi ka patur edhe në dimër 2013 (1.5 x 10⁵
baktere/100ml) dhe verë 2014 (1.1 x 10⁵ baktere/100ml). Në pranverë 2013 dhe pranverë
2014, këto vlera janë ulur përkatësisht 7500 dhe 2300 baktere/100ml.
Të dy lumenjtë, Drino dhe Vjosë, si dhe liqeni i Viroit paraqesin dinamikë në vlerat
e Kf me ulje - ngritjet e veta gjatë gjithë periudhës së studimit, por vlerat e larta të këtij
indikatori mikrobial në rendin 10⁴ - 10⁷ baktere/100ml, (me përjashtim të stacioneve S1
dhe S5) tregojnë për një ndotje fekale dhe urbane të vazhdueshme. Duke analizuar këto
vlera në të dy lumenjtë nuk mund të themi nëse gjendja mikrobiologjike e tyre është
përkeqësuar apo përmirësuar. Të dy lumenjtë, në të gjithë stacionet e kampionimit
paraqitin vlera të larta të ndotjes mikrobiologjike në lidhje me Koliformët fekalë (me
përjashtim të S1, S5 dhe S4 - në disa stinë), por sipas rezultateve më i ndoturi nga kjo
pikëpamje është lumi Drino, për shkak të rrugëtimit të tij në zona më të populluara dhe
me aktivitet e ndotje antropogjene më të madhe. Gjithsesi, vlerat e Koliformëve fekalë në
lumin Drino, Vjosë dhe në liqenin e Viroit, në përgjithësi nuk përmbushin kriteret e
përcaktuara nga BE me direktivat 76/160/EEC dhe 2006/7/EC për ujërat sipërfaqësore.
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3.1.1.2 Statistika përshkruese e Koliformëve fekalë sipas stinëve në lumin Drino
Nga statistika përshkruese e Koliformëve fekalë për stinën e pranverës rezulton se
mesatarja e këtij parametri në lumin Drino ishte 1.2 x 10⁶ baktere/100ml. Gjatë periudhës
së analizimit, numri i tyre për stinën e pranverës varioi nga 200 – 9.3 x 10⁶
baktere/100ml, ndërsa amplituda e matjeve ishte 9.29 x 10⁶ baktere/100ml (Tabela 3.3).
Mesatarja e Koliformëve fekalë për stinën e verës ishte 1.7 x 10⁶ baktere/100ml dhe
numri i tyre gjatë verës varioi nga 210 – 1.2 x 10⁷ baktere/100ml. Amplituda e matjeve
për këtë stinë ishte 1.19 x 10⁷ baktere/100ml (Tabela 3.3).
Përsa i përket stinës së vjeshtës, mesatarja rezultoi me 3.08 x 10⁵ baktere/100ml
dhe numri i Koliformëve fekalë për këtë stinë varioi nga 150 – 1.5 x 10⁶ baktere/100ml,
ndërsa amplituda e matjeve ishte 1.49 x 10⁶ baktere/100ml (Tabela 3.3).
Stina e dimrit rezultoi me një mesatare të Koliformëve fekalë me 2.27 x 10⁵
baktere/100ml dhe numri i tyre gjatë kësaj stine varioi nga 140 – 1.5 x 10⁶
baktere/100ml, ndërsa amplituda e matjeve ishte 1.49 x 10⁶ baktere/100ml (Tabela 3.3).
Të dhënat e klasifikuara paraqiten në histogramën e Koliformëve fekalë sipas
stinëve në lumin Drino (Figura 3.3). Vlerat mesatare më të larta të Kf në lumin Drino i
ndeshim në stinën e pranverës dhe verës dhe janë të rendit 10⁷ baktere/100ml. Ndërsa në
stinën e vjeshtës dhe të pranverës këto vlera janë të rendit 10⁶ baktere/100ml.
Vlerat maksimale, Koliformët fekalë në lumin Drino gjatë periudhës në studim i
arrijnë në stinën e verës me 1.2 x 10⁷ baktere/100ml dhe kjo vlerë i përket stacionit S3
(Ura e lumit), që është stacioni me ndotjen mikrobiologjike më të madhe.

(lumi Drino)

Koliformët fekalë
(MPN/100ml)

Tabela 3.3. Statistika përshkruese e Koliformëve fekalë sipas stinëve në lumin Drino
Parametri
Mesatarja
Mediana
Maksimum
Minimum
Dev. Std.
Skewness
Kurtosis
Jarque-Bera
Probabiliteti
Shuma
Nr.i matjeve

Dimër
227271.3
15150.00
1500000.
140.0000
520616.4
2.166134
5.860500
8.983671
0.011200
1818170.
8

Pranverë
1234685.
20650.00
9300000.
200.0000
3262628.
2.257605
6.116328
10.03288
0.006628
9877480.
8

Verë
1715683
59000
12000000
210
3876571
2.01877
5.435036
11.11557
0.003857
20588190
12

Vjeshtë
308123.8
58500.00
1500000.
150.0000
543910.9
1.566229
3.905145
3.543861
0.170005
2464990.
8

Duke analizuar vlerat mesatare të Kf në lumin Drino për të gjitha stinët shohim se
këto vlera janë 2 – 3 herë më të larta se normat e lejuara, ndërsa vlerat maksimale janë 3
– 4 herë më të larta se normat e lejuara nga BE në bazë të Direktivave 76/160/EEC dhe
2006/7/EC për ujërat sipërfaqësore. Në këtë mënyrë, ujërat e lumit Drino me këto vlera të
parametrave mikrobiologjikë janë një kërcënim serioz për banorët e zonave përreth dhe
sidomos për ata që i përdorin këto ujëra për ujitje, notim, peshkim etj.
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Figura 3.3. Histogramë e Koliformëve fekalë (MPN/100ml/1000) sipas stinëve në lumin Drino

3.1.1.3 Statistika përshkruese e Koliformëve fekalë sipas stinëve në lumin Vjosë
Nga statistika përshkruese e Koliformëve fekalë për stinën e pranverës rezulton se
mesatarja e këtij parametri në lumin Vjosë ishte 3605 baktere/100ml. Gjatë periudhës së
analizimit, numri i tyre për stinën e pranverës varioi nga 200 – 9300 baktere/100ml,
ndërsa amplituda e matjeve ishte 9100 baktere/100ml (Tabela 3.4).
Mesatarja e Koliformëve fekalë për stinën e verës ishte 5.4 x 10⁴ baktere/100ml dhe
numri i tyre gjatë verës varioi nga 200 – 2.3 x 10⁵ baktere/100ml. Amplituda e matjeve
për këtë stinë ishte 2.29 x 10⁵ baktere/100 ml (Tabela 3.4).
Përsa i përket stinës së vjeshtës, mesatarja rezultoi me 1.01 x 10⁵ baktere/100ml
dhe numri i Koliformëve fekalë per këtë stinë varioi nga 210 – 4.6 x 10⁵ baktere/100ml,
ndërsa amplituda e matjeve ishte 4.59 x 10⁵ baktere/100ml (Tabela 3.4).
Stina e dimrit rezultoi me një mesatare të Koliformëve fekalë me 5.2 x 10⁴
baktere/100ml, numri i tyre gjatë kësaj stine varioi nga 150 – 1.5 x 10⁵ baktere/100ml,
ndërsa amplituda e matjeve ishte 1.49 x 10⁵ baktere/100ml (Tabela 3.4).
Të dhënat e klasifikuara paraqiten në histogramën e Koliformëve fekalë sipas
stinëve në lumin Vjosë (Figura 3.4). Vlera mesatare më e lartë e Kf në lumin Vjosë është
në stinën e vjeshtës dhe më pas sipas radhës vijnë stina e verës, dimrit dhe pranverës.
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Dimër

Parametri
Mesatarja
Mediana
Maksimum
Minimum
Dev. Std.
Skewness
Kurtosis
Jarque-Bera
Probabiliteti
Shuma
Nr.i matjeve

(MPN/100ml)
(lumi Vjosë)

Koliformët fekalë

Tabela 3.4. Statistika përshkruese e Koliformëve fekalë sipas stinëve në lumin Vjosë

Pranverë

52221.67
35000.00
150000.0
150.0000
59124.34
0.739667
2.150468
0.727534
0.695053
313330.0
6

Verë

3605.000
2200.000
9300.000
200.0000
3861.522
0.609719
1.677648
0.808910
0.667340
21630.00
6

Vjeshtë

54350
15000
230000
200
78112.17
1.380157
3.77638
3.083287
0.214029
489150
9
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Figura 3.4. Histogramë e Koliformëve fekalë (MPN/100ml/1000) sipas stinëve në lumin Vjosë

Vlerat maksimale Koliformët fekalë në lumin Vjosë, gjatë periudhës në studim i
arrijnë në stinën e vjeshtës me 4.6 x 10⁵ baktere/100ml dhe kjo vlerë i përket stacionit S6,
që është stacioni që ndodhet pas qytetit të Këlcyrës me shkarkime të ujërave të zeza në
Vjosë. Duke analizuar vlerat mesatare dhe vlerat maksimale të Kf në lumin Vjosë për të
gjitha stinët shohim se këto vlera janë 1– 2 herë më të larta se normat e lejuara nga BE,
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mbështetur në Direktivat 76/160/EEC dhe 2006/7/EC për ujërat sipërfaqësore. Ashtu si
ujërat e lumit Drino, edhe ato të Vjosës janë një kërcënim serioz për banorët që i përdorin
këto ujëra për ujitje, notim, peshkim etj.

3.1.1.4 Statistika përshkruese e Koliformëve fekalë sipas stacioneve të
kampionimit në lumin Drino (edhe në liqenin e Viroit)
Vlera mesatare e Koliformëve fekalë gjatë periudhës së matjeve për stacionin e
monitorimit S1 (Kakavijë) (Tabela 3.5) ishte 209 baktere/100ml. Gjatë periudhës së
analizimit, indeksi i MPN varioi nga 140 – 240 baktere/100 ml dhe amplituda e matjeve
ishte 100. Të dhënat e klasifikuara për këtë stacion paraqiten në histogramën e
Koliformëve fekalë sipas stacioneve në lumin Drino (Figura 3.5). Përsa i përket vlerësimit
sipas normave të përcaktuara nga BE për indeksin e Kf, Kakavija duke u bazuar në
Direktivën 76/160/EEC për ujërat sipërfaqësore i përket klasës “cilësi e detyrueshme”
dhe duke u bazuar ne Direktivën 2006/7/EC për ujërat sipërfaqësore i përket klasës A
“cilësi e shkëlqyeshme”. Këto rezultate tregojnë që lumi Drino hyn nga Greqia në
Shqiperi me nje cilësi mikrobiologjike brenda normave të Bashkimit Europian përsa i
takon Koliformëve fekalë.
Vlera mesatare e Koliformëve fekalë gjatë periudhës së matjeve për stacionin e
monitorimit S2 (Pacarelë) (Tabela 3.5) ishte 1.8 x 10⁵ baktere/100ml. Gjatë periudhës së
analizimit, indeksi i MPN varioi nga 2.8 x 10⁴ – 4.6 x 10⁵ baktere/100 ml dhe amplituda
e matjeve ishte 4.32 x 10⁵ baktere/100ml/1000. Të dhënat e klasifikuara për këtë stacion
paraqiten në histogramën e Koliformëve fekalë sipas stacioneve në lumin Drino (Figura
3.5). Përsa i përket vlerësimit bazuar në Direktivat 76/160/EEC dhe 2006/7/EC për
indeksin e Kf, Pacarela paraqet vlera deri 2 herë më të larta të Koliformëve fekalë,
krahasuar me nivelet e përcaktuara nga këto direktiva. Ky stacion është i pozicionuar pas
shkarkimeve urbane dhe industriale (fabrika e këpucëve, lavazho makinash, fabrika të
përpunimit të mermerit, vendbanime të komunitetit rom etj.) para hyrjes në qytetin e
Gjirokastrës dhe kjo gjë ndikon në rritjen e ndotjes mikrobiologjike të lumit Drino në
këtë stacion.
Vlera mesatare e Koliformëve fekalë gjatë periudhës së matjeve për stacionin e
monitorimit S3 (Ura e lumit) (Tabela 3.5) ishte 3.65 x 10⁶ baktere/100 ml. Gjatë
periudhës së analizimit, indeksi i MPN varioi nga 4.3 x 10⁴ – 1.2 x 10⁷ baktere/100 ml
dhe amplituda e matjeve ishte 1.19 x 10⁷ baktere/100ml. Të dhënat e klasifikuara për këtë
stacion paraqiten në histogramën e Koliformëve fekalë sipas stacioneve në lumin Drino
(Figura 3.5). Përsa i përket vlerësimit bazuar në Direktivat 76/160/EEC dhe 2006/7/EC
për indeksin e Kf, Ura e lumit paraqet vlera deri 4 herë më të larta të Koliformëve fekalë
krahasuar me nivelet e përcaktuara nga këto direktiva, si dhe vlerat më të larta të ndotjes
në të 4 stacionet e marra në studim në gjatësinë e lumit Drino. Uji i lumit Drino në këtë
stacion vjen me një ndotje mikrobike të lartë prej stacionit S2 (Pacarela), por kjo ndotje
shtohet edhe më shumë për arsye se stacioni S3 është i pozicionuar pas shkarkimeve
urbane, spitalore (deri në shtator 2013) dhe ujërave të zeza të qytetit të Gjirokastrës, që
është qendra kryesore më e madhe, me impaktin të madh në ndotjen mikrobike të lumit
Drino në gjithë gjatësinë e tij deri në bashkimin me Vjosën në qytetin e Tepelenës.
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Vlera mesatare e Koliformëve fekalë gjatë periudhës së matjeve për stacionin e
monitorimit S4 (Liqeni i Viroit) (Tabela 3.5) ishte 1.7 x 10⁴ baktere/100 ml. Gjatë
periudhës së analizimit, indeksi i MPN varioi nga 750 baktere/100ml – 7.5 x 10⁴
baktere/100ml dhe amplituda e matjeve ishte 7.42 x 10⁴ baktere/100ml. Të dhënat e
klasifikuara për këtë stacion paraqiten në histogramën e Koliformëve fekalë sipas
stacioneve në lumin Drino (Figura 3.5). Në këtë stacion, vlerat e Kf në 3 stinë (verë 2012,
dimër 2013 dhe pranverë 2013) i përkasin klasës “cilësi e detyrueshme” sipas Direktivës
76/160/EEC për ujërat sipërfaqësore dhe vetëm për stinën pranverë 2013 i përkasin klasës
B “cilësi e mirë” duke u bazuar në Direktivën 2006/7/EC për ujërat sipërfaqësore. Në
stinët e tjera të marra në studim, ujërat e liqenit të Viroit paraqesin edhe 1 – 2 herë më të
larta, krahasuar me nivelet e përcaktuara nga këto direktiva për indeksin e Koliformëve
fekalë. Prania e Koliformëve fekalë në liqenin e Viroit, që është edhe një nga furnizuesit
kryesorë të lumit Drino tregon për ndotës mikrobikë që ndikojnë në mënyrë të dukshme
në cilësinë e ujërave të tij. Vlerat më të larta të Koliformëve fekalë në liqenin e Viroit
vihen re gjatë stinës së verës, për shkak të rritjes së aktivitetit të restoranteve të ndërtuara
buzë liqenit, derdhjes në liqen të ujërave të zeza të patrajtuara prej tyre, kullotjes së
bagëtisë buzë liqenit ose në park, që vjen këtu për të kaluar në freski periudhën e nxehtë
të vitit. Kjo ndotje e shkaktuar nga këta faktorë ushtron një impakt negativ mbi
biodiversitetin e liqenit, si dhe mbi vlerat e tij ekonomike, çlodhëse dhe argëtuese.

Tabela 3.5. Statistika përshkruese e Koliformëve fekalë sipas stacioneve të kampionimit në lumin
Drino (edhe në liqenin e Viroit)

(MPN/100ml)
(lumi Drino)

Koliformët fekalë

Parametri
Mesatarja
Mediana
Maksimum
Minimum
Dev. Std.
Skewness
Kurtosis
Jarque-Bera
Probabiliteti
Shuma
Nr.i matjeve

Kakavija
208.8889
230.0000
240.0000
140.0000
38.87301
-0.954037
2.325533
1.535868
0.463971
1880.000
9
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Pacarela
187111.1
93000.00
460000.0
28000.00
189588.0
0.697140
1.591249
1.473224
0.478733
1684000.
9

Ura e
Lumit
3656444.
1500000.
12000000
43000.00
4630622.
0.854248
2.038394
1.441367
0.486420
32908000
9

Liqeni i
Viroit
17216.67
2300.000
75000.00
750.0000
26026.62
1.425165
3.650793
3.205468
0.201345
154950.0
9
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Figura 3.5. Shpërndarja e frekuencave të vëzhguara për Koliformët fekalë në stacionet e lumit
Drino (edhe në liqenin e Viroit)

3.1.1.5 Statistika përshkruese e Koliformëve fekalë sipas stacioneve të
kampionimit në lumin Vjosë
Vlera mesatare e Koliformëve fekalë gjatë periudhës së matjeve për stacionin e
monitorimit S5 (Çarshovë) (Tabela 3.6) ishte 203 baktere/100ml. Gjatë periudhës së
analizimit, indeksi i MPN varioi nga 150 – 240 baktere/100 ml dhe amplituda e matjeve
ishte 90. Të dhënat e klasifikuara për këtë stacion paraqiten në histogramën e
Koliformëve fekalë sipas stacioneve në lumin Vjosë (Figura 3.6). Vlerat e Kf në këtë
stacion të lumit Vjosë, ashtu si tek stacioni Kakavijë të lumit Drino, duke u bazuar në
Direktivën 76/160/EEC për ujërat sipërfaqësore i përkasin klasës “cilësi e detyrueshme”
dhe duke u bazuar ne Direktivën 2006/7/EC për ujërat sipërfaqësorë i përkasin klasës A
“cilësi e shkëlqyeshme”. Këto rezultate tregojnë që lumi Vjosë, ashtu si lumi Drino hyn
nga Greqia në Shqipëri me një cilësi mikrobiologjike brenda normave të Bashkimit
Europian përsa i takon Koliformëve fekalë.
Vlera mesatare e Koliformëve fekale gjatë periudhës së matjeve për stacionin e
monitorimit S6 (Këlcyrë) (Tabela 3.6) ishte 8.1 x 10⁴ baktere/100ml. Gjatë periudhës së
analizimit, indeksi i MPN varioi nga 1500 – 4.6 x 10⁵ baktere/100ml dhe amplituda e
matjeve ishte 4.59 x 10⁵ baktere/100ml. Të dhënat e klasifikuara për këtë stacion
paraqiten në histogramën e Koliformëve fekalë sipas stacioneve në lumin Vjosë (Figura
3.6). Përsa i përket vlerësimit bazuar në Direktivat 76/160/EEC dhe 2006/7/EC për
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indeksin e Kf, Këlcyra paraqet vlera deri 2 herë më të larta të Koliformëve fekalë
krahasuar me nivelet e përcaktuara nga këto direktiva. Përjashtim bën vetëm stina e verës
2012, ku për këtë stinë, stacioni Këlcyrë i përket klasës “cilësi e detyrueshme” sipas
Direktivës 76/160/EEC. Për stinët e tjera, Këlcyra paraqet vlera të larta të Koliformëve
fekalë. Ky stacion është i pozicionuar pas shkarkimeve urbane dhe ujërave të zeza të
qytetit të Këlcyrës.
Vlera mesatare e Koliformëve fekalë gjatë periudhës së matjeve për stacionin e
monitorimit S7 (Tepelenë) (Tabela 3.6) ishte 7.7 x 10⁴ baktere/100ml. Gjatë periudhës së
analizimit, indeksi i MPN varioi nga 2300 – 2.3 x 10⁵ baktere/100 ml dhe amplituda e
matjeve ishte 2.27 x 10⁵ baktere/100ml. Të dhënat e klasifikuara për këtë stacion
paraqiten në histogramën e Koliformëve fekalë sipas stacioneve në lumin Vjosë (Figura
3.6). Përsa i përket vlerësimit, bazuar në Direktivat 76/160/EEC dhe 2006/7/EC për
indeksin e Kf, Tepelena paraqet vlera deri në 2 herë më të larta të Koliformëve fekalë
krahasuar me nivelet e përcaktuara nga këto direktiva. Vlera mesatare e Koliformëve
fekalë në këtë stacion është më e ulët se ajo e stacionit Këlcyrë. Kjo ndodh për arsye se
Vjosa pas qytetit të Këlcyrës kalon në kanionet e “Grykës së Këlcyrës” me burime të
shumta ujore nëntokësore, të cilat ndikojnë pozitivisht në përmirësimin e cilësisë
mikrobike të saj. Nga ana tjetër, në stacionin S7 (Tepelenë), Vjosa bashkohet me Drinon.
Vlera mesatare e Koliformëve fekalë ne S7 është shume më e ulët se e S3 (Ura e lumit).
Kjo për arsye se në lumin Drino, pasi kalon qytetin e Gjirokastrës derdhen burime ujore
natyrore si ai i Viroit, burimet e Ujit të Ftohtë të Tepelenës, të cilët përmirësojnë
ndjeshëm cilësinë mikrobike të tij.

(MPN/100ml)
(lumi Vjosë)

Koliformët fekalë

Tabela 3.6. Statistika përshkruese e Koliformëve fekalë sipas stacioneve të kampionimit në lumin
Vjosë
Parametri
Mesatarja
Mediana
Maksimum
Minimum
Dev.Std.
Skewness
Kurtosis
Jarque-Bera
Probabiliteti
Shuma
Nr.i matjeve

Çarshovë
203.3333
210.0000
240.0000
150.0000
26.45751
-0.682471
3.072704
0.700632
0.704466
1830.000
9
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Këlcyrë
81433.33
24000.00
460000.0
1500.000
146426.9
2.206780
6.327481
11.45687
0.003252
732900.0
9

Tepelenë
77755.56
46000.00
230000.0
2300.000
76037.99
0.861096
2.692007
1.147802
0.563324
699800.0
9
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Figura 3.6. Shpërndarja e frekuencave të vëzhguara për Koliformët fekalë në stacionet e lumit
Vjosë

3.1.2

STREPTOKOKËT FEKALË

3.1.2.1 Dinamika sezonale e Streptokokëve fekalë (Sf) në lumin Drino, Vjosë
dhe në liqenin e Viroit
Rezultatet e marra nga periudha studimore qershor 2012 – qershor 2014 për
Streptokokët fekalë, ashtu si dhe për Koliformët fekalë në ujërat e lumenjve Drino, Vjosë
dhe në liqenin e Viroit tregojnë se edhe vlerat e Streptokokëve fekalë paraqesin një
dinamikë në stinë dhe në stacione të ndryshme (Tabela 3.7; Figura 3.7; Figura 3.8). Nëse
krahasojmë vlerat e rezultateve të Streptokokëve fekalë me Koliformët fekalë për çdo stinë
dhe çdo stacion, Streptokokët fekalë, në përgjithësi janë të pranishëm në përqëndrime më
të ulta se Koliformët fekalë. Kjo konfirmohet edhe nga Sinton et al., 1998, Wilson, 2005,
sipas të cilëve në ujërat e zeza urbane, Streptokokët fekalë priren të jenë të pranishëm në
përqëndrime 10-100 herë më pak se Koliformët fekalë dhe si rrjedhim edhe në ujërat
sipërfaqësore, ku ato mund të shkarkohen.
Në lumin Drino, stacioni me vlerën më të ulët të ndotjes është stacioni S1
(Kakavijë) me 70 baktere/100ml (dimër 2013) dhe stacioni me vlerën më të lartë të
ndotjes është stacioni S3 (Ura e Lumit) me 2.8 x 10⁴ baktere/100ml (verë 2014).
Në lumin Vjosë, stacioni me vlerën më të ulët të ndotjes është stacioni S5
(Çarshovë) me 30 baktere/100ml (pranverë 2014) dhe stacioni me vlerën më të lartë të
ndotjes është stacioni S7 (Tepelenë) me 9300 baktere/100ml (verë 2013).
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Tabela 3.7. Vlerat e Streptokovëve fekalë (baktere/100ml) sipas tabelës MPN, në stacionet e
lumenjve Drino, Vjosë dhe në liqenin e Viroit gjatë periudhës qershor 2012 – qershor 2014
Vitet

Stinët

2012

Verë
Vjeshtë
Dimër

2013

Pranverë
Verë
Vjeshtë

2014

Dimër
Pranverë
Verë

S1
Kakavijë

S2
Pacarelë

S3
Ura e
lumit

S4
Liqeni i
Viroit

S5
Çarshovë

S6
Këlcyrë

S7
Tepelenë

150

4300

430

90

140

430

4300

90

6500

1.5x10⁴

240

110

1500

7500

70

7500

1.5x10⁴

230

90

1500

1500

110

9300

6400

430

40

230

750

230

1.2x10⁴

2.3x10⁴

2300

150

7500

9300

230

4300

7500

430

120

2300

4300

210

2400

1.1x10⁴

2100

90

4600

4600

40

430

2.3x10⁴

40

30

2400

230

210

9300

2.8x10⁴

2100

110

6400

7500

Në lumin Drino, stacioni me vlerat më të ulëta të Streptokokëve fekalë është
stacioni S1 (Kakavijë) në të gjitha stinët e marra në studim, ashtu si edhe në rastin e
Koliformëve fekalë. Ky stacion ndodhet në vendin e hyrjes së lumit Drino nga Greqia (ku
buron), në Shqipëri. Vlerat e Sf në këtë stacion janë brenda normave të Bashkimit
Europian (BE) dhe duke u bazuar në Direktivën 2006/7/EC për indeksin e Sf për ujërat
sipërfaqësorë, lumi Drino në stacionin Kakavijë paraqitet me një cilësi që ndodhet
ndërmjet klasave të klasifikimit A “cilësi e shkëlqyeshme” dhe B “cilësi e mirë”.
Në lumin Vjosë, stacioni me vlerat më të ulëta të Streptokokëve fekalë është
stacioni S5 (Çarshovë), në të gjitha stinët e marra në studim, ashtu si edhe në rastin e
Koliformëve fekalë. Ky stacion ndodhet në vendin e hyrjes së lumit Vjosë nga Greqia (ku
buron), në Shqipëri. Vlerat e Sf në këtë stacion janë brenda normave të Bashkimit
Europian dhe duke u bazuar në Direktivën 2006/7/EC për indeksin e Sf për ujërat
sipërfaqësorë, lumi Vjosë në stacionin Çarshovë paraqitet me një cilësi që i përket klasës
A të klasifikimit “cilësi e shkëlqyeshme”. Vlera të tilla të Streptokokëve fekalë në këto
dy stacione të dy lumenjve tregojnë se lumenjtë Drino dhe Vjosë hyjnë në Shqipëri nga
Greqia me parametra mikrobiologjikë brenda normave të përcaktuara nga BE. Por duke
rrjedhur në territorin e Shqipërisë, këto parametra mikrobiologjikë përkeqësohen,
kryesisht si rezultat i derdhjes së ujërave të zeza dhe impaktit negativ të aktiviteteve të
njeriut në rrjedhën e këtyre lumenjve.

- 62 -

Monitorimi i ndotjes mikrobike së lumenjve Drino – Vjosë në pikëprerjen e tyre (qarku i Gjirokastrës),
si dhe i pranisë së mikroorganizmave në disa kultura bujqësore

30

25
Verë 2012
Vjeshtë 2012
MPN/100ml/1000

20

Dimër 2013
Pranverë 2013

15

Verë 2013
Vjeshtë 2013

10

Dimër 2014
Pranverë 2014
Verë 2014

5

0
S1

S2

S3

S4

Figura 3.7. Dinamika sezonale e Streptokokëve fekalë në stacionet e lumit Drino (edhe në liqenin
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Figura 3.8. Dinamika sezonale e Streptokokëve fekalë në stacionet e lumit Vjosë
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Në lumin Drino, stacioni me vlerat më të larta të Streptokokëve fekalë është stacioni
S3 (Ura e lumit) krahasuar me S2 (Pacarela) dhe S4 (liqeni i Viroit), por edhe këto dy
stacione paraqesin vlera të larta të këtij indikatori mikrobial. Në stacionin S3, vlera e Sf
varion nga 430 baktere/100ml (verë 2012) deri në 2.8 x 10⁴ baktere/100ml (verë 2014).
Këto vlera në këtë stacion janë deri 2 herë më të larta se normat e përcaktuara nga
Direktiva 2006/7/EC. Në stacionin S2 (Pacarela), vlera e Sf varion nga 430 baktere/100ml
(pranverë 2014) deri në 1.2 x 10⁴ baktere/100ml (verë 2013), ndërsa në stacionin S4
(liqeni i Viroit), vlera e Sf varion nga 40 baktere/100ml (pranverë 2014) deri në 2300
baktere/100ml (verë 2013). Në liqenin e Viroit (S4), vlerat e Kf në 2 stinë (verë 2012 dhe
pranverë 2014) i përkasin klasës A “cilësi e shkëlqyeshme”, ndërsa vlerat e Kf për 2 stinë
të tjera (vjeshtë 2012 – dimër 2013) i përkasin klasës B “cilësi e mirë” sipas Direktivës
2006/7/EC për ujërat sipërfaqësore. Në stinët e tjera, vlerat e këtij indikatori mikrobial
janë mbi vlerat e lejuara nga BE.
Vlerat e larta të Streptokokëve fekalë, ashtu si dhe të Koliformëve fekalë në
stacionin S4 shpjegohen me faktin se ai është i pozicionuar pas shkarkimeve të ujrave të
zeza, urbane, spitalore (deri në shtator 2013) dhe industriale në qytetin e Gjirokastrës (që
është zona më e populluar dhe me aktivitetin më të madh antropogjen në të gjithë zonën
në studim) dhe kjo është arsyeja që edhe temperaturat e ujit në këtë stacion janë më të
lartat (Tabela 3.13). Temperaturat e ujit në rrjedhën e sipërme të lumit Drino (Ura e lumit
dhe Pacarela) janë më të larta se në rrjedhën e poshtme të tij (liqeni i Viroit). Kjo ndodh,
sepse në rrjedhën e sipërme të lumit Drino vihen re emetime të drejtpërdrejta të ujrave të
ngrohta nga sistemi i kanalizimeve urbane, që jo vetem në verë, por edhe në dimër mund
të shkaktojnë rritje artificiale të temperaturës së ujit. Nga ana tjetër, temperaturat e ujit në
liqenin e Viroit janë më të ulëta, sepse ai ushqehet me ujë nga burimi natyror “Mëma e
Viroit”, me një temperaturë mesatare shumëvjeçare 110C (Mezini, 1985).
Në lumin Vjosë, të dy stacionet S6 (Këlcyrë) dhe S7 (Tepelenë) (përjashtuar S5)
paraqesin vlera të larta të Streptokokëve fekalë. Në S6 (Këlcyrë), këto vlera variojnë nga
230 baktere/100ml (pranverë 2013) deri në 7500 baktere/100ml (verë 2013). Ky stacion i
lumit Vjosë, vetëm në stinën pranverë 2013 për indikatorin Sf i përket klasës B “cilësi e
mirë” të Direktivës 2006/7/EC për ujërat sipërfaqësore, ndërsa në stinët e tjera ky
parametër është mbi vlerat e lejuara nga BE. Në stacionin S7 (Tepelenë), vlerat e Sf
variojnë nga 230 baktere/100ml (pranverë 2014) deri në 9300 baktere/100ml (verë 2013).
Ky stacion, vetëm në stinën pranverë 2014, për indikatorin Sf i përket klasës B “cilësi e
mirë” të Direktivës 2006/7/EC për ujërat sipërfaqësore, ndërsa në stinët e tjera ky
parametër është mbi vlerat e lejuara nga BE.
Ndotja e Vjosës në stacionin S6 (Këlcyrë) vjen si rezultat i shkarkimeve urbane të
qytetit të Këlcyrës, ndërsa në S7 (Tepelenë) lumi Vjosë bashkohet me lumin Drino, për të
vazhduar rrugëtimin e tij drejt derdhjes në detin Adriatik. Ndotja mikrobiologjike në këtë
stacion vjen si rezultat i bashkimit të dy lumenjve në qytetin e Tepelenës, që vijnë të
ndotur nga rrugëtimi i tyre.
Në këtë monitorim dhe vlerësim të ndotjes mikrobike të Drinos e Vjosës është e
rëndësishme të studiohet edhe luhatja e indikatorit mikrobial (Streptokokë fekalë), në
stacionet e ndryshme të lumenjve, luhatje e cila vihet në dukje edhe nga grafikët (Figura
4.7 dhe 4.8).
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Në lumin Drino, në stacionin S1 (Kakavijë), siç shihet edhe nga grafiku nuk kemi
luhatje të mëdha të vlerave të Streptokokëve fekalë. Këto vlera luhaten rreth vlerës 200
baktere/100ml.
Në stacionin S2 (Pacarelë), vlera më e madhe e Sf është arritur në verë 2013 (1.2 x
10⁴ baktere/100ml). Vlerat e Sf në këtë stacion janë rritur nga verë 2012 deri ne verë
2013, më pas ato kanë pësuar ulje, për t’u rritur përsëri në verë 2014 (9300
baktere/100ml).
Në stacionin S3 (Ura e lumit), vlerat më të mëdha të Sf janë në verë 2014 (2.8 x 10⁴
baktere/100ml). Vlerat e këtij indikatori mikrobial në këtë stacion kanë qëndruar në
nivelin e 10⁴ baktere/100ml edhe në stinët e tjera, duke përjashtuar stinët: verë 2012,
pranverë 2013 dhe vjeshtë 2013, megjithëse edhe këto vlera në këto stinë janë mbi
normat e lejuara të BE.
Në stacionin S4 (liqeni i Viroit) vlerat më të larta të Sf rezultojnë në verë 2013
(2300 baktere/100ml). Vlera të larta të Sf në këtë stacion vihen re edhe në vitet e tjera në
këtë stinë, si dhe në stinët e vjeshtës dhe të dimrit. Rritja e vlerave të Sf në stinët e nxehta,
në këtë stacion mund të shpjegohet me faktin e rritjes së aktivitetit të restoranteve të
ndërtuara buzë liqenit. Në këtë mënyrë rriten edhe shkarkimet e tyre në liqen. Po kështu,
në këtë periudhë shtohet edhe prezenca e bagëtisë në parkun e Viroit, që ndikon në rritjen
e ndotjes mikrobike të ujit të liqenit. Nga ana tjetër, vlera e lartë Sf në stinën e dimrit
mund të shpjegohet me reshjet e shiut qe sjellin në liqen feçet e bagëtisë, që ka kullotur
në stinën e ngrohtë në parkun e Viroit.
Në lumin Vjosë, në stacionin S5 (Çarshovë), siç shihet edhe nga grafiku nuk kemi
luhatje të mëdha të vlerave të Sf. Këto vlera luhaten rreth vlerës 150 baktere/100ml dhe i
përkasin klasës A “cilësi e shkëlqyer” të direktivës 2006/7/EC.
Në stacionin S6 (Këlcyrë), vlera më e lartë është 7500 baktere/100ml (verë 2013).
Vlera e këtij indikatori vjen duke u rritur nga verë 2012 në verë 2013, me përjashtim të
stinës pranverë 2013 (230 baktere/100ml). Pas stinës së verës 2013, vlerat e Sf ulen pak
(përsëri ngelen mbi normat e BE), për t’u rritur deri në 6400 baktere/100ml në stinën e
verës 2014.
Në stacionin S7 (Tepelenë), vlera më e madhe e Sf vihet re në verë 2013 (9300
baktere/100ml). Vlera të larta të këtij indikatori në këtë stacion ka patur edhe në stinët e
tjera, me përjashtim të stinës pranverë 2014 (230 baktere/100ml).
Të dy lumenjtë Drino dhe Vjosë, si dhe liqeni i Viroit paraqesin një dinamikë në
vlerat e Sf gjatë gjithë periudhës së studimit, por vlerat e larta të këtij indikatori mikrobial
në rendin 10³ - 10⁴ baktere/100ml, (me përjashtim të stacioneve S1 dhe S5) tregojnë për
një ndotje fekale dhe urbane të vazhdueshme. Edhe në këtë rast, ashtu si tek Koliformët
fekalë, ulje - ngritjet e vlerave të Streptokokëvë fekalë tek të dy lumenjtë nuk dëshmojnë
për një përmirësim apo përkeqësim të cilësisë mikrobiologjikë të ujit të lumenjve Drino
dhe Vjosë.
Duke krahasuar të dy lumenjtë shihet se në të gjithë stacionet e ngritur në ta
paraqiten vlera të larta të ndotjes mikrobiologjike në lidhje me Streptokokët fekalë [me
përjashtim te S1 (Kakavijë), S5 (Çarshovë), S4 (liqeni i Viroit) – në 4 stinë, S6 (Këlcyrë)
në 1 stinë dhe S7 (Tepelenë) në 1 stinë]. Por sipas rezultateve, më i ndoturi nga kjo
pikëpamje është lumi Drino, për shkak të rrugëtimit të tij në zona më të populluara dhe
me aktivitet e ndotje antropogjene më të madhe. Gjithsesi, vlerat e Streptokokëve fekalë,
ashtu si edhe të Koliformëve fekalë në lumin Drino, Vjosë dhe në liqenin e Viroit në
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përgjithësi (me disa përjashtime) nuk përmbushin kriteret e përcaktuara nga BE me
direktivat 76/160/EEC dhe 2006/7/EC për ujërat sipërfaqësore.
3.1.2.2 Statistika përshkruese e Streptokokëve fekalë sipas stinëve në lumin
Drino
Nga statistika përshkruese e Streptokokëve fekalë për stinën e pranverës rezulton se
mesatarja e këtij parametri në lumin Drino ishte 4968 baktere/100ml. Gjatë periudhës së
analizimit, numri i tyre për stinën e pranverës varioi nga 40 – 2.3 x 10⁴ baktere/100ml,
ndërsa amplituda e matjeve ishte 2.29 x 10⁴ baktere/100ml (Tabela 3.8).
Mesatarja e Streptokokëve fekalë për stinën e verës ishte 6842 baktere/100ml dhe
numri i tyre gjatë verës varioi nga 90 – 2.8 x 10⁴ baktere/100ml. Amplituda e matjeve për
këtë stinë ishte 2.79 x 10⁴ baktere/100ml (Tabela 3.8).
Përsa i përket stinës së vjeshtës, mesatarja rezultoi me 4286 baktere/100ml. Numri i
Streptokokëve fekalë per këtë stinë varioi nga 90 – 1.5 x 10⁴ baktere/100ml, ndërsa
amplituda e matjeve ishte 1.19 x 10⁴ baktere/100ml (Tabela 3.8).
Stina e dimrit rezultoi me një mesatare të Streptokokëve fekalë me 4813
baktere/100ml dhe numri i tyre gjatë kësaj stine varioi nga 70 – 1.5 x 10⁴ baktere/100ml.
Amplituda e matjeve për këtë stinë ishte 1.49 x 10⁴ baktere/100ml (Tabela 3.8).

(MPN/100ml)
(lumi Drino)

Streptokokët fekalë

Tabela 3.8. Statistika përshkruese e Streptokokëve fekalë sipas stinëve në lumin Drino
Parametri
Mesatarja
Mediana
Maksimum
Minimum
Dev. Std.
Skewess
Kurtosis
Jarque-Bera
Probabiliteti
Shuma
Nr.i matjeve

Dimër
4813.750
2250.000
15000.00
70.00000
5696.420
0.808343
2.134789
1.120755
0.570993
38510.00
8

Pranverë
4968.750
430.0000
23000.00
40.00000
8100.505
1.553078
4.119766
3.634027
0.162510
39750.00
8

Verë
6842.5
2200
28000
90
9582.915
1.313328
3.291335
3.492098
0.174462
82110
12

Vjeshtë
4286.250
2365.000
15000.00
90.00000
5282.288
1.046113
3.014718
1.459208
0.482100
34290.00
8

Të dhënat e klasifikuara paraqiten në histogramën e Streptokokëve fekalë sipas
stinëve në lumin Drino (Figura 3.9). Vlera mesatare më e lartë e Sf në lumin Drino është
në stinën e verës dhe më pas sipas radhës vijnë stina e pranverës, dimrit dhe vjeshtës.
Vlerat maksimale Streptokokët fekalë në lumin Drino gjatë periudhës në studim i arrijnë
në stinën e verës me 2.8 x 10⁴ baktere/100ml dhe kjo vlerë i përket stacionit S3 (Ura e
lumit) (verë 2013).
Duke analizuar vlerat mesatare dhe maksimale të Sf në lumin Drino për secilën
stinë shohim se këto vlera janë 1 – 2 herë më të larta se normat e lejuara nga BE, në bazë
të Direktivave 76/160/EEC dhe 2006/7/EC për ujërat sipërfaqësore. Në këtë mënyrë,
ujërat e lumit Drino me këto vlera të indikatorit bakterial Sf janë një kërcënim serioz për
banorët përreth e sidomos për ata që i përdorin këto ujëra për ujitje, notim, peshkim etj.
- 66 -

Monitorimi i ndotjes mikrobike së lumenjve Drino – Vjosë në pikëprerjen e tyre (qarku i Gjirokastrës),
si dhe i pranisë së mikroorganizmave në disa kultura bujqësore

Pranvere

Dimer
.30

.14

.25

.12
.10

Frekuenca

.20

.08
.15

.06
.10

.04

.05

.02
.00

.00
-10

-5

0

5

10

15

20

-16 -12 -8

-4

0

Vere
.16

8

12

16

20

24

28

.25
.20
Density

.12
Frekuenca

4

Vjeshte

.08

.04

.15
.10
.05

.00

.00
-20

-10

0

10

20

30

40

-12

-8

-4

0

4

8

12

16

20

Figura 3.9. Histogramë e Streptokokëve fekalë (MPN/100ml/1000) sipas stinëve në lumin Drino

3.1.2.3 Statistika përshkruese e Streptokokëve fekalë sipas stinëve në lumin
Vjosë
Nga statistika përshkruese e Streptokokëve fekalë për stinën e pranverës rezulton se
mesatarja e këtij parametri në lumin Vjosë ishte 613 baktere/100ml. Gjatë periudhës së
analizimit, numri i tyre për stinën e pranverës varioi nga 30 – 2400 baktere/100ml, ndërsa
amplituda e matjeve ishte 2370 baktere/100ml (Tabela 3.9).
Mesatarja e Streptokokëve fekalë për stinën e verës ishte 3980 baktere/100ml dhe
numri i tyre gjatë verës varioi nga 110 – 9300 baktere/100ml. Amplituda e matjeve për
këtë stinë ishte 9190 baktere/100ml (Tabela 3.9).
Përsa i përket stinës së vjeshtës, mesatarja rezultoi me 2630 baktere/100ml dhe
numri i Streptokokëve fekalë per këtë stinë varioi nga 110 – 7500 baktere/100ml.
Amplituda e matjeve për këtë stinë ishte 7390 baktere/100ml (Tabela 3.9).
Stina e dimrit rezultoi me një mesatare të Streptokokëve fekalë me 2060
baktere/100ml dhe numri i tyre gjatë kësaj stine varioi nga 90 – 4600 baktere/100ml.
Amplituda e matjeve për këtë stinë ishte 4510 baktere/100ml (Tabela 3.9).
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Dimër

Parametri
Mesatarja
Mediana
Maksimum
Minimum
Dev. Std.
Skewness
Kurtosis
Jarque-Bera
Probabiliteti
Shuma
Nr.i matjeve

(MPN/100ml)
(lumi Vjosë)

Streptokokët fekalë

Tabela 3.9. Statistika përshkruese e Streptokokëve fekalë sipas stinëve në lumin Vjosë

Pranverë

2063.333
1500.000
4600.000
90.00000
2063.596
0.421820
1.500000
0.740432
0.690585
12380.00
6
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230.0000
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913.6447
1.495607
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0.312330
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6
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Figura 3.10. Histogramë e Streptokokëve fekalë (MPN/100ml/1000) sipas stinëve në lumin Vjosë

Të dhënat e klasifikuara paraqiten në histogramën e Koliformëve fekalë sipas stinëve
në lumin Vjosë (Figura 3.10). Vlera mesatare më e lartë e Sf në lumin Vjosë është në
stinën e verës dhe më pas sipas radhës vijnë stina e vjeshtës, dimrit dhe pranverës. Vlerat
maksimale Streptokokët fekalë në lumin Vjosë gjatë periudhës në studim i arrijnë në
stinën e verës me 9300 baktere/100ml dhe kjo vlerë i përket stacionit S7 (Tepelenë), që
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është stacioni që ndodhet në pikën e bashkimit të Vjosës dhe Drinos në qytetin e
Tepelenës.
Duke analizuar vlerat mesatare dhe maksimale të Sf në lumin Vjosë për secilën stinë
shohim se këto vlera janë 1 – 2 herë më të larta se normat e lejuara nga BE, në bazë të
Direktivave 76/160/EEC dhe 2006/7/EC për ujërat sipërfaqësore. Në këtë mënyrë, ujërat
e lumit Vjosë, ashtu si ujërat e lumit Drino, me këto vlera të indikatorit bakterial Sf janë
një kërcënim serioz për banorët përreth e sidomos për ata që i përdorin këto ujëra për
ujitje, notim, peshkim etj.

3.1.2.4 Statistika përshkruese e Streptokokëve fekalë sipas stacioneve të
kampionimit në lumin Drino (edhe në liqenin e Viroit)
Vlera mesatare e Streptokokëve fekalë gjatë periudhës së matjeve për stacionin e
monitorimit S1 (Kakavijë) (Tabela 3.10) ishte 148 baktere/100ml. Gjatë periudhës së
analizimit, indeksi i MPN varioi nga 40 – 230 baktere/100ml dhe amplituda e matjeve
ishte 190. Të dhënat e klasifikuara për këtë stacion paraqiten në histogramën e
Streptokokëve fekalë sipas stacioneve në lumin Drino (Figura 3.11). Përsa i përket
vlerësimit sipas normave të përcaktuara nga BE për indeksin e Sf, bazuar në Direktivën
2006/7/EC, lumi Drino në stacionin Kakavijë paraqitet me një cilësi që ndodhet ndërmjet
klasave të klasifikimit A “cilësi e shkëlqyeshme” dhe B “cilësi e mirë”. Këto rezultate
tregojnë që lumi Drino hyn nga Greqia në Shqipëri me një cilësi mikrobiologjike brenda
normave te Bashkimit Europian përsa i përket Streptokokëve fekalë.
Vlera mesatare e Streptokokëve fekalë gjatë periudhës së matjeve për stacionin e
monitorimit S2 (Pacarelë) (Tabela 3.10) ishte 6225 baktere/100ml. Gjatë periudhës së
analizimit, indeksi i MPN varioi nga 430 – 1.2 x 10⁴ baktere/100ml dhe amplituda e
matjeve ishte 1.157 x 10⁴ baktere/100ml. Të dhënat e klasifikuara për këtë stacion
paraqiten në histogramën e Streptokokëve fekalë sipas stacioneve në lumin Drino (Figura
3.11). Përsa i përket vlerësimit sipas normave të përcaktuara nga BE për indeksin e Sf,
Pacarela paraqet vlera deri në 2 herë më të larta të Streptokokëve fekalë krahasuar me
nivelet e përcaktuara nga këto direktiva. Ky stacion është i pozicionuar pas shkarkimeve
urbane dhe industriale (fabrika e këpucëve, lavazho makinash, fabrika të përpunimit të
mermerit etj.) para hyrjes në qytetin e Gjirokastrës dhe kjo gjë ndikon në rritjen e ndotjes
mikrobike të Drinos në këtë stacion.
Vlera mesatare e Streptokokëve fekalë gjatë periudhës së matjeve për stacionin e
monitorimit S3 (Ura e lumit) (Tabela 3.10) ishte 1.44 x 10⁴ baktere/100ml. Gjatë
periudhës së analizimit, indeksi i MPN varioi nga 430 – 2.8 x 10⁴ baktere/100ml dhe
amplituda e matjeve ishte 2.757 x 10⁴ baktere/100ml. Të dhënat e klasifikuara për këtë
stacion paraqiten në histogramën e Streptokokëve fekalë sipas stacioneve në lumin Drino
(Figura 3.11). Përsa i përket vlerësimit bazuar në Direktivat 76/160/EEC dhe 2006/7/EC
për indeksin e Sf, Ura e lumit paraqet vlera rreth 2 herë më të larta të Streptokokëve fekalë
krahasuar me nivelet e përcaktuara nga këto direktiva, si dhe vlerën mesatare më të lartë
të ndotjes në të 4 stacionet e marra në studim në gjatësinë e lumit Drino. Uji i lumit Drino
në këtë stacion vjen me një ndotje mikrobike të larte prej stacionit S2 (Pacarela), por kjo
ndotje shtohet edhe më shumë për arsye se stacioni S3 (Ura e lumit) është i pozicionuar
pas shkarkimeve urbane, spitalore (deri në shtator 2013) dhe ujërave të zeza në qytetin e
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Gjirokastrës. Ky qytet është qendra kryesore më e madhe dhe me impakt të madh në
ndotjen mikrobike të Drinos, në gjithë gjatësinë e tij deri në bashkimin me Vjosën në
qytetin e Tepelenës.
Vlera mesatare e Streptokokëve fekalë gjatë periudhës së matjeve për stacionin e
monitorimit S4 (Liqeni i Viroit) (Tabela 3.10) ishte 884 baktere/100 ml. Gjatë periudhës
së analizimit, indeksi i MPN varioi nga 40 – 2300 baktere/100 ml dhe amplituda e
matjeve ishte 2260 baktere/100ml. Të dhënat e klasifikuara për këtë stacion paraqiten në
histogramën e Streptokokëve fekalë sipas stacioneve në lumin Drino (Figura 3.11). Në
këtë stacion, vlerat e Sf në 2 stinë (verë 2012 dhe pranverë 2014) i përkasin klasës A
“cilësi e shkëlqyeshme” dhe klasës B “cilësi e mirë” për vjeshtë 2012 dhe dimër 2013
sipas Direktivës 2006/7/EC për ujërat sipërfaqësore.
Në stinët e tjera të marra në studim, ujërat e liqenit të Viroit paraqesin vlera edhe 1
herë më të larta se nivelet e përcaktuara nga BE për indeksin e Streptokokëve fekalë si
indikatorë mikrobialë. Prania e Streptokokëve fekalë në liqenin e Viroit, që është edhe një
nga furnizuesit kryesorë të lumit Drino, tregon për ndotës mikrobikë që influencojnë në
mënyrë të rëndësishme në cilësinë e ujërave të tij, duke ushtruar një impakt negativ mbi
biodiversitetin e liqenit, si dhe mbi vlerat ekonomike, çlodhëse dhe argëtuese të tij.
Tabela 3.10. Statistika përshkruese e Streptokokëve fekalë sipas stacioneve të kampionimit në
lumin Drino (edhe në liqenin e Viroit)

(MPN/100ml)
(lumi Drino)

Streptokokët fekalë

Parametri
Mesatarja
Mediana
Maksimum
Minimum
Dev. Std.
Skewness
Kurtosis
Jarque-Bera
Probabiliteti
Shuma
Nr.i matjeve

Kakavija
148.8889
150.0000
230.0000
40.00000
73.89933
-0.171278
1.452704
0.941801
0.624440
1340.000
9

- 70 -

Pacarela
6225.556
6500.000
12000.00
430.0000
3701.132
-0.031835
1.995722
0.379736
0.827068
56030.00
9

Ura e
Lumit
14370.00
15000.00
28000.00
430.0000
9027.201
0.043339
1.900787
0.455918
0.796157
129330.0
9

Liqeni i
Viroit
884.4444
430.0000
2300.000
40.00000
972.0997
0.662387
1.532214
1.466034
0.480457
7960.000
9

Monitorimi i ndotjes mikrobike së lumenjve Drino – Vjosë në pikëprerjen e tyre (qarku i Gjirokastrës),
si dhe i pranisë së mikroorganizmave në disa kultura bujqësore

KAKAVIJA

PACARELA

10

.16

.12

6

Frekuenca

Frekuenca

8

4

.08

.04

2

0

.00
-.05

.00

.05

.10

.15

.20

.25

.30

.35

-4

-2

0

2

4

URA E LUM IT

8

10

12

14

16

LIQENI I VIROIT

.05

1.6

.04

1.2

.03

Frekuenca

Frekuenca

6

.02

0.8

0.4

.01

.00

0.0
-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

-2

-1

0

1

2

3

4

Figura 3.11. Histogramë e Streptokokëve fekalë (MPN/100ml/1000) në stacionet e lumit Drino
(edhe në liqenin e Viroit)

3.1.2.5 Statistika përshkuese e Streptokokëve fekalë sipas stacioneve të
kampionimit në lumin Vjosë
Vlera mesatare e Streptokokëve fekalë gjatë periudhës së matjeve për stacionin e
monitorimit S5 (Çarshovë) (Tabela 3.11) ishte 98 baktere/100ml. Gjatë periudhës së
analizimit, indeksi i MPN varioi nga 30 – 150 baktere/100ml dhe amplituda e matjeve
ishte 120. Të dhënat e klasifikuara për këtë stacion paraqiten në histogramën e
Streptokokëve fekalë sipas stacioneve në lumin Vjosë (Figura 3.12). Vlerat e Sf në këtë
stacion janë brenda normave të Bashkimit Europian dhe duke u bazuar në Direktivën
2006/7/EC për indeksin e Sf për ujërat sipërfaqësore, lumi Vjosë në stacionin Çarshovë
paraqitet me një cilësi që i përket klasës A të klasifikimit “cilësi e shkëlqyeshme”. Këto
rezultate tregojnë që lumi Vjosë, hyn nga Greqia në Shqipëri me një cilësi
mikrobiologjike brenda normave të Bashkimit Europian përsa i takon Streptokokëve
fekalë, por vlerat e këtij indikatori mikrobial përkeqësohen gjatë rrjedhjes së tij në
territorin e Shqipërisë.
Vlera mesatare e Streptokokëve fekalë gjatë periudhës së matjeve për stacionin e
monitorimit S6 (Këlcyrë) (Tabela 3.11) ishte 2984 baktere/100ml. Gjatë periudhës së
analizimit, indeksi i MPN varioi nga 230 – 7500 baktere/100ml dhe amplituda e matjeve
ishte 7270 baktere/100ml. Të dhënat e klasifikuara për këtë stacion paraqiten në
histogramën e Streptokokëve fekalë sipas stacioneve në lumin Vjosë (Figura 3.12). Vetëm
për stinën e pranverës 2014, ku vlera e Sf ishte 230 baktere/100ml, ky stacion sipas
direktivës 2006/7/EC i përket klasës B “cilësi e mirë”. Për të gjitha stinët e tjera të marra
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në studim, stacioni S6, i pozicionuar pas shkarkimeve urbane dhe ujërave të zeza të
qytetit të Këlcyrës, paraqet vlera 1 – 2 herë më të larta të Streptokokëve fekalë, krahasuar
me nivelet e përcaktuara nga direktivat e BE.

(MPN/100ml)
(lumi Vjosë)

Streptokokët fekalë

Tabela 3.11. Statistika përshkruese e Streptokokëve fekalë sipas stacioneve të kampionimit në
lumin Vjosë
Parametri
Mesatarja
Mediana
Maksimum
Minimum
Dev.Std.
Skewness
Kurtosis
Jarque-Bera
Probabiliteti
Shuma
Nr.i matjeve

Çarshovë
97.77778
110.0000
150.0000
30.00000
40.85884
-0.530365
2.177639
0.675534
0.713361
880.0000
9

Këlcyrë
2984.444
2300.000
7500.000
230.0000
2597.971
0.691893
2.064711
1.046112
0.592707
26860.00
9

ÇARSHOVË

KËLCYRË

16

.25
.20

12
Frekuenca

Tepelenë
4442.222
4300.000
9300.000
230.0000
3209.271
0.085324
1.733059
0.612848
0.736075
39980.00
9

.15
8
.10
4

.05

0

.00
-.04

.00

.04

.08

.12

.16

.20

.24

-4

-2

0

8

10

2

4

6

8

10

MPN/100ml/1000

TEPELENË
.14
.12

Frekuenca

.10
.08
.06
.04
.02
.00
-4

-2

0

2

4

6

12

14

MPN/100ml/1000

Figura 3.12. Histogramë e Streptokokëve fekalë (MPN/100ml/1000) në stacionet e lumit Vjosë
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Vlera mesatare e Streptokokëve fekalë gjatë periudhës së matjeve për stacionin e
monitorimit S7 (Tepelenë) (Tabela 3.11) ishte 4442 baktere/100ml. Gjatë periudhës së
analizimit, indeksi i MPN varioi nga 230 – 9300 baktere/100ml dhe amplituda e matjeve
ishte 9070 baktere/100ml. Të dhënat e klasifikuara për këtë stacion paraqiten në
histogramën e Streptokokëve fekalë sipas stacioneve në lumin Vjosë (Figura 3.12). Vetëm
për stinën pranverës 2014 ku vlera e Sf ishte 230 baktere/100ml, ky stacion sipas
direktivës 2006/7/EC i përket klasës B “cilësi e mirë”. Për të gjitha stinët e tjera të marra
në analizë, stacioni S7, i pozicionuar në vendin e bashkimit të Drinos me Vjosën në
qytetin e Tepelenës, paraqet vlera vlera 1 – 2 herë më të larta të Streptokokëve fekalë,
krahasuar me nivelet e përcaktuara nga direktivat e BE.

3.2 Origjina e ndotjes fekale në lumenjtë Drino, Vjosë dhe në liqenin e Viroit
sipas raportit Kf/Sf
Duke studiuar ndotjen fekale të lumenjve Drino, Vjosë dhe liqenit të Viroit, si dhe
indikatorët bakterialë të kësaj ndotjeje është e rëndësishme të zbulohet nëse kjo ndotje e
ka origjinën nga feçet e njerëzve, të kafshëve me gjak të ngrohtë apo nga të dyja së
bashku. Për këtë është propozuar raporti i njehsimit të Koliformëve fekalë me
Streptokokët fekalë (Kf/Sf) si një mënyrë për të dalluar ndotjen mikrobiale të ujërave
sipërfaqësore nga feçet e njeriut me atë nga feçet e kafshëve me gjak të ngrohtë (Scott et
al., 2002; Dofour et al., 2012). Kështu, ky raport Kf/Sf përdoret për të përcaktuar
origjinën fekale të ndotjes mikrobiologjike të ujit.
Duke analizuar rezultatet tona vihet re se në asnjë rast raporti Kf/Sf nuk është më i
vogël se 0.7 (Tabela 3.12). Kjo do te thotë se në asnjë stacion nuk kemi ndotje
mikrobiologjike të lumenjve, vetëm nga feçet e kafshëve me gjak të ngrohtë.
Tabela 3.12. Dinamika stinore e raportit Kf/Sf në stacionet e lumenjve Drino, Vjosë dhe në
liqenin e Viroit

VITET
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7

2012
2013
Verë Vjeshtë Dimër Pranverë Verë
1.4
17.4
100.0
16.7
1.4
3.5
3.5

1.7
14.3
100.0
19.2
1.9
306.7
6.1

2.0
6.1
100.0
6.5
1.7
62.0
100.0

1.8
49.5
1453.1
1.7
5.8
9.1
10.0

1.0
38.3
521.7
32.6
1.6
12.4
24.7

2014
Vjeshtë Dimër Pranverë
1.0
21.6
100.0
55.8
1.8
4.8
21.6

1.1
11.7
21.8
1.1
2.0
5.2
10.0

5.8
90.7
3.3
57.5
6.7
3.9
10.0

Verë
1.1
41.9
267.9
20.5
1.9
6.1
14.7

Raporti Kf/Sf = 0.7 ÷ 4 vihet re në stacionet S1 (Kakavijë) dhe S5 (Çarshovë) dhe
tregon se ndotja mikrobiale ka origjinë nga feçet e njeriut dhe të kafshëve me gjak të
ngrohtë. Përjashtim bëjnë stina e pranverës 2014 për stacionin S1 dhe stinët e pranverës
2013 dhe 2014 për stacionin S5, ku ky raport është më i madh se 4. Vlera të raportit Kf/Sf
= 0.7 ÷ 4, vihen re edhe në stacione të tjera në raste sporadike. Këtu vlen të theksohet
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rasti i stacionit S4 (liqeni i Viroit), ku vlera të raportit brenda këtij intervali vihen re në
pranverë 2013 dhe dimër 2014. Këto vlera mund të shpjegohen me faktin se në pranverë
në parkun e Viroit vijnë për të kaluar periudhën e nxehtë bagëti nga zonat e nxehta,
ndërsa në dimër reshjet e shiut gërryejnë sipërfaqen e parkut, duke marrë me vete edhe
materiale të feçeve të kafshëve që kanë veruar në park. Kjo gërryerje vjen si rezultat i
rritjes së shkallës së erozionit gjatë viteve të fundit, për shkak të prerjeve të drurëve apo
zjarrvënies në parkun e Viroit.
67% të vlerave të këtij raporti Kf/Sf janë më të mëdha se 4, gjë që tregon se ndotja
ka origjinë nga feçet e njeriut dhe se ndikimi i faktorit anthropogjen me derdhjen e
ujërave të zeza të patrajtuara në lumenj është shumë i madh (Figura 3.13). Në 33% të
rasteve, kjo ndotje mikrobiologjike ka origjinë nga feçet e njeriut dhe kafshëve me gjak të
ngrohtë.
0%

33%
Nga feçet e kafshëve
me gjak të ngrohtë

Nga feçet e njeriut
dhe të kafshëve me
gjak të ngrohtë

67%

Nga feçet e njeriut

Figura 3.13. Origjina e ndotjes mikrobike së lumenjve Drino, Vjosë dhe liqenit të Viroit gjatë
periudhës në studim

3.3 Treguesit fiziko – kimikë
Për një vlerësim më të mirë të cilësisë të ujit të lumenjve Drino, Vjosë dhe të liqenit
të Viroit u analizuan disa tregues fiziko – kimikë. Treguesit e analizuar janë temperatura
e ujit të lumit Drino, Vjosë dhe liqenit të Viroit për periudhën qershor 2012 – qershor
2014, si dhe përcjellshmëria elektrike, pH - i, oksigjeni i tretur në ujë në ujërat e lumit
Drino dhe liqenit të Viroit për stinët e dimrit dhe pranverës 2013.

3.3.1 Temperaturat e ujit në lumin Drino (edhe në liqenin e Viroit)
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Vlerat e temperaturës së ujit të matura në 4 stacionet e kampionimit (S1 – S4) në
lumin Drino, gjatë periudhës studimore qershor 2012 – qershor 2014 paraqiten në
Tabelën 3.13.
Tabela 3.13. Vlerat e temperaturës së ujit (⁰C) në stacionet e lumenjve Drino, Vjosë dhe në
liqenin e Viroit, gjatë periudhës së studimit qershor 2012 – qershor 2014

Vitet
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7

2012

2013

2014

Verë

Vjeshtë

Dimër

Pranverë

Verë

Vjeshtë

Dimër

Pranverë

Verë

24.5
26
26
24
26
24
25

19
20
20
19.5
19
18
18

10
11
13
11.5
12
9
12

15.5
16
16.5
13.5
10
9
12

25.5
25.5
27
24
23.5
25
26.5

18.5
21
22
18.5
17
19
21

14
15
16
13.5
13
14
14.5

10
10
12
9
13
11
11.5

25
26
28
26.5
26.5
28
29

Në Tabelën 3.14 paraqitet statistika përshkruese e temperaturave të ujit në stacionet
e lumit Drino gjatë kësaj periudhe. Vlerat minimale dhe maksimale në katër stacionet e
Drinos luhaten nga 10⁰C në 28⁰C, ndërkohë që temperatura optimale e ujërave
sipërfaqësore mund të luhatet nga 8⁰C në 28⁰C (Direktiva 76/160/EEC & Direktiva
2006/7/EC). Nëse krahasojmë vlerat mesatare të temperaturës për të katër stacionet e
kampionimit të lumit Drino vihet re se stacionet S1, S2 dhe S4 kanë vlera pothuajse të
njëjta të saj (rreth 18⁰C), ndërsa stacioni S3 vlerën mesatare të temperaturës e ka rreth
2⁰C më të lartë. Kjo shpjegohet me faktin se në këtë stacion ndodhin shkarkime të
drejtpërdrejta të ujërave të ngrohta nga sistemi i kanalizimeve urbane të qytetit të
Gjirokastrës, që është qendra më e madhe e populluar në të gjithë shtritjen e lumit Drino.
Ndërsa, në stacionin S4 – liqeni i Viroit që vjen pas S3 – Ura e lumit, kjo temperaturë
mesatare ulet me 2⁰C, për shkak të burimit natyror të Viroit që derdhet në këtë liqen.
Tabela 3.14. Statistika përshkruese e temperaturave të ujit në stacionet e lumit Drino (edhe në
liqenin e Viroit)

(lumi Drino)

TEMPERATURA
(⁰c)

Parametri
Mesatarja
Mediana
Maksimum
Minimum
Dev. Std.
Skewness
Kurtosis
Jarque-Bera
Probabiliteti
Shuma
Nr.i matjeve

S1
Kakavija
18.00000
18.50000
25.50000
10.00000
6.113510
-0.036556
1.594437
0.742857
0.689748
162.0000
9

S2
S3
S4
Pacarela
Ura e Lumit
Liqeni i Viroit
18.94444
20.05556
17.77778
20.00000
20.00000
18.50000
26.00000
28.00000
26.50000
10.00000
12.00000
9.000000
6.277163
6.064468
6.225508
-0.166084
0.040473
0.038768
1.587181
1.527416
1.587233
0.789897
0.815646
0.750721
0.673715
0.665096
0.687042
170.5000
180.5000
160.0000
9
9
9
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Amplituda e temperaturës në të gjitha stacionet e lumit Drino luhatej nga 15°C 17⁰C. Kjo tregon se vlerat e frekuencave të vëzhguara të temperaturave nuk ndryshuan
shumë gjatë periudhës së matjeve, megjithëse matjet janë bërë në stinë të ndryshme.
Vlera e vogël e shmangies standarde (Dev.Std = rreth 6.2) në të gjitha stacionet tregon se
pjesa kryesore e frekuencave të vëzhguara të vlerave të temperaturës përqëndrohen
kryesisht rreth vlerës mesatare (Figura 3.14).
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Figura 3.14. Histogramë e temperaturës së ujit në stacionet e lumit Drino (edhe në liqenin e
Viroit) për periudhën në studim

3.3.2 Temperaturat e ujit në lumin Vjosë
Vlerat e temperaturës së ujit, të matura në 3 stacionet e kampionimit (S5 – S7) në
lumin Vjosë, gjatë periudhës studimore qershor 2012 – qershor 2014 paraqiten në
Tabelën 3.13.
Në Tabelën 3.15 paraqitet statistika përshkruese e temperaturave të ujit në stacionet
e lumit Vjosë gjatë kësaj periudhe. Vlerat minimale dhe maksimale në tre stacionet e
Vjosës luhaten nga 9⁰C në 29⁰C, ndërkohë që temperatura optimale e ujërave
sipërfaqësore mund të luhatet nga 8⁰C në 28⁰C (Direktiva 76/160/EEC & Direktiva
2006/7/EC). Nëse krahasojmë vlerat mesatare të temperaturës për të tre stacionet e
kampionimit të lumit Vjosë vihet re se stacionet S5 dhe S6 kanë vlera pothuajse të njëjta
të saj (17.7⁰C me 17.4⁰C), ndërsa stacioni S7 vlerën mesatare të temperaturës e ka 1.1 - 76 -
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1.4 ⁰C më të lartë (18.8⁰C) se dy stacionet e tjera. Kjo shpjegohet me faktin se në
stacionin S6 të Këlcyrës në Vjosë derdhen burimet natyrore të Këlcyrës, te cilat ndikojnë
në uljen e temperaturës së ujit. Ndërkohë në S7 (Tepelenë), Vjosa bashkohet me Drinon
për të vazhduar rrugëtimin e tyre drejt derdhjes në detin Adriatik.
Tabela 3.15. Statistika përshkruese e temperaturave të ujit në stacionet e lumit Vjosë
S5
Çarshovë
17.77778
17.00000
26.50000
10.00000
6.305311
0.278533
1.534617
0.921626
0.630771
160.0000
9

Mesatarja
Mediana
Maksimum
Minimum
Dev.Std.
Skewness
Kurtosis
Jarque-Bera
Probabiliteti
Shuma
Nr.i matjeve

(lumi Vjoseë

TEMPERATURA
(⁰c)

Parametri

S6
Kelcyrë
17.44444
18.00000
28.00000
9.000000
7.160850
0.137296
1.580994
0.783368
0.675918
157.0000
9

Frekuenca

Carshove

S7
Tepelenë
18.83333
18.00000
29.00000
11.50000
6.814507
0.264649
1.513716
0.933449
0.627053
169.5000
9

Kelcyre

.10

.06

.08

.05
.04

.06
.03
.04
.02
.02

.01

.00
0

5

10

15

20

25

.00
35
-4
Tepelene

30

0

4

8

12

16

36

40

20

24

28

32

36

.14
.12

Frekuenca

.10
.08
.06
.04
.02
.00
0

4

8

12

16

20

24

28

32

Figura 3.15. Histogramë e temperaturës së ujit në stacionet e lumit Vjosë për periudhën në
studim

Amplituda e temperaturës në të gjitha stacionet e lumit Vjosë luhatej nga 16.5°C –
19⁰C. Vlerën më të madhe të shmangies standard Dev.Std = 7.1 e kishte stacioni S6, më
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pas vjen stacioni S7 me shmangie standarde Dev.Std = 6.8, ndërsa vlera e shmangies
standarde në stacionin S5 ishte Dev.Std = 6.3. Kjo tregon se në stacionin S5 pjesa
kryesore e frekuencave të vëzhguara të vlerave të temperaturës përqëndrohen kryesisht
rreth vlerës mesatare, sepse ky stacion ka vlerën e shmangies mesatare më të ulët se
stacionet e tjera (Figura 3.15).
3.3.3 Përcjellshmëria elektrike (E.C.) në ujërat e lumit Drino (edhe në liqenin e
Viroit)
Në mënyrë të pjesshme u analizuan vlerat e përcjellshmërisë elektrike (E.C.) në
ujërat e lumit Drino dhe liqenit të Viroit. Matjet u kryen në stinët e dimrit dhe pranverës
2013. Në Figurën 3.16 paraqitet variacioni i përcjellshmërisë elektrike në 4 stacionet e
lumit Drino për këtë periudhë.
Tabela 3.16. Parametrat fiziko – kimikë në lumin Drino (edhe në liqenin e Viroit)
(dimër - pranverë 2013)

Parametrat
fiziko - kimikë
STACIONET
S1
S2
S3
S4

pH
dimër
2013
8.35
8.04
8.08
8.12

pranverë
2013
8.15
7.92
7.63
8.1

Okisgjeni i tretur në
ujë
(D.O.) mg/l
dimër
pranverë
2013
2013
8.51
8.14
3.4
3.23
3.43
3.24
3.86
3.79

Përcjellshmëria
elektrike
(E.C.) µS/c
dimër
pranverë
2013
2013
478
405
537
552
479
602
287
388

Përcjellshmëria elektrike (µS/cm)
S4
S3
S2
S1
0

100

200

300

400

pranverë 2013

500

600

700

dimër 2013

Figura 3.16. Vlerat e përcjellshmërisë elektrike në lumin Drino (edhe në liqenin e Viroit)
(dimër - pranverë 2013)
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Vlerat maksimale dhe minimale variojnë nga 287µS/cm [S4 (liqeni i Viroit) - dimër
2013] në 602µS/cm [S3 (Ura e lumit) - pranverë 2013] (Tabela 3.16; Figura 3.16). Këto
janë vlera normale sipas normave europiane, sepse vlerat e përcjellshmërisë elektrike nga
200µS/cm to 1000µS/cm janë normale për pjesën më të madhe të lumenjve.
3.3.4 pH në ujërat e lumit Drino (edhe në liqenin e Viroit)
Gjithashtu, vetëm në 2 stinë: dimër dhe pranverë 2013 u analizuan edhe vlerat e pH
në 4 stacionet e lumit Drino (Tabela 3.16; Figura 3.17). Këto vlera variojnë nga 7.63 [S3
(Ura e lumit) - pranverë 2013] – 8.35 [S1 (Kakavijë) - dimër 2013) dhe janë normale
sipas normave të BE, sipas të cilave vlerat e pH nga 6.5 – 8.5 janë të favorshme për
biotën ujore.

pH
S4

S3
S2
S1

7.2

7.4

7.6

7.8

pranverë 2013

8

8.2

8.4

dimër 2013

Figura 3.17. Vlerat e pH në lumin Drino (edhe në liqenin e Viroit)
(dimër - pranverë 2013)

3.3.5 Oksigjeni i tretur (D.O.) në ujërat e lumit Drino (edhe në liqenin e Viroit)
Nga analiza në 2 stinë: dimër dhe pranverë 2013, e oksigjenit të tretur në ujë (D.O.)
në 4 stacionet e lumit Drino vërejme se vlerat minimale dhe maksimale të tij variojnë nga
3.23 mg/l [S2 (Pacarelë) - pranverë 2013] – 8.51 mg/l [S1 (Kakavijë) - dimër 2013]
(Tabela 3.16; Figura 3.18).
Oksigjeni i tretur në ujë është një parametër shumë i rëndësishëm i cilësisë së ujit,
që përcakton ndjeshëm gjendjen shëndetësore të tij. Sipas literaturës, sasia e oksigjenit të
tretur në ujërat e pastra, jo të ndotura varion nga 8 mg/l në 10 mg/l (Watson et al., 1985),
por për ujërat sipërfaqësore, kjo sasi nuk duhet të jetë më e vogël se 4 mg/l (Direktiva
76/160/EEC & Direktiva 2006/7/EC). Pra, ne mund të themi se në të 3 stacionet e lumit
Drino (S2, S3 dhe S4) për stinën e dimrit dhe të pranverës 2013, vlerat oksigjenit të tretur
në ujë janë nën normën e lejuar kufi, e cila padyshim ndikon në organizmat e gjallë që
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jetojnë në ujërat e lumit. Përjashtim bën stacioni S1, ku vlerat e këtij parametri janë
brenda normës së lejuar.
Duke pasur parasysh lidhjen e temperaturës me sasinë e oksigjenit të tretur në ujë,
me rritjen e temperaturës sasia e oksigjenit të tretur në ujë zvogëlohet. Duke kaluar nga
stina e dimrit 2013 në atë të pranverës 2013, ku temperaturat e ujit rriten me 3 – 4 ⁰C,
sasia e oksigjenit të tretur në ujë zvogëlohet.

Oksigjeni i tretur në ujë (D.O.) (mg/l)
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Figura 3.18. Vlerat e oksigjenit të tretur në ujë në lumin Drino (edhe në liqenin e Viroit)
(dimër - pranverë 2013)

3.4 ANALIZA ANOVA
3.4.1 Koliformët fekalë dhe Streptokokët fekalë sipas stacioneve të kampionimit
dhe sipas stinëve në lumin Drino (edhe në liqenin e Viroit)
Ndryshimet në dy indikatorët bakterialë të cilësisë mikrobiologjike të ujit të lumit
Drino (Koliformë fekalë dhe Streptokokë fekalë) u analizuan duke iu referuar dinamikës
së tyre në 4 stacionet e lumit Drino, ndërmjet 36 mostrave të kampionimit të marra në 9
stinë gjatë periudhës: qershor 2012- qershor 2014.
Për stacionet: Gjenden 9 të dhëna të ndryshme në çdo stacion dhe për çdo indikator
bakterial të cilësisë mikrobiologjike të ujit (Koliform fekal dhe Streptokok fekal). Pasi
përllogariten statistikat përkatëse, të cilat paraqiten në Tabelat I-1 dhe I-2, në faqen 126,
ngrihen hipotezat:
Hipoteza bazë H0: Ndotja mikrobiologjike me Koliformë fekalë
(Streptokokë fekalë) është e njëjtë në të gjitha stacionet e lumit Drino.
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Hipoteza alternative H1: Ndotja mikrobiologjike me Koliformë fekalë
(Streptokokë fekalë) nuk është e njëjtë në të gjitha stacionet e lumit Drino.
Kontrolli i hipotezave realizohet me ndihmën e testit të Fisherit, të bashkërenduara
me programin kompjuterik EView 7. Për të dhënat gjenden vlerat e statistikave të
kontrollit, të cilat do të vlerësojnë nivelin e rëndësisë të testit F. Tabela 3.17 paraqet
përkatësisht statistikat e kontrollit (F), si edhe vlerat e propabilitetit (p – vlera) për
Koliformët fekalë dhe Streptokokët fekalë në lumin Drino dhe Vjosë, sipas stacioneve të
kampionimit dhe sipas stinëve. Vlera e propabilitetit (p ≤ 0.05) konsiderohet si vlerë
statistikisht e rëndësishme.
Nga analiza statistikore Anova, për Koliformët fekalë (Streptokokët fekalë) në
stacionet e lumit Drino gjenden dëshmi statistikisht shumë të rëndësishme për hedhjen
poshtë të hipotezës bazë H0. Të gjitha stacionet kanë ndotje mikrobiologjike të ndryshme,
sepse vlerat e propabilitetit janë p ≤ 0.05 (Tabela 3.17). Për Koliformët fekalë, niveli i
besueshmërisë është 99.6% (100% - p) dhe për Streptokokët fekalë, ky nivel është 100%.
Me rënien poshtë të hipotezës bazë H0 vërtetohet hipoteza alternative H1, që do të thotë se
stacionet e kampionimit në lumin Drino për Koliformët fekalë (Streptokokët fekalë) kanë
ndotje mikrobiologjike të ndryshme. Kjo është e kuptueshme, duke pasur parasysh faktin
se në gjithë gjatësinë e tij nga Kakavija në Tepelenë, ku Drino bashkohet me Vjosën,
ndikimi i faktorit antropogjen nuk është i njëjtë. Ky ndikim është shumë më i madh ne
stacionin S3 (Ura e lumit) dhe më i vogel në S2 (Pacarela) dhe S4 (liqeni i Viroit). Nga
ana tjetër, ndikim kanë edhe burimet natyrore që derdhen në këtë lumë si burimi i Viroit,
Uji i ftohtë i Tepelenës etj., të cilët ndikojnë në përmirësimin e cilësisë mikrobiologjike të
tij dhe në ndryshueshmërinë e vlerave të indikatorëve fekalë në stacione të ndryshme.
Megjithatë, të tre stacionet e lumit Drino (S2 - Pacarela, S3 - Ura e lumit dhe S4 - liqeni
i Viroit), në ndryshim nga S1 (Kakavijë) paraqesin vlera të larta të ndotjes fekale,
krahasuar me normat e përcaktuara nga Bashkimi Europian.
Tabela 3.17. Vlerat e statistikës së kontrollit (F) dhe të propabilitetit (P) për Koliformët fekalë
dhe Streptokokët fekalë në lumin Drino dhe Vjosë, sipas stacioneve të kampionimit dhe sipas
stinëve
Statistika e
kontrollit
(F)

PARAMETRI I CILËSISË
SË UJIT
Koliformët fekalë (lumi Drino)
Streptokokët fekalë (lumi Drino)
Koliformët fekalë (lumi Drino)
Streptokokët fekalë (lumi Drino)
Koliformët fekalë (lumi Vjosë)
Streptokokët fekalë (lumi Vjosë)
Koliformët fekalë (lumi Vjosë)
Streptokokët fekalë (lumi Vjosë)

5.406940
16.11497
0.662872
0.220605
4.087156
7.741379
0.977495
1.783859
p - vlera ≤ 0.05 konsiderohet si vlerë statistikisht e rëndësishme
Sipas stacioneve
Sipas stacioneve
Sipas stinëve
Sipas stinëve
Sipas stacioneve
Sipas stacioneve
Sipas stinëve
Sipas stinëve
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Vlera e
propabilitetit
(p–vlera)

0.0040
0.0000
0.5810
0.8814
0.0460
0.0025
0.4205
0.1783
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Për stinët: Gjenden 9 të dhëna të ndryshme në çdo stinë dhe për çdo indikator
bakterial të cilësisë mikrobiologjike të ujit (Koliform fekal - Streptokok fekal). Pasi
përllogariten statistikat përkatëse, të cilat paraqiten në Tabelat I-3 dhe I-4, përkatësisht në
faqet 127 dhe 128, ngrihen hipotezat:
Hipoteza bazë H0: Ndotja me Koliformë fekalë (Streptokokë fekalë) është
e njëjtë në të gjitha stinët në lumin Drino.
Hipoteza alternative H1: Ndotja me Koliformë fekalë (Streptokokë
fekalë) nuk është e njëjtë në të gjitha stinët në lumin Drino.
Nga analiza statistikore Anova, për Koliformët fekalë (Streptokokët fekalë) sipas
stinëve në lumin Drino, gjenden dëshmi statistikisht shumë të rëndësishme për hedhjen
poshtë të hipotezës alternative H1. Të gjitha stacionet në lumin Drino kanë ndotje
mikrobike të njëjtë në të gjitha stinët, sepse vlerat e propabilitetit janë p > 0.05 (Tabela
3.17). Për Koliformët fekalë, niveli i besueshmërisë është 42% (100% - p) dhe për
Streptokokët fekalë, niveli i besueshmërisë është 12%. Hipoteza bazë H0 ngelet dhe bie
poshtë hipoteza alternative H1. Mungesën e një ndryshimi stinor të rëndësishëm midis
vlerave të Koliformëve fekalë (Streptokokëve fekalë) e konfirmojnë në studimet e tyre
edhe studiues të ndryshëm (Chigor et al., 2012; Abakpa et al., 2013). Kjo ndotje
mikrobiologjike e njëjtë në të gjitha stinët është e kuptueshme, duke pasur parasysh faktin
se ndotjet urbane, industriale apo ujërat e zeza shkarkohen mbi Drino gjatë gjithë vitit.
Nëse shohim vlerat e Kf dhe Sf në lumin Drino (Tabela 3.2 dhe Tabela 3.7), ato janë të
larta në stinët e nxehta. Por vlera të larta të indikatorëve mikrobialë janë evidentuar edhe
në stinën e dimrit. Në këtë stinë krahas shkarkimeve të zakonshme mbi lumë ndikojnë
edhe reshjet e shiut (Kistemann et al., 2002). Këto reshje mund të çojnë në sasi të mëdha
të ndotjes fekale, që rrjedh në drejtim të rrymës se lumit Drino nga pikat e shkarkimit të
ujërave të zeza ose në sasi të mëdha të ndotjeve urbane për shkak të rritjes së shkallës së
erozionit (Fikrat et al., 2007).

3.4.2 Koliformët fekalë dhe Streptokokët fekalë sipas stacioneve të kampionimit
dhe sipas stinëve në lumin Vjosë
Ndryshimet në dy indikatorët bakterialë të cilësisë mikrobiologjike të ujit të lumit
Vjosë (Koliformë fekalë dhe Streptokokë fekalë) u analizuan duke ju referuar dinamikës
së tyre në 3 stacionet e lumit Vjosë, ndërmjet 27 mostrave të kampionimit të marra në 9
stinë gjatë periudhës: qershor 2012- qershor 2014.
Për stacionet: Gjenden 9 të dhëna të ndryshme në çdo stacion dhe për çdo indikator
bakterial të cilësisë mikrobiologjike të ujit (Koliform fekal - Streptokok fekal). Pasi
përllogariten statistikat përkatëse, të cilat paraqiten në Tabelat I-5 dhe I-6, në faqen 128,
ngrihen hipotezat:
Hipoteza bazë H0: Ndotja me Koliformë fekalë (Streptokokë fekalë) është
e njëjtë në të gjitha stacionet e lumit Vjosë.
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Hipoteza alternative H1: Ndotja me Koliformë fekalë (Streptokokë
fekalë) nuk është e njëjtë në të gjitha stacionet e lumit Vjosë.
Nga analiza statistikore Anova, për Koliformët fekalë (Streptokokët fekalë) sipas
stacioneve të lumit Vjosë, gjenden dëshmi statistikisht shumë të rëndësishme për hedhjen
poshtë të hipotezës baze H0. Të gjitha stacionet kanë ndotje të ndryshme, sepse vlerat e
propabilitetit janë p ≤ 0.05 (Tabela 3.17). Për Koliformët fekalë, niveli i besueshmërisë
është rreth 95.4% (100% - p), ndërsa për Streptokokët fekalë, niveli i besueshmërisë është
99.75%. Hipoteza bazë H0 bie poshtë dhe ngelet hipoteza alternative H1, që do të thotë se
3 stacionet e kampinonimit në lumin Vjosë për Koliformët fekalë (Streptokokët fekalë)
kanë ndotje mikrobiologjike të ndryshme. Kjo është e kuptueshme duke patur parasysh
faktin se në gjatësinë e lumit Vjosë nga Kakavija në Tepelenë, ku bashkohet me lumin
Drino, ndikimi i faktorit antropogjen nuk është i njëjtë. Siç konstatohet, ky ndikim është i
vogël në S5 (Çarshovë), por shumë i madh në S6 (Këlcyrë) dhe S7 (Tepelenë), duke
paraqitur vlera të larta të ndotjes mikrobike, krahasuar me normat e përcaktuara nga BE.
Për stinët: Gjenden 9 të dhëna të ndryshme në çdo stinë dhe për çdo indikator
bakterial të cilësisë mikrobiologjike të ujit (Koliform fekal - Streptokok fekal). Pasi
përllogariten statistikat përkatëse, të cilat paraqiten në Tabelat I-7 dhe I-8, në faqen 130,
ngrihen hipotezat:
Hipoteza bazë H0: Ndotja me Koliformë fekalë (Streptokokë fekalë) është
e njëjtë në të gjitha stinët në lumin Vjosë.
Hipoteza alternative H1: Ndotja me Koliformë fekalë (Streptokokë
fekalë) nuk është e njëjtë në të gjitha stinët në lumin Vjosë.
Nga analiza statistikore Anova, për Koliformët fekalë (Streptokokët fekalë) sipas
stinëve në lumin Vjosë, gjenden dëshmi statistikisht shumë të rëndësishme për hedhjen
poshtë të hipotezës alternative H1. Të gjitha stacionet në lumin Vjosë kanë ndotje
mikrobiologjike të njëjtë në të gjitha stinët, sepse vlerat e propabilitetit janë p > 0.05
(Tabela 3.17). Për Koliformët fekalë, niveli i besueshmërisë është 58% (100% - p) dhe për
Streptokokët fekalë, niveli i besueshmërisë është 82% (100% - p). Hipoteza bazë H0
ngelet dhe bie poshtë hipoteza alternative H1. Mungesën e një ndryshimi stinor të
rëndësishëm midis vlerave të Koliformëve fekalë (Streptokokëve fekalë) e konfirmojnë në
studimet e tyre edhe studiues të tjerë (Chigor et al., 2012; Abakpa et al., 2013). Kjo është
e kuptueshme duke patur parasysh faktin se ndotjet urbane, industriale apo ujërat e zeza
shkarkohen mbi lumin Vjosë gjatë gjithë vitit.

3.4.3 Korrelacioni midis indikatorëve bakterialë dhe temperaturës
3.4.3.1 Korrelacioni midis Koliformëve fekalë e Streptokokëve fekalë dhe
temperaturës së ujit në lumin Drino (edhe në liqenin e Viroit)
Korrelacioni midis Koliformëve fekalë e Streptokokëve fekalë dhe temperaturës në
ujërat e lumit Drino u analizua duke iu referuar dinamikës së këtyre indikatorëve
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bakterialë në 4 stacione, ndërmjet 36 mostrave të kampionimit të marra në 9 stinë, gjatë
periudhës: qershor 2012 - qershor 2014. Pas përpunimit të të dhënave, të paraqitura në
Tabelat 3.2, 3.7 dhe 3.13 rezulton regresion i thjeshtë midis Koliformëve fekalë e
Streptokokëve fekalë dhe temperaturës në ujërat e lumit Drino.
Regresion i thjeshtë midis Koliformëve fekalë dhe temperaturës:
Koliformë fekalë = 119930.4 x TEMP - 1276787
Nga të dhënat e softuerit (Tabela I-9, faqe 131) shohim se ekuacioni është i
parëndësishëm, sepse Prob(F-statistic) = 0.120832 është më i madh se 0.05, d.m.th.
variacioni i temperaturës nuk ndikon në variacionin e Koliformëve fekalë. Ky fakt
vërtetohet edhe nga koefiçienti i përcaktueshmërisë (R-squared = 0.069303), ku
variacioni i temperaturës shpjegon vetëm 6.93 % të variacionit të Koliformëve fekalë,
ndërsa 100% - 6.93% = 93.07% e këtij variacioni mund të shpjegohet nga ndikimi i
faktorëve të tjerë, si përcjellshmëria elektrike, turbiditeti, pH etj. (Abakpa et al., 2013).
Regresion i thjeshtë midis Streptokokëve fekalë dhe temperaturës:
Streptokokë fekalë = 268 x TEMP + 379
Nga të dhënat e softuerit (Tabela I-10, faqe 131) shohim se ekuacioni është i
parëndësishëm, sepse Prob(F-statistic) = 0.205429 është më i madh se 0.05, d.m.th.
variacioni i temperaturës nuk ndikon në variacionin e Streptokokëve fekalë. Ky fakt
vërtetohet edhe nga koefiçienti i përcaktueshmërisë (R-squared = 0.046726), ku
variacioni i temperaturës shpjegon vetëm 4.67 % të variacionit të Streptokokëve fekalë,
ndërsa 100% - 4.67% = 95.3% e këtij variacioni mund të shpjegohet nga ndikimi i
faktorëve të tjerë.
Si përfundim, mund të themi se ndikimi i temperaturës mbi dinamikën e
Koliformëve dhe Streptokokëve fekalë në ujërat e lumit Drino është i parëndësishëm dhe
kjo përforcon edhe një herë faktin se ndotja më këta indikatorë mikrobialë në ujërat e
lumit Drino është e njëjtë në të gjitha stinët, pavarësisht luhatjeve të temperaturës.

3.4.3.2 Korrelacioni midis Koliformëve fekalë e Streptokokëve fekalë dhe
temperaturës së ujit në lumin Vjosë
Korrelacioni midis Koliformëve fekalë e Streptokokëve fekalë dhe temperaturës në
ujërat e lumit Vjosë u analizua duke iu referuar dinamikës së indikatorëve bakterialë në 3
stacione, ndërmjet 27 mostrave të kampionimit të marra në 9 stinë gjatë periudhës:
qershor 2012- qershor 2014. Pas përpunimit të të dhënave të paraqitura në Tabelat 3.2,
3.7 dhe 3.13 rezulton regresioni i thjeshtë midis Koliformëve fekalë e Streptokokëve
fekalë dhe temperaturës në ujërat e lumit Vjosë.
Regresion i thjeshtë midis Koliformëve fekalë dhe temperaturës:
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Koliformë fekalë = 2204 x TEMP + 13405
Nga të dhënat e softuerit (Tabela I-11, faqe 132) shohim se ekuacioni është i
parëndësishëm, sepse Prob(F-statistic) = 0.4698 është më i madh se 0.05, d.m.th.
variacioni i temperaturës nuk ndikon në variacionin e Koliformëve fekalë. Në këtë rast
koefiçienti i përcaktueshmërisë (R-squared = 0.021089) dhe variacioni i temperaturës
shpjegon vetëm 2.1% të variacionit të këtij indikatori mikrobial, ndërsa 100% - 2.1% =
97.9% e këtij variacioni mund të shpjegohet nga ndikimi i faktorëve të tjerë, si
përcjellshmëria elektrike, turbiditeti, pH etj. (Abakpa et al., 2013).
Regresion i thjeshtë midis Streptokokëve fekalë dhe temperaturës:
Streptokokë fekalë = 211 x TEMP +1400
Nga të dhënat e softuerit (Tabela I-12, faqe 132) shohim se ekuacioni është i
parëndësishëm, sepse Prob (F-statistic) = 0.302282 është më i madh se 0.05, d.m.th.
variacioni i temperaturës nuk ndikon në variacionin e Streptokokëve fekalë. Ky fakt
vërtetohet edhe nga koefiçienti i përcaktueshmërisë (R-squared = 0.031260), ku
variacioni i temperaturës shpjegon vetëm 3.12 % të variacionit të Streptokokëve fekalë,
ndërsa 100% - 3.12% = 96.8% e këtij variacioni mund të shpjegohet nga ndikimi i
faktorëve të tjerë.
Si përfundim, mund të themi se ndikimi i temperaturës mbi dinamikën e
Koliformëve dhe Streptokokëve fekalë në ujërat e lumit Vjosë është i parëndësishëm dhe
kjo përforcon edhe një herë faktin se ndotja me këta indikatorë mikrobialë në ujërat e
lumit Vjosë, ashtu si dhe në lumin Drino është e njëjtë në të gjitha stinët.
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3.5 Vlerësimi i ndotjes mikrobiologjike të perimeve të freskëta (sallatë jeshile,
qepë e njomë dhe majdanoz), që ujiten me ujin e lumenjve Drino dhe Vjosë
nëpërmjet indikatorëve mikrobialë (Koliformë fekalë dhe Streptokokë fekalë)
Gjatë 9 stinëve të periudhës qershor 2012 – qershor 2014, për të studiuar ndotjen
mikrobiologjike të kulturave bujqësore, që ujiten me ujin e lumenjve Drino dhe Vjosë u
përzgjodhën 3 lloje perimesh me gjethe, të cilat konsumohen të freskëta:
- Sallata jeshile - Lactuca sativa
- Qepa e njomë - Allium cepa
- Majdanozi - Petroselinum hortense
Për të realizuar këtë vlerësim u kryen 198 analiza mikrobiologjike në 54 mostra
perimesh dhe 18 mostra uji, nga të cilat:
54 analiza mikrobiologjike për Koliformët fekalë, në të tre llojet e
perimeve në dy stacionet e kampionimit S8 (Serat e Mashkullorës) dhe S9 (Fushë në
Tepelenë);
18 analiza mikrobiologjike për Koliformët fekalë, në mostrat e ujit që
përdoreshin për ujitje në S8 (Serat e Mashkullorës) nga lumi Drino dhe S9 (Fushë në
Tepelenë) nga lumi Vjosë.
54 analiza mikrobiologjike për Streptokokët fekalë, në të tre llojet e
perimeve në dy stacionet e kampionimit S8 (Serat e Mashkullorës) dhe S9 (Fushë në
Tepelenë);
18 analiza mikrobiologjike për Streptokokët fekalë, në mostrat e ujit që
përdoreshin për ujitje në S8 (Serat e Mashkullorës) nga lumi Drino dhe S9 (Fushë në
Tepelenë) nga lumi Vjosë.
54 analiza mikrobiologjike për bakteret heterotrofe, në të tre llojet e
perimeve në dy stacionet e kampionimit S8 (Serat e Mashkullorës) dhe S9 (Fushë në
Tepelenë).

3.5.1 KOLIFORMËT FEKALË
3.5.1.1 Dinamika sezonale e Koliformëvë fekalë (Kf) në perimet e freskëta
(sallatë jeshile, qepë e njomë dhe majdanoz), të cilat ujiten me ujin e lumenjve Drino
dhe Vjosë
Rezultatet e marra nga periudha studimore qershor 2012 – qershor 2014 për
Koliformët fekalë në perimet e freskëta, që ujiten me ujin e lumenjve Drino (S8 – Serat e
Mashkullorës) dhe Vjosë (S9 – Fushë në Tepelenë) paraqiten në Tabelën 3.18 dhe
Tabelën 3.19, si dhe grafikisht në Figurën 3.19 dhe Figurën 3.20.
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Tabela 3.18. Vlerat e Koliformëve fekalë (baktere/100ml) sipas tabelës MPN, në perimet e
freskëta dhe në ujin e lumit Drino, në stacionin S8 (Serat e Mashkullorës) gjatë periudhës qershor
2012 – qershor 2014

S8
Serat e Mashkullorës
Vitet

Stinët

2012

Verë
Vjeshtë
Dimër

2013

Pranverë
Verë
Vjeshtë

2014

Dimër
Pranverë
Verë

Sallata

Qepa

Majdanozi

Uji për ujitje

4.3 x 10⁴

2.8 x 10⁴

3.9 x 10⁴

7.5x10⁶

1.5 x 10⁶

9.3 x 10⁵

1.4 x 10⁶

1.5x10⁶

2.1 x 10⁵

2.1 x 10⁵

2.3 x 10⁵

1.5x10⁶

4300

2.8 x 10⁴

3.9 x 10⁴

9.3x10⁶

4.6 x 10⁵

4.3 x 10⁵

6.4 x 10⁵

1.2x10⁷

2.3 x 10⁴

2.1 x 10⁴

2 x 10⁴

7.5x10⁵

2.1 x 10⁴

1.5 x 10⁴

2.3 x 10⁴

2.4x10⁵

2.8 x 10⁴

2.3 x 10⁴

2.1 x 10⁴

7.5x10⁴

4.3 x 10⁵

4.6 x 10⁵

3.9 x 10⁵

4.3x10⁴

16000

MPN/100ml/10000

14000
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0
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Dimër Pranverë
2013
2013

Verë Vjeshtë
2013
2013
Uji
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Dimër Pranverë
2014
2014

Verë
2014

Figura 3.19. Dinamika sezonale e Koliformëve fekalë te perimet e freskëta dhe uji i lumit Drino,
që përdoret për ujitje në stacionin S8 (Serat e Mashkullorës)
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Tabela 3.19. Vlerat e Koliformëve fekalë (baktere/100ml) sipas tabelës MPN, në perimet e
freskëta dhe në ujin e lumit Vjosë, në stacionin S9 (Fushë në Tepelenë) gjatë periudhës qershor
2012 – qershor 2014

S9
Fushë në Tepelenë
Vitet

Stinët

2012

Verë
Vjeshtë
Dimër

2013

Pranverë
Verë
Vjeshtë

2014

Dimër
Pranverë
Verë

Sallata

Qepa

Majdanozi

Uji për ujitje

9300

7500

9300

1.1x10⁵

6400

3900

4300

4.6x10⁴

2300

2800

2100

1.5x10⁵

7500

6400

6400

7500

2.4 x 10⁴

2.3 x 10⁴

2.1 x 10⁴

2.3x10⁵

2100

2000

2000

9.3x10⁴

1500

1400

1400

4.6x10⁴

1100

900

900

2300

9300

9300

7500

1.5x10⁴

350

MPN/100ml/1000

300
250
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2012
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Dimër Pranverë
2013
2013
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Vjeshtë
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Dimër Pranverë
2014
2014
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Uji
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Sallata

Figura 3.20. Dinamika sezonale e Koliformëve fekalë te perimet e freskëta dhe uji i lumit Vjosë,
që përdoret për ujitje në stacionin S9 (Fushë në Tepelenë)
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Nga grafikët vihet re se niveli i Koliformëve fekalë në çdo lloj perime të çdo
stacioni është i ndryshëm, por trendi i ecurisë në periudha stinore të ndryshme është
pothuajse i njëjtë. Kjo do të thotë që në të njëjtën stinë vihen re vlera të larta në të tre
llojet e perimeve për çdo stacion dhe në një stinë tjetër këto mund të pësojnë ulje ose
ngritje së bashku. Kjo shpjegohet me faktin se në çdo stacion 3 llojet e perimeve ujiten
më të njëjtin ujë lumi me parametra bakteriologjikë të caktuar. Po kështu lloji i tokës,
plehrat kimike dhe pesticidet e përdorura janë të njëjtat në çdo stacion. Uji i kontaminuar
i lumenjve i përdorur për ujitje mund të jetë një nga faktorët kryesorë kontaminues të
perimeve të freskëta. Këtë e vërteton fakti se vlerat e larta të Koliformëve fekalë në
mostrat e ujit të lumit Drino apo Vjosë, që përdoren për ujitje shoqërohen më vlera të
larta të këtij indikatori bakterial edhe tek perimet që ujiten me to.
Në stacionin e kampionimit S8 (Serat e Mashkullorës), vlerat më të ulëta të
Koliformëve fekalë janë: sallata - 4300 baktere/100ml (pranverë 2013); qepa 1.5 x 10⁴
(dimër 2014); majdanozi 2 x 10⁴ baktere/100ml (vjeshtë 2013). Ndërsa, vlerat më të larta
të Kf në të tre llojet e perimeve janë arritur në vjeshtë 2012 (sallata 1.5 x 10⁶
baktere/100ml; qepa 9.3 x 10⁵ baktere/100ml dhe majdanozi 1.4 x 10⁶ baktere/100ml).
Këto vlera të Kf në këtë stacion janë 2 – 3 herë më të larta se niveli i maksimal i
lejueshëm 10³ baktere/1gr (Commission Regulation EC/2073/2005). Nivelet e larta të Kf
në mostrat e 3 llojeve të perimeve, që konsumohen të freskëta mund të shpjegohet me
faktin se ato ujiten me ujin e kontaminuar të lumit Drino, i cili në këtë stacion vlerën më
të lartë e ka arritur në stinën e verës 2013 (1.2x10⁷ baktere/100ml), ndërsa vlerën më të
ulët e ka arritur në verë 2014 (4.3 x 10⁴ baktere /100ml). Uji i kontaminuar i lumit Drino
mund të jetë një nga faktorët kryesorë të ndotjes bakteriale, krahas faktorëve të tjerë
kontaminues si plehërimi, toka, pesticidet etj. Sipas WHO, 2006, uji i lumenjve i përdorur
për ujitjen e kulturave bujqësore nuk duhet të ketë më shumë se 10³ baktere/100 ml.
Vlerat e Kf në ujin e përdorur për ujitje në këtë stacion, në të gjithë periudhën e marrë në
studim janë deri 4 herë mbi normat e lejuara. Këto vlera tregojnë për ndotje fekale të ujit
në të gjithë stinët dhe për papërshtatshmëri të tij për t’u përdorur për ujitjen e perimeve të
freskëta.
Nëse do të krahasojmë vlerat e Kf në çdo stinë në stacionin S8 (Serat e
Mashkullorës), për çdo lloj kulture bujqësore vihet re se vlerat më të larta në përgjithësi i
ka sallata jeshile dhe më pas majdanozi e qepa. Pavarësisht se për ujitjen e tyre përdoret
ujë me parametra të njëjtë mikrobiologjikë, sallata jeshile ka sipërfaqe më të madhe të
ekspozuar ndaj ujit se dy perimet e tjera dhe kjo është arsyeja që ajo paraqitet më e ndotur
nga pikëpamja mikrobiologjike (Amoah et al., 2007; Cobbina et al., 2013).
Në stacionin e kampionimit S9 (Fushë në Tepelenë), vlerat më të ulëta të
Koliformëve fekalë janë: sallata 1100 baktere/100ml (pranverë 2014); qepa dhe
majdanozi 900 baktere/100ml (pranverë 2014). Ndërsa, vlerat më të larta të Kf në të tre
llojet e perimeve vihen re në verë 2013 (sallata 2.4 x 10⁴ baktere/100ml; qepa 2.3 x 10⁴
baktere/100ml dhe majdanozi 2.1 x 10⁴ baktere/100ml), por vlera të larta të këtij
indikatori vihen re edhe në verë 2012 e verë 2014. Në stinët e tjera këto vlera ulen, por
përsëri janë 1 – 2 herë më të larta se normat e lejuara nga BE për cilësinë mikrobiologjikë
të perimeve që konsumohen të freskëta (Commission Regulation EC/2073/2005).
Përjashtim bëjnë qepa dhe majdanozi në pranverë 2014, ku vlera e indikatorit mikrobial
Kf është 900 baktere/100ml, vlerë kjo më e ulët se niveli maksimal i lejueshëm
(Commission Regulation EC/2073/2005).
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Edhe në këtë stacion vlerat më të larta të Kf për perime vihen re kryesisht tek sallata
jeshile, për shkak të sipërfaqes të saj më të madhe të kontaktit me ujin që përdoret për
ujitje.
Niveli i lartë i Koliformëve fekalë në kulturat bujqësore mund të jetë i lidhur edhe
me nivelin e lartë të Kf në ujërat e lumit Vjosë, i cili në këtë stacion vlerën më të lartë e
ka arritur në stinën e verës 2013 (2.3x10⁵ baktere/100ml), ndërsa vlerën më të ulët në
stinën e pranverës 2014 (2300 baktere/100ml). Uji i kontaminuar i lumit Vjosë mund të
jetë një nga faktorët kryesorë të ndotjes mikrobike, krahas faktorëve të tjerë kontaminues
si plehërimi, toka etj. Mbështetur në WHO, 2006, uji i lumenjve i përshtatshëm për
ujitjen e kulturave bujqësore nuk duhet të ketë më shumë se 10³ baktere/100 ml. Vlerat e
Kf në ujin e përdorur për ujitje në këtë stacion janë rreth 2 herë mbi normat e lejuara.
Uji i lumit Drino dhe Vjosë, për periudhën studimore qershor 2012 – qershor 2014
doli me ngarkesë bakteriale (Kf) të lartë dhe jo i përshtatshëm për t’u përdorur për ujitjen
e kulturave bujqësore, sidomos të atyre që konsumohen të freskëta.
Nëse krahasojmë vlerat e Koliformëve fekalë ne 3 llojet e perimeve të freskëta në 2
stacionet e kampionimit të dy lumenjve vihet re se ndotjen mikrobike më të madhe e kanë
perimet e stacionit S8 (Serat e Mashkullorës), ku për ujitje përdoret uji i lumit Drino
(duket qartë edhe nga grafikët). Kjo shpjegohet me faktin se uji i kontaminuar që përdoret
për ujitje mund të jetë një nga burimet kryesore të kontaminimit të kulturave bujqësore që
konsumohen të freskëta dhe se uji i lumit Drino nga studimi ynë rezultoi me ndotjen
mikrobiologjike më të lartë se uji i lumit Vjosë.
Vlerat e larta të Kf kryesisht në stinët e ngrohta, në të dy stacionet e kampionimit të
perimeve të freskëta mund të shpjegohen me faktin se në këto stinë, intensiteti i ujitjes së
tyre me ujin e kontaminuar të lumenjve Drino dhe Vjosë është më i madh për shkak të
temperaturave të larta.
Duke qënë se uji i lumenjve i përdorur për ujitje është një prej faktorëve
kontaminues të perimeve dhe se për periudhën në studim ky ujë rezulton i ndotur, atëherë
edhe perimet e freskëta të marra në studim për këtë periudhë rezultojnë të ndotura nga
pikëpamja bakteriologjike në lidhje me Koliformët fekalë. Nuk mund të themi se kemi një
përkeqësim apo përmirësim të situatës, për aq kohë sa shkarkimet e ujërave të zeza
vazhdojnë në rrjedhën e të dy lumenjve, Drino dhe Vjosë, të cilët përdoren edhe për
ujitjen e kulturave bujqësore.
Vlerat e konstatuara të Kf në të dy stacionet e kampionimit në të tre llojet e
perimeve të freskëta (me dy përjashtime) dëshmojnë se kemi të bëjmë me ndotje me
origjinë fekale, e cila mund ta ketë burimin tek uji i lumenjve Drino dhe Vjosë të
përdorur për ujitje ose edhe në faktorë të tjerë kontaminues si toka, plehu, pesticidet,
kafshët shtëpiake etj. Kjo ndotje mikrobike mbi normat e lejura në të gjitha stinët
dëshmon edhe për një prani të mundshme të mikroorganizmave patogjenë në këto perime
dhe për një rrezik potencial të shëndetit të konsumatorëve.

3.5.1.2 Statistika përshkruese e Koliformëve fekalë te perimet e freskëta dhe uji
i lumit Drino, që përdoret për ujitje në stacionin S8 (Serat e Mashkullorës)
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Vlera mesatare e Koliformëve fekalë gjatë periudhës së matjeve për stacionin e
monitorimit S8 (Serat e Mashkullorës) te sallata (Tabela 3.20) ishte 3 x 10⁵
baktere/100ml. Gjatë periudhës së analizimit, indeksi i MPN varioi nga 4300 – 1.5 x 10⁶
baktere/100 ml, ndërsa amplituda e matjeve ishte 1.49 x 10⁶ baktere/100ml.
Vlera mesatare e Koliformëve fekalë gjatë periudhës së matjeve për stacionin e
monitorimit S8 (Serat e Mashkullorës) te qepa (Tabela 3.20) ishte 2.3 x 10⁵
baktere/100ml. Gjatë periudhës së analizimit, indeksi i MPN varioi nga 1.5 x 10⁴ – 9.3 x
10⁵ baktere/100 ml, ndërsa amplituda e matjeve ishte 9.15 x 10⁵ baktere/100ml.
Vlera mesatare e Koliformëve fekalë gjatë periudhës së matjeve për stacionin e
monitorimit S8 (Serat e Mashkullorës) te majdanozi (Tabela 3.20) ishte 3 x 10⁵
baktere/100ml. Gjatë periudhës së analizimit, indeksi i MPN varioi nga 2 x 10⁴ – 1.4 x
10⁶ baktere/100 ml, ndërsa amplituda e matjeve ishte 1.38 x 10⁶ baktere/100ml.
Vlera mesatare e Koliformëve fekalë gjatë periudhës së matjeve për stacionin e
monitorimit S8 (Serat e Mashkullorës) tek uji që përdoret për ujitje (Tabela 3.20) ishte
3.6 x 10⁶ baktere/100ml. Gjatë periudhës së analizimit, indeksi i MPN varioi nga 4.3 x
10⁴ – 1.2 x 10⁷ baktere/100 ml, ndërsa amplituda e matjeve ishte 1.19 x 10⁷
baktere/100ml.
Tabela 3.20. Statistika përshkruese e Koliformëve fekalë te perimet e freskëta dhe uji i lumit
Drino, që përdoret për ujitje në stacionin S8 (Serat e Mashkullorës)

(MPN/100ml)
S8 (Serat e Mashkullorës)

Koliformët fekalë

Parametri
Mesatarja
Mediana
Maksimum
Minimum
Dev. Std.
Skewness
Kurtosis
Jarque-Bera
Probabiliteti
Shuma
Nr.i matjeve

Sallata

Qepa

302144.4
43000.00
1500000.
4300.000
483813.0
1.891408
5.364443
7.462609
0.023962
2719300.
9

238333.3
28000.00
930000.0
15000.00
315641.8
1.259770
3.448541
2.455978
0.292881
2145000.
9

Majdanozi
311333.3
39000.00
1400000.
20000.00
461878.8
1.631042
4.476277
4.807718
0.090369
2802000.
9

Uji për
ujitje
3656444.
1500000.
12000000
43000.00
4630622.
0.854248
2.038394
1.441367
0.486420
2719300.
9

Të dhënat e klasifikuara për këtë stacion paraqiten në histogramën e Koliformëve
fekalë te perimet e freskëta dhe uji i lumit Drino, që përdoret për ujitje (Figura 3.21).
Duke analizuar vlerat mesatare të Kf në perimet e freskëta, në stacionin S8 (Serat e
Mashkullorës) vihet re se këto vlera janë rreth 2 herë më të larta se normat e lejuara,
ndërsa vlerat maksimale janë 2 – 3 herë më të larta se normat e lejuara nga BE për
cilësinë mikrobiologjike të perimeve, që konsumohen të freskëta (Commission
Regulation EC/2073/2005). Në mostrat e ujit, vlerat mesatare, minimale dhe maksimale
të Kf janë më të larta se vlerat e këtyre indikatorëve bakterialë te të 3 llojet e perimeve të
freskëta, që janë ujitur me të. Nga ana tjetër vlera mesatare dhe maksimale e Kf në ujin e
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përdorur për ujitje në këtë stacion janë respektivisht 3 dhe 4 herë më të larta se 10³
baktere/100ml (WHO, 2006).
Vlerat e larta të Kf të konstatuara në të tre llojet e perimeve të freskëta dëshmojnë
për një ndotje të lartë mikrobike të tyre në të gjitha stinët dhe për një kërcënim serioz të
shëndetit të njerëzve, që i konsumojnë ato. Prania e Koliformëve fekalë është një tregues i
fortë i pranisë së mikroorganizmave patogjene në perimet e freskëta, të cilat mund të
rrezikojnë shëndetin e njerëzve, që i konsumojnë ato. Nga ana tjetër, vlerat e larta të Kf në
mostrat e ujit të përdorur për ujitje tregojnë për një kontaminim të mundshëm të perimeve
prej tij. Fermerët duhet të jenë të kujdesshëm në përdorimin e ujit për ujitje, plehrave të
ndryshme kimike, si dhe në tregtimin dhe konsumimin e këtyre perimeve të
kontaminuara.
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Figura 3.21. Histogramë e Koliformëve fekalë (MPN/100ml) te perimet e freskëta dhe uji i lumit
Drino, që përdoret për ujitje në stacionin S8 (Serat e Mashkullorës)

3.5.1.3 Statistika përshkruese e Koliformëve fekalë te perimet e freskëta dhe uji
i lumit Vjosë që përdoret për ujitje në stacionin S9 (Fushë në Tepelenë)
Vlera mesatare e Koliformëve fekalë gjatë periudhës së matjeve për stacionin e
monitorimit S9 (Fushë në Tepelenë) te sallata (Tabela 3.21) ishte 7 x 10³ baktere/100ml.
Gjatë periudhës së analizimit, indeksi i MPN varioi nga 1100 – 2.4 x 10⁴ baktere/100 ml,
ndërsa amplituda e matjeve ishte 2.29 x 10⁴ baktere/100ml.
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Tabela 3.21. Statistika përshkruese e Koliformëve fekalë te perimet e freskëta dhe uji i lumit
Vjosë që përdoret për ujitje në stacionin S9 (Fushë në Tepelenë)

(MPN/100ml)
S9 (Fushë në Tepelenë)

Koliformët fekalë

Parametri
Mesatarja
Mediana
Maksimum
Minimum
Dev. Std.
Skewness
Kurtosis
Jarque-Bera
Probabiliteti
Shuma
Nr.i matjeve

Sallata

Qepa

Majdanozi

7055.556
6400.000
24000.00
1100.000
7170.445
1.537556
4.564777
4.464316
0.107297
63500.00
9

6355.556
3900.000
23000.00
900.0000
6882.789
1.712581
4.942262
5.814046
0.054638
57200.00
9

6155.556
4300.000
21000.00
900.0000
6289.299
1.555853
4.537385
4.517351
0.104489
55400.00
9

Uji për
ujitje
77755.56
46000.00
230000.0
2300.000
76037.99
0.861096
2.692007
1.147802
0.563324
699800.0
9
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Figura 3.22. Histogramë e Koliformëve fekalë (MPN/100ml) te perimet e freskëta dhe uji i lumit
Vjosë, që përdoret për ujitje në stacionin S9 (Fushë në Tepelenë)

Vlera mesatare e Koliformëve fekalë gjatë periudhës së matjeve për stacionin e
monitorimit S9 (Fushë në Tepelenë) te qepa (Tabela 3.21) ishte 6.3 x 10³ baktere/100ml.
Gjatë periudhës së analizimit, indeksi i MPN varioi nga 900 – 2.3 x 10⁴ baktere/100 ml,
ndërsa amplituda e matjeve ishte 2.21 x 10⁴ baktere/100ml.
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Vlera mesatare e Koliformëve fekalë gjatë periudhës së matjeve për stacionin e
monitorimit S9 (Fushë në Tepelenë) te majdanozi (Tabela 3.21) ishte 6.1 x 10³
baktere/100ml. Gjatë periudhës së analizimit, indeksi i MPN varioi nga 900 – 2.1 x 10⁴
baktere/100 ml, ndërsa amplituda e matjeve ishte 2.01 x 10⁴ baktere/100ml.
Vlera mesatare e Koliformëve fekalë gjatë periudhës së matjeve për stacionin e
monitorimit S9 (Fushë në Tepelenë) tek uji që përdoret për ujitje (Tabela 3.21) ishte 7.7 x
10⁴ baktere/100ml. Gjatë periudhës së analizimit, indeksi i MPN varioi nga 2300 – 2.3 x
10⁵ baktere/100 ml, ndërsa amplituda e matjeve ishte 2.27 x 10⁵ baktere/100ml.
Të dhënat e klasifikuara për këtë stacion paraqiten në histogramën e Koliformëve
fekalë te perimet e freskëta dhe uji i lumit Vjosë, që përdoret për ujitje (Figura 3.22).
Duke analizuar vlerat mesatare të Kf në perimet e freskëta në S9 (Fushë në
Tepelenë) vihet re se këto vlera janë mbi 1 herë më të larta se normat e lejuara, ndërsa
vlerat maksimale janë rreth 2 herë më të larta se normat e lejuara nga BE mbi cilësinë
mikrobiologjike të perimeve, që konsumohen të freskëta (Commission Regulation
EC/2073/2005). Në mostrat e ujit, vlerat mesatare, minimale dhe maksimale të Kf janë
më të larta se te të 3 llojet e perimeve, që janë ujitur me të. Gjithashtu, vlera mesatare dhe
maksimale e Kf në ujin e përdorur për ujitje në këtë stacion janë respektivisht 1 dhe 2
herë më të larta se 10³ baktere/100ml (WHO, 2006).
Këto vlera të Kf të konstatuara në të tre llojet e perimeve të freskëta dëshmojnë për
një ndotje mikrobike të tyre në të gjitha stinët dhe për një kërcënim të shëndetit të
njerëzve që i konsumojnë ato. Nga ana tjetër, vlerat e larta të Kf në mostrat e ujit të lumit
Vjosë të përdorur për ujitje tregojnë për një kontaminim të mundshëm të perimeve prej
tij. Fermerët duhet të jenë të kujdesshëm në përdorimin e ujit për ujitje, si dhe në
tregtimin dhe konsumimin e këtyre perimeve të kontaminuara.

3.5.2 STREPTOKOKËT FEKALË
3.5.2.1 Dinamika sezonale e Streptokokëve fekalë (Sf) në perimet e freskëta
(sallatë jeshile, qepë e njomë dhe majdanoz), të cilat ujiten me ujin e lumenjve Drino
dhe Vjosë
Rezultatet e marra nga periudha studimore: qershor 2012 – qershor 2014 për
Streptokokët fekalë në perimet e freskëta, që ujiten me ujin e lumenjve Drino (S8 – Serat
e Mashkullorës) dhe Vjosë (S9 – Fushë në Tepelenë) paraqiten në Tabelën 3.22 dhe
Tabelën 3.23, si dhe grafikisht në Figurën 3.23 dhe Figurën 3.24.
Nga grafikët vihet re se edhe niveli i Streptokokëve fekalë në çdo lloj perime të çdo
stacioni është i ndryshëm, por trendi i ecurisë në periudha stinore të ndryshme është
pothuajse i njëjtë. Kjo shpjegohet me faktin se në çdo stacion, 3 llojet e perimeve ujiten
më të njëjtin ujë lumi me parametra mikrobiologjikë të caktuar. Po kështu lloji i tokës,
plehrat kimike dhe pesticidet e përdorura janë të njëjtat në çdo stacion. Uji i kontaminuar
i lumenjve i përdorur për ujitje mund të jetë një nga faktorët kryesorë kontaminues të
perimeve të freskëta. Nëse krahasojmë vlerat e Koliformëve fekalë me ato të
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Streptokokëve fekalë në çdo stacion dhe për çdo kulturë bujqësore vihet re se niveli i Kf
është më i lartë se ai i Sf. Kjo gjë u konstatua edhe gjatë monitorimit të këtyre
indikatorëve bakterialë në ujërat e lumenjve Drino dhe Vjosë. Përqëndrimet e
Streptokokëve në feçet e njeriut në përgjithësi janë më të ulëta se Koliformët, ndërsa në
feçet e kafshëve Streptokokët fekalë në përgjithësi tejkalojnë Koliformët fekalë (Wilson,
2005). Në ujërat e zeza urbane, Streptokokët fekalë priren të jenë të pranishëm në
përqëndrime 10 - 100 herë më pak se Koliformët fekalë (Sinton et al., 1998). Duke u nisur
nga ky fakt, duke qëne se ujërat e lumenjve Drino dhe Vjosë janë të ndotur nga ujërat e
zeza që shkarkohen në to dhe se këto ujëra mund të jenë një nga faktorët kryesorë të
kontaminimit të perimeve mund të shpjegojmë pse niveli i Kf është më i lartë se ai i Sf
edhe në kulturat bujqësore.
Tabela 3.22. Vlerat e Streptokokëve fekalë (baktere/100ml) sipas tabelës MPN, në perimet e
freskëta dhe në ujin e lumit Drino, në stacionin S8 (Serat e Mashkullorës) gjatë periudhës qershor
2012 – qershor 2014

S8
Serat e Mashkullorës
Vitet

Stinët

2012

Verë
Vjeshtë
Dimër

2013

Pranverë
Verë
Vjeshtë

2014

Dimër
Pranverë
Verë

Sallata

Qepa

Majdanozi

Uji për ujitje

4600

3900

4600

2.8x10⁴

9.3 x 10⁴

6.4 x 10⁴

7.5 x 10⁴

1.5x10⁴

2300

2300

2800

1.5x10⁴

4600

4300

4300

6400

7.5 x 10⁴

7.5 x 10⁴

6.4 x 10⁴

2.3x10⁴

4600

4300

4300

7500

4300

3900

2300

1.1x10⁴

4600

4300

3900

2.3x10⁴

7500

6400

6400

430

- 95 -

MPN/100ML/1000

Monitorimi i ndotjes mikrobike së lumenjve Drino – Vjosë në pikëprerjen e tyre (qarku i Gjirokastrës),
si dhe i pranisë së mikroorganizmave në disa kultura bujqësore
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Verë
2012

Vjeshtë
2012

Dimër Pranverë
2013
2013

Verë
2013

Vjeshtë
2013

Dimër Pranverë
2014
2014

Verë
2014

Sallata
Qepa

Majdanozi
Uji

Figura 3.23. Dinamika sezonale e Streptokokëve fekalë te perimet e freskëta dhe uji i lumit
Drino, që përdoret për ujitje në stacionin S8 (Serat e Mashkullorës)
Tabela 3.23. Vlerat e Streptokokëve fekalë (baktere/100ml) sipas tabelës MPN, në perimet e
freskëta dhe në ujin e lumit Vjosë, në stacionin S9 (Fushë në Tepelenë) gjatë periudhës qershor
2012 – qershor 2014

S9
Fushë në Tepelenë
Vitet

Stinët

2012

Verë
Vjeshtë
Dimër

2013

Pranverë
Verë
Vjeshtë

2014

Dimër
Pranverë
Verë

Qepa

Majdanozi

Uji për ujitje

750

640

750

7500

640

460

460

7500

390

390

430

1500

430

390

230

750

6400

4300

4600

9300

2300

2300

2400

4300

2100

2400

2300

4600

750

640

430

230

4600

4600

3900

4300

Sallata
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Figura 3.24. Dinamika sezonale e Streptokokëve fekalë te perimet e freskëta dhe uji i lumit
Vjosë, që përdoret për ujitje në stacionin S9 (Fushë në Tepelenë)

Në stacionin e kampionimit S8 (Serat e Mashkullorës), vlerat më të ulëta të
Streptokokëve fekalë janë gjetur: sallata dhe qepa – 2300 baktere/100ml (dimër 2013) dhe
majdanozi 2300 baktere/100ml (dimër 2014). Në këtë stacion, vlerat më të larta të Sf janë
gjetur në vjeshtë 2012 (sallata 9.3 x 10⁴ baktere/100ml dhe majdanozi 7.5 x 10⁴
baktere/100ml), ndërsa te qepa vlerat më të larta të Sf janë gjetur në verë 2013 (7.5 x 10⁴
baktere/100ml). Vlera të larta të këtij indikatori bakterial në perimet e këtij stacioni janë
vërejtur edhe në verë 2013 - 2014. Këto vlera në për këtë stacion janë rreth 2 herë më të
larta se normat e lejuara nga BE. Nga Tabela 4.22 dhe grafiku në Figurën 4.23 vihet re se
vlerat e Sf në mostrat e 3 llojeve të perimeve që konsumohen të freskëta në disa stinë janë
më të larta se vlerat e Sf të mostrave të ujit të përdorura për ujitje në këtë stacion. Vlerat e
Sf tek perimet janë më të larta në stinët e verës dhe vjeshtës, ndërsa në stinët e tjera këto
vlera janë më të larta në mostrat e ujit. Kjo tregon se uji i kontaminuar i lumit Drino
mund të jetë një nga faktorët e ndotjes mikrobiologjike, por jo i vetmi. Faktorë të tjetrë
kontaminues të përdorur në këto sera mund të jenë plehu organik i kafshëve (me
përmbajtje të lartë të Sf) etj. Rritja e shkallës së plehërimit dhe intensitetit të ujitjes në
stinët e ngrohta mund të ketë çuar në rritje të vlerave të Sf tek perimet, mbi vlerat e Sf të
ujit të lumit Drino të përdorur për ujitje.
Në këtë stacion, vlerën më të ulët të Streptokokëve fekalë, mostrat e ujit të
përdorura për ujitje e kanë arritur në stinën e verës 2014 (430 baktere/100ml). Vlerën më
të lartë të Sf këto mostra e kanë arritur në stinën e verës 2012 (2.8x10⁴ baktere/100ml),
por edhe në stinët e tjera vlerat e këtij indikatori bakterial janë të larta se 10³
baktere/100ml (WHO, 2006), gjë që tregojnë për një ndotje fekale të ujit në të gjithë
stinët dhe për një papërshtatshmëri të tij për t’u përdorur për ujitjen e perimeve të
freskëta.
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Nëse do të krahasojmë vlerat e Sf në çdo stinë në S8 (Serat e Mashkullorës) për çdo
lloj kulture bujqësore, ashtu si në rastin e Kf vihet re se vlerat më të larta në përgjithësi i
ka sallata jeshile, më pas majdanozi e qepa, për shkak se pavarësisht se për ujitjen e tyre
përdoret ujë me parametra të njëjtë mikrobiologjikë, sallata jeshile ka sipërfaqe më të
madhe të ekspozuar ndaj ujit se dy llojet e tjera të perimeve (Amoah et al.,2007; Cobbina
et al., 2013).
Në stacionin e kampionimit S9 (Fushë në Tepelenë), vlerat më të ulëta të
Streptokokëve fekalë janë gjetur në dimër 2013 për sallatën dhe majdanozin (390
baktere/100ml) dhe në pranverë 2013 për qepën 230 baktere/100ml. Në këtë stacion,
vlerat më të larta të Streptokokëve fekalë në të tre llojet e perimeve vihen re në verë 2013
(sallata 6400 baktere/100ml; qepa 4300 baktere/100ml dhe majdanozi 4600
baktere/100ml), por vlera të larta të këtij indikatori vihen re edhe në verë 2014. Në 15
mostra nga 27 mostra perimesh të analizuara në këtë stacion këto vlera janë më të ulëta se
10³ baktere/100ml (Commission Regulation EC/2073/2005). Gjithsesi, niveli i lartë i
indikatorëve mikrobialë në 12 mostrat e tjera të kulturave bujqësore tregon për një
kontaminim të tyre me Sf dhe për një kërcënim të shëndetit të konsumatorëve të këtyre
perimeve.
Prania e Sf në perimet e stacionit S9 (Fushë në Tepelenë) mund të jetë e lidhur me
nivelin e lartë të Sf në ujin e lumit Vjosë, i cili në këtë stacion vlerën më të ulët e arrin në
stinën e pranverës 2014 (230 baktere/100ml), ndërsa atë më të lartë e arrin në stinën e
verës 2013 (9300 baktere/100ml). Në stinët e tjera, këto vlera të SF ulen, por përsëri
mbeten mbi normat e lejuara, duke e bërë ujin e lumit Vjosë në këtë stacion të
papërshtatshëm për t’u përdorur për ujitje. Përjashtim bën stina e pranverës 2013 dhe ajo
e 2014, ku vlera e Sf në mostrat e ujit janë brenda kufijve të lejuar (WHO, 2006) dhe më
të ulëta edhe se vlerat e Sf në kulturat bujqësore. Ky fakt tregon se uji i përdorur për ujitje
nuk është i vetmi faktor kontaminues i perimeve që konsumohen të freskëta. Faktorë të
tjerë si plehu, kafshët etj. kanë nivel të lartë në përmbajtje të materialeve me origjinë
fekale dhe si rrjedhim edhe të Sf.
Edhe në këtë stacion vlerat më të larta të Sf për perime vihen re kryesisht te sallata
jeshile, për shkak të sipërfaqes të saj më të madhe të kontaktit me ujin që përdoret për
ujitje (Amoah et al.,2007; Cobbina et al. 2013).
Nëse krahasojmë vlerat e Streptokokëve fekalë në 3 llojet e perimeve të freskëta, në
të 2 stacionet vihet re se ndotjen fekale më të madhe e kanë ato të stacionit të
kampionimit S8 (Serat e Mashkullorës). Në këtë ndotje të lartë mikrobike ka ndikuar uji i
kontaminuar i lumit Drino i përdorur për ujitje, por edhe faktorë të tjerë si plehu organik,
toka etj.
Vlerat e larta të Sf kryesisht në stinët e ngrohta, në të dy stacionet e kampionimit të
perimeve të freskëta mund të shpjegohen me faktin se në këto stinë intensiteti i ujitjes së
tyre me ujin e kontaminuar të lumenjve Drino dhe Vjosë për shkak të temperaturave të
larta është më i madh se në stinët ë tjera.
Gjithsesi, vlerat e konstatuara të Sf në të dy stacionet e kampionimit në të tre llojet e
perimeve të freskëta dëshmojnë për një ndotje mikrobiologjike të tyre në të gjitha stinët
dhe për një kërcënim të shëndetit të njerëzve, që i konsumojnë ato. Nuk mund të themi se
në periudhën në studim kemi një përkeqësim apo përmirësim të situatës në lidhje me
Streptokokët fekalë tek perimet e freskëta, për aq kohë sa shkarkimet e ujërave të zeza
vazhdojnë në rrjedhën e të dy lumenjve, Drino dhe Vjosë, uji i të cilëve përdoret edhe për
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ujitje. Prania e Streptokokëve fekalë në mostrat e perimeve të freskëta është një tregues i
fortë i pranisë së mundshme të mikroorganizmave patogjene, të cilat janë të rrezikshme
për shëndetin e njerëzve që konsumojnë këto perime.

3.5.2.2 Statistika përshkruese e Streptokokëve fekalë te perimet e freskëta dhe
uji i lumit Drino që përdoret për ujitje në stacionin S8 (Serat e Mashkullorës)
Vlera mesatare e Streptokokëve fekalë gjatë periudhës së matjeve për stacionin e
monitorimit S8 (Serat e Mashkullorës) te sallata (Tabela 3.24) ishte 2.2 x 10⁴
baktere/100ml. Gjatë periudhës së analizimit, indeksi i MPN varioi nga 2300 x 9.3 10⁴
baktere/100 ml, ndërsa amplituda e matjeve ishte 9.07 x 10⁴ baktere/100ml.
Vlera mesatare e Streptokokëve fekalë gjatë periudhës së matjeve për stacionin e
monitorimit S8 (Serat e Mashkullorës) te qepa (Tabela 3.24) ishte 1.8 x 10⁴
baktere/100ml. Gjatë periudhës së analizimit, indeksi i MPN varioi nga 2300 – 7.5 x 10⁴
baktere/100 ml, ndërsa amplituda e matjeve ishte 7.27 x 10⁴ baktere/100ml.
Vlera mesatare e Streptokokëve fekalë gjatë periudhës së matjeve për stacionin e
monitorimit S8 (serat e mashkullorës) te majdanozi (Tabela 3.24) ishte 1.8 x 10⁴
baktere/100ml. Gjatë periudhës së analizimit, indeksi i MPN varioi nga 2300 – 7.5 x 10⁴
baktere/100 ml, ndërsa amplituda e matjeve ishte 7.27 x 10⁴ baktere/100ml.
Vlera mesatare e Streptokokëve fekalë gjatë periudhës së matjeve për stacionin e
monitorimit S8 (serat e mashkullorës) tek uji që përdoret për ujitje (Tabela 3.24) ishte 1.4
x 10⁴ baktere/100ml. Gjatë periudhës së analizimit, indeksi i MPN varioi nga 430 – 2.8 x
10⁴ baktere/100 ml, ndërsa amplituda e matjeve ishte 2.75 x 10⁴ baktere/100ml.
Tabela 3.24. Statistika përshkruese e Streptokokëve fekalë te perimet e freskëta dhe uji i lumit
Drino, që përdoret për ujitje në stacionin S8 (Serat e Mashkullorës)

(MPN/100ml)
S8 (Serat e Mashkullorës)

Streptokokët fekalë

Parametri
Mesatarja
Mediana
Maksimum
Minimum
Dev. Std.
Skewness
Kurtosis
Jarque-Bera
Probabiliteti
Shuma
Nr.i matjeve

Sallata

Qepa

22277.78
4600.000
93000.00
2300.000
35305.76
1.389336
3.026971
2.895653
0.235081
200500.0
9

18711.11
4300.000
75000.00
2300.000
28944.32
1.364036
2.918651
2.793373
0.247415
168400.0
9

Majdanozi
18622.22
4300.000
75000.00
2300.000
28998.61
1.362903
2.916999
2.788838
0.247977
167600.0
9

Uji për
ujitje
14370.00
15000.00
28000.00
430.0000
9027.201
0.043339
1.900787
0.455918
0.796157
129330.0
9

Të dhënat e klasifikuara për këtë stacion paraqiten në histogramën e Streptokokëve
fekalë te perimet e freskëta dhe uji i lumit Drino, që përdoret për ujitje (Figura 3.25).

- 99 -

Monitorimi i ndotjes mikrobike së lumenjve Drino – Vjosë në pikëprerjen e tyre (qarku i Gjirokastrës),
si dhe i pranisë së mikroorganizmave në disa kultura bujqësore

Duke analizuar vlerat mesatare të Sf në perimet e freskëta në stacionin S8 (Serat e
Mashkullorës) vihet re se këto vlera janë rreth 2 herë më të larta se standardet e BE për
cilësinë mikrobiologjike të perimeve, që konsumohen të freskëta.
Në këtë stacion, vlera minimale, mesatare dhe maksimale e Sf të ujit të përdorur për
ujitje janë më të ulëta se tek perimet e freskëta të ujitura me të. Ky fakt tregon se uji i
përdorur për ujitje nuk është i vetmi faktor kontaminues i perimeve. Nga ana tjetër, vlerat
mesatare dhe maksimale të Sf tek uji i përdorur për ujitje në këtë stacion janë 1 dhe 2 herë
më të larta se norma e lejuar 10³ baktere/100ml (WHO, 2006).
Vlerat e Sf të konstatuara në të tre llojet e perimeve të freskëta dëshmojnë për një
ndotje mikrobike të tyre në të gjitha stinët dhe për një kërcënim serioz të shëndetit të
njerëzve, që i konsumojnë ato. Nga ana tjetër, vlerat më të larta të Sf në mostrat e
perimeve se në mostrat e ujit të lumit Drino të përdorur për ujitje në sera tregojnë se uji
nuk është faktori i vetëm kontaminues i tyre. Kështu, fermerët duhet të jenë të
kujdesshëm në përdorimin e ujit për ujitje, të plehrave të ndryshme kimike dhe
pesticideve, si dhe në tregëtimin dhe konsumimin e këtyre perimeve të kontaminuara.
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Figura 3.25. Histogramë e Streptokokëve fekalë (MPN/100ml) te perimet e freskëta dhe uji i
lumit Drino, që përdoret për ujitje në stacionin S8 (Serat e Mashkullorës)

3.5.2.3 Statistika përshkruese e Streptokokëve fekalë te perimet e freskëta dhe
uji i lumit Vjosë që përdoret për ujitje në stacionin S9 (Fushë në Tepelenë)
Vlera mesatare e Streptokokëve fekalë gjatë periudhës së matjeve për stacionin e
monitorimit S9 (Fushë në Tepelenë) te sallata (Tabela 3.25) ishte 2040 baktere/100ml.
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Gjatë periudhës së analizimit, indeksi i MPN varioi nga 390 - 6400 baktere/100 ml,
ndërsa amplituda e matjeve ishte 6010 baktere/100ml.
Tabela 3.25. Statistika përshkruese e Streptokokëve fekalë tek perimet e freskëta dhe uji i lumit
Vjosë, që përdoret për ujitje në stacionin S9 (Fushë në Tepelenë)

S9 (Fushë në Tepelenë)

(MPN/100ml)

Streptokokët fekalë

Parametri
Mesatarja
Mediana
Maksimum
Minimum
Dev. Std.
Skewness
Kurtosis
Jarque-Bera
Probabiliteti
Shuma
Nr.i matjeve

Sallata

Qepa

2040.000
750.0000
6400.000
390.0000
2128.297
1.154874
2.932275
2.002321
0.367453
18360.00
9

1791.111
640.0000
4600.000
390.0000
1701.554
0.737430
1.953257
1.226580
0.541566
16120.00
9

Majdanozi
1722.222
750.0000
4600.000
230.0000
1655.383
0.704297
1.973218
1.139406
0.565693
15500.00
9

Uji për
ujitje
4442.222
4300.000
9300.000
230.0000
3209.271
0.085324
1.733059
0.612848
0.736075
39980.00
9

Vlera mesatare e Streptokokëve fekalë gjatë periudhës së matjeve për stacionin e
monitorimit S9 (Fushë në Tepelenë) te qepa (Tabela 3.25) ishte 1791 baktere/100ml.
Gjatë periudhës së analizimit, indeksi i MPN varioi nga 390 – 4600 baktere/100 ml,
ndërsa amplituda e matjeve ishte 4210 baktere/100ml.
Vlera mesatare e Streptokokëve fekalë gjatë periudhës së matjeve për stacionin e
monitorimit S9 (Fushë në Tepelenë) te majdanozi (Tabela 3.25) ishte 1722
baktere/100ml. Gjatë periudhës së analizimit, indeksi i MPN varioi nga 230 – 4600
baktere/100 ml, ndërsa amplituda e matjeve ishte 4370 baktere/100ml.
Vlera mesatare e Streptokokëve fekalë gjatë periudhës së matjeve për stacionin e
monitorimit S9 (Fushë në Tepelenë) tek uji që përdoret për ujitje (Tabela 3.25) ishte 4442
baktere/100ml. Gjatë periudhës së analizimit, indeksi i MPN varioi nga 230 – 9300
baktere/100 ml, ndërsa amplituda e matjeve ishte 9070 baktere/100ml.
Të dhënat e klasifikuara për këtë stacion paraqiten në histogramën e Streptokokëve
fekalë te perimet e freskëta dhe uji i lumit Vjosë, që përdoret për ujitje (Figura 3.26).
Duke analizuar vlerat mesatare të Sf në perimet e freskëta në stacionin S9 (Fushë në
Tepelenë) vihet re se këto vlera janë pak më të larta se standartet e BE. Vlera mesatare
dhe ajo maksimale e Sf në mostrat e ujit të përdorur për ujitje në këtë stacion janë më të
larta se tek perimet e freskëta, ndërsa vlera minimale e matur tek uji është e njëjtë më atë
të majdanozit, por më e ulët se te sallata dhe qepa.Kjo tregon se ka disa faktorë, që të
gjithë së bashku ndikojnë në kontaminimin bakteriologjik të perimeve. Ndërsa vlerat
mesatare dhe maksimale të ujit të përdorur për ujitje në këtë stacion janë mbi 1 herë më të
larta se norma 10³ baktere/100ml (WHO, 2006), që mund të përdoren për ujitjen e
kulturave bujqësore.
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Figura 3.26. Histogramë e Streptokokëve fekalë (MPN/100ml) te perimet e freskëta dhe uji i
lumit Vjosë, që përdoret për ujitje stacionin S9 (Fushë në Tepelenë)

Vlerat e Sf të konstatuara në të tre llojet e perimeve të freskëta të ujitura me ujin e
lumit Vjosë dëshmojnë për një ndotje me origjinë fekale të tyre dhe për një kërcënim të
shëndetit të njerëzve që i konsumojnë ato. Nga ana tjetër, vlerat e larta të Sf në mostrat e
ujit të lumit Vjosë të përdorur për ujitje tregojnë për një kontaminim të mundshëm të
perimeve prej tij, ndaj fermerët duhet të jenë të kujdesshëm në përdorimin e ujit për ujitje,
si dhe në tregëtimin dhe konsumimin e këtyre perimeve të kontaminuara.

3.5.3 Korrelacioni midis Koliformëve fekalë të perimeve të freskëta dhe
Koliformëve fekalë të ujit të lumenjve të përdorur për ujitje
Ky korrelacion është bërë midis vlerave të matura të Koliformëve fekalë te perimet
e freskëta (sallatë, qepë dhe majdanoz) në dy stacionet e kampionimit S8 (Serat e
Mashkullorës) dhe S9 (Fushë në Tepelenë) dhe vlerave të matura të Koliformëve fekalë
në mostrat e ujit të dy lumenjve Drino dhe Vjosë, të përdorura për ujitje (Tabela 3.18 dhe
Tabela 3.19). Korrelacioni i vlerave të matura është bërë duke ju referuar matjeve për 9
stinë me radhë, gjatë periudhës së studimit: qershor 2012 – qershor 2014. Aty ku ka
pasur korrelim mbi vlerën 0.5 midis vlerave të K.f. të perimeve dhe K.f. të ujit të përdorur
për ujitje kemi bolduar shifrën (Tabela 3.26 dhe Tabela 3.27).
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Tabela 3.26. Matrica e korrelacionit linear midis Koliformëve fekalë të perimeve të freskëta dhe
Koliformëve fekalë të ujit të lumit Drino, të përdorur për ujitje në stacionin S8

Correlation
t-Statistic
Probability
Uji

Uji
1.000000
---------

Sallata

Qepa

Sallata

0.709968
2.122563
0.0380

1.000000
---------

Qepa

0.642565
2.164256
0.0541

0.973540
11.27153
0.0000

1.000000
---------

Majdanozi

0.686503
2.492252
0.0530

0.988512
17.30414
0.0000

0.977893
12.37286
0.0000

Majdanozi

1.000000
---------

Tabela 3.27. Matrica e korrelacionit linear midis Koliformëve fekalë të perimeve të freskëta dhe
Koliformëve fekalë të ujit të lumit Vjosë, të përdorur për ujitje në stacionin S9

Correlation
t-Statistic
Probability
Uji

Uji
1.000000
---------

Sallata

Sallata

0.620729
2.094697
0.0545

1.000000
---------

Qepa

0.687335
2.503670
0.0408

0.991214
19.82689
0.0000

1.000000
---------

Majdanozi

0.617050
2.074610
0.0567

0.992948
22.15951
0.0000

0.987465
16.55199
0.0000
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Tabelat tregojnë për një korrelacion linear midis vlerave të Koliformëve fekalë në
perimet e freskëta dhe në ujin e lumenjve Drino dhe Vjosë, të përdorur për ujitje në
stacionet S8 (Serat e Mashkullorës) dhe S9 (Fushë në Tepelenë). Vlerat e korrelacionit
luhaten nga 61% - 70%, (p ≤ 0.05), duke dëshmuar faktin se uji i lumenjve Drino dhe
Vjosë është një nga faktorët kontaminues kryesorë të perimeve, që konsumohen të
freskëta. Këtë gjë e pohojnë në studimin e tyre edhe studiues të tjerë (Cobbina et al.,
2013). Nga ana tjetër, duke vërejtur këto vlera të korrelacionit linear, mund të themi se
ka edhe faktorë të tjerë që ndikojnë në kontaminimin e perimeve, si toka, plehrat me
origjinë shtazore, kafshët etj.

3.5.4 Korrelacioni midis Streptokokëve fekalë të perimeve të freskëta dhe
Streptokokëve fekalë të ujit të lumenjve të përdorur për ujitje
Korrelacioni është bërë midis vlerave të matura të Streptokokëve fekalë tek perimet
e freskëta (sallatë, qepë dhe majdanoz) në dy stacionet e kampionimit S8 (Serat e
Mashkullorës) dhe S9 (Fushë në Tepelenë) dhe vlerave të matura të Streptokokëve fekalë
në mostrat e ujit të dy lumenjve Drino dhe Vjosë të përdorura për ujitje (Tabela 3.22 dhe
Tabela 3.23). Ky korrelacion i vlerave të matura është bërë duke ju referuar matjeve për 9
stinë me radhë, gjatë periudhës së studimit: qershor 2012 – qershor 2014. Aty ku ka pasur
korrelim mbi vlerën 0.5 midis vlerave të Streptokokëve fekalë të perimeve dhe
Streptokokëve fekalë të ujit të përdorur për ujitje kemi bolduar shifrën (Tabela 3.28 dhe
Tabela 3.29).
Tabela 3.28. Matrica e korrelacionit linear midis Streptokokëve fekalë të perimeve të freskëta dhe
Streptokokëve fekalë të ujit të lumit Drino, të përdorur për ujitje në stacionin S8

Correlation
t-Statistic
Probability
Uji

Uji
1.000000
---------

Sallata

Sallata

0.758121
3.075812
0.0147

1.000000
---------

Qepa

0.713263
2.691326
0.0391

0.975236
11.66654
0.0000

1.000000
---------

Majdanozi

0.771902
3.277190
0.0465

0.999230
67.36127
0.0000

0.981729
13.65030
0.0000
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Tabela 3.29. Matrica e korrelacionit linear midis Streptokokëve fekalë të perimeve të freskëta dhe
Streptokokëve fekalë të ujit të lumit Vjosë, të përdorur për ujitje në stacionin S9

Correlation
t-Statistic
Probability
Uji

Uji
1.000000
---------

Sallata

Qepa

Sallata

0.752454
3.022581
0.0193

1.000000
---------

Qepa

0.710481
2.671187
0.0319

0.956098
8.632027
0.0001

1.000000
---------

Majdanozi

0.745094
2.955706
0.0212

0.977677
12.31082
0.0000

0.986162
15.73827
0.0000

Majdanozi

1.000000
---------

Edhe në këtë rast, tabelat tregojnë për një korrelacion linear midis Streptokokëve
fekalë në perimet e freskëta dhe Streptokokëve fekalë në ujin e lumenjve Drino dhe Vjosë
të përdorur për ujitje në stacionet S8 (Serat e Mashkullorës) dhe S9 (Fushë në Tepelenë).
Vlerat e korrelacionit luhaten nga 71% - 75 %, (p ≤ 0.05) duke dëshmuar faktin se uji i
lumenjve Drino dhe Vjosë, ashtu si në rastin e Koliformëve fekalë është një nga faktorët
kryesorë kontaminues të perimeve që konsumohen të freskëta (Cobbina et al., 2013).
Faktorë të tjerë kontaminues të perimeve, ashtu siç kemi theksuar janë toka, plehrat
kimike, kafshët etj.

3.5.5 Bakteret heterotrofe tek perimet
Duke analizuar mostrat e 3 perimeve në të dy stacionet e kampionimit për praninë e
mikroorganizmave heterotrofë vihet re një përmbajtje në sasi të lartë të tyre (Tabela 3.30,
Figura 3.27 dhe 3.28).
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Tabela 3.30. Vlerat e baktereve heterotrofe (baktere/1gr perime/1000), në 2 stacionet e
kampionimit të perimeve gjatë periudhës qershor 2012 – qershor 2014

S8
Serat e Mashkullorës
Vitet

Stinët

2012

Verë
Vjeshtë
Dimër

2013

Pranverë
Verë
Vjeshtë

2014

Dimër
Pranverë
Verë

S9
Fushë në Tepelenë

Sallata

Qepa

Majdanozi

Sallata

5.6 x 10⁷

4.86 x 10⁷

5.1 x 10⁷

3.4 x 10⁵

4.3 x 10⁵

3.52 x 10⁵

3.4 x 10⁶

3.24 x 10⁶

3.56 x 10⁶

1.1 x 10⁴

1.12 x 10⁴

1.23 x 10⁴

1.1 x 10⁵

1 x 10⁵

1.21 x 10⁵

8.7 x 10⁷

7.6 x 10⁷

9.1 x 10⁷

4.9 x 10⁶

5.2 x 10⁶

4.75 x 10⁶

2.2 x 10⁸

1.99 x 10⁸

2.21 x 10⁸

2 x 10⁷

2.23 x 10⁷

1.98 x 10⁷

3.23 x 10⁸

3.41 x 10⁸

2.29 x 10⁸

1.21 x 10⁶

1.254 x 10⁶

1.32 x 10⁶

4.35 x 10⁶

4.16 x 10⁶

3.95 x 10⁶

1.6 x 10⁴

1.84 x 10⁴

1.73 x 10⁴

5.62 x 10⁶

5.49 x 10⁶

5.74 x 10⁶

2.7 x 10⁴

3.1 x 10⁴

2.94 x 10⁴

7.6 x 10⁷

6.54 x 10⁷

6.6 x 10⁷

5.2 x 10⁶

4.32 x 10⁶

6.12 x 10⁶

2300

Qepa

Majdanozi

2550

2700

350000000

Heterotrofë/1gr perime/1000

300000000
Verë 2012
250000000

Vjeshtë 2012
Dimër 2013

200000000

Pranverë 2013
Verë 2013

150000000

Vjeshtë 2013
Dimër 2014

100000000

Pranverë 2014

50000000

Verë 2014

0
Sallata

Qepa

Majdanozi

Figura 3.27. Dinamika sezonale e baktereve heterotrofe te perimet e freskëta, që ujiten me ujin e
lumit Drino në stacionin S8 (Serat e Mashkullorës)
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Heterotrofë/1 gr perime/1000

25000000

Verë 2012
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Vjeshtë 2012
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15000000

Pranverë 2013
Verë 2013

10000000

Vjeshtë 2013

Dimër 2014
Pranverë 2014

5000000

Verë 2014

0
Sallata

Qepa
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Figura 3.28. Dinamika sezonale e baktereve heterotrofe te perimet e freskëta, që ujiten me ujin e
lumit Vjosë në stacionin S9 (Fushë në Tepelenë)

Në stacionin e kampionimit S8 (Serat e Mashkullorës), vlerat më të larta të
heterotrofëve vihen re në verë dhe vjeshtë 2013 dhe janë të rendit 10⁸ baktere/1gr
perime/1000, ndërkohë që vlerat e tyre janë të rendit 10⁷ baktere/1 gr perime/1000 në
verë 2012, pranverë 2013 dhe verë 2014. Vlerat më të ulëta për mikroorganizmat
heterotrofë i ndeshim në dimër 2013 dhe janë të rendit 10⁵ baktere/1gr perime/1000.
Gjithsesi, të gjitha vlerat e matura në periudhën kohore qershor 2012 – qershor 2014 janë
2 deri 5 herë më të larta se nivelet e përcaktuara nga ICMSF, 1998, ku niveli maksimal i
lejuar i tyre në perimet e freskëta mund të shkojë deri në 4.9 x 10⁶ baktere/1gr perime ose
4.9 x10³ baktere/1gr perime/1000 (peshë e njomë).
Në stacionin e kampionimit S9 (Fushë në Tepelenë), vlerat më të larta të
heterotrofëve vihen re në verë 2013 dhe janë të rendit 10⁷ baktere/1gr perime/1000,
ndërkohë që vlerat e tyre janë të rendit 10⁶ baktere/1gr perime në pranverë 2013, vjeshtë
2013 dhe verë 2014. Vlerat më të ulëta për mikroorganizmat heterotrofë i ndeshim në
dimër 2013 dhe janë të rendit 10³ baktere/1gr perime/1000. Vetëm për këtë stinë në këtë
stacion, këto vlera janë brenda kufirit maksimal të lejuar, ndërsa në stinët e tjera, numri i
mikroorganizmave heterotrofë është 1 deri 3 herë më i lartë se niveli maksimal i lejuar
(ICMSF 1998).
Numri i lartë i baktereve heterotrofe në mostrat e perimeve në dy stacionet e
kampionimit që përdorin ujin e lumenjve Drino dhe Vjosë për ujitje është rezultat i
përdorimit të ujit të kontaminuar për ujitje, por edhe i plehrave kimike, tokës etj. Vlerat
më të larta të baktereve heterotrofe në të dy stacionet vihen re në stinën e ngrohtë. Kjo
mund të shpjegohet me faktin se intensiteti i ujitjes së perimeve në këtë stinë është më i
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madh për shkak të temperaturave të larta. Uji i lumit Drino, si një nga faktorët
kontaminues me ndotje bakteriale më të lartë, çon edhe në një nivel më të lartë të
baktereve heterotrofe në stacionin S8 (Serat e Mashkullorës) sesa në stacionin S9 (Fushë
në Mashkullorë).
Disa përfaqësues të baktereve heterotrofe janë baktere patogjene oportuniste, të
cilat mund të shkaktojnë sëmundje në kushte të caktuara. Ato janë në gjendje të
shkaktojnë infeksione tek personat me shkallë imuniteti të ulët si fëmijët e vegjël, të
moshuarit, të sëmurët kronikë etj. Ndaj, fermerët duhet të jenë të kujdesshëm në
përdorimin e ujit për ujitje, të plehrave të ndryshme kimike, si dhe në tregtimin dhe
konsumimin e këtyre perimeve, me përmbajtje të lartë të baktereve heterotrofe.

3.5.5.1 Statistika përshkruese e baktereve heterotrofe te perimet e freskëta në
stacionin S8 (Serat e Mashkullorës)
Vlera mesatare e baktereve heterotrofe gjatë periudhës së matjeve për stacionin e
monitorimit S8 (Serat e Mashkullorës) te sallata (Tabela 3.31) ishte 8.6 x 10⁷ baktere/1gr
perime/1000. Gjatë periudhës së analizimit, vlerat minimale dhe maksimale të tyre
variuan nga 1.1 x 10⁵ - 3.23 x 10⁸ baktere/1gr perime/1000.
Vlera mesatare e baktereve heterotrofe gjatë periudhës së matjeve për stacionin e
monitorimit S8 (Serat e Mashkullorës) te qepa (Tabela 3.31) ishte 8.2 x 10⁷ baktere/1gr
perime/1000. Gjatë periudhës së analizimit, vlerat minimale dhe maksimale të tyre
variuan nga 1 x 10⁵ - 3.41 x 10⁸ baktere/1gr perime/1000.
Vlera mesatare e baktereve heterotrofe gjatë periudhës së matjeve për stacionin e
monitorimit S8 (Serat e Mashkullorës) te majdanozi (Tabela 3.31) ishte 7.4 x 10⁷
baktere/1gr perime/1000. Gjatë periudhës së analizimit, vlerat minimale dhe maksimale
të tyre variuan nga 1.21 x 10⁵ - 2.29 x 10⁸ baktere/1gr perime/1000.

S8 (Serat e Mashkullorës)

Heterotrofët

(baktere/1gr perime/1000)

Tabela 3.31. Statistika përshkruese e baktereve heterotrofe te perimet e freskëta në stacionin S8
(Serat e Mashkullorës)
Parametri
Mesatarja
Mediana
Maksimum
Minimum
Dev. Std.
Skewness
Kurtosis
Jarque-Bera
Probabiliteti
Shuma
Nr.i matjeve

Sallata
86164444
56000000
3.23E+08
110000.0
1.13E+08
1.223907
3.135169
2.253776
0.324040
7.75E+08
9
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Qepa
82554444
48600000
3.41E+08
100000.0
1.16E+08
1.439451
3.776366
3.334057
0.188807
7.43E+08
9

Majdanozi
74596778
51000000
2.29E+08
121000.0
91172313
0.937528
2.303421
1.500397
0.472273
6.71E+08
9
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Majdanozi

Qepa

1E-08

1.2E-08
1E-08

Frekuenca

8.0E-09

8.0E-09
6.0E-09
6.0E-09
4.0E-09
4.0E-09
2.0E-09

2.0E-09

0.0E+00
-200,000,000

0

100,000,000

0.0E+00
-300,000,000

300,000,000

-100,000,000

0

100,000,000

300,000,000

Sallata
9.0E-09
8.0E-09
7.0E-09

Frekuenca

6.0E-09
5.0E-09
4.0E-09
3.0E-09
2.0E-09
1.0E-09
0.0E+00
-300,000,000

-100,000,000

0

100,000,000

300,000,000

Figura 3.29. Histogramë e baktereve heterotrofe (baktere 1gr/perime/1000) te perimet e freskëta
në stacionin S8 (Serat e Mashkullorës)

Heterotrofë/1gr perime/1000

Të dhënat e klasifikuara për këtë stacion paraqiten në histogramën e baktereve
heterotrofe te perimet e freskëta në stacionin S8 (Serat e Mashkullorës) (Figura 3.29).
Të gjitha vlerat, minimale, mesatare dhe maksimale të baktereve heterotrofe janë
më të larta te sallata se te qepa e majdanozi, për shkak të sipërfaqes më të madhe të saj të
ekspozuar ndaj ujit që përdoret për ujitje. (Amoah et al., 2007; Cobbina et al., 2013).

90000000
80000000
70000000
60000000
50000000

Vlerat mesatare të
heterotrofëve

40000000
30000000
20000000
10000000
0

Sallata

Qepa

Majdanozi

Kufiri
maksimal i
lejuar

Figura 3.30. Krahasimi i vlerave mesatare të heterotrofëve me kufirin maksimal të lejuar te
perimet e freskëta në S8 (Serat e Mashkullorës)
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Vlerat mesatare të baktereve heterotrofe tek të 3 llojet e perimeve janë 4 herë më të
larta se kufiri maksimal i lejuar (ICMSF, 1998) (Figura 3.30), ndërsa vlerat maksimale
për këtë stacion janë rreth 5 herë më të larta se ky kufi.

3.5.5.2 Statistika përshkruese e baktereve heterotrofe te perimet e freskëta në
stacionin S9 (Fushë në Tepelenë)
Vlera mesatare e baktereve heterotrofe gjatë periudhës së matjeve për stacionin e
monitorimit S9 (Fushë ne Tepelenë) te sallata (Tabela 3.32) ishte 3.5 x 10⁶ baktere/1gr
perime/1000. Gjatë periudhës së analizimit, vlerat minimale dhe maksimale të tyre
variuan nga 2300 - 2 x 10⁷ baktere/1gr perime/1000.
Vlera mesatare e baktereve heterotrofe gjatë periudhës së matjeve për stacionin e
monitorimit S9 (Fushë ne Tepelenë) te qepa (Tabela 3.32) ishte 3.7 x 10⁶ baktere/1gr
perime/1000. Gjatë periudhës së analizimit, vlerat minimale dhe maksimale të tyre
variuan nga 2550 – 2.23 x 10⁷ baktere/1gr perime/1000.
Vlera mesatare e baktereve heterotrofe gjatë periudhës së matjeve për stacionin e
monitorimit S9 (Fushë ne Tepelenë) te majdanozi (Tabela 3.32) ishte 3.6 x 10⁶
baktere/1gr perime/1000. Gjatë periudhës së analizimit, vlerat minimale dhe maksimale
të tyre variuan nga 2700 – 1.98 x 10⁷ baktere/1gr perime/1000.
Të dhënat e klasifikuara për këtë stacion paraqiten në histogramën e baktereve
heterotrofe te perimet e freskëta në stacionin S9 (Fushë në Tepelenë) (Figura 3.31).

Heterotrofët

(baktere/1gr perime)
S9 (Fushë në Tepelenë)

Tabela 3.32. Statistika përshkruese e baktereve heterotrofe te perimet e freskëta në stacionin S9
(Fushë në Tepelenë)
Parametri
Mesatarja
Mediana
Maksimum
Minimum
Dev. Std.
Skewness
Kurtosis
Jarque-Bera
Probabiliteti
Shuma
Nr.i matjeve

Sallata
3522922.
340000.0
20000000
2300.000
6528131.
2.031743
5.765266
9.059479
0.010783
31706300
9
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Qepa
3729683.
430000.0
22300000
2550.000
7241861.
2.147409
6.127633
10.58533
0.005028
33567150
9

Majdanozi
3600411.
352000.0
19800000
2700.000
6492860.
1.956025
5.515778
8.112479
0.017314
32403700
9
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Majdanozi

Qepa

2.8E-07

1.6E-07

2.4E-07
1.2E-07

Frekuenca

2.0E-07
1.6E-07

8.0E-08
1.2E-07
8.0E-08

4.0E-08

4.0E-08
0.0E+00
-20,000,000 -10,000,000

0

0.0E+00
10,000,000 20,000,000 30,000,000 -20,000,000 -10,000,000

0

10,000,000 20,000,000 30,000,000
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2.8E-07
2.4E-07
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0.0E+00
-16,000,000
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Figura 3.31. Histogramë e baktereve heterotrofe (baktere 1gr/perime/1000) te perimet e freskëta
në stacionin S9 (Fushë në Tepelenë)

Heterotrofë/1gr perime/1000

Vlerat mesatare të baktereve heterotrofe tek të 3 llojet e perimeve janë 3 herë më të
larta se kufiri maksimal i lejuar (ICMSF 1998) (Figura 3.32), ndërsa vlerat maksimale për
këtë stacion janë rreth 4 herë më të larta se ky kufi.
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Figura 3.32. Krahasimi i vlerave mesatare të heterotrofëve me kufirin maksimal të lejuar te
perimet e freskëta në S9 (Fushë në Tepelenë)
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Nëse do të krahasonim të dy stacionet, vlerat më të larta të baktereve heterotrofe te
të 3 llojet e perimeve rezultojnë në Serat e Mashkullorës, ku për ujitje përdoret uji i lumit
Drino. Megjithatë tek të dy stacionet këto vlera janë mbi kufirin maksimal të lejuar, në
një nivel të pakënaqshëm dhe potencialisht të rrezikshëm. Perimet në të dy stacionet janë
rritur në toka të plehëruara me pleh kafshësh dhe janë ujitur me ujin e lumenjve Drino
dhe Vjosë. Të dy faktorët e përmëndur më sipër, të domosdoshëm për rritjen normale të
perimeve janë burime potenciale për kontaminim nga mikroorganizma patogjenë, që
kërcënojnë shëndetin e konsumatorëve. Në këto kushte, fermerët duhet të jenë të
kujdesshëm në përdorimin e ujit për ujitje, të plehrave të ndryshme kimike, si dhe në
tregtimin dhe konsumimin e këtyre perimeve me përmbajtje të lartë të baktereve
heterotrofe.
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KATITULLI IV
4.1 PËRFUNDIME
Bazuar në rezultatet e analizave mikrobiologjike dhe fiziko-kimike të mostrave të
ujit të lumenjve Drino dhe Vjosë, si dhe në rezultatet e analizave mikrobiologjike të
perimeve të freskëta, që ujiten me ujin e këtyre lumenjve arrijmë në këto përfundime:

















Prania e Koliformëve fekalë dhe Streptokokëve fekalë në lumin Drino dhe Vjosë, si
dhe në liqenin e Viroit është një tregues i cilësisë bakteriologjike të ujit.
Vlerat e Koliformëve fekalë në lumin Drino variuan nga 140 – 1.2 x 10⁷
baktere/100ml, në liqenin e Viroit variuan nga 750 – 7.5 x 10⁴ baktere/100ml,
ndërsa në lumin Vjosë variuan nga 150 – 4.6 x 10⁵ baktere/100ml.
Vlerat e Streptokokëve fekalë në lumin Drino variuan nga 70 – 2.8 x 10⁴
baktere/100ml¸ në liqenin e Viroit variuan nga 40 – 2300 baktere/100ml, ndërsa në
lumin Vjosë variuan nga 30 – 9300 baktere/100ml.
Vlerat mesatare të treguesve mikrobiologjikë për Koliformët fekalë dhe
Streptokokët fekalë në ujërat e lumit Drino dhe Vjosë, si dhe të liqenit të Viroit janë
3 deri 4 herë më të larta krahasuar me normat e lejuara nga Direktiva 76/160/EEC
dhe Direktiva 2006/7/EC për ujërat sipërfaqësore.
Stacionet S1 (Kakavijë) dhe S5 (Çarshovë) janë stacionet, ku vlerat e indikatorëve
bakterialë Kf dhe Sf janë brenda normave te lejuara nga Bashkimi Europian.
Në lumin Drino 69.4% e mostrave të ujit të analizuara për Koliformët fekalë ishin
mbi normat e lejuara, ndërsa për Streptokokët fekalë 63.9% e mostrave ishin të
analizuara mbi normat e lejuara. Në lumin Vjosë, këto shifra ishin 63% dhe 55.6%,
përkatësisht për Koliformët fekalë dhe Streptokokët fekalë.
Temperatura e ujit në të dy lumenjtë Drino dhe Vjosë, si dhe në liqenin e Viroit
(qershor 2012 – qershor 2014), si dhe pH e përcjellshmëria elektrike në lumin
Drino dhe në liqenin e Viroit (dimër dhe pranverë 2013) ishin brenda kufijve të
lejuar.
Vlerat e oksigjenit të tretur në ujërat e lumit Drino dhe në liqenin e Viroit, të matura
në dy stinë (dimër dhe pranverë 2013) ishin nën normën e lejuar kufi. Këto vlera
padyshim ndikojnë në organizmat e gjallë që jetojnë në ujërat e lumit.
Analiza statistikore ANOVA dëshmoi se ndotja mikrobiologjike ishte e ndryshme
në stacionet e ndryshme të kampionimit të lumenjve Drino dhe Vjosë.
Analiza statistikore ANOVA dëshmoi se ndotja mikrobiologjike ishte e njëjtë në të
gjitha stinët dhe se ndryshimet stinore të temperaturës kishin ndikim të
papërfillshëm mbi të.
Analiza e raportit Kf/Sf tregoi se në 67% të rasteve të analizuara ndotja fekale
kishte origjinë humane, ndërsa në 33% të rasteve kjo ndotje ishte e përzier nga
jashtëqitjet e njeriut dhe të kafshëve.
Mostrat e kulturave bujqësore që konsumohen të freskëta (sallatë jeshile, qepë dhe
majdanoz) ishin të kontaminuara me Koliformë fekalë, Streptokokë fekalë dhe
baktere heterotrofe. Prania e këtyre indikatorëve të ndotjes fekale dëshmon për
mundësinë e pranisë së mikroorganizmave patogjenë si një rrezik potencial për
shëndetin e konsumatorëve.
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Vlerat e Koliformëve fekalë në stacionin S8 (Serat e Mashkullorës) variuan nga
4300 – 1.5 x 10⁶ baktere/100ml te perimet e freskëta dhe nga 4.3 x 10⁴ - 1.2 x 10⁷
baktere/100ml tek uji i lumit Drino, i përdorur për ujitjen e tyre.
Vlerat e Koliformëve fekalë në stacionin S9 (Fushë në Tepelenë) variuan nga 900 –
2.4 x 10⁴ baktere/100ml te perimet e freskëta dhe nga 2300 – 2.3 x 10⁵
baktere/100ml tek uji i lumit Vjosë, i përdorur për ujitjen e tyre.
Vlerat e Streptokokëve fekalë në stacionin S8 (Fushë në Tepelenë) variuan nga 2300
– 9.3 x 10⁴ baktere/100ml te perimet e freskëta dhe nga 430 – 2.8 x 10⁴
baktere/100ml tek uji i lumit Drino, i përdorur për ujitjen e tyre.
Vlerat e Streptokokëve fekalë në stacionin S9 (Fushë në Tepelenë) variuan nga 230
– 6400 baktere/100ml te perimet e freskëta dhe nga 230 – 9300 baktere/100ml tek
uji i lumit Vjosë, i përdorur për ujitjen e tyre.
Në stacionin S8 (Serat e Mashkullorës), vlerat mesatare të Koliformëve fekalë dhe
Streptokokëve fekalë në 100% të mostrave të perimeve të analizuara ishin mbi
normat e lejuara, ndërsa në stacionin S9 (Fushë në Tepelenë) vlerat mesatare të
Koliformëve fekalë dhe Streptokokëve fekalë, respektivisht në 92.5% dhe 44% të
mostrave të perimeve të analizuara ishin mbi normat e lejuara.
Në stacionin S8 (Serat e Mashkullorës) vlerat e baktereve heterotrofe variuan nga 1
x 10⁵ - 3.41 x 10⁸ baktere/1gr perime/1000, ndërsa në stacionin S9 (Fushë në
Tepelenë) vlerat e tyre variuan nga 2300 – 2.23 x 10⁷ baktere/1 gr perime/1000.
Në stacionet S8 (Serat e Mashkullorës) dhe S9 (Fushë në Tepelenë) vlerat mesatare
të baktereve heterotrofe ishin 3 – 4 herë më të larta se norma e lejuar.
Analiza ANOVA tregoi se faktori kryesor kontaminues (në masën 61% - 77%) i
perimeve të freskëta në këto dy stacione ishte uji i lumenjve Drino dhe Vjosë, që
përdorej për ujitje.

4.2 REKOMANDIME
Për të përmirësuar dhe rritur cilësinë e ujit të lumit Drino, Vjosë, si dhe të liqenit të
Viroit, si dhe duke patur parasysh vlerat e tyre mjedisore, ekonomike dhe sociale,
rekomandojmë që vëmendja të përqëndrohet në:
Ndalimin e menjëhershëm të shkarkimeve të ujërave të zeza, shkarkimeve
urbane dhe industriale në ujërat e lumit Drino, Vjosë dhe në liqenin e Viroit.
Ndalimin nga ana e autoriteteve lokale të kullotjes së bagëtive në parkun e
Viroit dhe buzë ujit të liqenit të Viroit,.
Ndërtimin e impianteve për trajtimin e ujërave të ndotura, para se ato të
derdhen në lumenj apo liqene.
Realizimin e monitorimeve të vazhdueshme për vlerësimin mikrobiologjik
dhe fiziko - kimik të ujërave sipërfaqësore, si dhe për vlerësimin mikrobiologjik të
kulturave bujqësore që ujiten me ujin e tyre nga ana e organeve kompetente, ashtu edhe
nga studimet që mund të realizohen nga Universitetet dhe nga specialistët e tjerë të këtyre
fushave.
Vendosjen e tabelave me qëllim informimin e popullatës mbi cilësinë
mikrobiologjike të ujërave sipërfaqësore nga Drejtoritë e Shëndetit Publik në
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bashkëpunim me autoritetet lokale, kur ndotja mikrobiologjike rezulton mbi normat e
lejuara nga Direktivat76/160/EEC dhe 2006/7/EC. Në mënyrë të tillë do të shmangen
infeksionet e mundshme që mund të merren nga njerëzit që përdorin këto ujëra për
qëllime të ndryshme.
Sensibilizimin dhe ndërgjegjësimin e popullatës së këtyre zonave nga
qendrat e promocionit shëndetësor për njohjen më me hollësi të rreziqeve që i kërcënojnë
nga përdorimi i ujërave me ngarkesa mikrobiologjike mbi normat e lejuara, nëpërmjet
bisedave të ndryshme, televizionit apo shpërndarjes së fletëpalosjeve.
Rritjen e nivelit të ndërgjegjësimit të të gjitha palëve të interesuara, përsa i
përket çështjeve dhe problematikave që kanë të bëjnë me sigurinë mikrobiologjike të
produkteve bujqësore dhe ujit të përdorur për ujitjen e tyre, nga ana e institucioneve të
ndryshme, qeveritare ose jo, që operojnë në vendin tonë dhe kanë si objektiv të punës së
tyre sigurinë ushqimore dhe shëndetin publik.
Ndërgjegjësimin e fermerëve për pasojat dhe risqet në shëndetin publik, që
vijnë nga përdorimi i ujërave të kontaminuara për ujitje, me qëllim kufizimin e përdorimit
të këtyre ujërave. Në ditët e sotme në Shqipëri ka mungesë të njohjes dhe parandalimit të
rreziqeve që mund të vijnë nga përdorimi i ujërave të kontaminuara në rritjen e kulturave
bujqësore, sidomos të atyre që konsumohen të freskëta.
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SHTOJCA
Tabela I-1. Koliformët fekalë sipas stacioneve të lumit Drino (edhe në liqenin e Viroit)
Test for Equality of Means Between Series
Method
Anova F-test
Welch F-test*

df

Value

Probability

(3, 32)
(3, 13.3334)

5.406940
5.515447

0.0040
0.0111

*Test allows for unequal cell variances
Analysis of Variance
Source of Variation

df

Sum of Sq.

Mean Sq.

Between
Within

3
32

87102893
1.72E+08

29034298
5369821.

Total

35

2.59E+08

7398205.

Mean
0.208889
187.1111
3656.444
17.21667
965.2453

Std. Dev.
0.038873
189.5880
4630.622
26.02662
2719.964

Std. Err.
of Mean
0.012958
63.19600
1543.541
8.675540
453.3273

Category Statistics
Variable
DST1
DST2
DST3
DST4
All

Count
9
9
9
9
36

Tabela I-2. Streptokokët fekalë sipas stacioneve të lumit Drino (edhe në liqenin e Viroit)
Test for Equality of Means Between Series
Method
Anova F-test
Welch F-test*

df

Value

Probability

(3, 32)
(3, 13.3884)

16.11497
15.65867

0.0000
0.0001

df

Sum of Sq.

Mean Sq.

3

1161.960

387.3199

*Test allows for unequal cell variances
Analysis of Variance
Source of Variation
Between
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Within

32

769.1133

24.03479

Total

35

1931.073

55.17352

Mean
0.148889
6.225556
14.37000
0.884444
5.407222

Std. Dev.
0.073899
3.701132
9.027201
0.972100
7.427888

Std. Err.
of Mean
0.024633
1.233711
3.009067
0.324033
1.237981

Category Statistics
Variable
SD1
SD2
SD3
SD4
All

Count
9
9
9
9
36

Tabela I-3. Koliformët fekalë sipas stinëve në lumin Drino
Test for Equality of Means Between Series
Method
Anova F-test
Welch F-test*

df

Value

Probability

(3, 32)
(3, 16.4998)

0.662872
0.744717

0.5810
0.5406

*Test allows for unequal cell variances
Analysis of Variance
Source of Variation

df

Sum of Sq.

Mean Sq.

Between
Within

3
32

15149969
2.44E+08

5049990.
7618350.

Total

35

2.59E+08

7398205.

Mean
1715.683
308.1238
227.2713
1234.685
965.2453

Std. Dev.
3876.571
543.9109
520.6164
3262.628
2719.964

Std. Err.
of Mean
1119.070
192.3015
184.0657
1153.513
453.3273

Category Statistics
Variable
III
IV
I
II
All

Count
12
8
8
8
36
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Tabela I-4. Streptokokët fekalë sipas stinëve në lumin Drino
Test for Equality of Means Between Series
Method
Anova F-test
Welch F-test*

df

Value

Probability

(3, 32)
(3, 17.2371)

0.220605
0.185055

0.8814
0.9051

*Test allows for unequal cell variances
Analysis of Variance
Source of Variation

df

Sum of Sq.

Mean Sq.

Between
Within

3
32

39.12863
1891.944

13.04288
59.12327

Total

35

1931.073

55.17352

Mean
6.842500
4.286250
4.813750
4.968750
5.407222

Std. Dev.
9.582915
5.282288
5.696420
8.100505
7.427888

Std. Err.
of Mean
2.766349
1.867571
2.013989
2.863961
1.237981

Category Statistics
Variable
DSIII
DSIV
DSI
DSII
All

Count
12
8
8
8
36

Tabela I-5. Koliformët fekalë sipas stacioneve të lumit Vjosë
Test for Equality of Means Between Series
Method
Anova F-test
Welch F-test*

df

Value

Probability

(2, 24)
(2, 10.6667)

4.087156
5.709049

0.0460
0.0206

*Test allows for unequal cell variances
Analysis of Variance
Source of Variation

df

Sum of Sq.

Mean Sq.

Between
Within

2
24

37878.56
217780.9

18939.28
9074.203
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Total

26

255659.4

9833.055

Mean
0.203333
81.43333
77.75556
53.13074

Std. Dev.
0.026458
146.4269
76.03799
99.16176

Std. Err.
of Mean
0.008819
48.80896
25.34600
19.08369

Category Statistics
Variable
VST1
VST2
VST3
All

Count
9
9
9
27

Tabela I-6. Streptokokët fekalë sipas stacioneve të lumit Vjosë
Test for Equality of Means Between Series
Method
Anova F-test
Welch F-test*

df

Value

Probability

(2, 24)
(2, 10.671)

7.741379
12.98547

0.0025
0.0014

*Test allows for unequal cell variances
Analysis of Variance
Source of Variation

df

Sum of Sq.

Mean Sq.

Between
Within

2
24

87.99647
136.4043

43.99824
5.683514

Total

26

224.4008

8.630800

Mean
0.097778
2.984444
4.442222
2.508148

Std. Dev.
0.040859
2.597971
3.209271
2.937822

Std. Err.
of Mean
0.013620
0.865990
1.069757
0.565384

Category Statistics
Variable
SV1
SV2
SV3
All

Count
9
9
9
27
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Tabela I-7. Koliformët fekalë sipas stinëve në lumin Vjosë
Test for Equality of Means Between Series
Method
Anova F-test
Welch F-test*

df

Value

Probability

(3, 23)
(3, 9.57425)

0.977495
2.802846

0.4205
0.0970

*Test allows for unequal cell variances
Analysis of Variance
Source of Variation

df

Sum of Sq.

Mean Sq.

Between
Within

3
23

28910.35
226749.1

9636.783
9858.656

Total

26

255659.4

9833.055

Mean
52.22167
3.605000
54.35000
101.7367
53.13074

Std. Dev.
59.12434
3.861522
78.11217
179.1000
99.16176

Std. Err.
of Mean
24.13741
1.576460
26.03739
73.11726
19.08369

Category Statistics
Variable
VI
VII
VIII
VIV
All

Count
6
6
9
6
27

Tabela I-8. Streptokokët fekalë sipas stinëve në lumin Vjosë
Test for Equality of Means Between Series
Included observations: 12
Method
Anova F-test
Welch F-test*

df

Value

Probability

(3, 23)
(3, 11.2572)

1.783859
2.935559

0.1783
0.0796

df

Sum of Sq.

Mean Sq.

3

42.35737

14.11912

*Test allows for unequal cell variances
Analysis of Variance
Source of Variation
Between
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Within

23

182.0434

7.914932

Total

26

224.4008

8.630800

Mean
3.981111
2.638333
2.063333
0.613333
2.508148

Std. Dev.
3.808476
2.847514
2.063596
0.913645
2.937822

Std. Err.
of Mean
1.269492
1.162493
0.842459
0.372994
0.565384

Category Statistics
Variable
VSIII
VSIV
VSI
VSII
All

Count
9
6
6
6
27

Tabela I-9. Regresioni midis Koliformëve fekalë dhe temperaturës në lumin Drino (edhe në liqenin e Viroit)
Dependent Variable: COLD
Method: Least Squares
Sample: 2012M01 2014M12
Included observations: 36
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
TEMPD

-1276787.
119930.4

1477276.
75373.28

-0.864285
1.591153

0.3935
0.1208

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.069303
0.041930
2662330.
2.41E+14
-582.6626
2.531767
0.120832

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

965245.3
2719964.
32.48125
32.56923
32.51196
2.227098

Tabela I-10. Regresioni midis Streptokokëve fekalë dhe temperaturës në lumin Drino (edhe në liqenin e
Viroit)
Dependent Variable: STREPD
Method: Least Squares
Sample: 2012M01 2014M12
Included observations: 36
Variable

Coefficient

Std. Error
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C
TEMPD
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

379.7715
268.9275
0.046726
0.018689
7358.151
1.84E+09
-370.5812
1.666564
0.205429

4082.897
208.3168

0.093015
1.290955

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.9264
0.2054
5407.222
7427.888
20.69896
20.78693
20.72966
2.008000

Tabela I-11. Regresioni midis Koliformëve fekalë dhe temperaturës në lumin Vjosë
Dependent Variable: COLVV
Method: Least Squares

Sample: 2012M01 2014M12
Included observations: 27
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
TEMPV

13405.21
2204.706

57452.86
3004.135

0.233325
0.733890

0.8174
0.4698

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.021089
-0.018067
100053.5
2.50E+11
-348.1358
0.538595
0.469843

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

53130.74
99161.76
25.93599
26.03197
25.96453
2.478650

Tabela I-12. Regresioni midis Streptokokëve fekalë dhe temperaturës në lumin Vjosë

Dependent Variable: STREPV
Method: Least Squares
Sample: 2012M01 2014M12
Included observations: 27
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

TEMPV
C

211.1012
1400.917

2014.153
40.19650

1.047450
0.348517

0.3023
0.7296

0.031260

Mean dependent var

R-squared
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Adjusted R-squared 0.002768
S.E. of regression
7.417600
Sum squared resid
1.71E+08
Log likelihood
-122.1917
F-statistic
1.097151
Prob(F-statistic)
0.302282

S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

742.7888
16.99541
16.87514
16930246
2.025157
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PËRMBLEDHJE
Lumenjtë Drino e Vjosë dhe liqeni i Viroit janë burimet ujore më të rëndësishme në rajonin jugor të
Shqipërisë me vlera mjedisore, sociale dhe ekonomike. Por si shumë lumenj në Shqipëri, cilësia e ujit të
tyre ka qenë problematike vitet e fundit, sepse ata janë të ekspozuar ndaj burimeve të ndryshme të ndotjes,
të cilat janë të lidhura me derdhjen e ujërave të zeza, ndotjet industriale dhe urbane, veprimtaritë bujqësore
etj. Këta lumenj kalojnë nëpër zona rurale me aktivitet bujqësor dhe uji i tyre përdoret për ujitje. Perimet e
freskëta mund të kontaminohen nga uji, me të cilin ujiten dhe këto perime të freskëta të kontaminuara që
hahen të gjalla përbëjnë një rrugë ideale për transmetimin e baktereve, viruseve dhe parazitëve tek
konsumatorët. Një nga sfidat, me të cilat ndeshet Shqipëria kohët e fundit është cilësia mikrobiologjike e
ujërave sipërfaqësore dhe e perimeve të freskëta që ujiten me to. Situata e lumenjve Drino dhe Vjosë bëri të
rëndësishëm vlerësimin e cilësisë mikrobiologjike dhe fiziko – kimike të tyre dhe të rolit të ujit të tyre në
kontaminimin bakterial të perimeve të freskëta, që ujiten me të. Mostrat e ujit dhe të perimeve të freskëta u
morën çdo stinë nga verë 2012 deri në verë 2014. Indikatorët mikrobialë, Koliformët fekalë dhe
Streptokokët fekalë në mostrat e ujit dhe të perimeve të freskëta u zbuluan me teknikën e tubave të
shumëfishtë dhe u përdor indeksi MPN për vlerësimin e tyre. Sipas rezultateve, kishte një ngarkesë të lartë
të Kf dhe Sf në mostrat e ujit dhe të perimeve të freskëta, mbi normat e lejuara dhe të miratuara nga
Parlamenti Europian për ujërat sipërfaqësore dhe perimet e freskëta, që ujiten me to.
Ndikimi i njeriut në cilësinë mikrobiologjike të ujërave të lumenjve Drino, Vjosë dhe liqenit të Viroit është
më shumë se evident. Ne konstatojmë se kjo situatë do të vazhdojë të përkeqësohet për sa kohë shkarkimet
urbane të të gjitha llojeve nuk i nënshtrohen asnjë lloj trajtimi paraprak. Përdorimi i pakontrolluar i këtyre
ujërave mund të ketë pasoja serioze për mjedisin dhe shëndetin publik, veçanërisht kur uji përdoret për
qëllime bujqësore, akuakulturë, peshkim etj.
Fjalët kyçe: Lumenjtë Drino dhe Vjosë, liqeni i Viroit, indikatorët mikrobialë, perimet e freskëta, uji që
përdoret për ujitje, shëndeti publik.

ABSTRACT
Drino and Vjosa Rivers and Viroi Lake are the most important water resources in the southern region of
Albania with environmental, social and economic values. But as many rivers in Albania, their water quality
have been very problematic recently, because they are exposed to various sources of pollutions, which are
related with the discharge of waste waters, industrial and urban pollution, agricultural activities etc. These
rivers pass through rural areas with agricultural activity and their water is used for irrigation. Fresh
vegetables can potentially become contaminated by irrigation water and these contaminated fresh
vegetables eaten raw provide an ideal route for the transmission of bacteria, viruses and parasites to
consumers. One of environmental challenges facing Albania recently is the microbiological quality of
surface waters and fresh vegetables that can be irrigated with them. The situation of Drino and Vjosa rivers
made important the evaluation of their microbiological and physic - chemical water quality and the role of
their irrigation water in the bacterial contamination of fresh vegetables. Water and fresh vegetable samples
were collected every season from summer 2012 till summer 2014. The microbial indicators, Fecal
Coliforms and Fecal Streptococci in water and fresh vegetables samples were detected via Multiple -Tube
Fermentation Technique and MPN index was used for their evaluation. According to results, there was e
high load of Fc and Fs bacteria in water and fresh vegetable samples, above the rates allowed and
approved by European Parliament for surface waters and fresh vegetables that can be irrigated with them.
The human impact on the microbiological water quality of Drino and Vjosa Rivers and Viroi Lake is more
than evident. We notice that this situation will continue to worsen for as long as urban emissions of all
kinds are not handled. Uncontrolled use of such waters could have serious environmental and public health
implications, especially when water is used for agricultural purposes, aquaculture, swimming etc.
Key words: Drino and Vjosa Rivers, Viroi Lake, microbial indicators, fresh vegetables, irrigation water,
public health.
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