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Parathënie
Rrugëtimi për studimin biologjik të cilësisë së ujërave dhe makrozoobentosin në
ekosistemet e ujërave të ëmbël, i ka fillesat që në vitin 2007, kur së bashku me Prof.
Dr. Anila Paparisto, vendosëm të studiojmë përbërjen faunistike të
makroinvertebrorëve dhe vlerësojmë cilësinë e ujit nëpërmjet bio-indikatorëve në
Liqenin e Prespës. Ky studim më vonë do të bëhej edhe tematika e programit Master
për mua, duke më dhënë mundësinë të mësoja mjaft dhe të rritesha profesionalisht në
këtë fushë, për të vijuar më tej me studimin në fjalë. Lumenjtë Erzen dhe Ishëm e
basenet e tyre ujëmbledhës, kanë shtrirje gjeografike shumë interesante, ata kalojnë në
pjesën qëndrore të vendit tonë, duke përshkuar zona të banuara, zona industriale e
zona bujqësore. Të gjitha aktivitetet në zonat e përmendura lidhen ngushtë me
përdorimin e burimeve natyrore ujore dhe në të njëjtën kohë kanë ndikim të
drejtpërdrejtë mbi ekosistemin ujor dhe cilësinë e ujit. Fermerët që përdorin burimet
ujore natyrore për ujitje të tokave bujqësore, kanë nevojë për siguri dhe cilësi të mirë
të aseteve natyrore që përdorin, në të kundërt kjo përbën rrezik për ta, produktin
bujqësor dhe konsumatorin. Nga ana tjetër të dy lumenjtë derdhen në zonën turistike
të Detit Adriatik; kështu cilësia e ujit ndikon në shëndetin e pushuesve, pa përmëndur
fëmijët e fshatrave përreth që bëjnë banjo në lumenjtë Erzen dhe Ishëm, të cilët janë
më të prekshmit nga ndotjet organike. Studimet e deritanishme për lumenjtë Erzen
dhe Ishëm janë të pakta dhe jo të plota. Ekzistojnë të dhëna gjeomorfologjike e fizike,
po kështu, janë kryer matje të parametrave kimikë për vlerësimin e cilësisë së ujit
Gjithashtu ka raporte nga projekte të ndryshëm (Cukalla, 2009; Miho et al, 2010;
(Ҫullaj et al, 2004; AKM, 2011; etj.) lidhur me gjëndjen mjedisore të lumenjve të
përqëndruar në tematika specifike, por nuk është kryer asnjë studim biologjik i plotë
për vlerësimin e cilësisë së ujit apo përbërjen faunistike të makroinvertebrorëve
bentikë. Një studim i tillë paraqet vlerë jo vetëm shkencore por edhe ekonomike. Të
gjitha aktivitetet ekonomike që lidhen me përdorimin e burimeve natyrore duhet të
kenë në bazë studime të plota të tyre. Gjithashtu studimi është një hap i rëndësishëm
për përgatitjen e planeve të ardhshëm të menaxhimit të baseneve ujëmbledhës të
lumenjve Erzen dhe Ishëm apo planeve të veprimit mbi masat e domosdoshme dhe
imediate për rimëkëmbjen e ekosistemit ujor dhe përmirësimin e cilësisë ujore.
Kualifikimet e vazhdueshme dhe eksperienca në fushën e mjedisit e të menaxhimit të
burimeve mjedisore natyrore në mënyrë të qëndrueshme më kanë ndihmuar të realizoj
në mënyrë të kompletuar këtë studim duke e konsideruar promotor të studimeve të
tjera në të ardhmen. Përveç punës sime me përkushtim, gjej rastin të falenderoj për
ndihmën, stafin e Laboratorit të Kimisë Analitike pranë Fakultetit të Shkencave
Natyrore për matjet e parametrave kimikë në mostrat ujore të të dy lumenjve të marë
në studim. Falenderoj Drejtorin e Departamentit të Hidrogjeologjisë (Dr. Arben
Pambuku), Instiuti i Shërbimit Gjeologjik, Tiranë, për vënien në dispozicion të të
dhënave të rifreskuara mbi përbërjen gjeologjike e gjeomorfologjike të baseneve
ujëmbledhës dhe hartat gjeologjike të lumenjve e baseneve të tyre. Falenderoj Prof.
Ass. Arben Boçari për përpunimet statistikore dhe ekperten e GIS (Zj. Valbona
Simixhiu) për hartat GIS të lumenjve Erzen dhe Ishëm e stacioneve të kampionimit.
Së fundmi falenderoj veçanërisht udhëheqësen shkencore për mbështetjen dhe
asistencën gjatë realizimit të këtij studimi.
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I.

HYRJE

Ujërat e pastër janë burim thelbësor për egzistencën njerëzore, bujqësinë dhe
industrinë. Pa burimet ujore të një cilësie dhe sasie të përshtatshme, zhvillimi i
qëndrueshëm nuk do të ishte i mundur. Ndotja e ujërave dhe keq përdorimi i burimeve
ujore përbëjnë rrezik për zhvillimin në përgjithësi. Është arritur në përfundimin se uji
i cilësisë së mirë, është pa dyshim kritik për zhvillimin e qëndrueshëm socioekonomik (Rosenberg, 1998). Ekosistemet ujorë kërcënohen në shkallë të gjerë nga
ndotës të shumtë dhe aktivitete të tilla si përdorimi i tokës destruktiv apo praktikat e
menaxhimit të ujit.
Përveç aktiviteteve socio – ekonomike, cilësia ujore preket nga një sërë faktorësh
natyrorë. Faktorët më të rëndësishëm natyrorë janë ato gjeologjikë, hidrologjikë e
klimatikë, për sa kohë që ato prekin sasinë dhe cilësinë e ujit të disponueshëm.
Ndikimi i faktorëve natyrorë është më i ndjeshëm kur sasia e ujit është e ulët dhe
burimi ujor për përdorim është i kufizuar. Gjithsesi ekosistemi natyror është në
harmoni me cilësinë e ujit natyror, çdo ndryshim domethënës në cilësinë e ujit është
çrregullues për ekosistemin.
Elementët biologjikë të një ekosistemi shpesh dëmtohen nga aktiviteti antropogjen, i
cili vepron duke modifikuar strukturën dhe përbërjen e tyre. Ky sistem dinamik,
kompleks i komuniteteve biologjike përfshin edhe kushtet fiziko – kimike të ujit e
sedimentit dhe përgjigjet ndaj çdo çrregullimi mjedisor (Simboura, 2008).
Kështu popullatat e invertebrorëve bentikë janë të ndjeshëm ndaj ndryshimeve
atmosferike, kimike e biologjike të habitatit e për rjedhojë janë të ndjeshëm ndaj
cilësisë së ujit, duke bërë që të jenë të përdorshëm si indikatorë biologjikë në shumë
studime të ekosistemeve ujore (Simboura, 2008).
Monitorimi Biologjik është metodë e dobishme për identifikimin e ndikimeve
antropologjike mbi komunitetin ujor. Biota rezidente (p.sh. makroinvertebrorët
bentikë, peshqit) në trupat ujorë janë monitoruesit natyrorë të cilësisë mjedisore dhe
nxjerrin në pah efektet e ndotjes episodike e kumulative dhe ndryshimet e habitatit
(Barbour et al. 1999, Barbour et al. 1995). Vëzhgimet dhe vlerësimet biologjike
përbëjnë përqasjen parësore të biomonitorimit.
Monitorimi biologjik, është përgjithësisht “përdorimi sistemakik i organizmave të
gjallë apo përgjigjeve të tyre për të përcaktuar gjëndjen ose ndryshimet mjedisore”
(Rosenberg, 1998; Gerhardt, 1999; Oertel & Salánki, 2003). Në të vërtetë, masat e
përdorura për ekosistemet lumore mund të përzgjidhen nga çdo nivel organizimi
biologijk (suborganizëm, organizëm, popullatë, komunitet dhe ekosistem). Gjithsesi,
fokusi historik ka qenë mbi metodat ekologjike dhe nivelet më të lartë të organizimit
si, popullatat, komunitetet dhe ekosistemet. Prandaj, termi ”biomonitorim” i përdorur
në këtë studim tenton të ndjekë Markert et al, 1999; sipas të cilit: “Biomonitorimi
është metodë e vëzhgimit të impaktit të faktorëve të jashtëm mbi ekosistemet dhe
zhvillimin e tyre për një periudhë të caktuar, ose gjatë ndryshimeve nga një pozicion
në tjetrin”. Krahasuar me përkufizimin e mësipërm, më vonë biomonitorimi u
konsiderua si vëzhgim i reflektimit të përmbajtjes ekologjike.
Ky studim synon të japë të dhëna kryesisht mbi popullatat e invertebrorëve bentikë si
indikatorë të cilësisë së ujit në lumenjtë Erzen dhe Ishëm, në tre stacione për secilin
lumë. Përveç studimit të përbërjes së makro zoobentosit në të dy lumenjtë, elementët
biologjikë të identifikuar janë përdorur për vlerësimin biologjik të cilësisë së ujit
përkatësisht në të dy ekosistemet ujorë të marë në studim.
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Gjithashtu janë studiuar mardhëniet midis vlerave të përcaktuara dhe bioklasifikimi i
ujit në varësi të tyre. Përveç vlerësimit biologjik të cilësisë së ujit, është kryer edhe
vlerësimi kimik i mostrave ujore në të tre stacionet, respektivisht për të dy lumenjtë.
Variacionet midis numrit të individve janë pasqyrim i ndryshimeve në habitat, të cilat
janë rjedhojë e ndikimit të zhvillimeve socio-ekonomikë dhe ndryshimeve klimatike,
të cilat janë reflektuar ndjeshëm në të dy ekosistemet lumore.
II.

Qëllimi dhe Objektivat e studimit

Ky studim është projektuar të ndërmeret për tre arsye madhore të rëndësishme. Së pari
vlerësimi biologjik i cilësisë së ujit të dy lumenjve (Erzen dhe Ishëm), vlerësim ky
bazuar në analizën e grupeve të bioindikatorëve bentikë, është i pari i këtij lloji
(studim biologjik i cilësisë së ujit bazuar në makroinvertebrorët bentikë si indikatorë)
i aplikuar për lumenjtë e zonës qëndrore të Shqipërisë.
Makroinvertebrorët janë komponentë kyç i ekosistemeve ujorë. Roli i tyre është i
njohur lidhur me strukturën dhe funksionmin e ekosistemeve ujorë të shoqëruar me
sipërfaqen ujore, shprehja e të cilave përcaktohet si status ekologjik i lumenjve. Në
këtë mënyrë një sistem vlerësimi bazuar në invertebrorët bentikë tregon me shumë
efektivitet, presionet e shumëfishta mbi ekosistemin (Barbour et al.,1999).
Së dyti lumenjtë kryesorë të zonës qëndrore të Shqipërisë janë Ishmi dhe Erzeni, të
cilët ndjekin një rrjedhë perëndimore paralele në veri dhe jug të Tiranës (41.20N
19.49E). Megjithëse pjesa më e madhe e këtyre lumenjve shtrihet në ultësirën litorale,
ujërat e tyre kalojnë në zonën kodrinore bujqësore të vendit. Lumi i Ishmit në veri
kalon në pjesën kodrinore të vendit me depozitime të formacioneve flish. Erzeni,
rrjedh në një zonë lehtësisht të gërryeshme depozitash ranore-argjilore (Saraçi, 2002).
Kështu nisur nga pozita e tyre gjeografike, zonat në të cilat rrjedhin dhe përbërja
gjeologjike e shtrateve lumore, ata janë me një rëndësi të veçantë studimore. Të gjitha
këto karakteristika gjeomorfologjike të lumenjve Erzen dhe Ishëm krijojnë habitate
apo mikrohabitate për florën dhe faunën lumore, kështu mund të flitet për një lidhje të
ngushtë habitat-makroinvertebrorë apo edhe më gjerë hidrolologji – biodiversitet.
Gjithashtu këta lumenj dhe baseni i tyre ujëmbledhës lidhen ngushtësisht me faktorin
agro – ekonomik të zonës kodrinore qëndrore dhe atë ekoturistik të ultësirës
perëndimore të Shqipërisë.
Së treti në kuadër të plotësimit të tablosë studimore biologjike të cilësisë së ujit të
ekosistemeve lumore në të gjithë Shqipërinë, është me vlerë të studiohen edhe dy
lumenjtë kryesorë të kësaj zone, ende të pa analizuar bazuar në makroinvertebrorët
bentikë.
Në lidhje me sa paraqitet më lart, objektivat e studimit kanë qenë:






Vlerësimi i taksoneve të makrozoobentosit të këtyre ekosistemeve lumore.
Përcaktimi i parametrave ekologjikë të këtyre ekosistemeve lumore
Identifikimi i grupeve indikatore të makroinvertebrorëve bentikë
Analiza biologjike e cilësisë së ujit duke përdorur si indikatorë biologjikë
grupe të makroinvertebrorëve bentikë
Përcaktimi i parametrave kimikë të cilësisë së ujit në ekosistemet lumore
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KAPITULLI 1
ASPEKTE TË PËRGJITHSHME MBI BASENET UJORË TË LUMENJVE
DHE KONSIDERATA TEORIKE MBI POPULLATAT BENTIKE TË
EKOSISTEMEVE LUMORE
1.1 Ekosistemet ujore kontinentale, klasifikimi i tyre
Ekosisteme limnike konsiderohen tërësia e ujrave kontinentale të rrjedhshëm liqenore
dhë të palëvizshëm (Lampert and Sommer, 1997). Këto ekosisteme ndahen në
ekosisteme lentike (liqene, këneta, gjole) ku përtëritja e ujrave është mjaft e
ngadalshme dhe ekosisteme lotike (lumenj, përrenj, etj.), në të cilët përtëritja e ujërave
është mjaft e shpejtë.
Ekosistemet lentike (ujërat e ndenjura) kanë keto veçori të biotopeve të tyre:










Ndahen në katër rajone, zonat litorale, limnike, e thellë dhe bentike.
Zona limnike përfaqëson shtresën sipërfaqesore të ujrave (epipelagjike) ku
fotosinteza mbizotëron mbi frymëmarrjen e autotrofëve .
Zona e thellë e biotopeve lentike karakterizohet nga mungesa e aktivitetit
fotosintetik.
Sasia e oksigjenit të tretur në ujë, në liqene e këneta është relativisht e ulët
lidhur me lëvizjen e pakët të ujit.
Zona bentike përfaqëson shtresën e thellë të ujit që ka kontakt me sendimentet
e zotëron një biocenozë specifike; këto njihen me emrin bentos ku
mbizotërojnë organizmat detrivore dhe shpërbërësit.
Janë mjedise mjaft të ndjeshme ndaj çdo lloj ndotjeje nga lëndë organike.
Kanë regjim termik të kushtëzuar nga fakti që dëndësia më e madhe është në
4ºC.
Temperatura zvogëlohet gradualisht me rritjen e thellësisë.
Sasia e oksigjenit të tretur është në përpjestim të zhdrejtë me shkallën e
turbullirës (Lampert & Sommer, 1997).

Ekosistemet lotike (ujërat e rrjedhshëm) kanë këto veçori të biotopeve të tyre:







Në ndryshim nga ekosistemet lentike sasia e oksigjenit të tretur në ujë është e
madhe.
Planktoni këtu paraqitet relativisht më i pakët.
Kanë organizma bentikë të përshtatshëm ndaj rrymave të vazhdueshme të ujit.
Temperatura e ujit varet nga temperatura e ajrit.
Natyra gjeologjike e terrenit të pellgut ujëmbledhës ndikon në veçorinë kimike
të ujit.
Ujërat karakterizohen nga rrjedhshmëri dhe transport inertesh (Lampert &
Sommer, 1997).

1

Vlerësimi sistematiko-ekologjik i përbërjes së makrozoobentosit në lumenjtë Erzen e Ishëm dhe
basenet e tyre ujëmbledhës si dhe përcaktimi biologjik i cilësisë së ujit të këtyre lumenjve bazuar në
përdorimin e makroinvertebrorëve bentikë si bioindikatorë

1.2 Zonimi i basenit lumor dhe popullatat bentike për çdo zonë
Në gjatësinë e basenit lumor mund të përcaktohen disa zona qartësisht të dallueshmë
nga njëra-tjetra. Ky lloj zonimi i basenit1 është i lidhur me ngushtë me popullimin
faunistik e floristik të secilës zonë. Përgjithësisht mjedisi ujor lumor përmban gjallesa
heterotrofe me sasi më të madhe se gjallesat autotrofe në shtratin e lumit. Gjallesat e
shtratit lumor përbëjnë një hallkë të rëndësishme në zinxhirët trofikë, veçanërisht
insektet ujorë e makroinvertebrorët e tjerë luajnë rol në konsumimin e substancave
organike duke i copëtuar e shndërruar në substanca të asimilueshme për gjallesat e
tjera me përmasa më të vogla, të tilla si dekompozuesit mikrobikë që i përdorin si
ushqim. Në çdo zonë dallohet një lidhje e ngushtë midis tipit të popullimit të
makroinvertebrorëve dhe llojshmërisë së ushqimit apo mënyrës së të ushqyerit. Zonat
kryesore që dallohen në gjatësinë e lumit janë: Zona e Krenonit, Zona e Ritronit, Zona
e Potamonit dhe Zona e Estuarit (FAO, 2013).
Zona e Krenonit
Përfaqëson pjesën e sipërme të lumit e njëkohësisht zonën me lartësi më të madhe mbi
nivelin e detit. Kjo zonë përfaqëson një biotop me natyrën e përroit, i cili shpesh
gjëndet në zona malore. Vegjetacioni i kësaj zone është karakteristik; mbetjet
organike të tij grumbullohen kryesisht rreth brigjeve lumore dhe përfundojnë në
përrua. Uji kryesisht ka sasi të lartë të oksigjeni, temperaturë të qëndrueshme dhe rol
transportues duke shfrytëzuar rrjedhjen e shpejtë të tij. Kjo zonë kryesisht popullohet
nga organizma që copëtojnë elementet e trashë në më të hollë e deri në grimcim të
plotë, disa të tjerë grumbullojnë elementët organike, brejtësit shfrytëzojnë algat e
fundit të lumit, ndërsa grabitqarët eleminojnë prenë e tyre. (FAO, 2013).
Zona e Ritronit
Zona e Ritronit përben pjesën e sipërme të rrjedhave ujore. Zona karakterizohet nga
ujëra me rrjedhje të shpejtë e mjaft të oksigjenuara. Këtu lumi ka trajtën e tij të plotë
dhe temperatura paraqet ndryshime më të theksuara. Temperatura e ujit justifikon dhe
rritjen e algave dhe myshqeve. Lëndët organike këtu sillen nga tributarët. Ndër
organizmat që popullojnë këtë zonë, të shumtë janë brejtësit dhe mbledhësit, ndërsa
copëtuesit janë më të paktë në këtë zonë. (FAO, 2013).
Zona e Potamonit
Kjo zonë përfaqëson pjesën e poshtme të lumit, e cila shtrihet kryesisht në fushë.
Veçori të kësaj zone janë gjerësia më e madhe e shtratit të lumit dhe niveli i ujit më i
ngritur e me turbullirë më të madhe sesa në zonën e mësipërme. Sasia e oksigjenit
vjen duke u zvogëluar dhe temperatura paraqet vlera akoma më të ndryshueshme.
Zona ka nivel të lartë të përqëndimit të lëndës organike, si pasojë kryesisht e ndikimit
human. Lëndë organike, në këtë zonë, transportojnë edhe sekondarët që derdhen në
lumë. Algat dhe myshqet kanë aktivitet të ulët për shkak të turbullirës që karakterizon
zonën e potamonit. Në dy anët e lumit rritet bimësi karakteristike. Fauna përbëhet
kryesisht nga raport qartësisht i dallueshëm i organizmave grumbullues ndaj atyre
copëtuesve. Në gjatësinë e zonës kombinohen rrjedhja e ngadaltë me atë të shpejtë.
(FAO, 2013).
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Burimi: Korporata e Arkivit të Dokumentave FAO; Departamenti i Peshkimit dhe Akuakultures;
Baseni lumor. (www.fao.org/docrep)
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Zona e Estuarit
Kjo zonë përbën vendtakimin e ujërave të ëmbël me ata të kripur. Zona ka pamjen
tipike të deltës dhe substrati përbëhet nga rërë e imët, lymë, argjilë. Ujërat e saj janë të
njelmët dhe shpesh herë shfaqen në formën e moҫalishteve. Karakteristikë e kësaj
zone është prania e paktë e llojeve, por me një numër të madh individesh. Në këtë
zonë, organizmat grumbullues dominojnë shtratin e lumit krahasuar me organizmat
copëzuesve dhe brejtësit. (FAO, 2013).
Shpërndarja e makroinvertebrorëve sipas zonave lumore
Faktorë të tillë si thellësia e ujit, temperatura, përbërja kimike, shpejtesia e rrjedhjes,
përbërja e substratit dhe natyra e ushqimit në pjesë të ndryshme të lumit, ndikojnë
thellësisht në popullimin e mjediseve ujore nga insektet ujore dhe makroinvertebrorët
e tjerë. Makroinvertebrorët lumorë klasifikohen sipas tipit të substratit; substrat i
fortë, i butë, lëndë organike në copa të mëdha dhe makrofite (Tachet.et.al., 1980).
Ne varësi të shpejtësisë së rrjedhjes, makrovertebrorët lumorë ndahen në: reofile,
lloje që popullojnë zonat me rryma të forta dhe limofile, lloje që popullojnë zona me
rryma të dobëta ose zona me mungesë të rrymave.
Bazuar në thellësinë e lumenjve, makroinvertebroret ndahen në lloje që jetojnë në
ujëra me thellësi deri në disa metra dhe lloje që jetojnë në zona të mbuluara nga një
shtresë e hollë uji.
Bazuar në linjën e rrjedhës së ujit apo të ndarjes së zonave përgjatë shtratit lumor,
makroinvertebrorët klasifikohen sipas zonave: Krenonit, Ritronit, Potamonit dhe
Estuarit. Mënyra e të ushqyerit është gjithashtu faktor klasifikues për gjallesat ujore,
të cilat klasifikohen nga grabitqarët deri te detrivorët. Grabitqarët përfaqësohen
kryesisht nga karnivorët, pre e të cilëve janë invertebrorët dhe herbivorët që ushqehen
me bimë të ulëta. Detrivorët konsumojnë mbetjet organike duke i shndërruar këto të
fundit në lëndë minerale. (FAO, 2013).
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1.3 Rëndësia e vlerësimit biologjik të cilësisë së ujit në lumenj
Ditët e sotme lumenjtë janë kthyer në një aset natyror shumë të rëndësishëm, madje të
domosdoshëm. Përdorimi i burimeve ujore lidhet ngushtë me përdorimin e tokës nga
popullatat lokale si edhe me aktivitete sociale e ekonomike të zonave pranë baseneve
ujore. Rritja e qëndrave të banuara dhe industrializimi i tyre është shoqëruar me rritjen
e ndotjes në mjediset ujore. Zhvillimi i shoqërisë kërkon vazhdimisht përdorim të
gjerë të ujërave në fusha të ndryshme të saj si në industri, bujqësi, tregëti dhe
transport, energji elektrike, higjenë dhe më kryesore për ujë të pijshëm (MM, 2010).
Të gjitha aktivitetet antropologjike ushtrojnë një ndikim të konsiderueshëm në trupat
ujorë duke ndryshuar vetitë e tyre natyrore. Gjithashtu mungesa e një infrastrukture të
përshtatshme lidhur me sistemin e kanalizimive apo sistemet e trajtimit të ujërave të
ndotur përbëjnë një faktor të konsiderueshëm ndotjeje për ekosistemet ujore.
Lumenjtë që përshkojnë zona të populluara, si rasti i lumenjve Erzen dhe Ishëm, janë
përgjithësisht më vulnerabël për sa i përket reflektimit të presioneve të llojeve të
ndryshme në statusin e tyre ekologjik. Krahas parametrave fiziko-kimikë që maten
zakonisht në lumenj me një kosto relativisht të lartë, elementë biologjikë që duhen
matur për vlerësimin e statusit ekologjik të një lumi janë edhe makroinvertebrorët
bentikë; për këtë është e nevojshme mbledhja e të dhënave lidhur me përbërjen e
komuniteteve taksonomike, abondancën, diversitetin dhe taksonet sensitivë. Roli i
invertebrorëve bentikë është i njohur lidhur me strukturën dhe funksionimin e
ekosistemeve ujorë të shoqëruar me sipërfaqen ujore, shprehja e të cilave përcaktohet
si status ekologjik i lumit (Resh, 1995; Rosenberg et al, 1986). Një sistem vlerësimi
bazuar në invertebrorët bentikë do të pasqyronte presionet e shumëfishta me shumë
efektivitet dhe me kosto më të ulët se vlerësimet e llojeve të ndryshme. Vlerësimi
bazuar në invertebrorët bentikë është shumë i vlefshëm për arsyet e mëposhtme :







Invertebrorët bentikë përfshijnë disa shoqërime trofike dhe nivele
konsumative, kështu ata janë të ndërlidhur me proçeset e ekosistemeve dhe
reflektojnë shëndetin e ekosistemit.
Invertebrorët bentikë reflektojnë saktësisht presionet e ndryshme në zona të
ndryshme të basenit lumor më mirë se planktoni, duke qënë se ekspozojnë
ciklet jetësore me shtrirje nga disa muaj në disa vjet.
Nivelet e tolerancës ndaj ndotjes janë të variueshme, duke bërë të mundur
edhe ndryshueshmërinë në përhapjen e tyre.
Makroinvertebrorët bentikë mund të gjenden në shumicen e lumenjve dhe
thuajse gjatë gjithë vitit. Ky është një avantazh praktik mbi elementët e tjerë
biologjikë.
Komuniteti makroinvertebrorëve mbulon shumë shpejt humbjen nga marrja e
provës, me kusht përsëritjen e saj rregullisht në të ardhmen.
Vlerësimi i statusit ekologjik të lumenjve bazuar në këtë element
(invertebrorët bentikë) transmeton një informacion shumë të rëndësishëm për
ekosistemin lumor me kosto të ulët (Rosenberg et al, 1986).
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1.4 Parime bazë të vlerësimit biologjik të gjëndjes ekologjike lumore sipas
Direktivës Europiane të Ujërave
Direktiva Europiane e Ujërave (WFD, 2000) kërkon që çdo vend anëtar të vlerësojë,
monitorojë dhe, ku është e nevojshme, të përmirësojë cilësinë ekologjike të trupave
ujorë të tij. Vlerësimi i cilësisë së këtyre trupave ujorë përfshin përdorimin e një ose
më shumë nivele të vlerësimit ekologjik. Çdo njëri nga këta nivele paraqet
mardhënien midis vlerës së një parametri biologjik të vëzhguar (p.sh. indeks) për një
trup ujor dhe vlerës së pritshme për atë parametër nëse trupi ujor do të ishte në gjëndje
referimi. Direktiva Europiane e Ujërave kërkon gjithashtu, që çdo vend anëtar të
krijojë një rrjet monitorimi dhe të monitorojë çdo ndryshim ekologjik të trupave ujorë.
Idealisht të gjithë trupat ujorë duhet të jenë në gjëndje ekologjike “të mirë” deri në
2015 (WFD, Art. 4, 1(a)(ii)). Në rastet kur trupat ujorë gjykohen të kenë cilësi të
pamjaftueshme, vendet anëtarë duhet të hartojnë “programe masash” për atë basen
lumor, për të përmirësuar gjëndjen e tij ekologjike (WFD, Art. 4, 1(a)(ii)).
Çdo vlerësim i cilësisë ekologjike është një vlerë e vogël, pa njohuritë apo vlerësime
sasiore të sakta, në bazë të të cilave një trup ujor vendoset në klasa të ndryshme të
gjendjes ekologjike. Kjo është kërkesë e Direktivës, e cila thekson se “Vlerësimet e
sigurta dhe të sakta të fituara nga sistemi i monitorimit duhen vendosur në planin e
monitorimit të basenit lumor” (WFD, Shtojca V, Seksioni 1.3).
Direktiva Europiane e Ujërave rekomandon (Annex V, Section 1.3.4) që monitorimi i
bazuar në kampionimin e makroinvertebrorëve të kryhet në intervale jo më shumë se
tre vjet dhe shpeshtësia e kampinimeve të zgjidhet në mënyrë që të arrihet një nivel i
pranueshëm i shkallës së cilësisë ekologjike dhe klasifikim në gjëndjet ekologjike: e
keqe, e varfër, mesatare, e mirë, e lartë.
Direktiva kërkon gjithashtu që vëndet anëtare të vlerësojnë gjëndjen ekologjike të
lumenjve të tyre, bazuar në aspektet e duhura informative mbi biotën e zonës. Biota
(referuar Elementëve Biologjikë të Cilësisë – EBC në Direktivë) mund të jenë
fitoplanktoni, makrofite dhe fitobentos, fauna e invertebrorëve bentikë dhe fauna e
peshqve (WFD, Shtojca V, Seksioni 1.2). Vlerësimi i trupit ujor lumor mund të
bazohet në një EBC të vetëm ose në kombinimin midis EBC-ve. Zgjedhja e EBC – ve
duhet të bazohet në veҫorinë vlerësuese të tyre (forca statistikore dhe saktësia), kosto
– efektshmëri në përcaktimin sasior të cilësisë ekologjike të zonave lumore dhe
identifikimin e përcaktimin sasior të ndryshimeve në cilësi brenda programeve të
monitorimit (Clarce, 2009).
1.5 Sistemi ujor dhe makroinvertebrorët
Përrenjtë, lumenjtë dhe liqenet janë strehues të shumë gjallesave të vogla të quajtura
makroinvertebrorë. Këto gjallesa në përgjithësi përfshijnë insekte, krustace, molusqe,
araknidë dhe anelidë. Termi “makroinvertebror” përshkruan ato kafshë në të cilat
mungon shtylla kurrizore. Invertebrorët kanë përmasa të ndryshme. Ata invertebrorë
që arijnë të kapen me rrjetë shumë të imët (madhësia e vrimave 0.25mm) zakonisht
quhen makroinvertebrorë (Water and River Commission, 2001).
Makroinvertebrorët jetojnë në ujë gjatë gjithë jetës së tyre ose gjatë një pjese të saj,
kështu mbijetesa e tyre lidhet me cilësinë e ujit. Ata luajnë një rol të rëndësishëm në
zinxhirin ushqimor duke qënë se janë burim ushqimi për kafshët e përmasave më të
mëdha, si peshqit, shpendët, etj. Makroinvertebrorët janë të ndjeshëm ndaj
ndryshimeve të kushteve kimike apo fizike mjedisore. Nëse ka një ndryshim në
cilësinë e ujit, për shkak të ndotësve që hyjnë në ujë ose për shkak të rrymave ujore,
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komuniteti i makroinvertebrorëve pëson ndryshime. Në këtë mënyrë numri i
individëve përbërës në komunitet shpesh herë përdoret për të vlerësuar cilësinë e ujit
apo “shëndetin” e ekosistemit ujor. Komunitetet e makroinvertebrorëve janë të
ndryshëm në basene të ndryshme ujore, duke ruajtur karakteristika të veçanta (Water
and River Commission, 2001).
Modifikimet mjedisore ose ndotja mund të ndryshojnë komunitetet e
makroinvertebrorëve. Menaxhimi i keq i ujëmbledhësit bën të mundur rritjen e
turbulencës së ujit. Në ujërat me turbulencë të madhe, penetrimi i dritës reduktohet
duke dëmtuar fotosintezën në bimë dhe gjithashtu duke rritur temperaturën e ujit.
Lëndët në suspension pengojnë sipërfaqet respiratore ose interferojnë me shtesa
ushqimore. Filtrat ushqimore marrin vlera ushqimore të reduktuara dhe shpenzojnë
më shumë energji për të mbledhur ushqimin. Nivelet e larta të lëndëve në suspension
mund të fillojnë të vendosin dhe të ndryshojnë përbërjen e fundit të basenit duke qënë
se veshin gurët dhe vegjetacionin. Kjo dukuri pengon lëvizjen, ushqimin, habitatin
dhe riprodhimin e disa makroinvertebratëve. Vegjetacioni i bregut balancon
tempertaurën në sistemet ujore të shëndetshme. Nëse mungon vegjetacioni breglumor,
ai bën të mundur penetrimin e dritës dhe rritjen e turbulencës nga dheu i ekspozuar
(Water and River Commission, 2001).
Nivelet e larta të nutrientëve si azoti dhe fosfori favorizojnë rritjen masive të algave.
Kalbja apo prishja e këtyre algave prodhon toksina dhe një ambjent të ndenjur. Në
këto kushte diversiteti i komuniteteve të makroinvertebrorëve është zakonisht i
reduktuar, por ka një rritje në abondancën e pak llojeve. Këta makroinvertebrorë kanë
avantazhe në kushte të shndërruara dhe shfrytëzojnë furnizimin e tepërt ushqimor.
Materialet toksike që hyjnë në ekosistmet ujore, mund ta kenë burimin nga industria
ose bujqësia dhe mund të përfshijnë substanca të tilla si pesticidet e metalet e rënda.
Efekti i tyre në komunitetet e makroinvertebrorëve mund të jetë akut nëse ndotësit
janë në ujë në përqëndrime mjaft të larta. Në shumicën e rasteve përqëndrimet e
toksinave dhe shkarkuesve variojnë në mënyrë të konsiderueshme, prandaj theksohen
efektet kur toksinat grumbullohen dhe përqëndrohen në zinxhirët ushqimor.
Komunitetet e makroinvertebrorëve mund të preken duke ulur riprodhimin,
përkeqësimin e përgjigjeve të sjelljeve, sëmundje deri në zhdukje. Prezenca e disa
toksinave në përgjithësi tenton të reduktojë diversitetin e makroinvertebrorëve (Water
and River Commission, 2001).
Përgjigjia ndaj ndotësve është e ndryshme. Për shembull shumë specie si nimfa e
mizës së majit nuk përgjigjen mirë ndaj sedimentit apo ndotësve organikë, por disa
janë tërësisht tolerante. Larva e pilivesave mund të jetë tolerante ndaj kripësisë, por jo
ndaj ndotësve të tjerë. Disa kafshë shërbejnë si specie indikatore të ndotjes sepse ato
përgjigjen ndaj ndryshimeve specifike të gjëndjes së ujit (Water and River
Commission, 2001).
1.5.1 Habitati i makroinvertebrorëve
Makroinvertebrorët zënë mikrohabitate të ndryshme brenda basenit ujor. Disa jetojnë
në sipërfaqen e ujit, disa në brendësi të ujit dhe të tjerë në sediment, në gurë gjysëm të
zhytur në ujë, gjethe, trungje, etj. Çdo lloj habitati siguron sipërfaqen ose hapësirën në
të cilën do të jetojnë makroinvertebrorët (Mullaj et al, 2007).
Tipari më i rëndësishëm në një ekosistem ujor është vegjetacioni. Bimët ujore
sigurojnë sipërfaqen në të cilën mund të jetojnë invertebrorët. Gjithashtu bimët ujore
balancojnë rrjedhën e ujit, dritën dhe temperaturën rreth tyre. Hija e krijuar nga pemët
dhe shkurret ul në maksimum temperaturën. Këto bimë ndalojnë erozionin, ndihmojnë
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në kontrollin e rrymave ujore dhe veprojnë si filtra nutrientësh. Gjethet, degët,
kërcunjtë që bien në ujë përbëjnë një habitat të mirë për organizmat ujorë. Gjethet
shërbejnë si një pjesë e rëndësishme në rrjetën ushqimore për vertebrorët dhe
invertebrorët që ushqehen me këtë material ose për bakteret e kërpudhat që shkaktojnë
dekompozimin e tyre (Misja, 2003)
Në ujërat që lëvizin ngadalë ose ata lentikë shtrati mund të jetë baltor ose ranor me
depërtim të lartë të dritës. Ushqyesit e pranishëm krijojnë kushte të përshtatshme për
rritjen e algave. Komunitetet e makroinvertebrorëve më dominues në basenet ujore,
janë ata që zhyten në sediment ose filtrojnë ushqimin e tyre direkt nga kolona e ujit.
(Water and River Commission, 2001).
1.5.2 Popullatat e zakonshme të makroinvertebrorëve bentikë në ekosistemet
lumore
Molusqet
Butakët bëjnë pjesë në grupin e invertebrorëve. Ata karakterizohen nga një përhapje e
gjerë ekologjike duke qënë banorë të deteve, ujërave të ëmbla dhe të tokës. Mënyra e
jetesës rrëshqitëse është tipike por dallohen dhe forma të fiksuara, forma që hapin
galeri, si dhe lloje notues më këmbën e transformuar. Në ujërat e ëmbla disa lloje
shërbejnë si bujtar ndërmjetës të parazitëve të ndryshëm (Gjiknuri, 1994).
Përfaqësues të molusqeve që takohen kryesisht në ujërat e lumenjve janë
Lamelibrankët dhe Gastropodët (Figura 1.1; 1.2). Karakteristikë e molusqeve është
këmba shumë e zhvilluar e me masë muskulore, e cila shërben për të kryer lëvizje
rrëshqitëse. Në disa raste ajo ka pësuar ndryshime duke u përshtatur për të gërmuar
dhe notuar. Molusqet jetojnë në funde ranore e baltore zakonisht të groposura, disa
lëvizin ngadalë, disa fiksohen në funde të forta madje disa prej tyre notojnë. Molusqet
luajnë një rol të rëndësishëm për shkak të mënyrës së jetesës së tyre në bentosin e
lumenjve. Në ujërat e ëmbla ndër familjet e Lamelibrankëve më të zakonshëm mund
të përmënden familjet Unionidae, Dreissenidae, Margaritifenidae, Sphaeridae; ndër
llojet e Gastropodëve lumorë më të zakonshëm janë familjet: Planorbidae, Ancylidae,
Ferrissiidae, Acroloxidae, Limnaeidae, Physidae, Neritidae, Hyohobiidae, Valvatidae,
Viviparidae, Bithyniidae (Gjiknuri, 1994).

Figura 1.1 2Gastropoda/Plaorbidae

Figura 1.2 Gastropoda/Physidae
(Foto. S. Ghesquiere)

2

Burimi i figurave 1.1 – 1.11: www.habitats.org.uk; www.fugleonatur.dk; www.greenunity.net;
www.commons.wikimedia.org
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Krimbat unazorë - (Annelidae)
Karakteristikë e lumenjve janë edhe krimbat unazorë, Tipi Annelida. Ky tip përbën
një grup relativisht të madh shumë të rëndësishëm të invertebrorëve, me rreth 17.000
lloje. Një pjesë e mirë e tyre gjënden në mjedisin detar, të tjerë në ujëra të ëmbla e në
tokë. Në këtë takson bëjnë pjesë dy grupe të rëndësishëm: Poliketët dhe Klitelatët (me
përfaqësues Oligoketët dhe Hirudinetë; Figura 1.3; 1.4). Trupi i Anelidëve është i
zgjatur, cilindrik e i pajisur me unaza. Llojet e këtij taksoni karakterizohen nga
metamerizimi, i cili lidhet me metamerizimin e brendshëm (Hickman & Roberts,
1994).
Oligoketët jetojnë në ujërat e ëmbla të lumenjve, duke lëvizur me zvarritje, duke
notuar në mënyrë gjarpëruese e disa të tjerë jetojnë në një gyp të formuar nga grimca
të çimentuara me mukus. Disa prej tyre parapëlqejnë ujrat e pastra e të tejdukshme, të
tjerë ujëra të turbullta, të pasura me lëndë në shpërbërje e sipër.
Ektoparazitizmi i hirudineve (Aketët; Figura 1.4) ka diktuar pajisjen e tyre me një
ventuzë orale dhe një aborale që shërben për fiksimin e trupit të tyre mbi substrat si
dhe mbi trupin e kafshës. Nga hirudinetë në lumenj janë karakteristike familjet
Hirudinea, Glossiphoniidae, Erpobdellidae, etj.; ndërsa grupi i oligoketëve
përfaqësohet nga familjet Haplotaxidae, Tubificidae, Lumbricidae, Branchiobdellidae,
etj. (Gjiknuri, 1994; Hickman & Roberts, 1994).

Figura 1.3 Oligocheta
Figura 1.4 Acheta/Hirudinea
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Krustacetë
Klasa e krustaceve ose siç njihet ndryshe e gaforreve përbën një grup të madh të
artropodëve me mbi 50.000 lloje. Ato takohen në mjediset detare dhe të ujrave të
ëmbla. Madje gjenden dhe në ujëra të kripura e
shumë të kripura. Përhapja e tyre gjeografike
është e gjerë madje disa i janë përshtatur jetës
në stere, ndërsa disa të tjera jetës parazitare.
Takohen në forma bentonike dhe planktonike, e
këto të fundit si zotërues të zooplanktonit.
Krustacet janë kafshë me dimorfizëm seksual,
gjini të ndara, por mes tyre ka edhe lloje
hermafrodite dhe partenogjenetike. Ndër
krustacetë më të zakonshme të lumenjve
përmendet fam: Gammaridae, Chirocephalidae,
Limnadidae, Atyidae etj. (Gjiknuri, 1994;
Figura 1.5).
Figura 1.5 Amphipoda/Gammaridae

Insektet
Klasa e kandrrave përbën grupin më të madh të botës shtazore me rreth 1.2 milion
lloje, të cilët përbëjnë gati 80% të të gjithë formave të gjalla mbi tokë. Kandrat janë
grupi i kafshëve me suksesin më të madh në popullimin e steresë, por ato nuk janë të
pakta dhe në ujërat e ëmbla. Në ekosistemet e ujërave të ëmbla kandrrat luajnë rol të
rëndësishëm, i cili lidhet jo vetëm me numrin e madh të tyre por dhe me biologjinë e
ndërlikuar e të diferencuar. Insektet në ujërat e lumenjeve janë përfaqësuar nga disa
rende dhe kryesisht në fazën larvore të tyre (Misja, 2003). Popullues më të zakonshem
të ujërave të ëmbla në vendin tonë janë rendet: Ephemeroptera, Trichoptera,
Plecoptera, Diptera, Odonata, Heteroptera, Coleoptera etj. (Figura 1.6 – 1.11).
Rendi Ephemeroptera
Efemeropterët të përfaqesuar nga rreth 2500 lloje.
Janë banues të ujërave të ëmbla në fazën larvore dhe
fluturues pranë tyre në fazën e rritur. Kanë një trup të
zgjatur me mbulesa të buta, organet e gojës janë të
reduktuara, flatrat e përparme janë rrjetore, të pasmet
shumë të vogla ose mungojnë fare. Abdomeni krahas
cercieve pajiset me fije bishtore të gjata:
Frymëshkëmbimi në larvat e efemeropterëvë
realizohet në sajë të branshive trakeale të jashtme.
Antenat i kanë të shkurtra, sytë të mëdhenj e të
përbërë dhe aparati i gojës i tipit brejtës. Zhvillimi
larvar zgjat nga 1-3 vjet dhe shoqërohet nga shumë
zhveshje (rreth 25). Larvat jetojnë në ujërat e
rrjedhshme, liqene, këneta e ushqehen kryesisht me
mbeturina bimore, alga. Nga larva në fillim del forma
me krahë subimago, që pas linjimit kthehet në
formën seksuale të pjekur- imago, që jeton vetëm
disa orë ose disa ditë, kohë e nevojshme për të kryer Figura 1.6 Insecta/Ephemeroptera
(faza larvare)
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riprodhimin. Në periudhën e verës, këta insekte vërehen të fluturojnë në tufa mbi
sipërfaqen e ujit. Pas vendosjes së vezëve në ujë imagot ngordhin dhe mbushin
siperfaqen ujore ose të pellgjeve të tyre. Shërbejnë në të gjithat fazat si ushqim për
peshqit (Misja, 2003).
Rendi Plecoptera
Quhet ndryshe rendi i pranverorëve.
Këta lloje shfaqin ngjashmëri
biologjike me individët e rendit
Ephemeroptera. Në fazat neanide
dhe nimfë, ato jetojnë në ujë ndërsa
në fazën e rritur në brigje të
liqeneve, lumenjve e përrenjve.
Karakteristikë e këtij taksoni është
trupi i zgjatur, i butë, koka e lirë e
me antena shumë segmentëshe.
Organet e gojës janët ë reduktuara,
shpesh nuk funksionojnë. Flatrat
janë rrjetore, flatrat e pasme
palosen në trajtën e një freskoreje.
Figura 1.7 Insecta/Plecoptera(faza larvare)

Abdomeni pajiset me dy cercie jo shumë të gjata. Tek disa lloje meshkujt janë me
flatra të shkurtra, por egzistojnë edhe lloje pa flatra. Zhvillimi i këtyre larvave kërkon
ujëra të pasura me oksigjen, zgjat 1 deri ne 3 vjet dhe shoqërohet me 20 deri në 30
zhveshje. Larvat marrin frymë me branshi trakeale, të cilat ndodhen nën toraks ose në
anë të sipërfaqes së trupit. Këta insekte janë fitofagë dhe gjënden nën gurë ose midis
bimëve ujore. Ata janë ushqim i mirë për peshqit. Fluturojnë keq, prandaj dhe
qëndrojnë pranë ujrave ku jetojnë larvat (Misja, 2003).
Rendi Trichoptera
Ky rend përfshin rreth 3000 lloje kandrash me karakteristika; përmasat tupore të
vogla- mesatare, antenat kreshtore, flatrat membranore, të mbuluara me qime. Ato
ngjasojnë me fluturat tenja. Organet e gojës janë të afta për të lëpirë ose për të
thithur lëngje, por nuk formojnë trompë të mirëfilltë. Larvat ujore pajisen me branshi
të jashtme dhe me këmbë torakale; shpesh jetojnë në këllëfë, që i formojnë duke
ngjitur me fije mëndafshi pjesë bimësh, grimca rëre, guaska e gurë të vegjël. Forma e
këllëfeve dhe lloji i materialit të tyre përbëjnë karakteristikë të rëndësishme për
klasifikimin e tyre në familje e gjini. Larvat e këtij rendi popullojnë ujëra të ftohta e të
pasura me oksigjen, ato kanë kërkesa të larta ndaj pastërtisë së ujrave. Pupa e lirë
lëviz nga fundi i jetës së saj, përpara kthimit në imago; ajo çan mbulesën, del buzë
ujrave ku dhe kthehet në fazën imago. Insektet e rritur qëndrojnë pranë ujrave, gjatë
ditës lëvizin pak, ndërsa në muzg fluturojnë në grumbuj mbi ujëra ose brigjeve të
tyre ujore. Shumë lloje gjatë jetës së shkurtër nuk ushqehen, por thithin vetëm pika uji
(Misja, 2003).
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Figura 1.8 Insecta/Trichoptera (faza larvare)

Rendi Odonata
Është një rend i madh me rreth 6500 lloje, në të cilin përfshihen grabitqarë,
insektivorë e fluturues shumë të shpejtë. Ndër tiparet e tyre përmendim: përmasat e
mëdha, koka e madhe dhe e lëvizshme në të gjitha anët, aparati i gojës i tipit brejtës,
flatra të gjata me nervura të dendura. Abdomeni është shumë i gjatë dhe me cercie të
shkurtra, sytë e përbërë, shumë të mëdhenj e të dalë. Abdomeni i mashkullit me
organe gjenitale sekondare në segmentet II-III dhe primare në fund të abdomenit.
Aparati kopulativ sekondar i mashkullit është i vetëm në natyrën e tij në klasën e
insekteve. Zhvillimi bëhet me gjysëm-metamorfozë.
Larva ujore përmban branshi rektale ose bishtore, aparati i gojës është i tipit brejtës
me buzën e poshtme të zhvilluar që formon maskën, e cila ka vetinë të lëshohet
përpara për të kapur gjahun. Larva dhe imago janë grabitqarë. Larvat ushqehen me
gjallesa të ndryshme ujore si larva mushkonjash, bretkosash, peshqish, ndërkohë që
vetë shërbejnë si ushqim për peshqit e rritur. Imagot takohen pranë ujrave, kapin në
fluturim mushkonja dhe lloje të tjera insektesh të dëmshme (Misja, 2003).

Figura 1.9 Insecta/Odonata (faza larvare)
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Rendi Coleoptera
Rendi Coleoptera përfshin rreth 800.000 lloje. Ky grup përbën 40% të të gjithë
insekteve dhe 25% të formave jetësore. Karakterizohen nga përmasa të vogla e të
mëdha të trupit. Flatrat e përparme nuk janë të tejdukshme, lëkurore ose brinore dhe
emërtohen elitra; flatrat e pasme janë membranore më të gjata se të përparmet, të cilat
në qetësi përthyhen për së gjati e për së gjeri. Shumica e flatrafortëve kanë një brezni
në vit, rrallë 2 ose 3. Disa kërkojnë 2-5 vjet për zhvillimin e tyre. Dimërojnë në
fazën imago, pupë ose dhe larvë. Shumica e larvave janë të lidhur me bimësinë,
disa jetojnë në tokë, disa të tjerë në ujë, midis tyre dallohen edhe lloje grabitqarë.
Koleopterët paraqesin larmi të madhe biologjike janë fitofagë, grabitqarë saprofagë,
lloje tokësore e lloje ujore. Luajnë rol të rëndësishëm në qarkullimin biogjen të
substancave në natyrë. Sasia e madhe e llojeve dhe përhapja e gjerë e tyre janë
rrjedhojë e përsosmërisë së madhe morfologjike, që ato kanë arritur gjatë evolucionit
të tyre (Misja, 2003; Gjiknuri, 1994).

Figura 1.10 Insecta/Coleoptera (faza larvare)

Rendi Diptera
Është një nga rendet më të mëdha të insekteve. Deri më sot njihen rreth 240.000 lloje.
Mjediset e jetesës së tyre janë nga më të larmishmet. Në fazën larvare jetojnë të lirë
në tokë, baltë, ujë, substancë në shpërbërje ose mund të takohen dhe si ekto dhe
endoparazitë. Tiparet e tyre karakteristike janë: një çift flatrash membranore. Flatrat e
pasme janë kthyer në balancier, që luajnë rol në fluturim. Koka është lëvizshme,
organet e gojës janë të tipit shpues-thithës ose lëpirës me trombë të pasegmentuar.
Antenat janë të të dy tipave: me shumë segmente dhe me tre segmente: Sipas mënyrës
së jetesës tromba paraqitet me 5-6 modifikime, dukuri që nuk vihet re në insektet e
tjera. Fluturimi i shumë dyflatrafortëve është mëse i përkryer. Ritmi i punës së
flatrave është shumë i lartë. Femrat e disa llojeve kanë vezëvendosës (ovopozitor).
Larvat janë apode dhe shumica janë me kokë të reduktuar, prandaj shpesh quhen larva
pa kokë (acefale). Larvat që jetojnë në ujë janë të pajisura me sifone në të cilat hapen
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traketë. Pupa është e lirë ose eshtë e futur në një fshikëz të rreme, që përfaqëson
mbulesën e larvës së moshës së fundit. Cikli vjetor karakterizohet nga një shndërrim i
shpejtë i breznive. Shumica e llojeve janë polivoltine me 3-4 ose 6-10 brezni në vit.
Regjimi ushqimor i tyre paraqitet i larmishëm.

Figura 1.11 Insecta/Diptera faza larvare (Foto: J. Ansbaek)

Shumë prej tyre ushqehen në fazën larvare dhe imago me substanca në dekompozim
me origjnë bimore e shtazore.Vihet re parazitizmi dhe thithja e gjakut (femrat). Kjo e
fundit lidhet me dukurinë e gonotrofisë. Fitofagia është e përhapur në larva, të cilat
jetojnë kryesisht brenda kërcejve të bimëve. Dipterët luajnë rol në qarkullimin biogjen
të substancave. Shumë larva ndihmojnë në përpunimin e produkteve organike në
dekompozim. Krahas rolit pozitiv në pjalmimin e luleve ato shfaqen dhe si vektorë
transmetues të sëmundjeve të rrezikshme të njeriut dhe të kafshëve shtëpiake (Misja,
2003).
1.6 Makroinvertebrorët bentikë si indikatorë biologjikë
Një aplikim i rëndësishëm i njohurive tona ekologjike mbi komunitetet e
makroinvertebrorëve, është bio-vlerësimi i shëndetit të ekosistemit lumor. Protokollet
e bio-vlerësimit bazohen në parimin e përgjigjes së komuniteteve biotike ndaj
ndryshimeve në habitat dhe në cilësinë e ujit, të cilat janë pasojë e “shqetësimit”
antropogjen. Përgjigjet e komunitetit të makroinvertebrorëve bentikë ndaj këtyre
ndryshimeve janë tregues të integruar të gjëndjes së variablave biotikë dhe abiotikë,
që përfaqësojnë shëndetin e ekosistemit lumor (Karr, 1981; Rosenberg & Resh, 1993;
Barbour et al.,1999). Bazuar në larminë e grupeve të makroinvertebrorëve bentikë dhe
tolerancën specifike, që ҫdo grup paraqet ndaj ndotjes së ujit, Agjencia e Mbrojtjes së
Mjedisit në Shtetet e Bashkuara, klasifikon makroinvertebrorët bentikë në tre kategori
(Tabela 1.1):
Grupe bentos sensitivë: Në këtë kategori bëjnë pjesë të gjithë ata grupe invertebrorësh
bentikë, të cilët kanë tolerancë shumë të ulët, thuajse të pa përfillshme, ndaj ndotjes
mjedisore dhe reflektojnë gjatë ciklit të tyre jetësor ҫdo ndryshim mjedisor minimal.
Prania e individëve të kësaj kategorie është tregues e cilësisë shumë të mirë të ujit në
ekosistemin lumor (Agjencia e Mbrojtjes së Mjedisit-Shtetet e Bashkuara; Tabela
1.1).
Grupe me tolerancë mesatare: Në këtë kategori bëjnë pjesë individë të
makroinvertebrorëve bentikë, që kanë tolerancë mesatare ndaj ndryshimeve të
ndryshme në ekosistemin lumor dhe në cilësinë e ujit. Prania e individëve të tillë në
bentosin lumor tregon cilësi të mesme të ujit në ekosistemin ujor (Agjencia e
Mbrojtjes së Mjedisit-Shtetet e Bashkuara; Tabela 1.1).
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Grupe bentos tolerantë: Në këtë kategori bëjnë pjesë makroinvertebrorët bentikë që
shfaqin tolerancë të madhe ndaj ndotjes mjedisore. Këta individë bashkëjetojnë fare
mirë në mjedisin ujor me nivel të lartë ndotjeje. Prania e këtyre individëve të basenin
lumor është tregues i cilësisë shumë të keqe të ujit në ekosistemin ujor (Agjencia e
Mbrojtjes së Mjedisit-Shtetet e Bashkuara; Tabela 1.1).
Tabela 1.1 Indikatorët biologjikë ujorë sipas shkallës së tolerancës (Agjencia e Mbrojtjes së
Mjedisit-Shtetet e Bashkuara)
BENTOS SENSITIVË
BENTOS ME TOLERANCË
BENTOS TOLERANT
MESATARE
Insecta/Plecoptera
Insecta/Odonata
Insecta/Diptera/Chironomidae
Insecta/Ephemeroptera
Arthropoda/Decapoda
Annelidae
Insecta/Coleoptera
Crustacea/Amphipoda
Annelidae/Hirudidae
Insecta/Megaloptera
Insecta/Trichoptera
Molusca/Gastropoda
Insecta/Diptera/Athericidae
Arthropoda/Isopoda
Molusca/Bivalvia
Insecta/Diptera/Tipulidae
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KAPITULLI 2
ZONA E STUDIMIT, MATERIALI DHE METODA
2.1 Të dhëna fiziko – gjeografike mbi pellgun ujëmbledhës të Lumit Ishëm
Relievi
Pellgu ujëmbledhës i Lumit Ishëm shtrihet në ultësirën e Tiranë - Ishmit, duke patur si
kontur jugor lumin Lana, kurse në veri mbyllet me luginën e lumit Ishëm. Ai
përgjithësisht karakterizohet nga një terren i rrafshët, që më tepër përbën një ultësirë
paramalore me kodra male e vargmale, të cilat e rrethojnë nga të tre anët terrenin
fushor.
Zona fushore e ultësirës Tiranë-Ishëm përfshin një sipërfaqe të depozitimeve
ujëmbajtëse nëntokësore të zhavorreve aluviale prej rreth 200 km2 me shtrirje nga
qyteti i Tiranës në jug deri në fshatin Shullinzë të zonës Mamurras-Deti Adriatik në
veri. Ajo ka formën e një luginë me shtrirje juglindje-veriperëndim. Ne jug ultësira e
Tiranë-Ishmit fillon në afërsi të Qafës së Krrabës me masivin e Kullës së Gracenit me
kuota 988 m, në lindje kufizohet nga kodrat e Babrrusë, Niklës, Fushë-Krujës,
Burizanës, Thumanës e ato Mamurras-Zhej; në perëndim nga kodrat e Saukut,
Mëzezit, Bërxullit, Prezës e atyre të Ishmit deri në breg të Detit Adriatik ku është
edhe grykë-derdhja e Lumit Ishëm. Ndërsa më tutje në veri ajo bashkohet me pellgun
Mamurras- Lezhë (Vako, 2007).
Lugina është e rrafshët, me pjerrësi të butë juglindje-veriperëndim me kuota absolute
110 m (Tiranë), 90 m (Rinas) deri në 0 m në buzë të Detit Adriatik. Ndërsa në
shtrirjen tërthore, kuotat janë pothuajse të përafërta me një tendencë pak më të ngritur
në lindje ku më e theksuar është në zonën Thumanë-Lumi Droja 20 m- 0 m Deti
Adriatik (Vako, 2007).
Veçoritë klimatike të pellgut ujëmbledhës të lumit Ishëm
Sipas ndarjes klimatike të Shqipërisë (Klima e Shqipërisë 1975) kjo zonë bën pjesë në
nënzonën mesdhetare fushore qëndrore, në nënzonën mesdhetare kodrinore qëndrore
dhe në nënzonën mesdhetare qëndrore paramalore.
Pozicioni gjeografik si edhe afërsia me detin të nënzonës mesdhetare fushore
qëndrore ndikojnë dukshëm në kushtet klimatike të kësaj zone. Për karakterin e
theksuar luginor, me drejtim dominues veriperëndim-juglindje ajo i nënshtrohet
aktivisht ndikimit të detit Adriatik. Kështu, në gjysmën e ftohtë të vitit mbizotërojnë
erërat e kuadrantit të lindjes, ndërsa gjatë periudhës së ngrohtë ato të kuadrantit
perëndimor.
Sasia vjetore e rrezatimit të përgjithshëm diellor arrin vlerën 1484.8 kwh/m2 nga e cila
shihet se vlera më e lartë arrihet në Korrik (211.6 kwh/m2) dhe ajo më e ulët në
Dhjetor (49.2 kwh/m2).
Përsa i përket zgjatjes së diellëzimit kjo zonë, ashtu si edhe në rastin e rrezatimit
diellor, karakterizohet nga një numer i madh i orëve me diell. Mesatarisht gjatë vitit
ka 2431.4 orë me diell me vlerën më të lartë në Korrik me 328.0 orë dhe atë më të ulët
në Dhjetor me 117.7 orë (Kabo, 1990 – 1991; Shehu et al, 1990; Eftimi, 1998; Vako,
2007).
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Regjimi termik
Temperaturat mesatare shumëvjeçare të zonës variojnë në kufijtë 5.7ºC-6.7°C për
muajin më të ftohtë (Janar) dhe në kufijtë 22.1ºC-23.9°C për muajin më të nxehtë
Gusht. Temperaturat mesatare vjetore variojnë nga 13.6ºC për zonën Krujë/Fushë
Krujë, ne 15.2ºC për zonën Tiranë/Rinas.
Në figurën e mëposhtme (Figura 2.1) jepet ecuria e vlerave të temperaturave mesatare
shumëvjeçare në katër stacione për periudhen 1965-1990. Siç shihet nga figura ecuria
e vlerave mesatare shumëvjeçare është pothuajse e njëjtë (Vako, 2007).
Temperaturat mesatare shumevjecare
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Figura 2.1 Ecuria e vlerave mesatare shumëvjeҫare të temperaturave për vitet e matur në zona të
ndryshme nëpër të cilat kalon pellgu ujëmbledhës i lumit Ishëm 1965-1990

Reshjet
Sasia vjetore e reshjeve luhatet nga 996.2 mm për Stacionin e Likmetaj, 1219.2 mm
për Stacionin Tiranë në 1264.6 mm për Stacionin e Larushkut, 1163 mm për stacionin
e Mamurrasit nga të cilat rreth 82% në gjysmën e ftohtë e 13.0% në gjysmën e
ngrohtë të vitit. Në tabelen e mëposhtme jepet ecuria e vlerave mesatare shumëvjeҫare
të rreshjeve për periudhen 1965-1990 për këto katër stacione dhe grafiku përkatës. Siҫ
shihet nga grafiku sasitë më të vogla dhe më të mëdha të rreshjeve vërehen në muajt
përkatësisht Korrik në vlerën 27.7 mm për Stacionin Likmetaj dhe Nëntor në vlerën
207.6 mm për stacionin e Krujës.
Tabela 2.1 Vlerat mesatare shumevjecare te rreshjeve per vitet 1965-1990
Stacioni

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Shuma

Tirane.a.

129.4

118.9

121

103.1

88.2

66.8

40.8

50.5

83.2

107

164.2

146.1

1219.2

Larushk

145.3

115.1

129.1

112.5

82.4

64.8

37.9

51.7

75.6

115.6

178.3

156.3

1264.6

Likmetaj

117.9

96

97.6

98.5

59.8

59.3

27.7

50.3

62.4

103.2

151

121.9

996.2

Mamurras

135.1

102.3

101

104.1

74.1

58.6

39.1

61.2

81.7

123.4

159.2

123.9

1163.7

Kruje

183.2

152.4

168.7

149.4

115

89.7

53.6

70.4

93.9

142

207.6

191.4

1617.3

Në figurën e mëposhtme jepet ecuria e vlerave mesatare shumëvjeҫare të rreshjeve për
pesë Stacionet e mësipërme për periudhen 1965-1990 nga ku vihet re qartë, që
stacioni i Krujës paraqet vlerat më të larta si minimale ashtu edhe ato maksimale
(Vako, 2007).
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Figura 2.2 Ecuria e vlerave mesatare shumëvjeҫare të rreshjeve për vitet 1965-1990

Lagështia
Lagështia e ajrit gjatë vitit luhatet në kufirin nga 73% deri në 79% , ndërsa vlëra
mesatare vjetore e lagështirës është 76%.(Vako, 2007).
Era
Shpejtësia mesatare e erës varion nga 4.4 m/s (Qershor) deri 5.7 m/s (Shkurt), vlera
mesatare vjetore arrin 5.1 m/s. Shpejtësia mesatare më e madhe gjatë gjithë vitit
vrojtohet sipas drejtimeve NE (5.9 m/s) dhe NE (5.5 m/s). Shpejtësia maksimale e
regjistruar ka arritur vlerën 24 m/s. (Vako, 2007).
Hidrografia
Karakteristika kryesore hidrologjike e zonës së pellgut ujëmbledhës të lumit Ishëm
(Figura 2.3; 2.9), përcaktohet nga lumi Ishëm, i cili përshkon gjithë luginën me degët
e tij: Lana, Tirana, Tërkuza të cilet në fshatin Larushk formojnë lumin Gjola. Më tej
lumi Zezë së bashku me Lumin Gjola në fshatin Bilaj formojnë Lumin Ishëm, të cilit
në afërsi të derdhjes për në Detin Adriatik, i bashkohet edhe lumi Droja. Në pjesën
veriore lumi Ishëm ndërpret tërthorazi pellgun ujëmbajtës kuaternar duke paraqitur
njëkohësisht mbylljen ose konturin verior të tij. Rrjedhja sipërfaqësore e ujit të pellgut
ujëmbledhës karakterizohet nga një modul rrjedhje prej 31-43.8 l/sek/km2 për pjesën
qëndrore, veriore dhe 29.3-35 l/sek/km2 për pjesën jugore të rajonit (Eftimi, 1989).
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Figura 2.3 Harta hidrografike3 e Rajonit Tiranë – Ishëm; Shkalla 1: 50 000

Ing. Entela VAKO

Gjeomorfologjia
Rajoni Tiranë - Ishëm ndërtohet nga depozitime terrigjene të paleogjenit, neogjenit
dhe kuaternarit, të cilat ndryshojnë trashësine e tyre nga krahu lindor në atë
veriperëndimor (Figura 2.9). Në bazë të studimeve më të fundit stratigrafike,
depozitimet më të vjetra të bazamentit të pellgut Tiranë-Ishëm, emërtohen si
tortonian.
Depozitimet e tortonianit që ndërtojnë pjesën perëndimore dhe lindore, në një masë të
konsiderueshme edhe në pjesën jugperëndimore të rajonit, pësojnë ndryshime në
shtrirje e në vertikalitet dhe kudo që ato zhvillohen, vendosen transgresivisht mbi
burdigalianin duke pasur si bazë transgresioni gëlqerorët litotamnikë.
Në ndërtimin gjeologjik të ultesirës në fjalë brenda rajonit të studiuar nga depozitimet
që dalin në sipërfaqe në ato të hapura me pus-shpime, marrin pjesë kryesisht
3

ISHGJ, Tiranë
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depozitimet e eratemit mesozoik dhe atij kenozoik duke filluar nga sistemi kretak,
paleogjenik deri në ato të kuaternarit, të cilat sipas përbërjes litologjike mund të
klasifikohen në katër grupe: Formacioni karbonatik, Formacioni flishor dhe flishoidal,
Formacioni mollasik, Formacionet kuaternare (Kabo, 1990 – 1991; Shehu et al, 1990;
Eftimi, 1998, Carla & Montgomery, 1992).
Në përgjithesi pellgu ujëmbajtës Tiranë - Ishëm formohet nga depozitime të
shkëmbinjve kompakte dhe nga depozitime të shkembinjve të shkrifët porozë, të cilët
kushtëzojnë edhe dallimin esencial të komplekseve hidrogjeologjike të pellgut.
Kështu, pellgu ujëmbajtës Tiranë-Ishëm përfaqëson një depresion të mbushur me
depozitime kuaternare kryesisht zhavorre e më pak zhure (Sektori Adriatik), me
mbulese suargjile, surera e argjila plastike sidomos me rritjen e trashësisë së saj në
zonën Fushë-Krujë - Ishëm.
Bazamenti i depozitimeve kuaternare si dhe anët e gjithë depresionit janë depozitimet
e tortonianit me suita argjilore e ranore ku poshtë tyre, në krahun lindor dhe në
sipërfaqe, janë gëlqerorët e kretak-paleogjenit (Figura 2.9).
2.2 Të dhëna fiziko – gjeografike mbi pellgun ujëmbledhës të Lumit Erzen
Relievi
Ujëmbledhësi i lumit Erzen (Figura 2.5) shtrihet nga zonat malore në lindje dhe në jug
të Tiranës deri në kodrat perëndimore dhe fushore përgjatë bregut të Adriatikut, midis
Tiranës dhe Durrësit, dy qytetet më të mëdha në Shqipëri. Lumi Erzen shtrihet nga
zona e Gurakuqit me një lartësi prej 1300 m mbi nivelin e detit deri në detin Adriatik
në Gjirin e Lalzit pranë Durrësit (Dalipi, 1990).

Figura 2.4 Pamje e Lumit e Erzen dhe basenit të tij ujëmbledhës, zona e Pëllumbasit (Foto: E.
Keçi)
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Pellgu i lumit Erzen mbulon një sipërfaqe prej rreth 760 km2, me një gjatësi të
përgjithshme të linjës kryesore rreth 110 km dhe një lartësi mesatare të pellgut në
rreth 440 m mbi nivelin e detit. Në mënyrë konvencionale lumi Erzen klasifikohet
zakonisht së bashku me lumin Ishëm në të njëjtin pellg, i cili është një nga gjashtë
ujëmblëdhësat kryesorë të lumenjeve të Shqipërisë. Pjerrësia mesatare e shtratit të
lumit Erzen është rreth 0,6% ndërsa pjerrësia mesatare e bankinave të lumit është
rreth 2,6%. Lumi Erzen në pjesën e sipërme ka karakteristikat e një lumi malor me
intensitet më të lartë të rrjedhës, ndërsa pas ngushticës Skorana, lumi kalon në një
zonë kodrinore e fushore deri në derdhjen e tij në det. Në pjesën e sipërme të Erzenit,
ku relievi është i pjerrët, shtrati i lumit është i ngushtë dhe me një pjerrësi të madhe.
Diametrat e gurëve të lumit arijnë 1 m dhe më shumë. Pas kryqëzimit me degën e parë
malore në lumin Erzen, diametri i gurëve reduktohet në 20-30 cm. Pas kalimit të
ngushticës Skorana, gurët lumorë kanë diametra 60-10 cm dhe depozitimet ranore
bëhen të dukshëm (Dalipi, 1990).
Klima
Pellgu i lumit Erzen është i vendosur në zona të ndryshme klimatike për shkak të
formës së tij, të zgjatur nga lindja në perëndim. Zonat klimatike në të cilat përfshihet
ky rajon janë: klima e ultësirës mesdhetare (nga grykë- derdhja e Erzenit deri në
zonën e Mulletit), klima mesdhetare kodrinore (e cila shtrihet deri në zonen e
Kllojkës), dhe klima mesdhetare para-malore (me shtrirje shtrirje nga Kllojka deri në
burimin e Erzenit në zonën Shëngjergjit).
Parametrat mesatar klimatik janë në vlera relativisht të krahasueshme me ato të
parametrave kryesor vjetor të temperaturës dhe reshjeve, me dallime të vogla në lidhje
me madhësinë. Temperatura kryesore vjetore dhe vlerat e reshjeve kryesore vjetore në
zonën bregdetare, kodrinore dhe atë malore janë, përkatësisht, 160C ne 1000 mm,
140C në 1500 mm dhe 12-130C në 2000-2500 mm. Vlerat minimale dhe maksimale të
reshjeve janë, përkatësisht, për zonën bregdetare rreth 640 mm dhe 1540 mm, për
zonën kodrinore rreth 850 mm dhe 1670 mm dhe për zonën malore rreth 970 mm dhe
3500 mm (SGIspa, MM, 2010).
Regjimi lumor
Regjimi lumor i ujit është tipik mesdhetar, i karakterizuar nga ndryshueshmëri e lartë
me derdhje maksimale në dimër dhe minimale në verë. Si veçori e përgjithshme,
theksohet vlera e shkarkimit kryesor vjetor të pjesës së poshtme të lumit Erzen, që
është rreth 15-20 m3/sec dhe i korrespondon një shkarkimi specifik prej rreth 20
l/sec/km2. Shkarkimi maksimal i regjistruar ndonjëherë është rreth 960 m3/sec në
Ndroq (1966) dhe 1100 m3/sec në Sallmonaj (1966), ndërsa ai minimal mund të jetë
më i ulët se 1 m3/sec. Ujërat e lumit Erzen janë me mineralizim të ulët, te tipit
bikarbonat-kalcium. Mineralizimi mesatare i përgjithshem i lumit Erzen është rreth
300-350 mg / l. Prurjet e lumit Erzen i binden ligjësisë së shtimit të prurjeve nga
rrjedhja e sipërme në atë të poshtme. Prurjet në shtrat reflektojnë shumë shpejt shirat,
që bien në pellgun ujëmbledhës të lumit. Ne zonën Arbanë vërehet një pakësim i
prurjes, gjë që tregon për rrjedhje anësore nga aksi i lumit ose për marrjen në sasi të
madhe nga lumi për qëllim të përpunimit industrial të inerteve nga pika e përpunimit
të tyre e ndodhur në afërsi të kësaj pike ose për qëllime vaditje (SGIspa, MM, 2010;
Pano, 1984).
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Gjeologjia
Modeli gjeologjik është i një rëndësie të veçantë nga këndvështrimi hidrologjik
(Figura 2.9), sepse ky shkakton mbledhjen e ujërave freatik të nëntokës, të cilat
shërbejnë si burim ushqimi për lumenjtë në periudha të ndryshme të vitit.
Erzeni ka origjinën e tij në zonën ku Mirdita vjen tërthor me Krastën dhe pjesërisht në
depozitimet fundore te tij. Në zonën ujëmbledhëse të Erzenit, në veri të Kërrabës, ka
gëlqeror të Kretakut dhe pjesërisht depozitime ranoro-argjilore të Tortonianit në
drejtim të rrjedhes. Pranë Ndroqit, shkëmbinjtë argjilore-ranore-karbonatik të
Neocenit mund të gjenden dhe në pjesën e poshtme ku ka depozita të kuaternarit.
Akuiferi i Erzenit përfaqësohet nga depozitime zhavorore të terracave aluviale të
lumit Erzen nga Bërzhita deri në rrafshinën e fushës së Shijakut e ultësirën bregdetare
të fushës së Durresit. Zhavoret e terracës lumore kanë trashësi të vogël, që varion nga
2-3 m deri 6-7 m. Ujëmbajtja e tyre është mesatare, prurja e shpimeve është Q=2-5
l/sek. Shtresat me përshkushmeri më të madhe janë ato të fushës së Shijakut. Shtresa
ka trashësi 7-7.5 m dhe shtrihet në thellësinë 25-35 m. Ujërat nëntokësore janë të tipit
subartezian. Në fushën e Durrësit kanë përhapje shtresat me përshkueshmëri të vogël
të përfaqësuara nga rërë, subrëre, zhure të mbuluara nga subargjila e rëra. Më të
rëndesishme janë terracat e Erzenit dhe sektori Hardhishtë-Rreth (Dalipi, 1990;
SGIspa, MM, 2010).
Hidrogjeologjia
Nga këndvështrimi hidrogjeologjik, pellgu ujë mblëdhës i lumit Erzen karakterizohet
nga ndryshime të ndjeshme si pasojë e kapaciteteve të ndryshme ujë mbajtëse të
formacioneve litologjike si edhe kushteve të ndryshme hidromekanike dhe
hidroninamike të shtresave ujëmbajtëse. Shtresat ujëmbajtëse litologjike shtrihen në
gjashtë zona hidrogjeologjike (Figura 2.9).
Zona e Malit me Gropa përbëhet nga gëlqerorët e Triasikut, në të cilat gjënden burime
të mëdha me cilësi të mirë të ujërave.
Zona e Krastës, përbëhet kryesisht nga formacione flishore, shumë të varfër në ujëra
nëntokësorë.
Zona e Dajtit përbëhet kryesisht nga dolomite te Kretakut dhe shtresa gëlqerorësh të
Paleocenit, nga ku burojnë sasi të konsiderueshme uji.
Zona e Tiranës përfaqëson një basen ujëmbledhës në të cilin dallohen tre sisteme
ujore nëntokësorë: ai i Kretak-Paleocenit ka të bëjë me struktura të thella që
përmbajnë vlera të larta të mineralizimit të ujërave nëntokësorë; sistemi ujor
nëntokësor i Tortonianit përbëhet kryesisht nga shtresa ranoro-shkëmbore të
ndërthurura me shtresa argjilo-shkëmbore; sistemi ujor nëntokësor i Kuaternarit
përbëhet kryesisht nga zhavore apo shtresa zhavoro-argjilore të shtrira në një plan,
përgjithësisht me sasi të konsiderueshme të ujërave nëntokësorë.
Zona e Erzenit, gjithashtu përfaqëson një pellg artesian që në përgjithësi përbëhet nga
ujëra të një cilësie të dobët dhe të ndryshuesheme, kryesisht në formacionet
konglomeratik-ranoro-shkëmbor të Pliocenit e në depozitat zhavorore të Kuaternarit
SGIspa, MM, 2010; Pano, 1984).
Hidrografia
Baseni i lumit Erzen mbulon një sipërfaqe prej 760 km2, me një gjatësi totale të
drejtimit kryesor në rreth 110 km dhe një lartësi të pellgut në rreth 440 m mbi nivelin
e detit (Figura 2.5; 2.9).
Bazuar në tiparet morfologjike, rrjedha lumore mund të ndahet në tre seksione:
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Seksioni i sipërm i Erzenit (zona malore), nga burimi (në fshatin Shëngjergj) poshtë
në fshatin Ibë (fshati Ibë është disa km poshtë grykës së Skoranës);
Seksioni i mesëm i Erzenit (mesi i luginës), nga fshati Ibë deri në fshatin Ndroq;
Seksioni i poshtëm i Erzenit (zona e poshtme fushore), nga fshati Nroq në detin
Adriatik (Plazhi i Lalzit), përshkon fushën e gjerë midis Tiranës dhe Durrësit.
Poshtë digës së Skoranës ka shkarkime të përroit të Zallit në të majtë, si dhe përroit të
Farkës në të djathtë. Përrenjtë e Zarranikës, Zhëllimes dhe Pezës derdhen në lumin
Erzen nga zonat kodrinore përgjatë bankinës së majtë, ndërsa nga bankina e djathtë
merr ujë kanali i Tanës. Lumi ka rrjet hidrografik të shtrirë (me prerje horizontale),
me koeficient 2.1 km/km2. Prerja horizontale shkon nga 0,1-0,2 në zonën fushore në
4-5 km/km2 në zonen malore. Zona e sipërme e pellgut ujëmbledhës ka një reliev
shumë të thyer me burime uji të shumta atje ku gëlqeroret janë në kontakt me flishet.
Energjia e relievit, e cila përfaqeson rritjen e lartësisë (m) për çdo km, varion nga zero
në zonën fushore deri në 400-500 m në zonën e sipërme të rrjedhës (SGIspa, MM,
2010).
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Figura 2.5 Harta gjeologjike4 e basenit ujor të Lumint Erzen

4

SGI Studio Galli Ingegneria SpA; Qëndra për Kërkim dhe Zhvillim, Shqipëri
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Figura 2.6 Harta hidrogjeologjike5 e basenit ujor të Lumint Erzen

5

SGI Studio Galli Ingegneria SpA; Qëndra për Kërkim dhe Zhvillim, Shqipëri
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Toka
Për shkak të ndryshimeve të mëdha në faktorët pedogjenikë dhe veçanërisht relievit,
mbulesës bimore dhe të klimës, territori hidrografik i Erzenit ka diversitet të mbulesës
tokësore. Zona malore e territorit hidrografik të lumit Erzen përbëhet kryesisht nga
shtresa karbonatike-humusore me gjerësi të vogël mbi shkëmbinj gëlqerorë (Mali me
gropa). Uji kalon lehtësisht ndërmjet tyre, dhe kur arrin në shkëmbinj gëlqerorë bazë,
depërton nëpër të çara e shërben si burim i ujërave nëntokësorë, karakteristikë kjo, e
veçantë e rrjetit hidrografik të zonave karstike. Në zgjerimet pranë livadheve malore,
ka rripa toke të errëta gri dhe gri-kafe. Karakteristika kryesore e këtyre tokave është
aftësia e tyre për të grumbulluar ujë, sidomos në periudhën e ngrohtë të vitit, ku
filtrimi poshtë në shtresat argjilore të tokës është më i lehtë. Kjo dukuri rrit rrjedhjen e
ujërave nëntokësorë. Në dimër dhe pranverë, për shkak të niveleve të larta të
lagështisë, këto toka janë më pak të depërtueshme. Tokat-gri të errëta, të cilat janë
formuar mbi shtresat argjilore nën livadhet malore kanë koefiçient të ulët të filtrimit
edhe gjatë rrebesheve. Gjatë periudhës së nxehtë të vitit, përrenjtë që derdhen mbi
këto toka janë të thatë. Shtresat kafe dhe gri-kafe të tokës shtrihen nën zonat gri-kafe.
Në përgjithësi, ato kanë përbërje të njëjtë dhe shtrihen në të njëjtën thellësi si zonat
ujëmbledhëse ngjitur me to. Zona bregdetare dominohet nga toka aluviale e kripur.
Brigjet e lumit janë formuar në shtresa. Tokat janë ranore dhe argjilore (me rërë lumi).
Këto lloj tokash kanë ndikim negativ në rrjedhën lumore, për shkak të gjireve lumore,
që krijojnë dhe pjerrësisë së vogël të shtratit lumor (SGIspa, MM, 2010).
2.3 Mbulesa bimore dhe lidhja me basenin ujor të lumenjve Erzen dhe Ishëm
Nga pikpamja fitoklimatike zona e studimit në lumin Erzen dhe Ishëm shtrihet në
brezin e pyjeve dhe shkurreteve mesdhetare. Ajo karakterizohet nga një diversitet
habitatesh dhe komunitetesh bimore, të tilla si vegjetacioni i shtretërve të lumenjve,
vegjetacioni ligatinor i ujrave të ëmbla ose i stadeve të ndryshme të degradimit të
shtretërve lumorë (Mullaj et al; 2007).
Rrjedha e lirë e lumit Erzen dhe Ishëm nëpërmjet një mozaiku habitatesh, që krijon si
rezultat i aspekteve të ndryshme të vetë rrjedhës së ujit (ujra të qeta, xhepa, ujra të
rrëmbyera, vende shkëmbore apo zhavorrore) favorizon biodiversitetin apo ofron
mjedise për një shkallë më të gjerë organizmash. Habitatet ujore, ligatinat e ujrave të
ëmbla dhe pyjet aluvionale përgjatë tij përfaqësojnë qëndra me diversitet të lartë si në
drejtim të florës ashtu edhe të faunës. Krahas vlerave të mësipërme, këto habitate
shërbejnë dhe si vendstrehim i një numri të konsiderueshëm llojesh të faunës ujore
dhe burim ushqimi, shtimi dhe riprodhimi të tyre. Habitatet ujore janë jetike për
tërësine e faunës të zonës, sepse secila prej tyre e ka të domosdoshme përdorimin e
përhershëm apo të përkohshëm të rezervave ujore (Mullaj et al; 2007).

6

SGI Studio Galli Ingegneria SpA; Qëndra për Kërkim dhe Zhvillim, Shqipëri
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Figura 2.7 Brez pyjor riparian përgjatë lumit Erzen i dominuar nga rrapi (Platanus orientalis)
Ndroq/Shijak (Foto. E. Keci)

Tipet e habitateve te lumenjve Erzen dhe Ishëm janë lehtësisht të dallueshëm në dy
tipe habitatesh: habitate ngushtësisht ujorë/akuatik, që jetojnë në shtratin lumor dhe
ata të bregut/riparian lumor që rriten përgjatë brigjeve lumore. Shumica e florës ujore
përbëhet nga alga dhe bimë më të larta, të cilat qëndrojnë në mjedise me lagështirë
dhe ndonjëherë edhe tërësisht të zhytura, ndonëse përkohësisht. Bimët ujore varen nga
mjedisi lumor dhe egzistenca e tyre influencohet nga shumë faktorë, të tillë si
periudha e zhytjes, niveli i akuiferit, forca e rrymës, përbërja e shtratit lumor dhe
transparenca e ujit. Disa bimë janë tërësisht të zhytura, ndërsa të tjera kanë të zhytura
vetëm rrënjët në shtratin lumor dhe zhyten në varësi të thellësisë së ujit (Mullaj et al;
2007).
Disa nga këto alga janë mikroskopike, diatomeae dhe chyanophyceae. Ku shpejtësia e
rrymes në lumë reduktohet dhe uji është i qetë, shtrati ujor dominohet nga lloje të
ndryshme algash, gjithashtu shoqërime bimore të shtratit ujor të dominuara nga Chara
sp. dhe bimë më të larta të dominuara nga kallamishtet (Phragmites australis), dhe
xunkthet (Typha) (Mullaj et al; 2007).
Vegjetacioni riparian/bregor përfshin shkurret dhe llojet arboreal (shelgjishtet, plepat,
vërrite, etj.), të cilët janë gjendur në zona midis bimëve ujore dhe llojeve të tjera ujore
larg nga lumi. Ato janë lloje higrofile, rrënjët e të cilave janë të lidhura me akuifere
nënujorë. Pyjet ripariane/bregore ose ato aluvionale, përgjithësisht janë në zona me
dru të vendosura në dhera të lagësht, të cilët mbulojnë brigjet lumore dhe zonat e
zhytura përkohësisht në ujë për shkak të përmbytjeve (Mullaj et al; 2007).
Vegjetacioni i brigjeve të lumenjve (vegjetacioni riparian) ku nuk ka ndërhyrje të
faktorit antropogjen, përfaqëson një nga tipet e vegjetacionit më të pasura nga
pikpamja floristike. Në varësi të shkallës së përmbytjes dhe tolerancës së llojeve ndaj
përmbytjeve, ky tip vegjetacioni përfaqësohet nga një seri vertikale tipesh bimësie apo
një seri suksesionale që fillon me pyjet aluvionalë në majë të dominuara në katin
drunor nga specie të tilla si Platanus orientalis, A. glutinosa, të pasura me një bimësi
barishtore, të ndjekur nga seria e dominancës së shkurreve të gjinisë Salix,

26

Vlerësimi sistematiko-ekologjik i përbërjes së makrozoobentosit në lumenjtë Erzen e Ishëm dhe
basenet e tyre ujëmbledhës si dhe përcaktimi biologjik i cilësisë së ujit të këtyre lumenjve bazuar në
përdorimin e makroinvertebrorëve bentikë si bioindikatorë

graminaceve të tipit Phragmites australis, Typha angustifolia dhe T. latifolia, si dhe
llojeve amfibe dhe ujore në cekëtirat e lumenjve (Mullaj et al; 2007).
Uëjrat që rrjedhin nga pjesët e sipërme të lumit, në drejtim të rrjedhës së poshtme të
tij janë shpesh bartës të farave të llojeve të ndryshme dhe në këtë mënyrë ato bëhen
përhapëse të tyre. Krahas farave, ujrat bëhen shpesh edhe transportues të lëndëve
organike dhe sedimenteve nga rrjedha e sipërme drejt depozitimit të tyre në rrjedhën e
poshtme. Lumi periodikisht, në varësi të prurjeve, përmbyt apo liron nga përmbytjet
brigjet e tij (zonat ripariane). Gjatë përmbytjeve brigjet e lumit pasurohen me
nutrientë dhe sedimente, që ndikojnë në zhvillimin dhe rritjen e produktivitetit të
bimësisë. Lënda organike e transportuar që përfundon në fundet e lumenjve luan një
rol të rëndësishëm në zinxhirin ushqimor ujor. Permbytjet shoqërohen gjithashtu me
erozion të tokave përreth, me shkuljen e bimëve apo drurëve duke zhdukur apo krijuar
habitate të reja në mënyrë të vazhdueshme përgjatë gjithë gjatësisë së lumit. Kjo
ndalon llojet dominante të fitojnë një status superior mbi llojet e tjera me aftësi më të
ulët ndaj konkurrencës apo të kenë mundësinë e krijimit të shoqërimeve
monodominante. Rezultati final është një vegjetacion i pasur në shoqërime bimore
(Mullaj et al; 2007).
Përbërësit kryesorë të pyjeve aluvionale nё zonёn e studimit tonë janë: rrapi (Platanus
orientalis), plepi i bardhë (Populus alba), shelgu i bardhë (Salix alba), shelgu i
purpurt (Salix purpurea), vërriu i zi (Alnus glutinosa), etj (Figura 2.8). Në rajonet ku
ujërat kanë një rrjedhje më të shpejtë dhe ku substrati ka karakter zallishtor vihet re
një dominancë e shoqërimeve me Platanus orientalis (Figura 2.8; 2.7), ndërsa në ujra
me rrjedhje më të qetë dhe ku substrati është i tipit lymor marrin përparësi apo
dominojnë shoqërimet me Alnus glutinosa, Salix alba, etj. (Mullaj et al; 2007).
Në katin shkurror tё kёtyre pyjeve me vlera të larta të sasi-mbulesës janë llojet: Rubus
ulmifolius, Crataegus monogyna, Tamarix dalmatica, etj. Karakteristikë për këtë
shoqërim është edhe prania e lianave të shumta, që shpesh e bëjnë të pa mundur
kalimin; ndёrsa kati barishtor mё shpesh dominohet nga Equisetum palustre, Lythrum
salicaria, Mentha aquatica, Typha angustifolia (Figura 2.8), Alisma plantago
aquatica, Phragmites australis etj. Në katin barishtor në vende me shkallë të lartë të
ndërhyrjes antropogjene me përhapje më të madhe paraqiten specie të tilla si
Dittrichia viscosa, Rubus ulmifolius (Mullaj et al; 2007).
Në vendet me rrjedhje të ngadalshme, në xhepa apo vende, që përmbyten kohë pas
kohe apo të ashtuquajtura ligatina shoqërimi më kryesor është ai me kallamishten
(Phragmites australis). Ne këtë shoqërim llojet shoqeruese me vlera të larta të sasimbulesës përfaqësohen nga: Typha angustifolia, Lythrum salicaria, Cladium
mariscus, Alisma plantago-aquatica (Mullaj et al; 2007).
Në mjedise analoge shpesh shoqёrimi i Phragmites australis i lë vendin shoqёrimeve
me lloje dominante shavarin gjethengushtë (Typha angustifolia) apo shavarin
gjethegjërë (Typha latifolia). Në vende më të ngritura mbizotërojnë lloje të tilla si:
Glyceria plicata, Juncus effusus, Nasturtium officinale, Veronica beccabunga, etj.
Këto shoqërime kanë një përbërje floristike kryesisht të dominuara nga lloje të
familjeve Poaceae dhe Cyperaceae shumë tolerante ndaj lagështisë së tepërt në tokë
dhe luhatjeve të nivelit të ujrave apo fluktuacioneve (Mullaj et al; 2007).
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Ndёrhyrja e faktorit antropogjen, ndotjet dhe hedhja e mbeturinave, e kanë dëmtuar
mjaft këtë florë e bimësi me vlera të larta ekologjike (Mullaj et al; 2007).
Roli, që luan ky lloj vegjetacioni është thelbësor për balancën e lumit: zona e
vegjetacionit riparian funksionon si filtër dhe luan një rol kyҫ në pastrimin e ujit.
Nëpërmjet rrënjëve të tyre bimët ujore janë në gjendje të përthithin materialet ndotës
inorganikë të tilla si, fosfatet, nitratet dhe fertilizuesit e përdorur në bujqësi. Rrënjët e
këtyre bimëve luajnë një tjetër funksion të rëndësishëm: ato mbrojnë brigjet lumore
nga erosioni i shkaktuar nga rrjedhja e ujit (Mullaj et al; 2007). Vërritë dhe
shelgjishtet, për shembull kanë sisteme rrënjore të gjera e të thella, të cilat
konsolidojnë dhe bëjnë rezistente brigjet lumore ndaj forcës së rrymave ujore.
Vegjetacioni i gjetur përgjatë korsive lumore, shpesh i quajtur “korridori i gjelbër”,
siguron hijen e nevojshme për të ruajtur temperaturën e ujit të qëndrueshme.
Temperatura ujore influencon sasinë e oksigjenit të tretur disponibël, nga i cili varen
format e jetës ujore (Mullaj et al; 2007). Gjithashtu variacioni i vegjetacionit krijon
mundësi strehimi për shumë lloje kafshësh, insektesh, shpendësh, reptilësh e
amfibësh. Për më tej, këto zona kufitare ndërmjet ujit dhe tokës kanë vlerë të madhe
ekologjike. Zonat ripariane, kur kalojnë të paprekura dhe lidhin ujin me tokën,
shërbejnë si korridor biologjik, i cili është jetik për faunën e vretebrorëve dhe
invertebrorëve (Mullaj et al; 2007).
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Ulmus laevis

Populus alba

Platanus orientalis

Alnus glutinosa

Salix alba

Typha angustifolia

Figura. 2.8 Lloje karakteristike bimore përgjatë brigjeve të lumenjve Erzen dhe Ishëm (Fotot. A.
Mullaj)
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Figura 2.9 Harta Hidrogjeologjike 7 e pellgut ujëmbledhës Erzen – Ishëm; Shkalla 1: 50 0

7

ISHGJ, Tiranë
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2.4 Medoda e vlerësimit biologjik të makroinvertebrorëve bentikë dhe cilësisë së
ujit në lumenj
2.4.1 Mjetet e punës
Ka disa tipe pajisjesh të nevojshme për monitorimin, ruajtjen dhe identifikimin e
makroinvertebrorëve bentikë. Për të siguruar një kampionim të saktë në vijim po
paraqesim një listë me mjetet e nevojshme.
Rrjetë bentike najloni me
përmasa të vrimave 0.5 mm
Tabaka me përmasa 40x50 cm
Pincetë
Lupë zmadhuese
Etanol 95 %
Shishe qelqi me nxënësi 300 ml
Shishe me nxënësi 50 ml
Lugë e vogël plastike
Kavanoza plastikë me mbyllje
hermetike
Aparat fotografik
Furçë e vogël për pastrim rrjete
Stereomikroskop
Pjatë petri
Çelës përcaktimi i
makroinvertebrorëve
Çizme llastiku për kampionim
Marker

Figura 2.10 Rrjeta e tipit “Kick – net”,
e përdorur për kampionim

2.4.2 Metodika e Kampionimit, monitorimi biologjik
Mënyrat e kampionimit të makroinvertebrorëve dhe metodat të përdorura për
monitorimin e makroinvertebrorëve bentikë janë të larmishme. Metoda më e
zakonshme e kampionimit të makroinvertebrorëve bentikë është ajo nëpërmjet
përdorimit të rrjetës “Kick – net”. Duke marë në konsideratë parimet bazë të
monitorimit sipas Direktivës Europiane të Ujërave, është realizuar kampionimi në dy
lumenjtë, Erzen dhe Ishëm gjatë përiudhës kohore 2011-2012 për lumin Erzen dhe
2012-2013 për lumin Ishëm. Kampionet janë marrë në çdo stinë për secilin lumë sipas
planit kalendarik të mëposhtëm (Tabela 2.2). Kampionimi është kryer në ekspedita
një ditore për çdo lumë. Për çdo lumë janë përzgjedhur tre stacione përgjatë gjatësisë
së tyre.
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Tabela 2.2 Kalendari i kampionimeve për periudhen 2011 – 2013 në lumenjtë Erzen dhe Ishëm
VITI 2011
Sezoni
ERZEN
Dhjetor
Dimër
(2010)
Janar
Shkurt
Mars
Pranverë
Prill
Reshje
Maj
Qershor
Verë
Korrik
Kampion 1
Gusht
Shtator
Vjeshtë
Tetor
Kampion 2
Nëntor
Sezoni
Dimër

Pranverë

Verë

Vjeshtë

VITI 2012
ERZEN

Sezoni
ISHËM

Dimër

Pranverë
Verë
Vjeshtë
-

Dhjetor
(2011)
Janar
Shkurt
Mars
Prill
Maj
Qershor
Korrik
Gusht
Shtator
Tetor
Nëntor

ISHËM

Kampion 3

Kampion 4

Kampion 1

Kampion 2

Kampion 3

VITI 2013
ERZEN
ISHËM
Dhjetor
(2012)
Janar
Kampion 4
Shkurt
Mars
Prill
Maj
ANALIZË
Qershor
Korrik
Gusht
Shtator
Tetor
Nëntor

2.4.3 Stacionet e monitorimit
Stacionet janë përzgjedhur bazuar në shtrirjen gjeografike të dy baseneve ujëmbledhës
dhe lidhjet e tyre me zonat urbane perreth. Është marë në konsideratë gjishashtu edhe
popullimi i banorëve dhe aktivitetet socio-ekonomike të fshatrave përreth stacioneve
të monitorimit. Stacionet e monitorimit të përzgjedhur për lumin Erzen janë:
Arbanë/Mullet, Damjan/Fortuzaj, Ndroq/Shijak (Figura 2.11, a,b,c; Figura 2.12);
ndërsa për lumin Ishëm: Ura e Lanës/ Rinas, Zezë/Fushë-Krujë, Gjuricaj/Sukth
(Figura 2.13, a,b,c; Figura 2.14).

a.
b.
c.
Figura 2.11 Stacionet e kampionimit përgjatë lumit Erzen; a. Arbanë/Mullet, b.
Fortuzaj/Damjan,
c. Ndroq/Shijak
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Figura 2.12 Hatra GIS e stacioneve të monitorimit përgjatë basenit ujëmbledhës të lumit Erzen (Hartë e
përgatitur nga E. Keçi, V. Simixhiu)
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a.
b.
c.
Figura 2.13 Stacionet e kampionimit përgjatë lumit Ishëm; a. Ura e Lanës/Rinas, b. Zezë/FushëKrujë, c. Gjuricaj/Sukth

Emërtimi i stacioneve të monitorimit është bërë me dy emra, ku emri i parë
përfaqëson fshatin mëtë afërt të stacionit dhe emri i dytë zonën nëtë cilën lokalizohet
stacioni i monitorimit. Tabela e mëposhtme paraqet shkurtimisht karakteristikat e çdo
stacioni kampionimi të përzgjedhur në kuadër të këtij punimi.
Tabela 2.3 Karakteristikat e stacioneve të monitornimit në lumenjtë Erzen dhe Ishëm
Lumi Erzen
Lloji i
Shpejtësia
substrati e rrjedhjes
t
së Ujit

Stacioni i
monitorimit

Koordinatat

Arbanë/Mullet

X: 4402053.4
Y: 4571355.4

Guror

Mesatare

Shkurrore

Damjan/Fortuzaj

X: 4394609.0
Y: 4573681.7

Guror

Mesatare

Shkurrore/
barishtore

Ndroq/Shijak

X: 4382120.2
Y: 4574465.0

Guror

Mesatare/ E
ulët

Shkurrore/
barishtore

Ura e Lanës/
Rinas

X: 4391367.0
Y: 4589041.2

Guror

Zezë/FushëKrujë

X: 4393027.2
Y: 4595243,6

Guror

Lumi Ishëm
Mesatare /e
ulët

Mesatare/ e
ulët
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Bimësia
Breglumore

E lartë/
Shkurrore/
barishtore

Nuk ka

Aktiviteti
Socio –
ekonomi
k
Pikë
inertesh

Komente

Restorant
e të vegjël
dhe shtëpi
të fshatit
Damjan
Punime
hidraulike
Peshkim
Pak
restorante

Stacioni
është pak i
distancuar
nga qëndra
e banuar
Uji i lumit
në këtë
zonë i
përdorur
për ujitje
Ndodhet
pas
Ndroqit;
Shtëpi
përreth

Stacioni
ndodhet
larg
qëndrave
të
banuara;
ka
restorante
/bare në
afërsi
Stacioni
ndodhet

Uji i lumit
përdoret në
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në qëndër
të banuar;
rrethohet
në të dy
anët nga
shtëpi të
banuara

Gjuricaj/Sukth

X: 4384976.6
Y: 4600067.7

Zhavorr/l
ymor

Mesatare

E lartë/
shkurrore/
barishtore

Stacioni
është në
qëndër të
banuar

ndërtimet
në proçes;
fëmijë të
vegjël
lahen gjatë
stinës së
verës;
Kohët e
fundit të
dy anët e
shtratit
lumor janë
veshur me
beton.
Sasi e
konsiderue
shme
shtëpish
dhe
ndërtime të
proçes

Për grumbullimin e materialit u referuam metodave të sugjeruara nga Campaioli et al.
1994; Dowing & Ringler (1984). Rundle et al. (2002); Horning & Pollard J. (1978);
Lenat (1998); Cardoso et al. (2005). Nisur nga këto metoda u pëzgjodh rrjeta bentike
me hapësirë 0.5 mm të vrimave (kick – net). Rrjeta përbëhet nga një kornizë druri
(hekuri) katërkëndore, e cila lidhet me një dorezë të lëvizshme. Në kornizë kapet
rrejta e najlonit me thellësi rreth 60 cm. Rrjeta përbëhet nga hapësira 0.5 mm. Gjatë
ndërtimit të rrjetës u ruajt një përmasë standarte e sipërfaqes së saj në përputhje
dhe me objektin e qëllimin e punës.
Kampionimi i makroinevertebrorëve shkakton dëmtim të makroinvertebrorëve dhe të
habitatit të tyre, por ky efekt duhet mbajtur në minimum. Për këtë edhe kampionimi
realizohet një herë në çdo stinë. Hyrja në lumë bëhet vetëm nga një person,
maksimumi dy për të evituar dëmtimin e habitatit.
Marja e kampioneve u krye në të dy lumenjtë në kushte normale të tyre në çdo stinë
dhe vendi i kampionimit është rastësor brenda stacionit të përcaktuar më parë. Për cdo
stacion janë marë tre kampione bentosi, përkatësisht për stacionet e të dy lumenjve.
Kampionimi u realizua me ndihmën e rrjetës bentike të vendosur në fundin lumor
në pozicionin vertikal, në një thellësi rreth 45-60 cm. Në substratin përpara rrjetës në
një largësi jo më shumë sesa 1m u gërmua me këmbë substrati i lumit.
Në marrjen e kampioneve është treguar kujdes në mos shkaktimin e turbulencave
ujore gjatë hyrjes në lumë e gjithashtu gjatë futjes në rrjetë të masës bentike të pa
dëmtuar. Ne rastin e fundeve baltorë apo ranorë materiali pastrohet po aty përpara se
të kalohet në kavanozat plastikë. Gjithashtu përpara se të ruhet materiali pastrohet që
në rrjetë nga gurat e papastërtitë e tjera.

43

Vlerësimi sistematiko-ekologjik i përbërjes së makrozoobentosit në lumenjtë Erzen e Ishëm dhe basenet e tyre
ujëmbledhës si dhe përcaktimi biologjik i cilësisë së ujit të këtyre lumenjve bazuar në përdorimin e
makroinvertebrorëve bentikë si bioindikatorë

Figura 2.14 Hatra GIS e stacioneve të monitorimit përgjatë basenit ujëmbledhës të lumit Ishëm (Hartë e
përgatitur nga E. Keçi, V. Simixhiu)
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Figura 2.15 Momente nga kampionimi; Lumi
Erzen

Pas kampionimit materiali i pastruar nga papastërtitë kalohet në kavanoza plastikë,
hermetikë e sterilë duke i shtuar alkool 95%. Në çdo kavanoz shënohet data dhe vendi
i kampionimit. Pas kësaj proçedure rrjeta pastrohet me ndihmën e furçës dhe më pas
kryhet transporti i materialeve në laboratorin e zoologjisë, ku bëhet përcaktimi i
kampioneve me anë të çelësave përkatës dhe stereomikroskopit. Kampionet e marra
në vende të ndryshme ruhen dhe analizohen të ndarë nga njëri – tjetri Campaioli et al.
(1994); Dowing & Ringler (1984). Rundle et al. (2002); Horning & Pollard (1978);
Lenat (1998); Cardoso (2005).

Figura 2.16 Momente nga kampionimi; Lumenjtë Erzen & Ishëm
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2.4.4 Identifikimi i grupeve të makroinvertebrorëve bentikë
Në laborator bëhet selektimi i secilit kampion duke pastruar sërisht mostrat e marra
dhe veçuar makroinvertebrorët me sy të lirë dhe me lupë zmadhuese nga pjesa tjetër e
substratit lumor. Makroinvertebrorët e veçuar kalohen në shishe me përmasa më të
vogla, ku ruhen në alkool 95%. Më pas identifikohen llojet për secilin kampion me
anë të stereomikroskopit dhe të çelësave të përcaktimit. Të gjitha të dhënat e marra
nga proçesi i përcaktimit ruhen në version elektronik. Gjatë përcaktimit të llojeve iu
referuam dhe publikimeve të autorëve të ndryshëm si Wallace & Wallace (2003);
Edington & Hildrew (2005); Hickin ( 1967); Macan (1994); Hynes (1993); Tachet et
al.1980. Cao, Barl & Williams (1997); Parker & Salansky (1998); Sansoni (1998). Për
përcaktimin e grupeve në nivelin e familjeve u ndihmuam nga elementë tipikë, që
karakterizon secilin grup sistematik.

Figura 2.17 Përcaktimi i makroinvertebrorëve bentikë. Identifikimi i llojeve bentikë me anë të
Stereomikroskopit dhe çelësave përkatës
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2.5 Metoda e përpunimit statistikor të të dhënave
Testi Mann – Whitney ose Testi U
Testi Mann-Whitney ose U Test përdoret për të vlerësuar diferencën ndërmjet
shpërndarjes së dy popullimeve, nëqoftëse kampionaturat janë mare në mënyrë të
rastit dhe të pavarura, dhe nese ka të paktën një shkallë renditje .
Testi Mann-Whitney është testi alternativ i testit të Studentit (më i përdorur i në
literaturë). Testi i Studentit përdoret kur plotësohen supozimet së kampionaturat e dy
grupeveqë krahasohen kanë shpërndarje Normale dhe varianca e tyre është e
barabartë.
Në rastet e krahasimit të dy kampionaturave me një numër shumë të vogël
elementësh, dhe për më tepër që nuk ja njohim shperndarjen (Normale) përdorimi i
Testit Mann-Whitney është plotësisht i justifikuar.
Hipoteza zero ose fillestare: Popullimet nga të cilat janë nxjerrë dy kampionaturat
janë identike
Hipoteza alternative: Këto dy popullime nuk janë identike.
Theksojmë që kjo nuk është me testimin e diferences ndërmjet dy mesatareve të
popullimeve, meqënëse dy shpërndarjet mund të kenë të njëjtën mesatare, por mund të
jenë ne forma krejtësisht të ndryshme. Rrjedhimisht teorikisht është e mundur për të
marë një rezultat statistikisht signjifikant me U Test (Testi Mann-Whitney) edhe kur
mesataret janë të njëjta.
Llogaritja:
Shënojmë me Na numrin e vlerave të grupit të parë
Shënojmë me Nb numrin e vlerave të grupit të dytë
1. Renditen vlerat nga më i vogli tek më i madhi (duke patur parasysh se në këtë
renditje vlera i takon nje grupi që e quajmë A dhe B)
2. Mbledhim pozicionet e vlerave të renditura të grupit p.sh. A. e shënojme këtë
shumë me Ta.
3. Llogaritim statistikën Uobs Mann-Whitney
Uobs = Na.Nb + Na( Na+1)/2 – Ta
Vlerën e llogaritur Uobs e krahasojmë me vlerën tabelare të Mann-Whitney për
çiftin e vlerave Na dhe Nb
Shembull:
Dimër

Ceratopogonidae

42

16

7

Pranverë

Ceratopogonidae

0

0

0

Na=3 (Dimër);

Nb =3 (Pranverë)

Renditim:
0,0,0,7,16,42
Ta= 1+2+3 = 6
Uobs= 3*3 +3*(3+1)/2 – 6
Uobs = 9
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Shikojmë vlerën tabelare të Mann-Whitney për çiftin (3,3) që është (0,9)
Meqenese vlera jonë e llogaritur doli 9; kjo nuk bie brenda intervalit (8,9) pra
hipoteza e ndryshimit të mesatareve nuk mund të hidhet poshtë.
2.6 Metoda e përcaktimit të Koefiçientëve Biologjikë
Për të dy lumenjtë është kryer edhe vlerësimi analitik i të dhënave, duke bërë
llogaritjen e indekseve të ndryshëm biologjikë, për klasifikimin e ujit të lumenjve
Erzen dhe Ishëm. Indekset e përllogaritur për lumin Erzen paraqiten si vijon.
EPT
Indeksi EPT është përcaktuar sipas densitetit. Ai përfaqëson numrin e llojeve në një
kampion, përgjithësisht nëpërmjet rendeve më sensitivë ndaj mjedisit, Ephemeroptera,
Plecoptera dhe Trichoptera.
Llogaritja: EPT përfaqëson numrin e familjeve të identifikuara për tre rendet
sensitive (E paraqet numrin e familjeve të rendit Ephemeroptera, P paraqet numrin
e familjeve të rendit Plecoptera dhe T paraqet numrin e familjeve të rendit
Trichoptera (Wallace et al. 1996; Voeiz et al. 2001; EEA, 200696-107; 2007).
Bazuar në vlerën e EPT ekosistemi ujor lumor klasifikohet në bio-klasën përkatëse.
Tabela 2.4 Bioklasifikimi sipas vlerës së EPT-së (Bode et al .1995; 1997)
EPT

<2

2-5

6-10

> 10

Cilësiae ujit

I ndotur

I pastër

Cilësi e mirë

Cilësi e shkëlqyer

EPT-BI
Indeksi Biotik sipas taksoneve Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera. Ai bazohet në
vlerën e tolerancës të secilit nga taksonet e përmendur, si edhe densitetin për çdo
takson.
Llogaritja: [EPT – Indeks Biotik = (TV x D) : Densitet] (Schmiedt et al.1998;
Somers et al.1998); Ku TV paraqet vlerat e tolerancës për familjet që përbëjnë
grupimin EPT, D është densiteti i çdo familjeje dhe Densitet është shuma totale e
densiteteve. Bioklasifikimi bazuar në vlerën e Indeksit biotik jepet në tabelën e
mëposhtme.
Tabela 2.5 Bioklasifikimi sipas vlerës së Indeksit Biotik bazuar në taksonet Ephemeroptera,
Plecoptera, Trichoptera (Schmiedt et al.1998; Somers et al.1998)
EPT- BI
Cilësia e ujit

0 - 3.75
Pa impakt

3.75 - 6.50
Impakt i mesëm

> 6.50
Impakt i lartë

FBI – Indeksi Biotik i Familjeve
Indeksi sipas nivelit të familjeve përfshin organizma të tjerë përveç vetëm
Artropodëve (Bode et al. 1995, 1997). Është indeks i modifikuar nga Hilsenhoff,
1988, i adaptuar nga Bode, 1988. Ky indeks merr në konsideratë densitetin e idividëve
për të gjitha taksonet e identifikuara në kampione dhe vlerën e tolerancës për çdo
takson. Megjithëse FBI mund të aplikohet për ndotësit toksikë, ai është vlerësuar për
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ndotësit organikë. Bazuar në vlerën e FBI vlerësohet cilësia e ujit dhe niveli i ndotjes
organike sipas tabelës 2.6.
Llogaritja: Formula për llogaritjen e Indeksit Biotik të Familjes është:
FBI = Σ(xi*ti)/(n)
Ku, xi = numri i individëve të një taksoni
ti = vlera e tolerancës së taksonit
n = numri total i individëve të kampion (100)
Tabela 2.6 Vlerësimi i cilësisë së ujit duke përdorur Indeksin Biotik në nivel familje (Hilsenhoff.
1988)
FBI

Cilësia e ujit

Shkalla e ndotjes organike

0.00-3.75

E shkëlqyer

Pa ndotje organike

3.76-4.25

Shumë e mirë

Ndotje organike e mundshme e lehtë

4.26-5.00

E mirë

Pak ndotje organike e mundshme

5.01-5.75

Mesatare

Ndotje organike mesatare substanciale

5.76-6.50

Mesatarisht e varfër

Ndotje substanciale e mundshme

6.51-7.25

E varfër

Shumë ndotje substanciale e mundshme

7.26-10.00 Shumë e varfër

Ndotje e rëndë substanciale e mundshme

2.6.1 Metoda e vlerësimit të biodiversitetit
Biodiversiteti është një nga intereset kryesore të ekologëve, por të studiosh sasinë e
diversitetit të komunitetetve ekologjike, është e komplikuar. Në vijim të çështjeve të
kampionimit statistikor, për më tepër natyrës arbitrare të përshkrimit të një komuniteti
ekologjik dhe vështirësisë së përcaktimit të grupeve të pranishëm, ka dy komponentë
të veçantë: numri i individëve dhe abondanca relative e tyre (dominanca kohore ose
rregullsia/ekuilibri (Magurran, 2004).
Në këtë pjasë do të shpjegohen dy matje të biodiversitetit: Indeksi Shannon (H) dhe ai
i Simpson (D).
Indeksi Shannon & Simpson
Indekse diversiteti që japin informacion të rëndësishëm lidhur me shpeshtinë dhe
rrallshmërinë e llojeve në komunitet. Aftësia për të kthyer në sasi diversitetin në këtë
mënyrë është mjet i rëndësishëm për të kuptuar strukturën e komunitetit.
Llogaritja e Indeksit Shannon (Magurran, 2004):
H = ∑ - (Pi * ln Pi)
i=1
H = Indeksi i Shannon
Pi = Fraksion i të gjithë popullatës së përbërë nga individë i
S = numri i individëve të takuar
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∑ = Shuma nga individi 1 në individin S
Ekuilibri Shannon (EH) mund të llogaritet duke pjesëtuar H me Hmax (këtu: Hmax =
lnS). Ekuilibri Shannon ka vlerë nga 0 në 1, ku vlera 1 tregon ekuilibër të plotë midis
grupeve.
Llogaritja e Indeksit Simpson (Magurran, 2004):
Për sa kohë ekuilibri dhe dominanca janë thjesht dy anët e të njëtjtës medalje, matjet e
tyre janë komplementare. Indeksi Simpson bazohet në probabilitetin që dy individë
rastësor nga një komunitet gjërësisht i madh t’i përkasin të njëjtit takson.
D = Σ pᵢ²
Ku përsëri pi është porcioni i individëve të gjetur në taksonin i. Për një komunitet të
fundëm ky indeks është:
D =Σ [ni (ni −1)/N (N −1)]
2.7 Medoda e vlerësimit kimik të cilësisë së ujit në lumenjtë Erzen dhe Ishëm
Analizat kimike për vlerësimin e cilësisë së ujit në lumenjtë Erzen dhe Ishëm janë
kryer pranë Laboratorit të Kimisë Analitike, Fakulteti i Shkencave Natyrore. Për këtë
qëllim janë marë kampione uji në tre stinë të njëpasnjëshme në të tre stacionet e
kampionimit respektivisht në të dy lumenjtë. Marja e mostrave ujore është kryer gjatë
vitit 2013, përkatësisht në verë, vjeshtë dhe dimër 2013. Mostrat e ujit janë marë në
shishe 0.5 L të mbyllura hermetikisht. Në çdo shishe është shënuar vendi dhe data e
kampionimit. Gjithashtu shishja hapet dhe mbyllet e zhytur totalisht në ujë, për
eleminimin e hyrjes së ajrit në të.
Për kryerjen e analizave kimike laboratori u furnizua me reagentët e nevojshëm për
kryerjen e analizave (Tabela 2.7).
Tabela 2.7 Reagentët e nevojshëm për përcaktimin e nutrientëve në lumenjtë Erzen dhe Ishëm
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Emërtimi
Molibdat Amoni
Acid Askorbik
NED - N - (1-Naphthyl) ethylenediamine dihydrochloride
Sulfanilamid
Citrat Natriumi (sodium citrate tribasic hydrate)
Nitroprusid Natriumi
TRION (dikloroisocyanuris acid sodium salt dihydrate)

Për përcaktimet spektrofotometrike të nitriteve dhe nitrateve është përdorur
spektrofotometri UV-VIS, ndërsa për matjet e fosforit total spektrofotometri UV-VIS
Pay-Unicam SP-5 (për matjet në 880nm). Për këtë qëllim u ndoqën metodat e ruajtjes
së mostrave, paratrajtimit dhe analizës kimike të rekomanduara nga Metodat
Standarte Amerikane të Ujërave (Standart Methods for Examination of Water and
Wastewater, APHA, 1998).
Përcaktimi i fosforit total në ujëra
Fosfatet veprojnë me molibdatin e amonit në mjedis acid duke formuar kompleksin e
fosfomolibdatit të amonit:
PO43- + 12(NH4)MoO4 + 24H+ → (NH4)3PO4*12MoO3 + 21NH4- + 12H2O
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Molibdeni i kompleksit të fosfomolibdatit të amonit reduktohet nga acidi askorbik
duke dhënë një komponim me ngjyrë blu e quajtur bluja e molibdenit. Absorbanca e
blusë së molibdenit matet me SF në gjatësinë e valës 880nm.
Metodika e analizës: Analiza kimike e fosforit total në ujëra është bërë sipas
metodikës standarte ISO 6878-1998. Për analizën e fosfateve në ujëra është marë
20ml mostër, në të cilën shtohen 0.2ml H2SO4 4.5M dhe 2ml K2S2O8 10%. Vlohen
për rreth 30min, ftohen dhe neutralizohen me NAOH 2M (pH 3-10). Shtohet 0.5ml
acid askorbik 10%, 1ml reaktiv i kombinuar dhe kalohen në balonë të taruar 25ml ku
çohen në shenjë me ujë. Pas 30 min kryhen matjet në aparatin spektrofotometër UVVIS tip “Pye Unicam” model 550 (në gjatësi vale λ = 880nm dhe l = 3cm). Për këtë
metodë është bërë optimizimi i saj duke përcaktuar pasigurinë e metodës.
Përcaktimi i nitrateve
Matjet e absorbancës në UV në 220nm bëjnë të mundur përcaktimin e joneve NO3-.
Meqënëse lënda e tretur organike absorbon gjithashtu në 220nm ndërsa jonet nitrat
nuk absorbojnë në 275nm, një matje e dytë në gjatësinë e valës 275nm kryhet për të
korrigjuar interferencat e shkaktuara nga lëndët organike (APHA, 1998). Kjo metodë
nuk rekomandohet për ujërat që shfaqin absorbancë të lartë për shkak të pranisë së
lëndës organike, por është një metodë e vlefshme për monitorimin e nivelit të
nitrateve në mjediset ujore në të cilët përmbajtja e lëndëve organike është e ulët dhe
konstante, siç është rasti i ujërave natyrore dhe ujit të pijshëm.
Metodika e analizës: Analiza kimike e nitrateve në ujëra është realizuar sipas
metodikës së rekomanduar nga Metodat Standarte Amerikane të Ujërave (APHA,
1998). Përgatitet sasia e tretësirave standarte që përmbajnë 0.25-1.0ppm N-NO3- në
balona 100ml. Më pas hedhim nga 10ml tretësirë standarte në epruveta qelqi si dhe
shtojmë 0.2ml HCl 0.1N dhe e përziejmë mirë. Po kështu veprohet edhe me serinë e
mostrave. Pas 10min kryhen matjet në aparatin spektrofotometër UV-VIS tip
“Shimadzu 2401” (në gjatësi vale λ1 = 220nm dhe λ2 = 275nm, kyvetë kuarci dhe l =
1cm). Njehsimi i absorbancës së joneve nitrat kryhet sipas formulës: “Abs. (H–NO3-)
= Abs.220 – 2X Abs.275”. Për këtë metodë është bërë optimizimi i saj duke përcaktuar
pasigurinë e metodës.
Përcaktimi i azotit amoniakal
Në analizat tona është përdorur varianti i metodës fenate të rekomanduar nga
Analytica Chimica Acta (2001). Kjo metodë bazohet në reaksionin Bertole nëpërmjet
amoniakut, fenolit dhe joneve hipoklorit. Reaksioni ndodh në dy stade. Në fillim gjatë
shtimit të hipokloritit në mostrën që përmban jonet amonium formohen mono
kloramina. Në stadin e dytë fenoli vepron me mono kloraminat duke formuar
komponimin me ngjyrën e blusë së indofenolit.
Metodika e analizës: Analiza kimike e amoniumit në ujëra është bërë sipas metodës së
rekomanduar nga Analytica Chimica Acta (2001). Në 20ml mostër shtohen nga 0.8 ml
reaktiv R1, R2, R3, dhe R5. Reaktivët duhet të hidhen shpejt njëri pas tjetrit dhe me
përzierje. Është shumë e rëndësishme që pH të jetë brenda intervalit 10.5 ± 0.1.
Mostrat dhe seria e standarteve vendosen në termostat për dy orë në 40 0C. Matjet
kryhen në aparatin spektrofotometër UV-VIS tip “Shimadzu 2401” (në gjatësi vale λ
= 630 nm dhe l = 3cm). Për këtë metodë është bërë optimizimi i saj duke përcaktuar
pasigurinë e metodës.
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Përcaktimi i nitriteve
Nitritet përcaktohen nëpërmjet formimit të një komponimi me ngjyrë rozë që
formohet në pH 2.5 nga diazotimi i acidit sulfanilik me N (1-naphtyl)-etilendiaminë
dyhidrokloride NED.
Metodika e analizës: Analiza kimike e nitriteve është realizuar sipas metodikës së
rekomanduar nga Metodat Standarte Amerikane të Ujërave (APHA, 1998). Në
elermajer pipetohen 25 ml mostër me pH 7. Shtohet 0.5ml tretësirë sulfanilamidë 1%
në HCl 10% dhe lihen në qetësi për 8 min. Më pas shtohet 0.5 ml reaktiv NED dhe
përzihen menjëherë. Matjet fotometrike kryhen në intervalin kohor 10 min – 2 orë në
aparatin spektrofotometër UV-VIS tip “Shimadzu 2401” (në gjatësi vale λ = 543 nm
dhe l = 2 cm). Për këtë metodë është bërë optimizimi duke përcaktuar pasigurinë e
metodës.
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KAPITULLI 3
REZULTATE DHE DISKUTIME
3.1 Përbërja dhe dinamika e makrozoobentosit në lumenjtë Erzen dhe Ishëm
Përpunimet e të dhënave janë kryer për të dy lumenjtë sipas stacioneve të monitorimit
për secilin lumë në veçanti. Nga të dhënat e përftuara nga monitorimi biologjik janë
përllogaritur shpërndarjet vjetore të familjeve të makroinvertebrorëve për secilin
stacion, shpërndarjet e familjeve të identifikuara në varësi të stinëve vjetore dhe
tendenca vjetore e familjeve të invertebrorëve për çdo stacion kampionimi. Parametrat
e mësipërm janë llogaritur bazuar në vlerat mesatare të densitetit për ҫdo grup
makroinvertembrorësh bentikë, duke përdorur programin excel.
Lumi Erzen
Duke iu referuar të dhënave specifike për çdo stacion, në lumin Erzen, është kryer
shpërndarja e makroinvertebrorëve bentikë sipas familjeve të identifikuara gjatë një
viti monitorim, 2011-2012.

Physidae
3%

Baetidae
3%

Ceratopogonidae
13%
Heptagenidae
17%

Chironomidae
15%

Gomphidae
1%

Ephemerillidae
25%

Hydropsychidae
23%

Stacion 1_Shpërndarja vjetore sipas familjeve

Figura 3.1 Përqindja e famijleve të identifikuara në lumin Erzen për periudhën e kampionimit
2011- 2012 në stacionin e parë Arbanë/Mullet

Në stacionin e parë, Arbanë/Mullet (Figura 3.1), në lumin Erzen, përqindjen më të
lartë e zëne familjet Ephemerillidae dhe Hydropsychidae (Insecta), përkatësisht me
25% dhe 23%. Përqindje të konsiderueshme paraqesin edhe individët e familjes
Heptagenidae/ Ephemeroptera. Individët e familjes Ephemerillidae dhe
Heptagenidae/Ephemeroptera klasifikohen si bentos sensitive sipas Agjencisë së
Mbrojtes së Mjedisit-Shtetet e Bashkuara, ndërsa individët e familjes
Hydropsychidae/Trichoptera si individë me tolerancë mesatare ndaj ndotjes. Individët
e
familjeve
me
tolerancë
të
lartë
ndaj
ndotjes
(Chironomidae,
Ceratopogonidae/Diptera, Gomphidae/Odonata, Physidae/Gastropoda), të gjithë së
bashku përbëjnë 32% të të gjithë individëve të identifikuar në stacionin e parë të
monitorimit përgjatë një viti.
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Individët bentos sensitivë në stacionin e parë të monitorimit, Arbanë/Mullet përbëjnë
45% të individëve të identifikuar, ndërsa ata me tolerancë mesatare përbëjne 23% të
individëve të indentifikuar në stacionin e parë gjatë një viti. Një situatë e tillë
dëshmon për cilësi të ujit në këtë stacion ende në gjëndje të mirë, por tendenca për
rritje të nivelit të ndotjes është e lartë (prania e individëve me tolerancë të lartë ndaj
ndotjes/ Agjencia e Mbrojtes së Mjedisit-Shtetet e Bashkuara).
Ky stacion pozicionohet në një zonë me zhvillime socio-ekonomike të shpejta kohët e
fundit. Aktivitete këto që ndikojnë ndjeshëm në biodiversitet dhe në vlerat natyrore të
ekosistemit ujor në këtë stacion (Figura 3.37). Gërryerjet e shtratit lumor në afërsi të
stacionit (Figura 3.37) ushtrojnë impakt negativ në mënyrë të drejtpërdrejtë në
komunitetet e popullatave të makroinvertebrorëve bentikë, duke prekur dhe
modifikuar habitatin natyror të tyre dhe përbërjen gjeomorfologjikë të basenit ujor të
lumit Erzen.
Physidae
Tabanidae 0%
1%

Gomphidae
1%
Ceratopogonidae
5%

Hydropsychidae
18%
Chironomidae
13%

Baetidae
8%

I paidentifikuar/
demtuar
0%

Heptagenidae
22%

Oligoneuridae
2%

Ephemerillidae
30%

Stacion 2_Shpërndarja vjetore sipas familjeve

Figura 3.2 Përqindja e famijleve të identifikuara në lumin Erzen për periudhën e kampionimit
2011- 2012 në stacionin e dytë Damjan/Fortuzaj

Në stacionin e dytë (Figura 3.2), Damjan/Fortuzaj, përqindjen më të lartë e zënë
individët e familjeve të rendit Ephemeroptera, Ephemerillidae me 30% dhe
Heptagenidae me 22%. Së bashku individët sensitivë ndaj ndotjes (Agjencia e
Mbrojtes së Mjedisit-Shtetet e Bashkuara) përbëjnë 62% të individëve të identifikuar
në stacionin e dytë të monitorimit, në lumin Erzen përgjatë një viti (2011-2012).
Individët me tolerancë mesatare ndaj ndotjes (Hydropsychidae/Trichoptera) përbëjnë
18% të numrit total të individëve të stacionit Damjan/Fortuzaj dhe individët me
tolerancë të lartë ndaj ndotjes (kryesisht individët e rendit Diptera me familjet
Chironomidae, Ceratopogonigae dhe Tabanidae) përbëjnë 20% të numrit total të
individëve të stacionit të dytë të monitorimit. Prania në përqindje relativisht të lartë e
individëve sensitivë dëshmon për cilësi të mirë të ujit në këtë stacion, megjithatë
vihet re impakt fare i lehtë në këtë stacion duke qenë se shfaqen edhe individë me
tolerancë të lartë ndaj ndotjes, edhe pse këta të fundit në përqindje shumë më të ulët
se individët bentos sensitivë, me një diferencë prej 42%.
Impakti i shfaqur në stacionin Damjan/Fortuzaj është rezultat i aktiviteteve humane në
zonat e banuara përreth (Figura 3.36). Kryesisht uji i lumit në këtë zonë përdoret nga
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vendasit për ujitje të sipërfaqeve bujqësore. Në këtë zonë, gjithashtu janë pozicionuar
restorante/bare të vegjël, të cilët nuk kanë sisteme shkarkimi të mirëfillta apo sisteme
përpunimi të ujërave të ndotur. Të gjitha mbetjet nga aktiviteti i tyre përfundojnë në
lumë të pa përpunuara. Zhvillimi i mëtejshëm i kësaj zonë në këtë drejtim do të çonte
në rritje të ndotjes në lumin Erzen në këtë stacion, por në të njëjtën kohë ndotja do të
shpërndahej në të gjithë gjatësinë e lumit duke përfunduar në grykëderdhjen e tij në
Detin Adriatik, duke prekur kështu edhe zhvillimin e turizmit në këtë zonë.
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Figura 3.3 Përqindja e famijleve të identifikuara në lumin Erzen për periudhën e kampionimit
2011- 2012 në stacionin e tretë Ndroq/Shijak

Në stacionin e tretë, Ndroq/Shijak (Figura 3.3), për periudhën 2011-2012, përqindjen
më të lartë e zënë individët e familjes Baetidae/ Ephemeroptera me 29%. Edhe në këtë
stacion si në stacionin e dytë të monitorimit, në përgjithësi individët e grupeve
sensitivë ndaj ndotjes sipas Agjencisë së Mbrojtes së Mjedisit-Shtetet e Bashkuara,
dominojnë ndaj grupeve të tjerë me një përqindje prej 58% të individëve totalë të
identifikuar gjatë një viti monitorim (2011-2012) në lumin Erzen në stacionin e tretë
të kampionimit Ndroq/Shijak. Individët me tolerancë mesatare ndaj ndotjes
përfaqësohen nga familja Hydropsychidae/Trichoptera dhe përbëjnë 18% të
individëve të identifikuar në stacionit e tretë të monitorimit gjatë një viti. Individët
tolerantë ndaj ndotjes në stacionin e tretë përbëjnë 24% të numrit total të individëve të
stacionit Ndroq/Shijak. Taksonet tolerante ndaj ndotjes në këtë stacion përfaqësohen
nga individët e familjede Ceratopogonidae, Chironomidae, Tabanidae të rendit
Diptera/Insecta. Prania e grupeve të invertebrorëve bentikë në stacionin e tretë të
monitorimit në lumin Erzen, në raporte të tilla (Figura 3.3) dëshmon se cilësia e ujit
është ende e mirë, ka tendencë rritje të ndotjes. Konstatim ky si rezultat i pranisë në
përqindje të konsiderueshme të individëve me tolerancë të lartë ndaj ndotjes. Shenjat
e lehta të impaktit në këtë stacion vijnë si pasojnë shkarkimit të ujërave të ndotur të
restoranteve përgjatë rrugës Tiranë-Durrës, megjithëse aktiviteti i këtyrë të fundit
është në rënie; si edhe shkarkimet e ujërave të patrajtuar nga zona e Ndroqit.
Përgjithësisht dukë marrë në konsideratë rezultatet në të tre stacionet e monitorimit,
përgjatë lumit Erzen për periudhën e monitorimit 2011 – 2012, rezulton të kemi cilësi
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më të mirë të ujit në stacionin e dytë të monitorimit, Damjan/Fortuzaj. Ky përfundim
është si pasojë e pranisë në përqindje më të lartë të taksoneve sensitivë ndaj ndotjes
krahasuar me dy stacionet e tjera. Këta individë në stacionin e dytë përbëjnë 62% të
numrit total të individëve të identifikuar gjatë një viti monitorim në stacionin
Damjan/Fortuzaj. Në stacionin e parë, Arbanë/Mullet individët sensitivë përbëjnë
45% dhe në stacionin e tretë, Ndroq/Shijak 58% të numrit total të individëve të
makroinvertebrorëve të identifikuar gjatë një viti (2011 – 2012) përkatësisht në
stacionet I dhe III në lumin Erzen. Bazuar në numrin e individëve tolerantë ndaj
ndotjes, rezulton se nivel më të lartë impakti ka në stacionin e parë Arbanë/Mullet,
krahasuar me dy stacionet e tjera. Në stacionin e parë përqindja që zënë individët
tolerantë është 32%, në stacionin e dytë 20% dhe në stacionin e tretë 24% të numrit
total të individëve të makroinvertebrorëve bentikë të identifikuar në lumin Erzen,
përkatësisht në tre stacionet e monitorimit, gjatë një viti (2011-2012). Individët me
tolerancë mesatare në të tre stacionet, gjatë një viti paraqiten me densitet të përafërt në
të tre stacionet. Në stacionin e parë, Arbanë/Mullet, ata përbëjnë 22%, në stacionin e
dytë, Damjan/Fortuzaj 18% dhe në stacionin e tretë, Ndroq/Shijak individët me
tolerancë mesatare përbëjnë 18% të numrit total të individëve të identifikuar
përkatësisht në çdo stacion monitorimi, në lumin Erzen.
Shpërndarja sezonale e familjeve të identinikuara gjatë përiudhës së monitorimit në
lumin Erzen, tregon luhatjen e numrit të individëve në varësi të kushteve klimatike
përgjatë ekosistemit ujor lumor. Teoritë ”Klimatike” i kushtojnë rëndësi të vecantë
kushteve klimatike, veprimit të tyre favorizues ose frenues në dinamikën e popullatës
së invertebrorëve (Misja, 2003). Njihet ndikimi i veprimit të drejtpërdrejtë i
rrezatimit, temperaturës, lagështisë, shirave, etj, në sezone të ndryshme të vitit mbi
zhvillimin, vitalitetin dhe pjellshmërinë e insekteve. Në përgjithësi pranohet ndikimi i
kompleksit të faktorëve klimatikë mbi biologjinë e invertebrorëve (Misja, 2003;
Viðinskienë, 2005). Tipi sezonal i dinamikës së numrit të individëve është
karakteristikë për llojet me rritje të theksuar të dendësisë së popullatës gjatë një sezoni
të vitit, sasia e individëve të këtij tipi mund të rritet shumë gjatë një periudhe
vegjetacioni (pranverë ose vjeshtë), duke u përsëritur një lloj çdo vit (Rada&Pujas,
2010; Misja, 2003). Duhet theksuar se për insektet që një pjesë të jetës së tyre e kanë
të lidhur me ekosistemin ujor, faktor jetësor për ta konsiderohen temperatura,
kimizmi, përmbajtja e oksigjenit në ujë. Kështu në studimin tonë, janë llogaritur
abondancat e taksoneve të makroinvertebrorëve bentikë në të dy lumenjtë në veçanti
(Erzen dhe Ishëm), në çdo stinë për të tre stacionet e monitorimit, përkatësisht.
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Figura 3.4 Shpërndarja sezonale e grupeve të makroinvertebrorëve për stinën e verës, 2011 në
lumin Erzen

Në stinën e verës, periudha 2011 – 2012 (Figura 3.4), frekuencë më të lartë paraqesin
familjet Ephemerillidae/Ephemeroptera dhe Hydropsychidae/Trichoptera përkatësisht
me 41% dhe 20% të individëve të identifikuar në të tre stacionet e monitorimit në
lumin Erzen, gjatë stinës së verës. Gjithashtu individët e familjeve Heptagenidae dhe
Baetidae (Ephemeroptera) paraqiten me përqindje relativisht të lartë (me nga 12% për
cdo takson) krahasuar me grupet e tjera, të cilët zënë përkatësisht 1%
Tabanidae/Diptera, 5% Ceratopogonidae/Diptera dhe 9% Chironomidae/Diptera, të
numrit total të individëve të identifikuar në stinën e verës 2011, në të tre stacionet e
lumit Erzen. Rritja e numrit të individëve të makroinvertebrorëve ujorë, bentikë i
dedikohet kryesisht temperaturave të larta të ujit gjatë stinës së verës, reshje të pakta
dhe sasisë së lartë të rrezatimit diellor. Individët e rendit Diptera karakterizohen nga
shndërrim i shpejtë i breznive, janë polivoltinë (3-4 ose 6-10 brezni në vit) (Misja,
2003), kështu kjo lloj prezence në stinën e verës vjen duke u rritur në stinët e tjera dhe
i dedikohet vetë ciklit biologjik të Dipterëve; Ndërsa për individët e familjes
Trichoptera, periudha më e përshtatshme për zhvillimin e tyre është stina e verës
(temperatura të ngrohta, rrezatim i lartë). Për individët e rendit Ephemeroptera,
zhvillimi larvar zgjat 1-3 vjet (Rada&Puljas, 2010; Misja, 2003). Kështu vetë
biologjia favorizohet nga temperatura e rrezatimi i lartë.
Në stinën e vjeshtës 2011 – 2013 temperaturat kanë vijuar të jenë të ngrohta, si pasojë
e ngrohjes globale. Kështu vihen re rezultate të përafërta me stinën e verës (Figura
3.4), përsa i përket numrit të individëve të makroinvertebrorëve bentikë përgjatë lumit
Erzen, në të tre stacionet e monitorimit (Figurat 3.4 – 3.7).
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Figura 3.5 Shpërndarja sezonale e grupeve të makroinvertebrorëve për stinën e vjeshtës në
lumin Erzen

Në stinën e vjeshtës (Figura 3.5) individët e familjes Chironomidae (Diptera) kanë
pësuar rritje të konsiderueshme me 20%, krahasuar me stinën e verës. Individët e
familjes Heptagenidae (Ephemeroptera) gjithashtu kanë pësuar rritje në numër (me
16% krahasuar me stinën e verës – Figura 3.4). Individët e familjes Hydropsychidae
(Trichoptera), Baetidae (Ephemeroptera), janë paraqitur thuajse në të njëjtat vlera me
stinën e verës. Individët e rendit Diptera, me familjet Ceratopogonidae dhe
Chironomidae janë rritur nga vera në vjeshtë përkatësisht me 2% dhe 20%. Individët e
familjes Physidae/Gastropoda shfaqin rritje të lehtë nga vera në vjeshtë me 2%.
Individët e familjes Ephemerillidae nuk janë prezente në stinën e vjeshtës, krahasuar
me atë të verës. Kjo shpjegon biologjinë dhe sensitivitetin e individëve të këtij grupi
ndaj kushteve klimatike (Misja, 2003). Gjithsesi vihet re se biologjia e secilit grup
është e përshtatur mjaft mirë ndaj faktorëve abiotikë mjedisorë. Në këtë stinë, përveҫ
rënies së lehtë të temperaturave dhe intensitetit të rrezatimit diellor, vihet re edhe
prezenca e rreshjeve, të cilat kanë ndikim të lartë në pakësimin e individëve të
familjes Ephemerillidae, që kërkojnë ujëra jo shumë të rrjeshshëm, pavarësisht
temperaturave të ngrohta të vjeshtës (Rada&Puljas, 2010; Misja, 2003). Individët e
grupeve të tjerë prezentë (Figura 3.5) shfaqin tolerancë më të lartë ndaj faktorëve
abiotikë krahasuar me familjen Ephemerillidae, duke mbetur thuajse në të njëjtat
nivele të densitetit nga vera në vjeshtë (Figura 3.4; 3.5).
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Figura 3.6 Shpërndarja sezonale e grupeve të makroinvertebrorëve për stinën e dimrit në lumin
Erzen

Dimri 2011-2012 është karakterizuar nga rënie e temperaturave dhe intensitetit të
rrezatimit diellor, rritje e reshjeve dhe lagështisë. Reshjet, sidomos ato të rrëmbyera
ndikojnë në uljen e densitetit të popullatave të invertebrorëve, duke ndikuar në
mbulesën bimore ujore e më së shumti në bentosin ujor si pasojë e ndryshimit të
prurjeve në lumenj. Megjithatë shumë invertebrorë/insekte i kalojnë duke rënë në
diapauzë (Misja K. 2003). Gjatë diapauzës individi ka ulje të nivelit të proceseve të
shkëmbimit të lëndëve, domethënë se proceset fiziologjike kryhen me ritme të
ngadalëta. Kjo lloj përshtatje e individëve për të kaluar kushte sezonale të
papërshtatshme reflektohet edhe në rezultatet e mara gjatë dimrit 2011-2012 në lumin
Erzen, në tre stacionet e monitorimit, përkatësisht Arbanë/Mullat, Damjan/Fortuzaj
dhe Ndroq/Shijak (Figura 3.6). Në këtë stinë vihet re rritje e konsiderueshme në
numër e individëve të familjes Baetidae (Ephemeroptera) me 26% të individëve më
shumë se në stinën e vjeshtës. Familja Heptagenidae (Ephemeroptera) pëson rënie të
ndjeshme me 25% të individëve nga vjeshta në dimër. Familjet Ceratopogonidae e
Chironomidae (Diptera) mbeten thuajse me densitet të njëjtë ashtu si në stinën e
vjeshtës. Individët e familjes Hydropsychidae (Trichoptera) pësojnë rënie të lehtë në
numër gjatë dimrit (me 4%), krahasuar me stinën e vjeshtës. Individët e familjes
Physidae (Gastropoda) paraqiten me përqindje më të lartë në dimër (2% më e lartë) se
në vjeshtë (Figura 3.6).
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Figura 3.7 Shpërndarja sezonale e grupeve të makroinvertebrorëve për stinën e pranverës në
lumin Erzen

Në stinën e pranverës (Figura 3.7), në ndryshim nga stinët e tjera, grupet e
makroinvertebrorëve janë të larmishëm dhe me densitete të përafërt me njëri-tjetrin.
Përveç familjes Baetidae (Ephemeroptera), i cili mbetet me abondancë thuajse të
njëjtë si në stinën e dimrit (36%), në praverë 39%, familjet e tjera të rendit
Ephemeroptera kanë rritje të numrit të individëve me ritme thuajse të njëjtë (Fam:
Ephemerillidae (11%), Heptagenidae (14%), Oligoneuridae (8%) gjatë stinës së
pranverës. Individët e familjes Chironomidae (Diptera) shfaqin rënie të ndjeshme në
numër në pranverë, 18% më pak krahasuar me dimrin dhe 19% më pak krahasuar me
vjeshtën, duke arritur vlera të përafëtra me ato të stinës së verës (9%). Vihet re se
individët e familjes Chironomide shfaqin aktivitet biologjik më të lartë në stinët
vjeshtë, dimër dhe kanë periudhë qetësie në stinët verë, pranverë. Individët e familjes
Ceratopogonidae (Diptera) shfaqen thuajse me të njëjtën abonbancë gjatë katër
stinëve. Individët e familjes Hydropsychidae (Trichoptera) pësojnë rënie të ndjeshme
me 10% nga dimri (Figura 3.6) në pranverë. (Figura 3.7). Ky grup arrin abondanë
maksimale gjatë verës dhe vjen duke u ulur deri në pranverë. Në përgjithësi larmi më
e madhe taksonesh të makroinvertebrorëve vihet re gjatë stinës së verës (Figura 3.6).
Gjthashtu vihet re se individët sensitivë dhe me tolerancë mesatare (kryesisht
Ephemeroptera, Trichoptera) (Tabela 1.1), kërkojnë temperatura të ngrohta, rrezatim
diellor të lartë dhe reshje të pakëta për ciklin e tyre jetësor, ndërsa individët tolerantë
ndaj ndotjes (kryesisht Chironomidae/Diptera, Physidae/Gastropoda) nuk ndikohen
shumë nga faktorët abiotikë, përsa i përket abondancës së popullatave të tyre (AMMShtetet e Bashkuara; Misja, 2003, Rada&Puljas, 2010).
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Tendenca e familjeve të makroinvertebrorëve të identifikuar në lumin Erzen, gjatë
periudhës së monitorimit 2011 – 2012, sipas çdo stacioni kampionimi, paraqitet si më
poshtë:
Dinamika vjetore e familjeve të makroinvertebrorëve_Stacion 1
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Figura 3.8 Dinamika stinore e familjeve të identifikuara të invertebrorëve bentikë gjatë 20112012 në stacionin e parë të kampionimit, Arbanë/Mullet, lumi Erzen

Në përgjithësi për të gjitha taksonet e makroinvertebrorëve bentikë, vihet re tendencë
rritje e numrit të individëve me rritjen e temperaturave në muajt e ngrohtë të vitit.
Duhet përmendur se ndryshimet klimatike të kohëve të fundit, si pasojë e ngrohjes
globale, kanë çuar në humbjen e stinëve të ndërmjetme; ndryshime këto të reflektuara
edhe në densitetin e grupeve të invertebrorëve bentikë. Në stacionin e parë,
Arbanë/Mullet vera, vjeshta dhe parnvera paraqiten me numër më të lartë individësh
krahasuar me dimrin, ku në përgjithësi të gjitha taksonet paraqesin tendencë rënie në
numrin e individëve (Figura 3.8).
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Figura 3.9 Dinamika stinore e familjeve të identifikuara të invertebrorëve bentikë gjatë 20112012 në stacionin e dytë të kampionimit, Damjan/Fortuzaj, lumi Erzen
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Në stacionin e dytë, Damjan/Fortuzaj, individët e makroinvertebrorëve shfaqin
tendencë rritje të numrit të tyre në stinët e ngrohta, verë, vjeshtë, pranverë dhe ulje në
dimër (Figura 3.9). Individët e familjeve të identifikuara në stacionin e dytë paraqiten
me densitet më të lartë në stinën e vjeshtës, krahasuar me stacionin e parë. Familjet e
makroinvertebrorëve me numër më të lartë individësh në stinën e vjeshtës janë
Familja Heptagenidae, Rendi Ephemeroptera, Familja Chironomidae, Rendi Diptera
dhe Hydropsychidae/Trichoptera; ndërkohë që në stinën e pranverës piku arihet nga
individët e familjes Baetidae/Ephemeroptera (Figura 3.9).
Rezultate të ngjashme me tendencën e invertebrorëve në stacionin e dytë, gjatë katër
stinëve të njëpasnjëshme, paraqiten edhe për stacionin e tretë, Ndroq/Shijak (Figura
3.10). Në këtë stacion vihet re abondancë e ulët i makroinvertebrorëve gjatë stinës së
verës; ndërsa numri më i lartë i makroinvertebrorëve rezulton të jetë në stinën e
vjeshtës për familjet Chironomidae/ Diptera, Heptagenidae/ Ephemeroptera dhe
Hydropsychidae/ Trichoptra; ndërsa për familjen Baetidae/Ephemeroptera numri
maksimal i individëve arrihet në stinën e pranverës (Figura 3.10).
Interesant është fakti se individët e familjes Ephemerillidae/Ephemeroptera arijnë
pikun vetëm në stinën e verës, në të tre stacionet. Vihet re ndikimi i madh i
temperaturave dhe i rrezatimit diellor në ciklin jetësor të ketij grupi (Figurat 3.8, 3.9,
3.10; Rada&Puljas, 2010; Misja, 2003). Gjithashtu vihet re se individët sensitivë ndaj
ndotjes të klasifikuar sipas Agjencisë së Mbrojtes së Mjedisit-Shtetet e Bashkuara,
janë sensitivë edhe ndaj faktorëve abiotikë, gjithashtu individët tolerantë vihet re të
jenë tolerantë edhe ndaj faktorëve abiotikë. Kështu ndryshimet në dinamikën e
popullatave të makroinvertebrovëve bentikë dhe ciklin e tyre jetësor, janë të
përshtatura përveҫ të tjerash edhe me variacionet e kushteve klimatike në sezone të
ndryshme të vitit (shih argumentimin e figurave 3.4 – 3.7).
Përgjithësisht në të tre stacionet e monitorimit familjet e makroinvertebrorëve bentikë
kanë tendencë rritje të densitetit gjatë stinëve të verës, pranverës dhe vjeshtës (Figurat
3.8; 3.9; 3.10). Individët e invertebrovëve bentikë paraqesin tendencë ulje të
abondancës gjatë stinës së dimrit në të tre stacionet e monitorimit.
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Figura 3.10 Dinamika stinore e familjeve të identifikuara të invertebrorëve bentikë gjatë 20112012 në stacionin e tretë të kampionimit, Ndroq/Shijak, lumi Erzen
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Për çdo stacion monitorimi është llogaritur vlera mesatare vjetore e numrit të
individëve të çdo taksoni të makroinvertebrorëve bentikë të identifikuar gjatë
periudhës 2011 – 2012 në lumin Erzen.
Luhatjet e vlerës mesatare vjetore të numrit të individëve për çdo familje të
identifikuar, nga një stacion monitorimi në tjetrin, janë paraqitur grafikisht në vijim
(Figura 3.11).
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Figura 3.11 Paraqitja grafike e mestares vjetore të numrit të individëve të invertebrorëve
bentikë, sipas famijleve për çdo stacion monitorimi, në lumin Erzen gjatë periudhës 2011-2012

Nga rezultatet e paraqitura në figurën e mësipërme (Figura 3.11) rezulton se stacioni i
parë i monitorimit, Arbanë/Mullet ka përgjithësisht vlera mesatare vjetore të
individëve më të ulëta se dy stacionet e tjera. Për stacionin e parë, vlerë më të lartë
mesatare vjetore të numrit të individëve, rezulton të kenë familjet Ephemerillidae
(bentos sensitive; Tabela 1.1) dhe Hydropsychidae (me tolerancë mesatare ndaj
ndotjes; Tabela 1.1), të pasuara nga Heptagenidae (bentos sensitive; Tabela 1.1),
Chiromonidae dhe Ceratopogonidae (me tolerancë të lartë ndaj ndotjes; Tabela 1.1).
Prania e vlerave mesatare vjetore të larta për grupet sensitivë tregon cilësi të mirë të
ujit në stacionin e parë, por nuk mungon edhe impakti me tendenca rritjeje, duke qenë
se edhe grupet me tolerancë të lartë ndaj ndotjes (AMM, Shtetet e Bashkuara; Tabela
1.1) paraqiten me vlera mesatare të larta në stacionin e parë të monitorimit në lumin
Erzen (Figura 3.11).
Stacioni i dytë, Damjan/Fortuzaj rezulton të ketë përgjithësisht vlera të përaftërta
mesatare vjetore të numrit të individëve me stacionin e parë (Figura 3.11). Megjithatë,
në ndyshim nga stacioni 1, vlerat makksimale mesatare vjetore të numrit të individëve
i shfaqin familjet Ephemerillidae/ Ephemeroptera e Heptagenidae/ Ephemeroptera
(grupe makroinvertebrorësh me sensitivitet të lartë ndaj ndotjes – AMM, Shtetet e
Bashkuara; Tabela 1.1) dhe Hydropsychidae/Trichoptera, (grupe makroinvertebrorësh
me tolerancë mesatare ndaj ndotjes – AMM, Shtetet e Bashkuara; Tabela 1.1); në
vijim, vlera të konsiderueshme të mesatares vjetore të numrit të individëve paraqesin
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edhe taksonet Baetidae/Ephemeroptera (grupe makroinvertebrorësh me sensitivitet të
lartë ndaj ndotjes – AMM, Shtetet e Bashkuara; Tabela 1.1) dhe
Chironomidae/Diptera (grupe makroinvertebroshë me tolerancë të lartë ndaj ndotjes –
AMM, Shtetet e Bashkuara; Tabela 1.1). Prania në vlera më të larta mesatare të
individëve bentos sensitivë (AMM-Shtetet e Bashkuara; Tabela 1.1) kundrejt atyre me
tolerancë të lartë ndaj ndotjes AMM-Shtetet e Bashkuara; Tabela 1.1), tregon cilësi
më të mirë të ujit në stacionin e dytë, në lumin Erzen krahasuar me stacionin e parë
(AMM, Shtetet e Bashkuara). Gjithashu individët sensitivë paraqiten me diversitet
familjesh me vlera të larta mesatare vjetore, kundrejt grupeve të tjera me tolerancë
mesatare apo atyre tolerantë (Figura 3.11).
Stacioni i tretë, Ndroq/Shijak, përgjithësisht shfaqet me vlera më të larta mesatare
vjetore të numrit të individëve, krahasuar me dy stacionet e tjerë. Taksoni me vlerë
maksimale mesatare vjetore të numrit të individëve rezulton të jetë familja
Baetidae/Ephemeroptera (sensitivë ndaj ndotjes - AMM, Shtetet e Bashkuara; Tabela
1.1); vlera të larta mesatare vjetore të numrit të individëve paraqesin edhe familjet
Chironomidae/Diptera (tolerante ndaj ndotjes - AMM, Shtetet e Bashkuara; Tabela
1.1) të pasuara nga familja Hydropsychidae/Trichoptera (me tolerancë mesatare ndaj
ndotjes - AMM, Shtetet e Bashkuara;Tabela 1.1), Ephemerillidae/Ephemeroptera dhe
Heptagenidae/Ephemeroptera (sensitive ndaj ndotjes - AMM, Shtetet e Bashkuara;
Tabela 1.1). Nga këto rezultate ky stacion rezulton të ketë cilësi uji ende të mirë, por
ka tendenca në rritje të ndotjes duke qenë se vlera mesatare vjetore e individëve
indikatorë me tolerancë të lartë ndaj ndotjes është e relativisht e lartë (Vlera mesatare
vjetore e individëve të familjes Chironomidae/Diptera; Figura 3.11) (AMM, Shtetet e
Bashkuara).
Lumi Ishëm
Të njëjtat analiza, ashtu si për Lumin Erzen, janë kryer edhe për lumin Ishëm. Kështu,
referuar të dhënave specifike për çdo stacion, në lumin Ishëm, është kryer shpërndarja
e makroinvertebrorëve bentikë sipas familjeve të identifikuara gjatë një viti
monitorim, 2012-2013.
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Figura 3.12 Përqindja e famijleve të identifikuara në lumin Ishëm për periudhën e kampionimit
2012- 2013 në stacionin e parë të monitorimit, Ura e Lanës/Rinas
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Stacioni 1, Ura e Lanës/Rinas paraqitet me përqindje të lartë të familjeve
Chironomidae (Diptera me 32%), Physidae, Planorbidae (Gastropoda, 16% dhe 13%
përkatësisht), Naididae/Oligocheta (15%), grupe këta me tolerancë të lartë ndaj
ndotjes (AMM, Shtetet e Bashkuara; Tabela 1.1). Përqindje mesatare zënë individët e
familjes Ceratopodonidae (Diptera), ndërsa taksonet sensitivë ndaj ndotjes janë në
përqindje shumë të ulët, thuajse të pa përfillshme (Ephemerillidae 4%, Baetidae 1%)
krahasuar me grupet e tjera (Figura 3.12). Duke qenë se pjesën më të madhe të
individëve të identifikuar gjatë një viti në stacionin e parë të lumit Ishëm, e përbëjnë
taksonet me taolerancë të lartë ndaj ndotjes, ky stacion paraqet ndotje të lartë të ujit
(AMM, Shtetet e Bashkuara).
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Figura 3.13 Përqindja e famijleve të identifikuara në lumin Ishëm për periudhën e kampionimit
2012- 2013 në stacionin e dytë të monitorimit, Zezë/Fushë-Krujë

Në stacionin 2 të monitorimit, Zezë/Fushë-Krujë, përqindjen më të lartë të individëve
të identifikuar e zënë individët e Rendit Diptera (87%) me familjet Chironomidae,
Ceratopogonidae dhe Tabanidae. Këta grupe indikatorë të ujërave të ndotur, duke
qenë se janë tolerantë ndaj ndotjes ujore (AMM, Shtetet e Bashkuara; Tabela 1.1). Në
përqindje të vogla shfaqen taksonet sensitivë ndaj ndotjes Ephemeroptera me familjet
Baetidae (9%) dhe Heptagenidae (2%) dhe Ephemerillidae (1%) (Figura 3.13). Përveç
ndotjes relativisht të lartë që dëshmon prania e grupeve me tolerancë të lartë ndaj
ndotjes, në këtë stacion vihen re edhe pse në përqindje të vogël (12%) grupet bentos
sensitivë, gjë që dëshmon për cilësi uji disi më të mirë se në stacionin e parë (Figura
3.13).
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Figura 3.14 Përqindja e famijleve të identifikuara në lumin Ishëm për periudhën e kampionimit
2012- 2013 në stacionin e tretë të monitorimit, Gjuricaj/Sukth

Stacioni 3, Gjuricaj/Sukth mbizotërohet nga taksone tipikë të ujërave të ndotur (96%)
(AMM, Shtetet e Bashkuara; Tabela 1.1), individët e klasës Oligocheta dhe rendit
Diptera, nga të cilët përqindjen më të madhe e zë familja Lumbricidae/Oligocheta
(71%). Rendi Diptera përfaqësohet nga familjet Chironomidae (16%) dhe
Ceratopogonidae (5%). Familjet Haplotaxidae dhe Naididae, të rendit Haplotaxida/
Oligocheta përbëjnë përkatësisht 3% dhe 1% të individëve të identifikuar gjatë një viti
monitorim, 2012 – 2013 në stacionin e tretë të kampionimit në lumin Ishëm (Figura
3.14). Individët sensitivë ndaj ndotjes në këtë stacion përbëjnë 4% të individëve të
identifikuar në stacion, shifër kjo e pa përfillshme krahasuar me grupet indikatore të
ndotjes, të cilët përbëjnë 96% të faunës së makroinvertebrorëve bentikë.
Në përgjithësi në të tre stacionet vihet re abondancë relativisht e lartë e taksoneve me
tolerancë të lartë ndaj ndotjes. Kështu duke gjykuar nga prania e makroinvertebrorëve
të identifikuar, në të tre stacionet e kampionimit në lumin Ishëm, gjatë periudhës
2012-2013, rezulton të ketë ndotje të lartë organike, me përjashtim të stacionit të dytë
(Figura 3.13), Zezë/Fushë-Krujë, në të cilin vihet re cilësi disi më e mirë e ujit
krahasuar me stacionet e tjera, si pasojë e pranisë së individëve sensitivë (12%).
Megjithatë uji në lumin Ishëm klasifikohet i ndotur, bazuar në prezencën në përqindje
të lartë të taksoneve indikatorë të ndotjes (Figurat 3.12; 3.13; 3.14; AMM, Shtetet e
Bashkuara).
Shpërndarja sezonale e familjeve të identinikuara gjatë periudhës së monitorimit në
lumin Ishëm, tregon luhatjen e numrit të individëve në varësi të kushteve klimatike
përgjatë ekosistemit ujor lumor. Kryesisht reshjet, temperaturat dhe rrezatimi diellor
janë faktorët klimatikë që ushtrojnë efekt më të ndjeshëm në popullatat bentikë të
basenit lumor (Viðinskienë, 2005; Misja, 2003; Rada & Puljas, 2010). Gjithsesi vihen
re variacione në densitetin e invertebrorëve bentikë në varësi të stnëve të ndryshme të
vitit të cilat paraqiten grafikisht në figurat e mëposhtme.
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Figura 3.15 Shpërndarja sezonale e grupeve të makroinvertebrorëve për stinën e pranverës në
lumin Ishëm

Në stinën e pranverës, gjatë periudhës 2012-2013 (Figura 3.25), vihet re se përqindjen
më të lartë e kanë individët e familjeve Naididae/Oligocheta (62%), Chironomidae,
Rendi Diptera (21%) vijuar nga Haplotaxidae/Oligocheta (8%). Me përqindje
relativisht të ulëta e thuajse të njëjta me njëra-tjetrën shfaqen individët e familjeve
Baetidae, Rendi Ephemeroptera (3%), Erpobdellidae, Rendi Hirudinea (3%),
Hydropsychidae, Rendi Trichoptera (2%) dhe Planorbidae/ Gastropoda (1%) (Figura
3.15).
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Figura 3.16 Shpërndarja sezonale e grupeve të makroinvertebrorëve për stinën e verës në lumin
Ishëm
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Me rritjen e temperaturave vihet re edhe rritje e pranisë së makroinvertebrorëve
bentikë të identifikuar në kampionet e mara përgjatë lumit Ishëm në stinën e verës
(Figura 3.16). Vihet re se sezoni veror mbizotërohet nga individët e rendit Diptera me
familjet Chironomidae dhe Ceratopogonidae (Shih argumentimin e figurave 3.4; 3.5;
3.6; 3.7). Individët e klasës Oligocheta në stinën e verës shfaqin rënie të densitëtit të
tyre, nga 70% në stinën e Pranverës në 11% në stinën e Verës. Gjithashtu gjatë kësaj
stine vihet re edhe variacion më i lartë në taksone krahasuar me stinët e tjera.
Individët e Rendit Ephemeroptera shfaqin një rritje të lehtë gjatë verës (16%),
krahasuar me pranverën (3%), duke mbetur gjithsesi në përqindje të ulët krahasuar me
taksonet e tjerë të identifikuar (Figura 3.16).
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Figura 3.17 Shpërndarja sezonale e grupeve të makroinvertebrorëve për stinën e vjeshtës në
lumin Ishëm

Stina e vjeshtës (Figura 3.17) paraqitet e përafërt me stinën e verës (Figura 3.16)
përsa i përket përqindjeve të taksoneve të identifikuar pëgjatë lumit Ishëm për
periudhën e monitorimit 2012-2013. Në vjeshtë përqindjen më të lartë e zënë
individët e Rendit Diptera (Familjet Chironomidae – 61% dhe Ceratopogonidae –
10%); në total individët e rendit Diptera përbëjnë 73% të individëve të identifikuar në
lumin Ishëm, gjatë sezonit të vjeshtës, për periudhën 2012 – 2013. Familja
Baetidae/Ephemeroptera pëson ulje të vlerën e përqindjes krahasuar me stinën e verës
(Figura 4.28), ndërsa taksonet e tjerë (Lumbricidae/Oligocheta – 13%;
Haemopis/Hirudinea – 1%) mbeten thuajse në të njëjtat nivele sikurse rezultojnë edhe
gjatë stinës së verës. Gjatë vjeshtës (Figura 3.17) vihet re rritje e lehtë e individëve të
klasës Gastropoda me dy familje Planorbidae (4%) dhe Physidae (5%) (Figura 3.17).
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Bithynia
Heptagenidae
0%
2%

Planorbidae
11%

Physidae
12%
Chironomidae
37%
Haemopis
11%

Lumbricidae
19%

Ceratopogonidae
8%

Shpërndarja e familjeve_Sezoni i Dimrit

Figura 3.18 Shpërndarja sezonale e grupeve të makroinvertebrorëve për stinën e dimrit në lumin
Ishëm

Gjatë stinës së dimrit (Figura 3.18) vihet re rënie në numër e individëve të familjes
Chironomidae/Diptera krahasuar me stinët e verës dhe vjeshtës (Figura 3.16; 3.17),
ndërsa krahasuar me pranverën (Figura 3.15) ky grup në dimër pëson rritje në numër.
Individët e familjes Ceratopogonidae/ Diptera ruajnë të thuajse të njëjtat nivele gjatë
tre stivëve, verë, vjeshtë dhe dimër (Figurat 3.15 – 3.18), ndërkohë që nuk shfaqen në
pranverë (Figura 3.15). Individët e taksoneve sensitivë (Ephemeroptera; AMM,
Shtetet e Bashkuara; Tabela 1.1) gjatë dimrit janë thuajse të papërfillshëm (Shih
argumentimin e figurave 3.4; 3.5; 3.6; 3.7 lidhur me dinamikën e popullatave në
varësi të faktorëve abiotikë). Gjatë dimrit (Figura 3.18) vihet re rritje e individëve të
Rendit Gastropoda, përfaqësuar me familjet Planorbidae (11%) dhe Physidae (12%).
Grupi i Hirudineve gjithashtu shfaqet me përqindje relativisht të lartë gjatë dimrit
krahasuar me stinët e tjera të vitit, 11%. Individët e klasës Oligocheta ruajnë thuajse të
njëjtin densitet gjatë dimrit, vjeshtës dhe verës (Figurat 3.18; 3.17; 3.16), ndërkohë që
pësojnë rritje të konsiderueshme gjatë pranverës (Figura 3.15).
Ashtu si për lumin Erzen edhe për lumin Ishëm është llogaritur tendenca e familjeve
të makroinvertebrorëve të identifikuar, gjatë periudhës së monitorimit 2012 – 2013,
për çdo stacion kampionimi. Këto rezultate paraqiten grafigisht në figurat e
mëposhtme.
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Dinamika vjetore e familjeve të makroinvertebrorëve_Stacion 1
300
Ephemerillidae
250
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Figura 3.19 Dinamika stinore e familjeve të identifikuara të invertebrorëve bentikë gjatë 20122013 në stacionin e parë të kampionimit, Ura e Lanës/ Rinas, lumi Ishëm

Në stacionin e parë individët e taksoneve të makroinvertebrorëve të identifikuar
përgjithësisht shfaqin tendencë rritjeje në numër nga pranvera në dimër (Figura 3.20).
Përjashtim bëjnë individët e taksoneve sensitivë ndaj ndotjes (Ephemeroptera; AMM,
Shtetet e Bashkuara; Tabela 1.1), të cilët paraqiten në numër të ulët gjatë gjithë vitit,
kjo pasojë e ndotjes së ekosistemit ujor të lumit Ishëm. Individët e taksoneve Diptera,
Oligocheta, Gaspropoda, Hirudinea, të cilët përbëjnë edhe pjesën dominuese të
taksoneve të identifikuara përgjatë lumit Ishëm, shfaqin tendenca rritje të numrit të
tyre me uljen e temperatuarave dhe ruajnë vlera konstante gjatë temperaturave të
ngrohta të vitit (Figura 3.19).
Dinamika vjetore e familjeve të makroinvertebrorëve_Stacion 2
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Figura 3.20 Dinamika stinore e familjeve të identifikuara të invertebrorëve bentikë gjatë 20122013 në stacionin e dytë të kampionimit, Zezë/Fushë-Krujë, lumi Ishëm
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Në stacionin e dytë thuajse të gjithë taksonet e makroinvertebrorëve të identifikuar
rezultojnë të kenë tendencë ulje të numrit të individëve në pranverë dhe dimër dhe
rritje në verë e vjeshtë (Figura 3.20). Vihet re se nga vera në vjeshtë taksonet ruajnë
vlera thuajse konstante të numrit të individëve (Figura 3.20). Në stacionin e dytë vihet
re prania grupeve sensitivë ndaj ndotjes (Ephemeroptera; AMM, Shtetet e Bashkuara;
Tabela 1.1) me diversitet më të lartë se në stacionet e tjera. Gjithsesi adondancë më të
lartë për këtë stacion paraqet familja Chironomidae/Diptera, pavarësisht ndryshimeve
klimatike stinore (Figura 3.20).
Në stacionin e tretë (Figura 3.21) paraqiten diferenca të theksuara në praninë e
taksoneve të makroinvertebrorëve bentikë të identifikuar. Tendencë rritje të numrit të
individëve nga pranvera në verë/vjeshtë shfaqin familjet Naididae, Haplotaxidae,
Lumbricidae (Klasa Oligocheta); ndërsa nga vjeshta në dimër këto grupe paraqesin
tendencë të lehtë rënie të numrit të individëve. Krahasuar me grupet e tjera të
identifikuara, grupet e mësipërme rezultojnë me numër individësh shumë më të lartë
në verë, vjeshtë (Figura 3.21). Individët e rendeve Diptera, Ephemeroptera shfaqin
tendencë rritje në numër nga pranvera në verë, duke qëndruar thuajse në të njëjtat
vlera në vjeshtë dhe tendencë rënie në dimër. Abondanca e lartë e individëve të klasës
Oligocheta dhe rendit Diptera (taksone me tolerancë të lartë ndaj ndotjes – AMM,
Shtetet e Bashkuara; Tabela 1.1) dëshmon ndotje të lartë organike në këtë stacion
(AMM, Shtetet e Bashkuara).
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Figura 3.21 Dinamika stinore e familjeve të identifikuara të invertebrorëve bentikë gjatë 20122013 në stacionin e tretë të kampionimit, Gjuricaj/Sukth, lumi Ishëm

Përgjithësisht, nisur nga tendencat stinore të makroinvertebrorëve bentikë në të tre
stacionet e monitorimit dhe pranisë së lartë të grupeve tolerantë ndaj ndotjes rezulton
se taksonet e invertebrorëve kryesisht shfaqin rritje në numër nga pranvera në verë,
vjeshtë dhe rënie të lehtë në dimër (Figurat 3.19; 3.20; 3.21).
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Luhatjet e vlerës mesatare vjetore të numrit të individëve për çdo familje të
identifikuar, nga një stacion monitorimi në tjetrin, gjatë periudhës 2012-2013, në
lumin Ishëm, janë paraqitur grafikisht në figurën 3.22.
Në stacionin e parë numër mesatar vjetor më të lartë të individëve të
makroinvertebrorëve paraqesin familjet e taksoneve Diptera, Oligocheta, Gastropoda
dhe Hirudinea. Prania e këtyre grupeve në vlera të larta densiteti dëshmon nivel të
lartë ndotjeje për këtë stacion monitorimi (AMM, Shtetet e Bashkuara). Grupet e
përmendura nuk paraqesin diferenca të mëdha në vlerat mesatare vjetore të numrit të
individëve. Rendit Ephemeroptera (bentos sensitive/ AMM-Shtetet e Bashkuara;
Tabela 1.1) paraqitet me vlera shumë të ulëta mesatare vjetore të numrit të individëve
(Figura 3.22).
Në stacionin e dytë vihen re diferenca të theksuara midis vlerave mesatare vjetore të
numrit të individëve të taksoneve të identifikuar, ku vlerën më të lartë mesatare
vjetore e paraqesin individët e familjes Chironomidae/Diptera (bentos tolerantë/
AMM-Shtetet e Bashkuara; Tabela 1.1). Paraqiten me vlera mesatare vjetore thuajse
të njëjta individët e familjeve Ceratopogonidae/ Diptera dhe Baetidae
/Ephemeroptera. Grupet e tjerë paraqiten me vlera mesatare vjetore në numrit të
individëve tejet të ulëta. Prania e grupeve bentos sensitivë (Ephemeroptera; AMM,
Shtetet e Bashkuara; Tabela 1.1) tregon se ky stacion rezulton në ketë nivel ndotje pak
më të ulët krahasuar më stacionet e tjera.
500
Mesatarja vjetore e Nr. të individëve_Stacion 1
450
Mesatarja vjetore e Nr. të individëve_Stacion 2
400
Mesatarja vjetore e Nr. të individëve_Stacion 3

350
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250
200
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Figura 3.22 Paraqitja grafike e mestares vjetore të numrit të individëve të invertebrorëve
bentikë, sipas familjeve për ҫdo stacion monitorimi, në lumin Ishëm gjatë periudhës 2011-2012

Stacioni i tretë mbizotërohet nga individët e familjeve Lumbricidae/Oligocheta dhe
Ceratopogonidae e Chironomidae/Diptera, të cilët paraqesin vlerat më të larta
mesatare vjetore të numrit të individëve (Figura 3.22). Prania e këtyre grupeve
dëshmon nivelin e lartë të ndotjese së ujit në këtë stacion, duke qenë se klasifikohen si
indikatorë biologjikë të ujërave të ndotur dhe kanë tolerancë të lartë ndaj ndotjes
(AMM-Shtetet e Bashkuara; Tabela 1.1).
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Bazuar në vlerat mesatare vjetore të numrit të individëve në të tre stacionet e
monitorimit përgjatë lumit Ishëm, për periudhën 2012 – 2013 (Figura 3.22), rezulton
se në stacionin e parë dhe të tretë niveli i ndotjes organike ujore është i lartë, duke
qenë se densitet më të lartë paraqesin taksonet bentos tolerantë klasifikuar sipas
AMM-Shtetet e Bashkuara (Tabela 1.1), ndësra në stacionin e dytë niveli i ndotjes
shfaqet disi më i ulët krahasuar me dy stacionet e tjerë (si pasojë e pranisë në
përqindje më të lartë të makroinvertebrorëve bentos sensitivë, 12%; Figura 3.13).
Gjithsesi duke u bazuar në rezultatet e fitura gjatë periudhës së monitorimit, 2012 –
2013, mund të konkludohet se Lumi Ishëm paraqitet i ndotur (AMM-Shtetet e
Bashkuara; Figurat 3.12 – 3.22).
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3.1.1 Përpunimi statistikor i të dhënave
Nëpërmjet testit jo parametrk Mann-Whitney/Testi U është treguar ndryshimi
ndërmjet shpërndarjes së familjeve të makroinvertebrorëve të identifikuar sipas
stinëve (duke i krahasuar ato dy e nga dy) dhe sipas stacioneve të kampionimit.
Përpunimet statistikore të të dhënave duke përdorur testin U janë kryer për të dy
lumenjtë.
Tabelat e mëposhtme tregojnë shpërndarjen e familjeve të invertebrorëve që
ndryshojnë nga stina në stinë në lumin Erzen. Tabela 3.1 tregon llogaritjet e
ndryshimit të shpërndarjes së familjeve nga pranvera në verë.
Tabela 3.1 Llogaritja e ndryshimit të shpërndarjes së spopullatave të makroinvertebrorëve
bentikë në lumin Erzen nëpërmjet Testit U, për stinët Pranverë-Verë
Testi: 0-9
Pranverë

Heptagenidae

24

33

51

Verë

Heptagenidae

51 108

54

Pranverë

Oligoneuridae

18

19

21

Verë

Oligoneuridae

0

0

0

Ephemerillidae

24

Pranverë

27

30

1

2

3

24

33

51

0
24

0

0

27

30

195 255 306

4

6.5
54 108 15

18

19

Baetidae

Verë

Baetidae

Pranverë

Chironomidae

45

15

Verë

Chironomidae

19

28 125

19

28

Pranverë

Ceratopogonidae

18

21

27

18

21

Verë

Ceratopogonidae

81

9

9

9

9

Pranverë

Physidae

0

0

0

0

0

Verë

Physidae

0

1

0

Pranverë

Gomphidae

0

3

0

Verë

Gomphidae

3

0

0

Hydropsychidae

0

0

66

Pranverë
Verë

Hydropsychidae

Pranverë

Haplotaxidae

0

15 213

159
0

18

24
0

15

15

18

0

ka ndryshim
0 signjifikativ

6

15

ka ndryshim
9 signjifikativ

Haplotaxidae

0

0

Pranverë
Verë

Tabanidae

0

0

0

Tabanidae

0

5

15

0
15

213 8.5

2.5
6.5

8

15

7

12

15

3

12

15

3

3 11

15

4.5

6

15

125
27
81

0

0
0

13

0

0

0

3

1

66

ka ndryshim
9 signjifikativ

75 144 159 15

0

Verë

0.5
15

57 213

0

0

8.5 Afer Kufirit

21 15

45

75 144
0

15

195 255 306 15

Ephemerillidae

Pranverë

57 213

6 Ta Testi U :Na*Nb+Na(Na+1)/2-Ta

51

Verë

24

5

15

15

15

7.5

S'ka kuptim
se ska vlera

0
0

0

0

7.5
0

5

15

Nga tabela e mësipërme, për lumin Erzen familjet që paraqesin ndryshim sinjifikativ
nga pranvera në verë janë kryesisht familjet e rendit Ephemeroptera (Oligoneuridae,
Ephemerillidae); pranë kufirit të ndryshimit sinjifikativ rezulton të jetë edhe familja
Heptagenidae/Ephemeroptera. Rendi Ephemeroptera bën pjesë në grupin bentos
sensitiv (Tabela 1.1), kështu ky takson shfaq ndjeshmëri në biologjinë e tij edhe ndaj
kushteve klimatike, kryesisht në këtë rast temperaturës, reshjeve dhe rrezatimit diellor
(Rada&Puljas, 2010). Me ndryshim sinjifikativ të shpërndarjes së popullatës nga
pranvera në verë shfaqet edhe rendi Trichoptera me familjen Hydropsychidae. Ty
takson klasifikohet me tolerancë mesatare ndaj ndotjes (Tabela 1.1; AMM) dhe
periudha më e përshtatshme për zhvillimin e tij është stina e verës (Rada&Puljas,
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2010); gjithsesi ky takson reflekton mjaft mirë ndryshimet klimatike në shpërndarjen
e popullatës së tij, nga pranvera në verë (Shih argumentimin e figurave 3.4 – 3.7).
Tabela 3.2 Llogaritja e ndryshimit të shpërndarjes së spopullatave të makroinvertebrorëve
bentikë në lumin Erzen nëpërmjet Testit U, për stinët Verë – Vjeshtë
Testi: 0-9
1
Verë

Heptagenidae

51 108

Vjeshtë

Heptagenidae

72

Verë

Oligoneuridae

Vjeshtë

Oligoneuridae

Verë

Ephemerillidae

54

48 153

0

0

0

0

0

0

195

2

3

51

54

48

0

0

0

Verë

Baetidae

0

15 213

0

Vjeshtë

Baetidae

0

34

Verë

Chironomidae

19

28 125

Vjeshtë

Chironomidae

45

58 175

Verë

Ceratopogonidae

81

9

9

Vjeshtë

Ceratopogonidae

16

6

42

6

Verë

Physidae

0

1

0

0

0

Vjeshtë

Physidae

15

0

0

Verë

Gomphidae

3

0

0

0

0

Vjeshtë

Gomphidae

4

3

3

Verë

Hydropsychidae

159

75 144

Vjeshtë

Hydropsychidae

42

81 100

0

63

0

0

0

Vjeshtë

Haplotaxidae

0

0

0

Verë

Tabanidae

0

5

15

Vjeshtë

Tabanidae

0

2

0

10

0

6

15

213 11
34

28
45
9

42

4.5

8

15

7

4.5

81 11

15

4

10

15

5

7

15

8

144 159 13

15

2

15

15

15

2

175
42

0

15

3

75

9
15

11

58

3

Ka ndryshim
0 signjifikativ

63

1
0

15

15

125
9
16

5
4

15

0
19

15

153 11

195 255 306 15

Ephemerillidae

Haplotaxidae

6 Ta Testi U :Na*Nb+Na(Na+1)/2-Ta

108
72

Vjeshtë

Verë

5

S'ka kuptim
se ska vlera

255 306
0

4

3

4

81 100
S'ka kuptim
se ska vlera

0

5
0

0

15 13

2

Nga vera në vjeshtë popullata që paraqet ndryshim sinjifikativ në lumin Erzen, është
ajo e Rendit Ephemeroptera me familjen Ephemerillidae; ky takson paraqitet me
sensitivitet të lartë ndaj të gjitha ndryshimeve abiotike (Shih argumentimin e figurave
3.4 – 3.7).
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Tabela 3.3 Llogaritja e ndryshimit të shpërndarjes së spopullatave të makroinvertebrorëve
bentikë në lumin Erzen nëpërmjet Testit U, për stinët Dimër – Vjeshtë
Testi: 0-9
1
Vjeshtë

Heptagenidae

Dimër

Heptagenidae

Vjeshtë

Oligoneuridae

Dimër

72

0

0

0

Oligoneuridae

0

0

0

Vjeshtë

Ephemerillidae

0

0

0

Dimër

Ephemerillidae

0

0

11

Vjeshtë

Baetidae

0 34

63

Dimër

Baetidae

0 33 123

Vjeshtë

Chironomidae

45

58 175

Dimër

Chironomidae

21

25

75

Vjeshtë

Ceratopogonidae

16

6

42

Dimër

Ceratopogonidae

0

7

26

0

Vjeshtë

Physidae

15

0

0

0

Dimër

Physidae

16

0

0

3

3

0

0

Vjeshtë
Dimër

Gomphidae
Hydropsychidae

4
0

4
48

0

Gomphidae

3

48 153
13

0

2

0

0
S'ka kuptim
se ska vlera

13

0

0

0
0

0

15

9
0

0

34

63

15

15

6

11 12

3

11

15

58

175 13

15

2

42 12

15

3

10

15

5

4 15

15

Ka ndryshim
0 signjifikativ

15

Afer
ndryshimit
1 signifikativ

15

16
7

26

0

15
0

0
3

16
3

0

42

Vjeshtë

81 100
42

Dimër

Hydropsychidae

Vjeshtë

Haplotaxidae

0
0

16

69

0

0

Dimër

Haplotaxidae

0

0

0

Vjeshtë

Tabanidae

0

2

0

Dimër

Tabanidae

0

0

0

0

4.5

75

6

0

15

123

25

0

6 Ta Testi U :Na*Nb+Na(Na+1)/2-Ta
Ka ndryshim
72 153 15
15
0 signjifikativ

33
45

21

5

15

81 100 14
69

15

15

15

3

S'ka kuptim
se ska vlera
0
0

0

0

6 12

0

Nga vjeshta në dimër vihen re ndryshime sinjifikative në shpërndarje për tre familje të
makroinvertebrorëve bentikë të identifikuar. Krahas Rendit Ephemeroptera (në këtë
rast me familjen Heptagenidae) dhe Hydropsychidae/Trichoptera (në kufi të
ndryshimit sinjifikativ), paraqet ndryshim sinjifikativ në shpërndarjen e popullatave
në të dy stinët edhe familja Gomphidae/Odonata. (Shih argumentimin e figurave 3.4 –
3.7). Nga llogaritjet e Testit U vihet re se me uljen e temperaturave (vjeshtë – dimër)
vihen re ndryshime të shpërndarjes së popullatave të taksoneve me tolerancë mesatare
ndaj ndotjes (Trichopreta, Odonata; Tabela 1.1, AMM), të cilat zvogëlohen me uljen e
temperaturave (Tabela 3.3).

76

Vlerësimi sistematiko-ekologjik i përbërjes të makrozoobentosit në lumenjtë Erzen e Ishëm dhe
basenet e tyre ujëmbledhës si dhe përcaktimi biologjik i cilësisë së ujit të këtyre lumenjve bazuar në
përdorimin e makroinvertebrorëve bentikë si bioindikatorë
Tabela 3.4 Llogaritja e ndryshimit të shpërndarjes së spopullatave të makroinvertebrorëve
bentikë në lumin Erzen nëpërmjet Testit U, për stinët Verë - Dimër
Testi: 0-9

Verë

Heptagenidae

Dimër

Heptagenidae

51
0

108

54

13

0

Verë

Oligoneuridae

0

0

0

Dimër

Oligoneuridae

0

0

0

255

306

Verë

Ephemerillidae

195

1

2

3

0

0

13

Ephemerillidae

0

0

11

0

Baetidae

0

15

213

0

Dimër

Baetidae

0

33

123

Verë

Chironomidae

19

28

125

Dimër

Chironomidae

21

25

75

Verë

Ceratopogonidae

81

9

9

Dimër

Ceratopogonidae

0

7

26

0

7

Verë

Physidae

0

1

0

0

0

Dimër

Physidae

16

0

0

0

0

0

0

75

144

Dimër

3

Gomphidae

0

Hydropsychidae

51

54

6 Ta
108

Testi U :Na*Nb+Na(Na+1)/2-Ta
Ka ndryshim
15
15
0 signjifikativ
15
15

195

Verë

Gomphidae

5

S'ka kuptim
se ska vlera

Dimër

Verë

4

0

255

33
25
9

0

213

10.5

15

125

11

15

4

81

13

15

2

10

15

5

15

75
9
1
0

16

0

0

3

12

15

3

75

144

159

15

15

Ka ndryshim
0 signjifikativ

0

159

Verë
Dimër

Hydropsychidae

0

16

69

Verë

Haplotaxidae

0

0

0

Dimër

Haplotaxidae

0

0

0

Tabanidae

0

5

15

Tabanidae

0

0

0

0

16
S'ka kuptim
se ska vlera

69
15

15

15

Afer
ndryshimit
1.5 signifikativ

Verë
0
Dimër

0

0

4.5

26
0

0

15

123

28
21

15

15

15
0

Ka ndryshim
0 signjifikativ

306

11

19

15

0

5

15

13.5
7.5

7.5

Me ndryshimin e temperaturave, rrezatimit diellor dhe reshjeve nga vera në dimër,
Testi U tregon ndryshime sinjifikative të shpërndarjes së popullatave të më shumë
taksoneve, krahasuar me popullatat e makroinvertebrorëve në stinët e tjera, Rendi
Ephemeroptera me dy familje (Heptagenidae, Ephemerillidae), Rendi Trichoptera
(Hydropsychidae) dhe Rendi Diptera (Tabanidae) (Tabelat 3.1; 3.2; 3.3; 3.4). Vlen të
theksohet se në çdo stinë paraqet ndryshime sinjifikative të shpërndarjes së
popullatave, Rendi Ephemeroptera (takson bentos sensitiv – Tabela 1.1; AMM), po
kështu fshaq ndryshime sinjifikative nga stina në stinë edhe familja
Hydropsychidae/Trichoptera (me tolerancë mesatare ndaj ndotjes; Tabela 1.1; AMM);
ky rezultat tregon se taksonet sensitivë apo me tolerancë mesatare ndaj ndotjes
shfaqin të njëjtin sensitivitet si ndaj ndotjes edhe ndaj kushteve aboitike të mjedisit, e
vërtetuar kjo nga rezultatet e përftuara gjatë këtij studimi (Figurat 3.23 – 3.26; Tabelat
3.1- 3.5).
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Vlerësimi sistematiko-ekologjik i përbërjes të makrozoobentosit në lumenjtë Erzen e Ishëm dhe
basenet e tyre ujëmbledhës si dhe përcaktimi biologjik i cilësisë së ujit të këtyre lumenjve bazuar në
përdorimin e makroinvertebrorëve bentikë si bioindikatorë
Tabela 3.5 Llogaritja e ndryshimit të shpërndarjes së spopullatave të makroinvertebrorëve
bentikë në lumin Erzen nëpërmjet Testit U, për stinët Dimër – Pranverë
Testi: 0-9

Dimër

Heptagenidae

Pranverë

Heptagenidae

Dimër
Pranverë
Dimër

13

0

24

33

51

Oligoneuridae

0

0

0

Oligoneuridae

18

19

21

Ephemerillidae

0

0

11

27

30

0

24

1

2

3

0

0

13

0

0

24

33

18
0

0

Dimër

Baetidae

0

33 123

Pranverë

Baetidae

24

57 213

Dimër

Chironomidae

21

25

75

Pranverë

Chironomidae

45

15

18

15

18

Dimër

Ceratopogonidae

0

7

26

0

7

Pranverë

Ceratopogonidae

18

21

27

Dimër

Physidae

16

0

0

Pranverë

Physidae

0

0

0

0

0

0

Dimër

Gomphidae

0

0

0

0

0

0

Pranverë

Gomphidae

0

3

0

Dimër

Hydropsychidae

0

16

69

Pranverë

Hydropsychidae

0

0

66

Dimër

Haplotaxidae

0

0

0

Pranverë

Haplotaxidae

0

0

0

Tabanidae

0

0

0

Tabanidae

0

0

0

24
0

6 Ta

19

33
24

27

21

15
6

15

Ka ndryshim
9 signjifikativ

6

15

Ka ndryshim
9 signjifikativ

9

15

21

30

123
57

Testi U :Na*Nb+Na(Na+1)/2-Ta
Ka ndryshim
6
15
9 signjifikativ

51

11

Ephemerillidae

Pranverë

5

0

Pranverë

Dimër

4

15

213
13

15

2

8

15

7

12

15

3

9

15

6

12

15

3

S'ka kuptim
se ska vlera

15

15

S'ka kuptim
se ska vlera

15

15
15

26

0
0

75
45

18

0

25

6
15

21

27

0

0

16

0

0

3

16

69
66

Nga dimri në pranverë, ku ndryshimet e temperaturave janë të pakëta (rezultat i
ndryshimeve klimatike dhe stinëve kryesore, dimër & verë, të zgjatura) taksonet që
paraqesin ndryshime sinjifikative në shpërndarjen e popullatave të tyre në lumin
Erzen, janë ata bentos sensitivë (familjet e Rendit Ephemeroptera-Heptagenidae,
Oligoneuridae, Ephemerillidae). Ky rezultat përforcon korelacionin midis
sensitivitetit të taksoneve të makroinvertebrorëve ndaj ndotjes së mjedisit dhe ndaj
kushteve abiotike (Figurat 3.23 – 3.26; Tabelat 3.1- 3.5).
Lumi Ishëm
Testi U është është përdorur për të vlerësuar nga ana statistikore ndryshimet në
shpërndarjen e popullatave të invertebrorëve bentikë në lumin Ishëm sipas stinëve të
monitorimit si vijon:
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Vlerësimi sistematiko-ekologjik i përbërjes të makrozoobentosit në lumenjtë Erzen e Ishëm dhe
basenet e tyre ujëmbledhës si dhe përcaktimi biologjik i cilësisë së ujit të këtyre lumenjve bazuar në
përdorimin e makroinvertebrorëve bentikë si bioindikatorë
Tabela 3.6 Llogaritja e ndryshimit të shpërndarjes së spopullatave të makroinvertebrorëve
bentikë në lumin Ishëm nëpërmjet Testit U, për stinët Pranverë - Verë
Testi: 0-9

Ephemerillidae

0

0

Verë

Ephemerillidae

39

24

9

Pranverë

Erpobdellidae

15

0

0

Verë

Erpobdellidae

0

0

0

Pranverë

Heptagenidae

0

0

0

Verë

Heptagenidae

0

0

0

Chironomidae

47

29

12

Chironomidae

124

819

45

0

0

0

Pranverë

0

1

2

3

0

0

0

0

0

4

5

9

24

6 Ta

39
15

0

0

Testi U :Na*Nb+Na(Na+1)/2-Ta
Ka ndryshim
6
15
9 signjifikativ
15
12

15

3

15

15

0

S'ka kuptim
se ska vlera

15

Pranverë
12
Verë
Pranverë

Ceratopogonidae

Verë

Ceratopogonidae

61

99

16

Pranverë

Tabanidae

0

0

0

Verë

Tabanidae

11

11

0

Pranverë

Haemopidae/ Haemopis

0

0

0

Verë

Haemopidae/ Haemopis

12

0

0

Pranverë

Planorbidae

4

0

0

Verë

Planorbidae

59

0

0

Pranverë

Physidae

0

0

0

Verë

Physidae

78

0

0

Pranverë

Haplotaxidae

0

9

23

Verë

Haplotaxidae

6

0

0

Naididae

253

0

9

Naididae

0

0

0

Bithynia

0

0

0

Bithynia

0

0

0

Baetidae

0

9

29

49
45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61

99

0

11

11

0
0

0

0

0

0

0

0

15

7.5

15

7.5

9

15

6

10

15

5

0

78

9

15

6

9

23

13

15

2

6

15

Afër
ndryshimit
1.5 sinjifikativ

15

15

Pranverë
0
Verë
Pranverë
Verë
Pranverë

9
0
S'ka kuptim
se ska vlera

0

253

13.5

0

6
0

Verë

Baetidae

23

189

7

Pranverë
Verë

Hydropsychidae

0

7

0

Hydropsychidae

0

0

0

Pranverë

Lumbricidae

0

0

0

Verë

Lumbricidae

0

0

197

6

9
7

0

7
23

0

0

0

0

0

0

0

15

Afër
ndryshimit
8 sinjifikativ

189
7

0

Ka ndryshim
9 signjifikativ

6

59

0

0

15

12
4

0

15

819

16

0

0

7
124

Afër
ndryshimit
8 sinjifikativ

0

12

15

15

15

3

197

Për lumin Ishëm nga pranvera në verë ndryshim sinjifikativ paraqesin dy taksone,
Ephemeroptera/ Ephemerillidae dhe Diptera/ Ceratopogonidae; ndërsa familjet
Chironomidae, Naididae dhe Baetidae janë në kufi të ndryshimit sinjifikativ përsa i
përket shpërndarjes së popullatave të tyre në stinët pranverë, verë. Familjet
Chironomidae, Naididae, pranë ndryshimit sinjifikativ (Tabela 3.6) janë tolerante ndaj
ndotjes (Tabela 1.1; AMM), kështu shfaqin tolerancë edhe ndaj kushteve abiotike të
mjedisit, dukuri kjo e hasur edhe në lumin Erzen. Familja Ephemerillidae (bentos
sensitive) paraqitet me ndryshime sinjifikative të popullatës me rritjen e
temperaturave nga pranvera në verë. Familja Baetidae edhe pse bentos sensitive
paraqitet në kufi të ndryshimit sinjifikativ të popullatës në varësi të kushteve
klimatike; rezultat ky që shpjegohet me numrin e pakët të individëve të identifikuar të
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Vlerësimi sistematiko-ekologjik i përbërjes të makrozoobentosit në lumenjtë Erzen e Ishëm dhe
basenet e tyre ujëmbledhës si dhe përcaktimi biologjik i cilësisë së ujit të këtyre lumenjve bazuar në
përdorimin e makroinvertebrorëve bentikë si bioindikatorë

makroinvertebrorëve bentikë për këtë familje në lumin Ishëm (shih argumentimin e
figurave 3.15; 3.16; 3.17; 3.18).
Tabela 3.7 Llogaritja e ndryshimit të shpërndarjes së spopullatave të makroinvertebrorëve
bentikë në lumin Ishëm nëpërmjet Testit U, për stinët Verë – Vjeshtë
Testi: 0-9
1
Ephemerillidae

39

24

Ephemerillidae

25

0

11

Erpobdellidae

0

0

0

Vjeshtë

Erpobdellidae

0

0

0

Verë

Heptagenidae

0

0

0

Vjeshtë

Heptagenidae

0

32

0

Verë

Chironomidae

124

819

45

Vjeshtë

Chironomidae

130

811

51

Verë

Ceratopogonidae

61

99

16

Vjeshtë

Ceratopogonidae

49

100

15

15

Verë

Tabanidae

11

11

0

0

Vjeshtë

Tabanidae

9

14

0

Verë

Haemopidae/ Haemopis

12

0

0

Vjeshtë

Haemopidae/ Haemopis

17

0

0

Verë

Planorbidae

59

0

0

Vjeshtë

Planorbidae

61

0

0

Verë

Physidae

78

0

0

Vjeshtë

Physidae

82

0

0

Verë

Haplotaxidae

6

0

0

Vjeshtë

Haplotaxidae

3

0

0

Naididae

0

0

0

Naididae

0

0

0

Bithynia

0

0

0

Bithynia

0

0

0

Baetidae

23

189

Verë
Vjeshtë
Verë

Verë
Vjeshtë
Verë
Vjeshtë
Verë
Vjeshtë
Verë

Baetidae
Hydropsychidae

0
0

0
0

2

9

3

9
0

Vjeshtë

Hydropsychidae

0

0

Verë

Lumbricidae

0

0

197

Vjeshtë

Lumbricidae

0

0

203

6 Ta
39

Testi U :Na*Nb+Na(Na+1)/2-Ta
12

0

0

15

3

25

S'ka kuptim
se ska vlera

15

0

9

15

6

10

15

5

11

15

4

10

15

5

10

15

5

10

15

5

10

15

5

11

15

4

S'ka kuptim
se ska vlera

15

15

S'ka kuptim
se ska vlera

15

15

0
45

0

124
51

819

61

99

49

199
11

0
0

14
12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17
59

0

0

11

9

0

0

32

130 811

16

61
78
82

0

6
3

15
7
0

0

0

5

24
11

7
3

4

0
S'ka kuptim
se ska vlera

23 189

15

15

Ka ndryshim
0 signjifikativ

3
15

15
15

0

0

197
0

0

10
203

15

5
15

Nga vera në vjeshtë në lumin Ishëm vihet re se nuk ka ndryshime sinjifikative të
shpërndarjes së popullatave të makroinvertebrorëve bentikë të identifikuar; përjashtim
bën vetëm familja Baetidae e Rendit Ephemeroptera (bentos sensitive; Tabela 1.1;
AMM). Theksojmë se përveç sensitivitetit të këtij grupi ndaj ndotjes dhe faktorëve
abiotikë të mjedisit, ky grup përfaqësohet nga pak idividë për lumin Ishëm (Figura
3.16). Rezultatet statistikore të përftuara në tabelën 3.7 lidhur me shpërndarjen stinore
të makroinvertebrorëve bentikë në lumin Ishëm, janë në përputhje të plotë me
rezultatet e përftuara në figurat 3.15 – 3.22.
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Vlerësimi sistematiko-ekologjik i përbërjes të makrozoobentosit në lumenjtë Erzen e Ishëm dhe
basenet e tyre ujëmbledhës si dhe përcaktimi biologjik i cilësisë së ujit të këtyre lumenjve bazuar në
përdorimin e makroinvertebrorëve bentikë si bioindikatorë
Tabela 3.8 Llogaritja e ndryshimit të shpërndarjes së spopullatave të makroinvertebrorëve
bentikë në lumin Ishëm nëpërmjet Testit U, për stinët Vjeshtë – Dimër
Testi: 0-9
1
Ephemerillidae

25

2

3

4

Testi U :Na*Nb+Na(Na+1)/2-Ta

11
0

11

Ephemerillidae

0

0

Erpobdellidae

0

0

0
0

Dimër

Erpobdellidae

0

0

0

Vjeshtë

Heptagenidae

32

0

Dimër
Vjeshtë

Heptagenidae
Chironomidae

130

21
811

0
51

Dimër

Chironomidae

234

68

18

Vjeshtë

Ceratopogonidae

49

100

15

Dimër

Ceratopogonidae

42

16

7

Tabanidae

9

14

0

Dimër

Tabanidae

0

0

0

0

0

Vjeshtë

Haemopidae/ Haemopis

17

0

0

0

0

Dimër

Haemopidae/ Haemopis

91

3

0

Vjeshtë

Planorbidae

61

0

0

Dimër

Planorbidae

93

0

0

Vjeshtë

Physidae

82

0

0

Dimër

Physidae

99

9

0

Vjeshtë

Haplotaxidae

3

0

0

Dimër

Haplotaxidae

0

0

Naididae

0

0
0

Naididae

0

0

0

Bithynia

0

0

0

Bithynia

2

0

0

Baetidae

0

0

Dimër

Baetidae

0

0

Vjeshtë

Hydropsychidae

Dimër

Hydropsychidae

0

0

Vjeshtë

Lumbricidae

0

0 203

Dimër

Lumbricidae

0

0 169

Vjeshtë

6 Ta

0

Vjeshtë
Dimër

5

0
0

0
S'ka kuptim
se ska vlera

0

0

51
18

0

15

15

32

11

15

4

811

12

15

3

100

13

15

2

134

15

49
16

15

21

130
68

7

13.5

15

0
0

25

0

42

Vjeshtë
0

Vjeshtë
Dimër
Vjeshtë
Dimër
Vjeshtë

0

0

3

15

9

15

6

0

0

10

15

5

0

9

15

15

0

0

15

3

15

15

9

15

6

12

15

3

15

15

15

4

91
61
93
82

0

0

0

13.5

99

9

3

12

0

S'ka kuptim
se ska vlera

0

3

14

17
0

0

0

9

0

0

0
0

Afër
ndryshimit
1.5 sinjifikativ

0

0

0

Afër
ndryshimit
1.5 sinjifikativ

0
0

0

0

0

0

2
3

0
S'ka kuptim
se ska vlera

0
0

0

203
0

0

11

169

Nga vjeshta në dimër me rënien e temperaturave nuk vihen re ndryshime sinjifikative
në shpërndarjen e popullatave të makroinvertebrorëve bentikë të identifikuar.
Ndodhen në kufi të ndryshimit popullatat e taksoneve Ephemerillidae (bentos
sensitivë; Tabela 1.1;AMM) dhe Tabanidae (bentos tolerantë; Tabela 1.1; AMM)
(Shih argumentimin e figurave 3.15; 3.16; 3.17; 3.18).
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Tabela 3.9 Llogaritja e ndryshimit të shpërndarjes së spopullatave të makroinvertebrorëve
bentikë në lumin Ishëm nëpërmjet Testit U, për stinët Dimër – Verë
Testi: 0-9
1

2

3

0

0
S'ka kuptim
se ska vlera

0

0

0

Ephemerillidae

39

24

Ephemerillidae

0

0

Erpobdellidae

0

0

0
0

Dimër

Erpobdellidae

0

0

0

Verë

Heptagenidae

0

0

0

Dimër

0

Verë

Heptagenidae
Chironomidae

124

21
819

0
45

Dimër

Chironomidae

234

68

18

Ceratopogonidae

61

99

16

Ceratopogonidae

42

16

7

Tabanidae

11

11

0

Dimër

Tabanidae

0

0

0

0

0

Verë

Haemopidae/ Haemopis

12

0

0

0

0

Dimër

Haemopidae/ Haemopis

91

3

0

Verë

Planorbidae

59

0

0

Dimër

Planorbidae

93

0

0

Verë

Physidae

78

0

0

Dimër

Physidae

99

9

0

Verë

Haplotaxidae

6

0

0

Dimër

Haplotaxidae

0

0

Naididae

0

0
0

Naididae

0

0

0

Bithynia

0

0

0

Bithynia

2

0

0

Baetidae

23

189

Verë
Dimër
Verë

9

0

4

5

9

24

45

39

Testi U :Na*Nb+Na(Na+1)/2-Ta
Ka ndryshim
15 15
0 signjifikativ
6

0

18

6 Ta

0

124
68

9
15

15

9

15

6

12

15

3

21
819

234

15

Afër
ndryshimit
1.5 sinjifikativ

14

15

Afër
ndryshimit
1.5 sinjifikativ

9

15

6

10

15

5

9

15

6

12

15

3

15

15

9

15

6

15

15

Ka ndryshim
0 signjifikativ

Verë
16
Dimër

7

16

61

99

14

42

Verë
0

Verë
Dimër
Verë
Dimër
Verë
Dimër

0

0
0

Verë

Hydropsychidae

Dimër

0

Verë

Hydropsychidae
Lumbricidae

Dimër

Lumbricidae

0
0

0

0

0

0
S'ka kuptim
se ska vlera

0

0

0

78

0

7
0
0

7
0

59
93

0

0

91

9

0

Baetidae

3

0
0

0
S'ka kuptim
se ska vlera

11

12
0

0
0

11

0

99
0

0

6

2

23 189

0
15

15

15

4

0

0

0
0

197

0

0

169

0

0

197
0

11

0 169

Tabela 3.9 tregon se shpërndarja e popullatatave të taksoneve Ephemerillidae dhe
Baetidae me ngritjen e temperaturave nga dimri në verë (2013) në lumin Ishëm
paraqet ndryshime sinjifikave. Të dy familjet e përmendura bëjnë pjesë në Rendin
Ephemeroptera i klasifikuar si takson me sensitivitet të lartë ndaj ndotjes (Tabela 1.1;
AMM); nga përpunimet statistikore (Testi U) vihet re se taksonet sensitive ndaj
ndotjes reflektojnë në ciklin biologjik të tyre ndryshimet klimatike; ndërsa
shpërndarja e popullatave të taksoneve tolerantë ndaj ndotjes (në tabelën 3.9,
Tabanidae dhe Ceratopogonidae, Rendi Diptera) nuk paraqet ndryshime sinjifikative,
megjithatë shfaqet në kufi të ndryshimit sinjifikativ. Popullatate e taksoneve të tjerë të
identifikuar në lumin Ishëm në tre stacionet e monitorimit, në përgjithësi nuk
paraqesin ndryshime sinjifikative në shpërdarjen e tyre stinore (Figurat 3.15 – 3.22);
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dukuri kjo e shpjeguar me tolerancën e lartë ndaj ndotjes dhe kushteve klimatike të
këtyre taksoneve (Viðinskienë, 2005; Misja, 2003; Rada & Puljas, 2010).
Tabela 3.10 Llogaritja e ndryshimit të shpërndarjes së spopullatave të makroinvertebrorëve
bentikë në lumin Ishëm nëpërmjet Testit U, për stinët Dimër – Pranverë
Testi: 0-9
1
Ephemerillidae

0

0

Pranverë

Ephemerillidae

0

0

0

Dimër

Erpobdellidae

0

0

0

Pranverë

Erpobdellidae

15

0

0

Dimër

Heptagenidae

0

21

0

Pranverë

Heptagenidae

0

0

0

Dimër

Chironomidae

234

68

18

Pranverë

Chironomidae

47

29

12

Ceratopogonidae

42

16

7

Dimër

Dimër

2

3

Testi U :Na*Nb+Na(Na+1)/2-Ta

0

0

0

0
0

0

0

0

68

234

7

16

0

18
12

29

0

0

0

Tabanidae

0

0

0

Haemopidae/ Haemopis

91

3

0

Pranverë

Haemopidae/ Haemopis

0

0

0

0

0

Dimër

Planorbidae

93

0

0

0

0

Pranverë

Planorbidae

4

0

0

Physidae

99

9

0

Pranverë

Physidae

0

0

0

0

0

0

Dimër

Haplotaxidae

0

0

0

0

0

0

Haplotaxidae

0

0

15

6

12

15

3

11

15

4

15

15

Ka ndryshim
0 signjifikativ

47

0

0

9
15
21

0

0

42

0

S'ka kuptim
se ska vlera

15

15

91 13.5

15

Afër
ndryshimit
1.5 sinjifikativ

93

15

Dimër
0

3

0

4

0
0

11

0

99 13.5

15

7.5

15

7.5
Afër
ndryshimit
1.5 sinjifikativ

23
9
0

Naididae

0

0

0

Naididae

253

0

9

Dimër

Bithynia

2

0

0

Pranverë

Bithynia

0

0

0

0

0

0

Dimër

Baetidae

0

0

0

0

0

0

Pranverë

Baetidae

0

9

6

Dimër

Hydropsychidae

0

0

0

Pranverë

Hydropsychidae

0

7

0

Dimër

Lumbricidae

0

0

169

Pranverë

Lumbricidae

0

0

0

Dimër

9

0

0

9

23 13.5

0

7.5

15

0

0

0

0

9

0

0

2

0

6

9

253 13.5

0

0

7

0

0

169

0

7.5
Afër
ndryshimit
1.5 sinjifikativ

Pranverë

0

4
Afër
ndryshimit
1.5 sinjifikativ

Dimër

Pranverë

15
15

0

Pranverë

6 Ta

15

Tabanidae

Dimër

5

S'ka kuptim
se ska vlera

0

Ceratopogonidae

Pranverë

4

12

15

3

7.5

15

7.5

9

15

6

12

15

3

0

Nga pranvera në dimër shpërndarja e popullatave të makroinvertebrorëve bentikë në
lumin Ishëm paraqet ndryshim sinjifikativ vetëm për familjen Ceratopogonidae
(Diptera), ndërsa për familjet Haemopidae, Physidae, Naididae, Haplotaxidae
shpërndarja e popullatave rezulton të jetë pranë ndryshimit sinjifikativ (Tabela 3.10).
Nga përpunimet statistikore (Testi U) në lumin Ishëm toleranca e
makroinvertebrorëve ndaj ndotjes është në sintoni me tolerancën ndaj kushteve
klimatike, të cilat ashtu si ndotja mjedisore reflektohen në biologjinë e taksoneve e
për rjedhojë në shpërndarjen stinore të popullatave të makroinvertebrorëve bentikë
(Viðinskienë, 2005; Rada & Puljas, 2010) (Figurat 3.15 – 3.22; Tabelat 3.6 – 3.10)
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Ndryshimi i shpërndarjes së familjeve të makroinvertebrorëve bentikë të identifikuar
në tre stacione monitorimi, në të dy lumenjtë është llogaritur, nëpërmjet Testit U duke
krahasuar stacionet e monitorimit me njëri – tjetrin.
Tabela e mëposhtme tregon ndryshimin e shpërndarjes së familjeve të
makroinvertebrorëve bentikë, në lumin Erzen, duke krahasuar stacionet e monitorimit
me njëri – tjetrin: stacionin e parë (Arbanë/Mullet) me stacionin e dytë
(Damjan/Fortuzaj); stacionin e dytë (Damjan/Fortuzaj) me stacionin e tretë
(Ndroq/Shijak) dhe stacionin e parë (Arbanë/Mullet) me stacionin e tretë
(Ndroq/Shijak).
Tabela 3.11 Llogaritja e ndryshimit të shpërndarjes së familjeve të makroinvertebrorëve bentikë,
sipas stacioneve të monitorimit në lumin Erzen

Lumi Erzen/Familjet

Krahasimi
S t.1 me S t.2
Vlerësimi i Testit
Mann-Whitney

Krahasimi
S t.1 me S t.3
Vlerësimi i Testit
Mann-Whitney

Krahasimi
S t.2 me S t.3
Vlerësimi i Testit
Mann-Whitney

Heptagenidae
Oligoneuridae
Ephemerillidae
Baetidae

Ka ndryshim
Ka ndryshim Sinjifikativ Ka ndryshim Sinjifikativ Sinjifikativ

Chironomidae
Ceratopogonidae

Pranë kufirit të
ndryshimit sinjifikativ

Physidae
Gomphidae
Hydropsychidae
Haplotaxidae
Tabanidae

Në lumin Erzen, nga stacioni i parë në të tretin shpërdarja e familjes Baetidae, Rendi
Ephemeroptera paraqet ndryshim sinjifikativ. Ky takson bën pjesë në grupin e
taksoneve bentos sensitivë (Tabela 1.1; AMM) dhe reflekton çdo ndryshim të gjendjes
ekologjike të ekosistemit në shpërndarjen e individëve të kësaj familjeje; kështu kjo
familje paraqitet me luhatje të vlerave mesatare të individëve nga njëri stacion në
tjetrin (shih argumentimin e figurës 3.11). Gjithashtu vlerat mesatare për këtë familje
arrijnë pikun (Figura 3.11) në stacionin e tretë, krahasuar me vlerat mesatare të
familjeve të tjera të identifikuara në tre stacionet e monitorimit në lumin Erzen, të
cilat paraqiten me abondancë të përafërt në të tre stacionet. Shpërndarja e familjes
Ceratopogonidae/ Diptera (bentos tolerantë – Tabela 1.1; AMM) nga një stacion në
tjetrin sipas vlerësimit Mann – Whitney rezulton të jetë pranë ndryshimit sinjifikativ;
kjo familje ka ulje në vlera mesatare vjetore në stacionin e dytë (Figura 3.11), ndërsa
në dy stacionet e tjera paraqitet me vlera mesatare të përafërta, kjo bën që ndryshimi i
shpërndarjes për këtë familje të jetë pranë ndryshimit sinjifikativ.
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Të njëjtat llogaritje të ndryshimit të shpërndarjes së familjeve të makroinvertebrorëve
bentikë sipas stacioneve të monitorimit, janë kryer edhe për lumin Ishëm dhe
paraqiten në tabelën e mëposhtme:
Tabela 3.12 Llogaritja e ndryshimit të shpërndarjes së familjeve të makroinvertebrorëve bentikë,
sipas stacioneve të monitorimit në lumin Ishëm

Lumi Ishëm/Familjet
Ephemerillidae

Krahasimi
S t.1 me S t.2

Krahasimi
S t.1 me S t.3

Krahasimi
S t.2 me S t.3

Vlerësimi i Testit
Mann-Whitney

Vlerësimi i Testit
Mann-Whitney

Vlerësimi i Testit
Mann-Whitney

Erpobdellidae
Heptagenidae
Pranë kufirit të
Ka ndryshim Sinjifikativ ndryshimit sinjifikativ

Chironomidae
Ceratopogonidae
Tabanidae
Haemopidae/ Haemopis Pranë kufirit të
ndryshimit sinjifikativ
Planorbidae
Physidae

Pranë kufirit të
ndryshimit sinjifikativ

Ka ndryshim Sinjifikativ Ka ndryshim Sinjifikativ
Pranë kufirit të
ndryshimit sinjifikativ

Haplotaxidae
Naididae
Bithynia
Baetidae
Hydropsychidae
Lumbricidae

Pranë kufirit të
ndryshimit sinjifikativ

Pranë kufirit të
ndryshimit sinjifikativ

Për lumin Ishëm vihen re ndryshime në shpërndarje të popullatave të taksoneve
tolerante ndaj ndotjes; tregues të një niveli të lartë ndotjeje për këtë lumë (AMMShtetet e Bashkuara; Figurat 3.12 – 3.22). Ndryshim sinjifikativ në shpërndarje nga
stacioni i parë në të trëtin, paraqesin familjet Chironomidae/ Diptera dhe Planorbidae/
Gastropoda; ndërsa pranë ndryshimit sinjifikativ paraqiten familjet Haemopidae dhe
Lumbricidae (me vlerë tolerance 8; Mandaville, 2002; Lenat, 1998). Nga stacioni i
parë në të dytin ndryshim sinjifikativ në shpërndarje paraqet familja Planorbidae/
Gastropoda, ndërsa dy familjet e tjera Physidae dhe Hamoepidae janë pranë
ndryshimit sinjifikativ. Nga tabela 3.12 vihet re se nryshimet sinjifikative në
shpërndarjen e familjeve të makroinvertebrorëve paraqiten duke kaluar nga stacioni i
parë në të tretin, kjo sepse nga stacioni i parë në të tretin rritet niveli i ndotjes në
lumin Ishëm (shih argumentimin e figurës 3.22). Në stacionin e tretë rritet vlera
mesatare vjetore e individëve të familjes Lumbricidae/Oligocheta dhe ulet vlera
mesatare vjetore e individëve të familjeve Ceratopogonidae e Chironomidae/Diptera,
krahasuar me dy stacionet e tjera (Figura 3.22); kështu nga stacioni i dytë në të tretin
familjet që paraqiten pranë ndryshimit sinjifikativ të shpërndarjes janë Chironomidae
dhe Lumbricidae (Tabela 3.12). Tabela 3.12 tregon gjithashtu se nga stacioni i parë në
të tretin familjet që paraqesin ndryshime apo janë pranë ndryshimit sinjifikativ të
shpërndarjes, janë familje, vlera e tyre e tolerancës ndaj ndotjes, ndryshon nga
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stacioni i parë në të tretin, këto taksone si tregues të niveleve të larta të ndotjes
(AMM) rriten në numër në stacionin e parë (shih argumentimin e figurës 3.22),
pësojnë ulje të lehtë në stacionin e dytë (Zezë/Fushë-Krujë) duke qenë se ky stacion
është tributar i Lumit Ishëm dhe veçohet disi nga stacioni i parë dhe rriten në
stacionin e tretë (Figurat 3.12 – 3.22); këto rezultate vërtetohen edhe nga përpunimet
statistikore të paraqitura në tabelën 3.12; Shpërndarja e familjes Chironomidae
ndryshon nga stacioni 2 në 3 dhe ka vlerë tolerance 6 (Mandaville, 2002; Lenat,
1998); familjet Planorbidae dhe Physidae me vlerë tolerance 8 dhe Hameopidae me
vlerë tolerance 10 (Mandaville, 2002; Lenat, 1998) ndryshojnë nga stacioni 1 në 2 dhe
nga stacioni 1 në 3; familja Lumbricidae me vlerë tolerance 8 (Mandaville, 2002;
Lenat, 1998) ndryshon nga stacioni 1 në tre dhe nga stacioni 2 në 3.
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3.2 Vlerësimi ekologjik i cilësisë së ujit
Gjatë periudhës së monitorimit sezonal në lumenjtë Erzen dhe Ishëm, gjatë përiudhës
2011 – 2013, përkatësisht në çdo stacion kampionimi të përzgjedhur, janë përftuar
rezultatet e mëposhtme:
Numri total i individëve në të dy lumenjtë e marë në studim, gjatë periudhës së
monitorimit, përkatësisht 2011 – 2012 për lumin Erzen dhe 2012 – 2013 për lumin
Ishëm, tregon diferenca të konsiderueshme të densitetit të makroinvertebrorëve
bentikë. Lumi Ishëm paraqitet me 808 individë më shumë se Lumi Erzen gjatë 4
stinëve të njëpasnjëshme monitorim, përkatësisht.
Tabela 3.13 Paraqitje e numrit të përgjithshëm të makroinvertebrorëve bentikë në Lumin Erzen
gjatë përiudhës së monitorimit biologjik
Periudha e
kampionimit
Total Individë

Verë 2011
1780

Vjeshtë
2011
962

Dimër
2012
436

Pranverë
2012
754

Tot.
individë
3932

Tabela 3.14 Paraqitje e numrit të përgjithshëm të makroinvertebrorëve bentikë në Lumin Ishëm
gjatë përiudhës së monitorimit biologjik
Periudha e
kampionimit
Total Individë

Pranverë
2012
423

Verë 2012

Vjeshtë 2012

Dimër 2013

Tot. individë

1829

1616

872

4740

Nga të dhënat e paraqitura më sipër dallohet një rënie e përgjithshme e numrit të
individëve në stinën e dimrit 2012 (tre muajt më të ftohtë të vitit) në krahasim me
stinët e tjera të kampionimit, për Lumin Erzen (Tabela 3.13). Për lumin Ishëm rënie e
densitetit të individëve të invertebrorëve bentikë vihet re në stinën e Pranverës 2012
(Tabela 3.14).
Ndërkohë që numrin më të lartë të individëve makroinvertebrorë bentikë për të dy
lumenjtë e paraqet stina e Verës.
Ndryshimet stinore të numrit të individëv lidhen me reflektimin e ndryshimeve
klimatike në ciklin jetësor të makroinvertebrorëve bentikë. Gjithashtu vetë aktiviteti
biologjik i grupeve të makrovertebrorëve bentikë është më i ulët në stinë të ftohta të
vitit. Lidhja e aktivitetit biologjik të invertebrorëve bentikë kryesisht me temperaturat
mjedisore shpjegon edhe luhatjet e densitetit të individëve nga stina në stinë, si psh.
Për lumin Erzen numri më i ulët i individëve është në Dimër 2012, me 436 individë,
ndërsa për lumin Ishëm numri më i ulët i individëve paraqitet në Pranverë 2012, me
423 individë. Bazuar në luhatjen e temperaturave vitet e fundit 2011, 2012, 2013 vihet
re Dimër i zgjatur dhe Verë e zgjatur, ndërsa stinët e “ndërmjetme” janë të shkurtëra
në kohë. Kjo dukuri përkon me ndryshimet klimatike e ngrohjen globale, por në të
njëjtën kohë pasqyrohet edhe në faunën ujore dhe biologjinë e saj (Viðinskienë,
2005).
Duke marë në konsideratë klasifikimin e grupeve të invertebrorëve bentikë sipas
Agjencisë së Mbrojtjes së Mjedisit-Shtetet e Bashkuara (Tabela 1.1) , janë klasifikuar
taksonet në bazë të ndjeshmërisë apo tolerancës së secilit grup ndaj ndotjes së ujit për
lumenjtë e marë në studim.
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Tabela 3.15 Numri i individëve bentos sensitivë gjatë periudhës së monitorimit 2011-2012 në
lumin Erzen
Periudha e Kampionimit
Verë
Vjeshtë 2011
Dimër 2012
Pranverë 2012
Totali
Taksonet bentos sensitivë 2011
1. Insecta/Plecoptera
2. Insecta/Ephemeroptera
1197
370
180
541
2288
3. Insecta/Coleoptera
4. Molusca/Bivalvia
Totali
2288

Tabela 3.15 tregon se në lumin Erzen ka prezencë të konsiderueshme të individëve
bentos sensitivë edhe pse të përfaqësuan nga një takson i vetëm (Rendi
Ephemeroptera). Prania e këtij grupi me densitet relativisht të lartë tregon se cilësia e
ujit në lumin Erzen është ende në gjëndje të mirë. Mungesa e individëve me
sensitivitet më të lartë se grupet e tjera indikatore (Rendi Plecoptera) dëshmon se në
lumin Erzen ka një farë impakti, por jo në nivele të larta; niveli jo i lartë i ndotjes
arsyetohet me praninë grupeve të tjera sensitive (psh. Rensi Ephemeroptera).
Tabela 3.16 Numri i individëve me tolerancë mesatare ndaj ndotjes
monitorimit 2011-2012 në lumin Erzen
Verë 2011 Vjeshtë 2011
Dimër 2012
Periudha e Kampionimit
Taksonet me tolerancë
mesatare
1. Insecta/Odonata
3
10
2. Amphipoda/Gammaridae
3. Insecta/Trichoptera
378
223
85
Totali

gjatë periudhës së
Pranverë 2012

Totali

3
66

16
752
768

Tabela 3.16 paraqet densitetin e individëve të makroinvertebrorëve bentikë me
tolerancë mesatare ndaj ndotjes. Vihet re se ky grup indikatorësh biologjikë
përfaqësohet me dy taksonë për lumin Erzen (Rendet Odonata dhe Trichoptera).
Variacioni i taksoneve me tolerancë mesatare në lumin Erzen, gjithashtu edhe
densiteti relativisht i lartë tregon për impakt të lehtë të ujit të lumit.
Tabela 3.17 Numri i individëve bentos tolerantë gjatë periudhës së monitorimit 2011-2012 në
lumin Erzen
Periudha e Kampionimit
Verë 2011 Vjeshtë 2011 Dimër 2012 Pranverë 2012 Totali
Taksonet bentos tolerantë
1. Insecta/Diptera/Chironomidae 172
278
121
78
649
2. Annelidae/Olighocheta
3. Annelidae/Hirudidae
4. Molusca/Gastropoda
1
15
16
32
Totali
681

Tabela 3.17 tregon numrin e individëve të invertebrorëve bentikë me tolerancë të lartë
ndaj ndotjes. Ky grup indikatorësh biologjikë përfaqësohet nga dy taksone bentike
(Rendi Diptera; Fam. Chironomidae dhe Tipi Molusca; Klasa Gastropoda). Këto
taksone paraqiten me numër më të vogël individësh krahasuar me taksonet sensitivë
apo ata me tolerancë mesatare. Gjithsesi prania e taksoneve me tolerancë të lartë ndaj
ndotjes në lumin Erzen dëshmon për nivel ndotje në këtë lumë.
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Figura 3.23 Paraqitja grafike e luhatjeve të numrit të individëve bentos sensitivë gjatë stinëve të
kampionimit në lumin Erzen

Nga figura më sipër (Figura 3.23) vihet re një rritje e numrit të idividëve (Rendi
Ephemeroptera) gjatë stinëve të ngrohta të vitit. Ky rend ka një fazë larvare 1-3 vjet
dhe individët e këtij taksoni ushqehen me mbeturina bimore, alga (Misja, 2003). Duke
qenë se ushqimi është i rëndësishëm për larvat e makroinvertebrorëve bentos sensitivë
dhe se temperaturat e ushqyesit organikë ndikojnë ndjeshëm në rritjen e algave, edhe
densiteti i individëve të invertebrorëve do të jetë në proporcion të drejtë me to. Kështu
në temperatura të larta dhe sasi të lartë energjie diellore (e nevojshme për proçesin e
fotosintezës), sasia e algave rritet duke çuar në rritjen e sasisë së ushqimit për larvat e
insekteve bentos sensitivë. Nga ana tjetër rritja e nutrientëve organikë bën të mundur
rritjen e sasisë së algave, që do të thotë se impakti nga aktivitetet socio – ekonomike
ndihet lehtësisht në këtë lumë; fakti se në lumin Erzen taksonet bentos sensitivë
përfaqësohen nga një grup i vetëm më numër të lartë individësh, gjë që vërteton
impaktin e lehtë të cilësisë së ujit.
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Figura 3.24 Paraqitja grafike e luhatjeve të numrit të individëve me tolerancë mesatare ndaj
ndotjes gjatë stinëve të kampionimit në lumin Erzen

Grupet me tolerance mesatare ndaj ndotjes përfaqësohen nga rendet Odonata, me
numër të ulët individësh dhe Trichoptera me numër relativisht të lartë individësh
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(Figura 3.24). Edhe ky grup paraqitet me rritje të numrit të individëve gjatë stinëve të
ngrohta të vitit. Duhet theksuar se vera 2011 ka qenë e lagësht dhe temperatura jo
shumë të larta, ndërkohë që temperaturat e ngrohta kanë vijuar edhe në vjeshtë.
Ndryshimet klimatike dhe mënyra e jetesës së këtyre dy grupeve me tolerancë
mesatare ndaj ndotjes ndikon dukshëm në densitetin e individëve të
makroinvertebrorëve bentikë. Individët (larvat) e rendit Odonata janë grabitqarë dhe
ushqehen me gjallesa të ndryshme ujore si larva insektesh, betkocash, etj (Misja,
2003). Në këtë mënyrë nëse sasia e nutrientëve do të rritet edhe sasia ushqimore për
larvat e Odonatave do të rritet. Në rastin konkret (Figura 3.24) numri i individëve të
këtij rendi nuk paraqitet i lartë, kështu shkalla e ndotjes apo niveli i ushqyesve
organikë që derivojnë nga ndotja është i një niveli jo të lartë. Individët e rendit
Trichoptera janë të afta për të lëpirë apo thithur lëngje. Ky grup edhe pse i klasifikuar
si grup me tolerancë mesatare ndaj ndotjes (AMM-SHBA) ka kërkesa të larta ndaj
pastërtisë së ujit, temperaturave, kimizmit, etj (Misja, 2003). Numri relativisht i lartë i
individëve të rendit Trichoptera tregon për cilësi relativisht të mirë të ujit në lumin
Erzen.
Ndryshimet klimatike justifikojnë edhe ulje-ngritjet në numrin e individëve të
taksoneve me tolerancë mesatare ndaj ndotjes (Rada & Puljas, 2010)
Shumëllojshmëria e grupeve përfaqësues të taksoneve me tolerancë mesatare,
krahasuar me taksonet sensitivë, reflekton shkallën lehtë të ndotjes në ekosistemin
ujor.
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Figura 3.25 Paraqitja grafike e luhatjeve të numrit të individëve bentos tolerant gjatë stinëve të
kampionimit në lumin Erzen

Individët bentos tolerantë (Figura 3.25) në ndryshim nga individët bentos sensitivë
(Figura 3.23) përfaqësohen nga dy taksone tolerante ngaj ndotjes (Rendi Diptera dhe
Klasa Gastropoda). Individët tolerantë paraqiten me numër të konsiderueshëm
individësh (Figura 3.25), kryesisht individët e familjes Chironomidae/Diptera;
individët e rendit Diptera karakterizohen nga shndërrim i shpejtë i breznive (shumica
e llojeve janë me 3-4 ose 5-6 brezni në vit). Regjimi ushqimor është i larmishëm:
substanca në dekompozim me origjinë bimore e shtazore, parazite, etj. (Misja, 2003).
Këto karakteristika biologjike e fiziologjike të këtij grupi individësh, i bëjnë ata të
mbijetojnë në kushte të ndryshme mjedisi e të shfaqin tolerancë të lartë ndaj ndotjes.
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Kjo dukuri është edhe arsyeja që ky drup rezulton të jetë me numër të konsiderueshëm
individësh në të katër stinët e monitorimit në lumin Erzen. Nga njëra anë, prania e
këtyre individëve në lumin Erzen (681 individë) është dëshmi e impaktit në cilësinë e
ujit, nga ana tjetër individët sensitivë paraqesin numër më të madh individësh (2288
individë), me një diferencë prej 1607 individësh makroinvertebrorësh bentos
sensitivë, që dëshmojnë për një cilësi relativisht të mirë të ujit.
Numri total i makroinvertebrorëve bentikë, të klasifikuar sipas tolerancës së tyre ndaj
ndotjes, është paraqitur në figurën 3.26. Gjithashtu vlerat në përqindje për çdo takson
të invertebrorëve bentikë sipas stinëve të monitorimit për lumin Erzen tregohen
nëpërmjet figurës 3.27.
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Figura 3.26 Shpërndarja e taksoneve sipas shkallës së tyre të tolerancës ndaj ndotjes për lumin
Erzen (Agjencia e Mbrojtjes së Mjedisit-Shtetet e Bashkuara)

Në përgjithësi në lumin Erzen, gjatë periudhës së monitorimit 2011 – 2012, numër më
të lartë individësh, paraqesin taksonet bentos sensitivë me 2288 individë gjithësej.
Taksonet me tolerancë mesatare ndaj ndotjes paraqiten me 768 individë gjithësej dhe
taksonet bentos tolerantë me 681 individë. Prania e numrit të më lartë të individëve
sensitivë dëshmon për cilësi ende të mirë të ujit të lumit Erzen; megjithatë numri i
konsiderueshëm i dy grupeve të tjera, me tolerancë mesatare dhe tolerancë të lartë
ndaj ndotjes si edhe mungesa e taksoneve të tjerë bentos sensitivë (përveç Rendit
Ephemeroptera), janë pasojë e ndotjes organike me tendencë në rritje në lumin Erzen
(AMM-Shtetet e Bashkuara; Tabela 1.1).
Përsa i përket luhatjeve të numrit të individëve sipas stinëve mund të thuhet se këto
janë pasojë e luhatjeve të temperaturave, sasisë së ushqimit dhe përshtatjes së cikleve
biologjike të invertebrorëve bentikë sipas kushteve abiotike e biotike të ekosistemit
ujor në tërësi (Rada&Puljas, 2010; Viðinskienë, 2005; Misja, 2003).
Abondanca e makroinvertebrorëve bentikë është paraqitur në përqindjeje në figurën
3.27.
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Figura 3.27 Përqindja e taksoneve sipas shkallës së tyre të tolerancës ndaj ndotjes për lumin
Erzen
(Agjencia e Mbrojtjes së Mjedisit-Shtetet e Bashkuara)

Taksonet bentos sensitivë përbëjnë shumicën e individëve të makroinvertebrorëve
bentikë në lumin Erzen me 61.23%; ndërsa individët me tolerancë mesatare dhe ata
me tolerancë të lartë ndaj ndotjes përbëjnë përkatësisht 20.55% dhe 18.22%. Këto lloj
raportesh të grupeve indikatore të cilësisë së ujit, gjatë periudhës së monitorimi 2011
– 2012, tregojnë se uji në lumin Erzen paraqitet me ndotje të lehtë organike (AMM,
Lathrop et al., 1995; Figura 3.27).
Të njëjtat përllogaritje si më sipër janë kryer edhe për lumin Ishëm, bazuar në
klasifikimin e taksoneve sipas nivelit të tolerancës ndaj ndotjes së ujit (Agjencia e
Mbrojtjes së Mjedisit-Shtetet e Bashkuara).
Tabela 3.18 Numri i individëve bentos sensitivë gjatë periudhës së monitorimit 2012-2013 në
lumin Ishëm
Periudha e Kampionimit
Taksonet bentos sensitivë

Pranverë 2012

1. Insecta/Plecoptera
2. Insecta/Ephemeroptera
3. Insecta/Coleoptera
4. Molusca/Bivalvia

15
-

Verë 2012
291
-

Totali

Vjeshtë 2012

Dimër 2013

Totali

71
-

21
-

398
398

Tabela 3.18 tregon se në lumin Ishëm ka prezencë relativisht mesatare të individëve
bentos sensitivë dhe të përfaqësuar nga një takson i vetëm (Rendi Ephemeroptera).
Prania jo e lartë e këtij grupi dhe mungesa e individëve të taksoneve të tjerë bentos
sensitivë, si psh. Rendi Plecoptera, janë tregues të një shkalle ndotje të
konsiderueshme në lumin Ishëm (shih argumentimin e tabelës 1.1). Këta individë
kanë kërkesa të larta temperature, ushqimi, kimizmi dhe cilësie ujore (AMM-SHBA;
Misja, 2003); kështu numri jo i lartë i tyre në lumin Ishëm përgjatë periudhës së
monitorimi 2012 – 2013, tregon se këta organizma nuk kanë kushtet e përshtatshme
për t’u ushqyer, zhvilluar dhe përfunduar ciklin e tyre biologjik.

92

Vlerësimi sistematiko-ekologjik i përbërjes të makrozoobentosit në lumenjtë Erzen e Ishëm dhe
basenet e tyre ujëmbledhës si dhe përcaktimi biologjik i cilësisë së ujit të këtyre lumenjve bazuar në
përdorimin e makroinvertebrorëve bentikë si bioindikatorë
Tabela 3.19 Numri i individëve me tolerancë mesatare ndaj ndotjes gjatë periudhës së
monitorimit 2012-2013 në lumin Ishëm
Periudha e Kampionimit
Taksonet me tolerancë
mesatare
1. Insecta/Odonata
2. Amphipoda/Gammaridae
3. Insecta/Trichoptera

Pranverë 2012

Verë 2012

Vjeshtë 2012

7

-

-

Dimër 2013

-

Totali

7
7

Totali

Tabela 3.19 paraqet densitetin e individëve të makroinvertebrorëve bentikë me
tolerancë mesatare ndaj ndotjes. Vihet re se ky grup indikatorësh biologjikë
përfaqësohet vetëm nga individë të rendit Trichoptera, të cilët kanë abondancë shumë
të ulët. Ky numër fare i ulët individësh është pasojë e mungesës së ushqimit dhe
kushteve të tjera ekologjike që kërkon ky grup për t’u zhvilluar (shih argumentimin e
figurës 3.23 për rendin Ephemeroptera). Gjithsesi edhe ky rezultat tregon për ndotje të
ujit në lumin Ishëm (AMM-SHBA; Tabela 1.1).
Tabela 3.20 Numri i individëve bentos tolerantë gjatë periudhës së monitorimit 2012-2013 në
lumin Ishëm
Periudha e Kampionimit
Taksonet bentos tolerantë
1. Insecta/Diptera/Chironomidae
2. Annelidae/Olighocheta
3. Annelidae/Hirudidae
4. Molusca/Gastropoda

Pranverë 2012
88
294
15
4

Verë 2012

Vjeshtë 2012

988
203
12
137

992
206
17
143

Totali

Dimër 2013
320
169
94
203

Totali
2388
872
138
487
3885

Tabela 3.20 tregon numrin e individëve me tolerancë të madhe ndaj ndotjes. Këta
individë përbëjnë shumicën e individëve të identifikuar në lumin Ishëm gjatë
periudhës së monitorimit 2012 – 2013. Vihet re gjithashtu se ky grup indikatorësh
përfaqësohet nga variacion taksonesh me numër të ndryshëm individësh (Rendi
Diptera Fam. Chironomidae; Tipi Annelidae, Klasa Olighocheta; Tipi Annelidae,
Klasa Hirudinea; Tipi Molusca, Klasa Gastropoda). Të gjithë këta taksone jetojnë dhe
përshtaten me mjedise me shkalle të lartë ndotjeje (AMM-Shtetet e Bashkuara).
Numri i lartë i tyre dëshmon ndotjen organike të nivelit të lartë në lumin Ishëm (shih
argumentimin e tabelës 1.1). Ndotje kjo e shkaktuar si pasojë sistemit të keq të
kanalizimeve, shkarkimit të ujërave të ndotur në lumë (si nga banesat e zonave rurale
edhe nga restorantet apo baret përreth) dhe hedhjes së mbeturinave në lumë nga
banorët e fshatrave përreth (Figura 3.28). Figura 3.29 tregon qartë ndotjet inerte
përgjatë shtratit lumor. Në stacionin e parë (Ura e Lanës/ Rinas) shkarkohen ujërat që
vijnë nga tributarët e Lumit Ishëm në zonën e Tiranës, veҫanërisht Lumi i Lanës.
Gjithashtu shtëpitë përgjatë lumit përbëjnë burim të vazhdueshëm ndotjeje organike të
ekosistemit lumor (Stacioni Zezë/Fushë-Krujë), ndërsa në Gjuricaj/Sukth përfundojnë
të gjithë përrenjtë që përbëjnë basenin ujëmbledhës të lumit Ishëm (Figurat 2.15;
2.10)
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Figura 3.28 Pamje stacioneve
të monitorimit përgjatë lumit
Ishëm; Ura e Lanës/Rinas,
Zezë/Fushë-Krujë,
Gjuricaj/Sukth
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Diferencat domethënëse midis grupeve tolerantë dhe atyre me tolerancë mesatare e
sensitivë tregojnë qartë se lumi Ishëm edhe pse me prezencë të disa individëve
sensitivë tregon një nivel të lartë ndotjeje.
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Figura 3.29 Paraqitja grafike e luhatjeve të numrit të individëve bentos sensitivë gjatë stinëve të
kampionimit në lumin Ishëm

Temperatura është nga faktorët më të rëndësishëm klimatik që lidhet ngushtë me jetën
dhe biologjinë e insekteve ujore. Jeta e tyre është e mundur vetëm brenda kufijve të
një diapazoni të caktuar të temperaturës, që është i ndryshëm për lloje të ndryshme.
Ky diapazon ndodhet ndërmjet 15 – 380C me një optimum prej 260C. Poshtë e lart
këtij diapazoni, insektet nuk janë aktive dhe bien në gjendjen e mpirjes nga i nxehti
apo i ftohti. Sidoqoftë në gjëndjen e mpirjes insektet ruajnë aftësinë e kthimit në
gjendje aktive, kur temperatura kthehet në kufijtë e zonës aktive (Viðinskienë, 2005;
Misja, 2003). Ngritja ose ulja e madhe e temperaturës jashtë kufijve të mundësive
fiziologjike të individit shkakton ngordhjen e tij për shkak të shkatërrimit të plotë të
proceseve jetësore dhe të lindjes së ndryshimeve biokimike të pakthyeshme. Ulja e
temperaturës nën 00C shkakton tek insektet mbiftohje të lëngjeve, që nuk ngrijnë në
sajë të kripërave që përmbajnë. Ftohja e mëtejshme con në uljen e temperaturës së
lëngjeve në kufirin e pikës kritike, poshtë së cilës ndodh ngordhja e insektit (Misja,
2003). Luhatjet e densitetit të taksoneve të invertebrorëve bentikë në lumenjtë e marë
në studim, Erzen e Ishëm, janë më së shumti rezultat i ndryshimeve të temperaturës
(Rada & Puljas, 2010; Misja, 2003).
Grupi bentos sensitivë (Figura 3.29) përfaqësohet vetëm nga individët e rendit
Ephemeroptera (shih argumentimin e figurës 3.24 lidhur me biologjinë e këtij grupi),
të cilët pësojnë një rritje të ndjeshme në numër gjatë stinës së verës.
Gjatë identifikimit të individëve të gjetur në kampione është vënë re se këta individë
janë paraqitur në kampione me përmasa trupore shumë të vogla (6 mm – 1 cm) dhe të
përqëndruara kryesisht në njërin prej stacioneve të kampionimit. Kjo dukuri shpjegon
mungesën e ushqimit për këtë grup (kryesisht algat), i cili pakësohet me rritjen e
ndotjes përtej niveleve të lejuara (Misja, 2003; Miho et al, 2010); kështu pakësimi i
sasisë ushqimore con fillimisht në zvogëlimin e përmasave trupore deri në zhdukien e
këtyre individëve nëse sasia e ndotjes vjen duke u rritur dhe ajo e ushqimit duke u
zvogëluar. Nga ana tjetër rritja e nutrientëve organikë çon të zhvillim të algave deri
sa ato bëhen toksike për faunën e insekteve (në sajë të toksinave që prodhojnë)
(Misja, 2003; Miho et al, 2010).
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Figura 3.30 Paraqitja grafike e luhatjeve të numrit të individëve me tolerancë mesatare ndaj
ndotjes gjatë stinëve të kampionimit në lumin Ishëm

Si kundër mund të vihet re nga figura 3.30, ky grup i përfaqësuar nga individët e
Rendit Trichoptera shfaqet me një numër tejet të vogël krahasuar me taksonet
tolerantë, por edhe me ata sensitivë. Gjithsesi individët e grupit Trichoptera duke qenë
se kërkojnë ujëra relativisht të pastra (shih argumentimin e figurës 3.24 për këtë grup)
dhe paraqiten me densitet të ulët, tregojnë për ndotje të ujit në lumin Ishëm (AMMShtetet e Bashkuara; Tabela 1.1). Numri më madh i këtyre individëve në pranverë i
dedikohet temperaturave të ngrohta në këtë stinë, të cilat favorizojnë ciklet biologjike
të insekteve (Misja, 2003).
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Figura 3.31 Paraqitja grafike e luhatjeve të numrit të individëve bentos tolerant gjatë stinëve të
kampionimit në lumin Ishëm

Grupet tolerantë ndaj ndotjes (Figura 3.31) përbëjnë pjesën më të madhe të të gjithë
grupeve të identifikuara në kampionet e mara në lumin Ishëm, me 3885 individë.
Numër më të madh të individëve kanë patur kampionet e mara në stinët e ngrohta të
vitit, verë dhe vjeshtë (Tabela 3.8; Figura 3.31). Pranvera paraqitet me numër jo
shumë të lartë të individëve si pasojë e ndryshimeve klimatike drejt verës së gjatur
(temperatura të ngrohta edhe gjatë vjeshtës) dhe dimrit të zgjatur (temperatura të
freskëta dhe reshje gjatë pranverës). Grupet e invertebrorëve me tolerancë të lartë ndaj
ndotjes, në lumin Ishëm përfaqësohen nga individë të të gjithë taksoneve tolerantë
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(Tabela 1.1). Kështu, përveç densitetit të lartë të individëve për takson, në ndryshim
nga rezultatet e grupimeve të mësipërme, ky grupim paraqitet me larmi të theksuar të
taksoneve. Fakti që në lumin Ishëm pjesa më e madhe e individëve të identifikuar janë
me tolerancë të madhe ndaj ndotjes krahasuar me ata bentos sensitivë, tregon se
shkalla e ndotjes është relativisht e lartë (AMM-Shtetet e Bashkuara; Tabela 1.1).
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Figura 3.32 Shpërndarja e taksoneve sipas shkallës së tyre të tolerancës ndaj ndotjes për lumin
Ishëm (Agjencia e Mbrojtjes së Mjedisit-Shtetet e Bashkuara)

Në lumin Ishëm, gjatë periudhës së monitorimit 2012 – 2013, numër më të lartë të
individëve paraqesin taksonet bentos tolerantë me 3885 individë gjithësej. Taksonet
me tolerancë mesatare ndaj ndotjes paraqiten me 7 individë gjithësej dhe taksonet
bentos sensitivë me 398 individë. Prania e numrit të më lartë të individëve tolerantë
ndaj ndotjes dëshmon për cilësi jo të mirë të ujit të lumit Ishëm; megjithatë prania e
individëve sensitivë, rendi Ephemeroptera (398 individë), kryesisht të përqëndruar
kryesisht në stacionin e dytë të monitorimit – Zeze/Fushë – Krujë, në lumin Ishëm,
tregon se vetëm në këtë stacion cilësia e ujit është disi më e mirë se stacionet e tjera;
ndërsa në tërësi lumi Ishëm bazuar në densitetin e individëve të makroinvertebrorëve
bentikë (AMM-Shtetet e Bashkuara), ka një shkallë të lartë ndotjeje.
Numri i makroinvertebrorëve bentikë është përkthyer në vlera përqindjeje (Figura
3.33) dhe mbështesin përfundimet e arritura nga rezultatet e paraqitura në figurën
3.32.
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Figura 3.33 Përqindja e taksoneve sipas shkallës së tyre të tolerancës ndaj ndotjes për lumin
Ishëm (Agjencia e Mbrojtjes së Mjedisit-Shtetet e Bashkuara)

Figura 3.33 tregon qartë abondancën e taksoneve me tolerancë të lartë ndaj ndotjes në
ekosistemin ujor të lumit Ishëm, 90.56%, krahasuar me atë të taksoneve bentos
sensitivë 9.28% dhe atë të taksoneve me tolerancë mesatare ndaj ndotjes 0.16%, të
cilat janë jo kuptimplote në krahasim me përqindjen që zënë individët tolerantë ndaj
ndotjes.
Numri total i individëve të makroinvertebrorëve bentikë të klasifikuar sipas Agjencisë
së Mbrojtes së Mjedisit-Shtetet e Bashkuara (Tabela 1.1), për të dy lumenjtë Erzen
dhe Ishëm, janë paraqitur në tabelën krahasuese më poshtë (Tabela 3.9).
Tabela 3.21 Numri total i individëve gjatë periudhës së monitorimit 2011-2013 në lumenjtë Erzen
dhe Ishëm

Taksone bentos sensitivë
Taksone me tolerancë mesatare
Taksone tolerantë

Tot. Individë
Lumi Erzen Lumi Ishëm
2288
398
768
7
681
3885

Nga tabela 3.21 vihet re se individët bentos sensitivë në lumin Erzen janë në numër
më të lartë se në lumin Ishëm, me një diferencë prej 1890 individësh. Kjo diferencë në
numër e individëve që popullojnë ujëra të pastra, tregon se lumenjtë e marë në studim,
përkatësisht Erzen dhe Ishëm, paraqesin dy mjedise ujore me cilësi të ndryshme.
Sipas AMM-Shtetet e Bashkuara dhe rezultateve të përftuara (tabela 3.21) mund të
themi se uji i lumit Ishëm paraqet shkallë ndotjeje të lartë krahasuar me ujin e lumit
Erzen. Këtë përfundim e përforcojnë edhe shpërndarjet e grupeve të tjera indikatore.
Taksonet me tolerancë mesatare ndaj ndotjes (përfaqësuar nga individët e rendit
Trichoptera) paraqiten me numër më të lartë individësh në lumin Erzen, me një
diferencë prej 761 individësh. Taksonet me tolerancë të lartë ndaj ndotjes paraqiten
me numër më të lartë në lumin Ishëm, krahasuar me numrin e tyre në lumin Erzen, me
një diferencë prej 3204 individësh bentos tolerantë. Kështu, sipas AMM-Shtetet e
Bashkuara dhe rezultateve të përftuara (Tabela 3.21) për densitetin e taksoneve bentos
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tolerantë, të cilët popullojnë mjedise ujore të ndotur, mund të themi se lumi Ishëm
paraqitet i ndotur.
Përfundimet e mësipërme dhe rezultatet e paraqitura në tabelën 3.21 janë qartësisht të
dukshme nga figura e mëposhtme (Figura 3.34). Figura 3.34 paraqet dukshëm
diferencat e shpërndarjes së taksoneve bentikë në të dy lumenjtë, Erzen dhe Ishëm.
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Figura 3.34 Paraqitja grafike e numrit total të individëve (Agjencia e Mbrojtjes së MjedisitShtetet e Bashkuara) në lumenjtë Erzen dhe Ishëm gjatë përiudhës së monitorimit 2011 – 2013
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3.3 Vlerësimi biologjik i cilësisë së ujit në lumenjtë Erzen dhe Ishëm
Lumi Erzen
Nga taksonet e identifikuar për lumin Erzen rezulton se taksoni Plecoptera nuk ka
qenë prezent në asnjë nga kapionet e mara në të tre stacionet, për periudhën e
monitorimit 2011-2012. Kështu vlera e EPT është llogaritur për çdo stacion duke
marë në konsideratë dy taksonet e tjera, Ephemeraoptera dhe Trichoptera. Mungesa e
pranisë së individëve të Rendit Plecoptera tregon një ndotje të lehtë (duke qenë se
individët e rendit Plecoptera klasifikohen si grup me sensitivitet të lartë ndaj ndotjes;
AMM-Shtetet e Bashkuara; Tabela 1.1), në përgjithësi në të tre stacionet e
përzgjedhur, përgjatë lumit Erzen. Bazuar në vlerat e indekseve të cilësisë së ujit për
basenin ujëmbledhës të lumit Erzen dhe në tre stacionet e veçanta të monitorimit,
është kryer bio klasifikimi i ujit si më poshtë (Tabela 3.22):
Tabela 3.22 Vlerat e EPT dhe EPT-BI; klasifikimi biologjik i ujit në tre stacionet e monitorimit
në lumin Erzen (Bode et al .1995; 1997; Schmiedt et al.1998; Somers et al.1998)
Stacioni

EPT
5

EPT
- BI
2.86

Klasifikimi
sipas EPT
I pastër

Klasifikimi
sipas EPT - BI
Pa impakt

Arbanë/Mullet
Damjan/Fortuzaj

5

2.91

I pastër

Pa impakt

Ndroq/ Shijak

5

3.26

I pastër

Pa impakt

Bazuar në vlerat e EPT për lumin Erzen, të tre stacionet e monitorimit, klasifikohen
në të njëjtën bioklasë ”ujë i pastër”, bioklasë e ndërmjetme sipas klasifikimit bazuar
në EPT (Tabela 3.22; Bode et al. 1995; 1997), gjë që tregon ndotje të lehtë të ujit.
Stacionet nuk tregojnë diferenca në vlerën e EPT, duke u kategorizuar në të njëjtën
bio klasë. Vlerat e EPT – BI të llogaritura për çdo stacion kampionimi nuk shfaqin
diferenca të konsiderueshme duke bërë të mundur klasifikimin në të njëjtën bioklasë
të ujit në të tre stacionet. Gjithsesi EPT – BI sipas Schmiedt et al.1998; Somers et
al.1998, bazohet në intervale të gjera të vlerave, kjo bën që të mos ketë diferenca
midis vlerave të tij në të tre stacionet dhe impakti i lehtë të konsiderohet i
papërfillshëm sipas këtij klasifikimi.
Për të klasifikuar më saktësisht ujin e Lumit Erzen në të tre stacionet e monitorimit
është kryer edhe llogaritja e vlerës së FBI, duke marë në konsideratë të gjithë taksonet
e identifikuar gjatë kampionimit stinor, 2011-2012, densitenin për çdo takson dhe
vlerën e tolerancës së çdo taksoni ndaj ndotjes. Kështu duke përcaktuar vlerën e këtij
indeksi, përveç cilësisë së ujit në çdo stacion, jepet informacion edhe mbi shkallën e
ndotjes organike në ekosistemin ujor (Hilsenhoff, 1988).
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Tabela 3.23 Vlera e Inbeksit Biotik të Familjeve, klasifikimi biologjik i cilësisë së ujit dhe shkalla
e ndotjes organike në çdo stacion kampionimi, në lumin Erzen, gjatë 2011 – 2012 (Hilsenhoff,
1988)
Stacioni
Arbanë/Mullet

FBI

3.85

Cilësia e ujit
Shumë e mirë

Shkalla e ndotjes organike
Ndotje organike e mundshme e lehtë

Damjan /Fortuzaj

3.41

Shumë e mirë

Ndotje organike e mundshme e lehtë

Ndroq/Shijak

3.99

Shumë e mirë

Ndotje organike e mundshme e lehtë

Nga tabela e mësipërme vihet re cilësi e mirë e ujit, me pak ndotje organike për të tre
stacionet e monitorimit. Stacionet nuk paraqesin diferenca të mëdha në vlerat e FBI;
gjithsesi stacioni i dytë shfaqet me vlerë më të ulët të FBI (3.41), krahasuar me dy
stacionet e tjerë, të cilët kanë vlera të përafërta të FBI; kjo tregon një ndryshim të
vogël në cilësinë e ujit në stacionin e dytë, në përputhje edhe me rezultatet e mara nga
vlerësimet sasiore të të dhënave.
Pavarësisht vlerave respektive për çdo stacion, është llogaritur edhe vlera FBI totale,
për të vlerësuar cilësinë biologjike në Lumin Erzen në tërësi.
FBI = Σ(xi*ti)/(n) = 15056/3932 = 3.83
Duke qenë se vlera e FBI për lumin Erzen është 3.83, sipas tabelës 2.6, cilësia e ujit të
lumit Erzen përgjithësisht klasifikohet si “Shumë e mirë” dhe me ndotje organike të
mundshme të lehtë (Hilsenhoff, 1988).
Lumi Ishëm
Për lumin Ishëm janë kryer të njëjtat llogaritje si edhe për lumin Erzen, për të tre
stacionet e monitorimit, respektivisht. EPT është llogaritur duke marë parasysh
kryesisht grupin Ephemeroptera, ndërkohë që Trichoptera paraqitet më rrallë, ndërsa
Plecoptera mungon në kampionet e analizuara. Bazuar në vlerat e EPT është llogaritur
edhe EPT-BI për cdo stacion, gjatë periudhës së monitorimit 2012-2013.
Tabela 3.24 Vlerat e EPT dhe EPT-BI; klasifikimi biologjik i ujit në tre stacionet e monitorimit
në lumin Ishëm (Bode et al .1995; 1997; Schmiedt et al.1998; Somers et al.1998)
Stacioni

EPT

EPT BI

Rinas/Tiranë

2

4

Klasifikimi
sipas EPT
I ndotur

Klasifikimi sipas
EPT - BI
Impakt i mesëm

Zezë/Fushë – Krujë

3

4

I pastër

Impakt i mesëm

Gjuricaj/Sukth

2

4

I ndotur

Impakt i mesëm

Nga vlerat e EPT dhe EPT-BI lumi Ishëm përgjithësisht rezulton të ketë cilësi të jo të
mirë të ujit (Tabela 3.24; Bode et al. 1996; 1997; Schmiedt et al.1998; Somers et
al.1998). Me cilësi uji disi më të mirë se dy stacionet e tjera të lumit Ishëm, shfaqet
stacioni i dytë. Gjithsesi nga përllogaritjet e mësipërme lumi Ishëm paraqitet i ndotur
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e me cilësi të ulët të ujit (Tabela 3.24; Bode et al .1995; 1997; Schmiedt et al.1998;
Somers et al.1998).
Duke përfshirë në llogaritje të gjitha taksonet e identifikuara, densitetin dhe vlerën e
tolerancës për çdo takson të identifikuar, është llogaritur vlera e FBI për cdo stacion
monitorimi në lumin e Ishmit, gjatë periudhës 2012 – 2013 (Tabela 3.25). Është
përcaktuar gjithashtu shkalla e ndotjes organike sipas Hilsenhoff, 1988.
Tabela 3.25 Vlera e Inbeksit Biotik të Familjeve, klasifikimi biologjik i cilësisë së ujit dhe shkalla
e ndotjes organike në çdo stacion kampionimi, në lumin Ishëm, gjatë 2012 – 2013 (Hilsenhoff,
1988)
Stacioni
Rinas/Tiranë

FBI

6.80

Cilësia e ujit
E varfër

Zezë/Fushë – Krujë

5.72

Mesatare

Gjuricaj/Sukth

7.39

Shumë e varfër

Shkalla e ndotjes organike
Shumë ndotje substaciale e
mundshme
Ndotje organike mesatare
substanciale
Ndotje e rëndë substanciale e
mundshme

Vlerat e FBI për çdo stacion monitorrimi tregojnë për cilësi jo të mirë të ujit në lumin
Ishëm (Tabela 3.25; Hilsenhoff, 1988). Cilësia e ujit në stacionin e dyrë të
monitorimit, rezulton mesatare dhe më e mirë krahasuar më dy stacionet e tjera. Me
cilësi më të keqe të ujit shfaqet stacioni i tretë dhe me shkallë të lartë ndotjeje
organike (Tabela 3.27; Hilsenhoff, 1988). Në përgjithësi i gjithe lumi i Ishmit paraqet
cilësi të ulët të ujit dhe ndotje organike shumë të lartë (Tabela 3.25; Hilsenhoff,
1988). Për të vërtetuar këtë më poshtë paraqitet llogaritja e FBI për të gjithë lumin
Ishëm gjatë përiudhës së monitorimit 2012 – 2013.
FBI = Σ(xi*ti)/(n) = 30260.8/ 4740 = 6.38
Duke qenë se vlera e FBI për lumin Ishëm është 6.38, sipas tabelës 2.6 (Hilsenhoff,
1988), cilësia e ujit të lumit Ishëm është pranë klasës ”E varfër” dhe me ndotje
organike substanciale.
Krahasimi i cilësisë së ujit midis dy lumenjve duke u bazuar në vlerat e Indeksit
Biotik të Familjeve të llogaritur paraqitet në tabelën përmbledhësë si vijon:
Tabela 3.26 Klasifikimi biologjik i cilësisë së ujit në lumenjtë Erzen dhe Ishëm gjatë periudhës së
monitorimit 2011-2013 (Hilsenhoff, 1988)
Lumi
Erzen

FBI
3.82

Cilësia e ujit
Shumë e mirë

Shkalla e ndotjes organike
Ndotje organike e mundshme e lehtë

Ishëm

6.38

E varfër

Ndotje organike mesatare
substanciale

Të dy lumenjtë nuk paraqiten me cilësi maksimale të ujit, për shkak të ndotjeve
organike që ka secili prej tyre; por në krahasim me njëri – tjetrin lumi Erzen ka cilësi
uji më të mirë se lumi Ishëm, i cili paraqitet me sasi më të lartë/të konsiderueshme
ndotje organike (Tabela 3.26; Hilsenhoff, 1988).
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3.3.1 Vlerësimi i Biodiversitetit në ekosistemet lumore të lumenjve Erzen dhe
Ishëm
Për të karakterizuar popullatat e makroinvertebrorëve bentikë në dy lumenjtë Erzen
dhe ishëm janë përcaktuar përkatësisht indekset Shannon dhe Simpson, siç tregohet në
tabelat vijuese:
Tabela 3.27 Indekset Shannon dhe Simpson në lumin Erzen, sipas stacioneve të monitorimit
gjatë peridhës 2011 - 2012
H - Indeksi Shannon

E (Ekuilibri Shannon)

Arbanë/Mullet

Stacionet e Monitorimit

1.853347055

0.846277194

D - Indeksi Simpson
0.17755281

Fortuzaj/Damjan

1.768662431

0.854426295

0.18767749

Ndroq/Shijak

1.765040437

0.805954538

0.19126352

Indeksi Shannon karakterizon popullatën e marë në studim. Me rritjen e vlerës së
indeksit Shannon dhe ekuilibrit Shannon, rritet heterogjeniteti apo pasuria e përbërjes
së komunitetit të makroinvertebrorëve; sa më e vogël vlera e indeksit Shannon aq më
e varfër dhe homogjene është përbërja e komunitetit të makroinvertebrorëve
(Magurran, 2004). Indeksi Shannon në lumin Erzen vjen duke u zvogëluar nga
stacioni 1 në stacionin 3 (Tabela 3.27); kjo do të thotë se me akumulimin e sasisë së
ndotjes nga stacioni i parë në të tretin, ulet diversiteti i makroinvertebrorëve bentikë të
identifikuar në stacionet e monitorimit në lumin Erzen.
Indeksi Simpson – D, është masë e dominancës, kështu me rritjen e vlerës D (në
kuptimin e ekuilibrit) diversiteti ulet (Magurran, 2004). Duke qënë se në stacionet e
monitorimit në lumin Erzen nga stacioni 1 në 3 vlerat e D vijnë duke u rritur (Tabela
3.27), gjë që përkon me zvogëlimin e diversitetit të makroinvertebrorëve bentikë nga
stacioni i parë në të tretin.
Tabela 3.28 Indeksi Shannon dhe Simpson në lumin Ishëm, sipas stacioneve të monitorimit gjatë
peridhës 2012 – 2013

Stacionet e Monitorimit

H - Indeksi
Shannon

E (Ekuilibri
Shannon)

D (Indeksi Simpson)

Ura e Lanës/Rinas

1.928232236

0.838361842

0.181606901

Zezë/Fushë-Krujë

0.899912379

0.391266252

0.59602767

Gjuricaj/Sukth

1.001172789

0.526933047

0.532999376

Për lumin Ishëm, në tre stacionet e monitorimit indekset e biodiversitetit luhaten nga
stacioni i parë në të tretin (Tabela 3.28); H ulet nga stacioni i parë në të dytin dhe
rritet lehtë nga stacioni i dytë në të tretin. Në lumin Ishëm stacionet 1 dhe 2
(respektivisht Ura e Lanës/Rinas dhe Zezë/Fushë-Krujë) bëjnë pjesë në rrjedhën e
mesme të lumit, ndërsa stacioni 3 (Gjurica/Sukth) është pjesë e rrjedhës së poshtme të
lumit. Kjo justifikon dominancën e taksonit Olighocheta (me vlerë tolerance 8;
Mandaville, 2002; Lenat, 1998) në stacionin 3 (Figurat 3.14; 3.22), ndërsa në
stacionin e dytë (Zezë) mbizotëron taksoni Chiroptera (me vlerë tolerance 6;
Mandaville, 2002). Indeksi Shannon në lumin Ishëm pëson rritje të lehtë nga stacioni i
dytë në stacionin 3; kjo tregon se në stacionin 3 shtohen familje, por nuk do të thotë
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cilësi më e mirë e ujit në stacionin e tretë, sepse familjet janë me pak lloje dhe
tolerancë më të lartë se llojet dominuese në stacionin e dytë (Magurran, 2004).
Indeksi Simpson rritet nga stacioni 1 në 2 dhe zvogëlohet nga stacioni 2 në 3 (Tabela
3.28), duke reflektuar të njëjtin rezultat si edhe indeksi Shannon.

104

Vlerësimi sistematiko-ekologjik i përbërjes të makrozoobentosit në lumenjtë Erzen e Ishëm dhe
basenet e tyre ujëmbledhës si dhe përcaktimi biologjik i cilësisë së ujit të këtyre lumenjve bazuar në
përdorimin e makroinvertebrorëve bentikë si bioindikatorë

3.4 Vlerësimi kimik i cilësisë së ujit në lumenjtë Erzen dhe Ishëm
Për të dy lumenjtë e marë në studim, Erzen dhe Ishëm janë përcaktuar përkatësisht
përmbajtja e fosforit total, nitrateve, amoniumit dhe nitriteve, në ҫdo stacion
monitorimi, gjatë vitit 2013.
Përmbajtja e fosforit total
Përmbajtja e fosforit total konsiderohet si një parametër kyç në shumë programe të
monitorimit për vlerësimin e gjendjes trofike të lumenjve dhe liqeneve (Cullaj et al;
2005). Rritja e përqendrimit të fosfateve mbi vlerat e nevojshme të prodhimit të
biomasës përbën rrezik, duke nxitur lulëzimin e algave plantonike dhe kalimin e
ujërave në gjendje eutrofike. Burimet kryesore të fosfateve në ujërat natyrore janë
detergjentët dhe plehrat fosfatike (Cullaj et al; 2005).
Tabela 3.29 Përmbajtja e fosforit total në lumenjtë Erzen dhe Ishëm, për ҫdo stacion monitorimi,
gjatë 2013
P-P
Stacioni
Arbanë/Mullet
Damjan/Fortuzaj
Ndroq/Shijak
Ura e Lanës/Rinas
Zezë/Fushë-Krujë
Gjuricaj/Sukth

Verë 2013
31.3
50
69.7
413.4
153.4
466.2

µg/L Fosfori total
Lumi Erzen
Vjeshtë 2013
16.41
29.55
32.83
Lumi Ishëm
344
63.69
389.36

Dimër 2013
87.55
109.98
30.09

Mesatarja
45.1
63.2
44.2

242.94
126.94
225.43

333.4
114.7
360.3

Në literaturë ka vlerësime të ndryshme në lidhje me vlerat kufi të lëndëve ushqyese në
ujërat natyrore. Sipas klasifikimit të UNECE (Tabela 3.30) vlerat mesatare të
përmbajtes së fosforit total për tre stacionet e lumit Erzen i përkasin kryesisht klasës
së III dhe të IV, që do të thotë cilësi e mirë/mesatare e ujit me ndotje të lehtë organike.
Stacioni Damjan/Fortuzaj (Tabela 3. 29) paraqitet me sasi mesatare më të lartë të
fosforit total (63.2 µg/L) krahasuar me stacionet Arbanë/Mullet (45.1 µg/L) dhe
Ndroq/Shijak (44.2 µg/L), që sipas UNECE, tregon, sasi më të lartë ndotje në këtë
satcion krahasuar me stacionet 1 dhe 2. Për stacionet Arbanë/Mullet dhe Ndroq/Shijak
përqëndrimet mesatare të fosforit janë më të ulëta se kufiri 65.3 µg/L i Direktivës së
Bashkimit Evropian për ujërat salmonide dhe 130.5 µg/L për ujërat ciprinide, sipas
kësaj direktive cilësia e ujit në lumin Erzen klasifikohet si e mirë/mesatare me sasi të
lehtë ndotje organike.
Vlerat mesatare të përmbajtjes së fosforit total në tre stacionet e lumit Ishëm i
përkasin klasës së V bazuar në klasifikimin e UNECE, klasa e fundit e klasifikimit
UNECE, sipas së cilit uji në lumin Ishëm, është i një cilësie shumë të keqe dhe me
ndotje të lartë organike. Përmbajtja e fosforit total në tre stacionet e lumit Ishëm është
shumë më e lartë se nivelet e dhëna në Direktivën e Bashkimit Evropian për ujërat
ciprinide dhe salmonide, me përjashtim të stacionit të dytë, Zezë/Fushë – Krujë, me
përmbajtje të Fosforit total prej 114.7 µg/L, i cili paraqitet i ndotur, por me cilësi më
të mirë krahasuar me dy stacionet e tjerë, Ura e Lanës/ Rinas dhe Gjuricaj/Sukth,
përkatësisht me sasi mesatare të fosforit total 333.4 µg/L dhe 360.3 µg/L (Tabela 3.
29).
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Nga tabela 3.29 vërehet se stacionet e lumit Erzen veҫohen në mënyrë të dukshme nga
stacionet e lumit Ishëm përsa i përket përmbajtjes së fosforit total, duke treguar cilësi
më të mirë të ujit të lumit Erzen në krahasim me atë të lumit Ishëm.
Tabela 3.30 Klasifikimi i cilësisë së ujit në ekosistemin lumor bazuar në sasitë e nutrientëve sipas
UNECE
KLASA
TP µg/L
NO₃⁻ mg/L
NH₄⁺ mg/L
N-NO₃⁻ mg/L N-NH₄⁺ mg/L
I
< 10
<5
<0.1
<1.13
<0.078
II
10-25
5-25
0.1-0.5
1.13-5.64
0.078-0.39
III
25-50
25-50
0.5-2
5.64-11.3
0.39-1.56
IV
50-125
50-80
2-8
11.3-18.06
1.56-6.25
V
>125
>80
>8
>18.06
>6.25

Një tjetër klasifikim i cilësisë së ujit bazuar në vlerën mesatare të fosforit total në
ekosistemin lumor (Tabela 3.31), është klasifikimi sipas Institutit për Studimet e
Ujërave të Norvegjisë – NIVA/ Classification of quality status for general parameters
of fresh waters (Bratli, 2000).
Tabela 3.31 Klasifikimi i cilësisë së ujit në ekosistemin lumor bazuar në sasinë e fosforit total
(NIVA; Bratli, 2000)
Kategoria

Nutrient

P total (µg/L)

Klasa e cilësisë mjedisore
I – Shumë i mirë
II – I mirë
III - Mesatar
IV – I keq
V – Shumë i keq

<7
7 - 11
11 - 20
20 - 50
>50

Sipas këtij klasifikimi shumë të ngushtë (Tabela 3.31), bazuar në vlerat mesarate të
fosforit total, gjatë vitit 2013 (Tabela 3.29) lumi Erzen klasifikohet në klasën IV,
cilësi e keqe e ujit; ndërrsa lumi Ishëm në klasën V – cilësi shumë e keqe e ujit.
Përmbajtja e nitrateve
Prania e joneve nitrat në ujërat sipërfaqësore, në gjendje natyrore është si rezultat i
proçesit të nitrifikimit që zhvillohet në trupin ujor (Cullaj et al; 2004; Miho et al;
2010). Bakteriet Nitrosomonas, në kushte anaerobe, bëjnë të mundur oksidimin e
joneve amonium në nitrat:
NH 4 +OH- +1.5O2  H+ +NO 2 +2 H2O
ndërsa bakteriet Nitrobacter oksidojnë nitritet në nitrat:


NO 2 + 0.5 O2  NO 3
Anioni NO 3 nuk mbahet nga toka, prandaj NO 3 me origjinë nga rreshjet, nga
oksidimi i lëndëve organike dhe nga mbeturinat shtazore do të shpëlahet nga toka dhe
do të kalojë në ujërat sipërfaqësore (Miho et al; 2010; Cullaj et al; 2005). Veç
asimilimit nga bimët ujore, rruga më e rëndësishme e largimit të NO 3 nga ujërat është
denitrifikimi në kushte anaerobike (kalimi nitrateve deri në azot të gaztë në kushtet e
mungesës së oksigjenit) (BMZ; 1995). Prania e nitrateve në ujëra shfaq probleme
mjedisore në lidhje me: zhvillimin e eutrofikimit (së bashku më fosforin) dhe dëmton
rëndë shëndetin rëndë e njeriut (shkakton metahemogloneminë) (BMZ; 1995).
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Tabela 3.32 Përmbajtja e Nitrateve në lumenjtë Erzen dhe Ishëm, për ҫdo stacion monitorimi,
gjatë 2013
N-NO₃⁻ mg/L
Lumi Erzen
Stacioni
Verë
2013
Vjeshtë 2013
Dimër 2013
Mesatarja
Arbanë/Mullet
1.26
0.34
0.64
0.75
Damjan/Fortuzaj
1.11
0.58
0.79
0.83
Ndroq/Shijak
0.99
1.28
0.89
1.05
Lumi Ishëm
Ura e Lanës/Rinas
1.32
1.49
1.86
1.56
Zezë/Fushë-Krujë
1.9
0.78
0.94
1.21
Gjuricaj/Sukth
2.76
0.89
1.51
1.72

Krahasuar me Direktivën e Bashkimit Evropian ujërat e stacioneve të analizuara i
kalojnë nivelet e rekomanduara. Sipas klasifikimit të UNECE vlerat e përmbajtjes së
nitrateve në stacionet e lumit Erzen dhe Ishëm i përkasin kryesisht klasës së I (Tabelat
3.30; 3.32). Nga tabela 3.32 vihet re se sasia mesatare e nitrateve në ҫdo stacion
monitorimi, në të dy lumenjtë, gjatë vitit 2013, nuk paraqesin ndryshime të dukshme
ndërmjet tyre. Sipas vlerave mesatare të sasisë së nitrateve në të dy lumenjtë, Erzen
dhe Ishëm (Tabela 3.32), rezulton se lumi Ishën ka përmbajtje më të lartë të nitrateve,
duke treguar për ndotje organike më të lartë se lumi Erzen (Tabela 3.32) (Miho et al;
2010; Cullaj et al; 2005).
Përmbajtja e amoniumit
Kërkesat për përmbajtjen e amoniumit në ujërat natyrore janë mjaft rigoroze. Niveli i
lartë i amoniumit është tregues tipik i ndotjeve (BMZ, 1995; Miho et al; 2010; Cullaj
et al; 2005). Ujërat e zeza janë burimi kryesor i amoniakut, i cili fitohet nga zbërthimi
bakterial i uresë CO(NH2)2. Ndonëse vetë joni amonium NH₄⁺ nuk është helmues për
peshqit ai bëhet i tillë kur kalon në amoniak (NH3) (Cullaj et al; 2005). Në ujërat e
pandotura vlerat e amoniumit janë rreth 0.015 mg/L N-NH₄⁺; në përqendrime të
amoniakut mbi 0.025 mg/L N-NH₄⁺ ndërpritet rritja e troftës, dhe në përqendrime mbi
0,25 mg/L N-NH₄⁺ ndodh zhdukja e saj (Miho et al; 2010; Cullaj et al; 2005). Në
shkallën e kalimit të jonit amonium në amoniak ndikon drejtëpërdrejt vlera e pH të
ujit. Në pH 8.5 dhe temperaturë 250C rreth 40 % e NH₄⁺ kalon në NH3, që do të
thotë se për ujërat me përmbajtje të amoniumit mbi 0,6 mg/L arrihen vlera të
amoniakut vdekjeprurëse për peshqit (2006/44/EC Fish Directive).
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Tabela 3.33 Përmbajtja e Amoniumit në lumenjtë Erzen dhe Ishëm, për ҫdo stacion monitorimi,
gjatë 2013
N-NH₄⁺ mg/L
Lumi Erzen
Stacioni
Arbanë/Mullet
Damjan/Fortuzaj
Ndroq/Shijak

Verë
2013
0.133
0.162
0.099

Ura e Lanës/Rinas
Zezë/Fushë-Krujë
Gjuricaj/Sukth

4.96
2.37
6.24

Vjeshtë 2013
0.089
0.102
0.122
Lumi Ishëm
6.05
2.99
9.68

Dimër 2013
0.148
0.152
0.082

Mesatarja
0.123
0.139
0.101

3.80
3.15
5.73

4.94
2.84
7.22

Përsa i përket përmbajtjes mesatare së azotit amoniakal, tre stacionet e monitorimit në
lumin Erzen, i përkasin klasës së dytë në klasifikimin sipas UNECE (Tabela 3.30),
cilësi e mirë/mesatare me ndotje të lehtë organike. Tre stacionet e monitorimit në
lumin Ishëm klasifikohen kryesisht në klasën e IV dhe të V të klasifikimit sipas
UNECE (Tabela 3.30); cilësi e keqe/shumë e keqe e ujit në këtë lumë dhe ndotje e
lartë organike. Stacionet e monitorimit në lumin Erzen ndryshojnë në mënyrë të
dukshme nga stacionet e monitorimit në lumin Ishëm përsa i përket përmbajtjes së
amoniumit (Tabela 3.33). Siҫ shihet nga tabela 3.33 vlerat mesatare të përmbajtjes së
amoniumit në të gjitha stacionet e monitoruara në lumin Ishëm e kalojnë dukshëm
kufirin 0.16 mg/L të amoniumit për ujërat ciprinide sipas Direktivës së Bashkimit
Evropian (BMZ, 1995; Tab. 2-2). Tabela 3.33 tregon ndryshime jo domethënëse të
vlerave mesatare të sasisë së amoniumit midis stacioneve të monitorimit në lumin
Erzen, duke bërë të mundur klasifikimin në të njëjtën klasë (Klasa II; Tabela 3.30;
UNECE). Për lumin Ishëm tabela 3.33 tregon ndryshime të theksuara ndërmjet
stacioneve të monitorimit bazuar në sasinë mesatare të amoniumit në secilin stacion
(4.94 mg/L në stacionin Ura e Lanës/Rinas, 2.84 mg/L në stacionin Zezë/Fushë –
Krujë dhe 7.22 mg/L në stacionin Gjuricaj/Sukth). Këto rezultate tregojnë për
stacione me ndotje të lartë organike, por ndërmjet tyre stacioni i dytë, Zezë/Fushë –
Krujë, paraqitet me nivel më të ulët të ndotjes organike krahasuar me dy stacionet e
tjerë të lumit Ishëm (Tabela 3.33; BMZ, 1995).
Përmbajtja e Nitriteve
Burimet kryesore të joneve nitrit NO₂⁻, në ujërat sipërfaqësore natyrore janë proçesi i
mineralizimit të lëndës organike, proçesi i nitrifikimit nga bakteriet Nitrosomonas si
dhe proçesi i denitrifikimit i paraqitur si vijon:
C6H12O6 + 12 NO 3  12 NO 2 + 6 CO2 + 6 H2O
Niveli i nitriteve në ujërat sipërfaqësore dhe nëntokësore të pandotura është shumë i
ulët, zakonisht varion nga 0,01 deri në 0,02 NO₂⁻ mg/L. Jonet nitrite paraqesin
toksicitet shumë më të lartë sesa jonet amonium dhe nitrat tek bimët, biota si dhe në
shëndetin e njeriut (Miho et al, 2005). Për përmbajtjen e nitriteve zakonisht nuk jepen
kufij në ujërat natyrore. Në nivelet mbi 1 mg/L mund të vërehen dëmtime tek peshqit.
Përmbajtja e lartë e nitriteve është tregues i ndotjeve nga ujërat e zeza (Miho et al,
2005).
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Tabela 3.34 Përmbajtja e Nitriteve në lumenjtë Erzen dhe Ishëm, për ҫdo stacion monitorimi,
gjatë 2013
N-NO₂⁻ mg/L
Lumi Erzen
Stacioni
Arbanë/Mullet
Damjan/Fortuzaj
Ndroq/Shijak

Verë
2013
0.093
0.048
0.206

Ura e
Lanës/Rinas
Zezë/Fushë-Krujë
Gjuricaj/Sukth

0.285
0.198
0.096

Vjeshtë 2013
0.088
0.027
0.096
Lumi Ishëm

Dimër 2013
0.102
0.062
0.039

Mesatarja
0.094
0.046
0.114

0.129
0.188
0.824

0.093
0.159
1.119

0.169
0.182
0.680

Tabela 3.34 tregon diferenca të papërfillshme të sasisë mesatare të nitriteve në
stacionet Arbanë/Mullet dhe Damjan/Fortuzaj në lumin Erzen me 0.094 mg/L dhe
0.046 mg/L, përkatësisht. Sipas BMZ, 1995, këta stacione i kalojnë vlerat e
rekomanduara për ujërat salmonide (< 0.01) dhe ciprinide (< 0.03). Kjo tregon një
sasi të lehtë ndotje në këta stacione duke qënë se vlerat e mara nga analiza kimike për
sasinë e nitriteve janë afër vlerave të rekomanduara sipas BMZ, 1995. Stacioni i tretë,
Ndroq/Shijak me sasi mesatare të nitriteve 0.114 mg/L është jashtë kufijve të
rekomanduar të vlerës mesatare të nitriteve për ujërat salmonide dhe ciprinide sipas
BMZ, 1995, duke shfaqur vivel më të lartë ndotje organike krahasuar me dy stacionet
e tjera, ndotje kjo që i dedikohet kryesisht shkarkimeve të ujërave të ndotur nga
fshtrat përreth (Miho et al., 2010; Cullaj et al., 2005; Figura 3.36).
Lumi Ishëm paraqet vlera më të larta mesatare të nitritreve në të tre stacionet e tij,
krahasuar me lumin Erzen (Tabela 3.34). Sasinë mesatare më të lartë të nitriteve në
lumin Ishëm e paraqet stacioni i tretë, Gjuricaj/Sukth me 0.680 mg/L. Kjo vlerë
tregon ndotje shumë të lartë organike në këtë stacion (Figura 3.41). Kjo ndotje është si
pasojë e shkarkimit në të, jo vetëm të ujërave të ndotur të fshatrave përreth, por edhe
të të gjithë tributarëve që mbledhin ujërat e qyteteve/fshatrave nëpër të cilët kalojnë
(Miho et al., 2005).
Niveli i lartë i amoniumit dhe nitriteve tregon gjëndje jo të mirë të lumenjve dhe të
kanaleve shkarkues për shkak të ngarkesës organike si pasojë direkte e ndotjeve të
lëngëta nga qyteti/fshati përreth. Situatë e njëjtë vihet re në lumin Ishëm (Miho et al.,
2010; Cullaj et al., 2005; Figurat 3.39; 3.40; 3.41). Figurat e mëposhtme janë
fotografuar gjatë periudhës së monitorimit për të pasqyruar aktivitete njerëzore të cilat
kanë impakt në ekosistemet lumore.
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Figura 3.35 Ndroq/Shijak, Lumi Erzen

Figura 3.36 Mbeturina në afërsi të stacionit Damjan/Fortuzaj, Lumi Erzen

Figura 3.37 Gërryerja e zhavorrit në shtratin
lumor në zonën Arbanë/Mullet, Lumi Erzen
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Figura 3.38 Shkarkime në Ura e lanës/Rinas, Lumi Ishëm (majtas); Mbeturina në lumin Ishëm,
zona e Rinasit (djathtas)

Figura 3.39 Zezë/Fushë-Krujë, Lumi Ishëm

Figura 3.40 Gjuricaj/Sukth, Lumi Ishëm
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3.4.1 Relacioni i makroinvertebrorëve bentikë dhe përmbajtjes së nutrientëve në
lumenjtë Erzen dhe Ishëm
Për të studiuar korelacionin midis sasive të ushqyesve dhe dominancës së familjeve të
makroinvertebrorëve bentikë të identifikuar në ҫdo stacion monitorimi në lumenjtë
Erzen dhe Ishëm, gjatë periudhës së monitorimit 2011 – 2013. Për studimin dhe
paraqitjen grafike të këtij raporti varësie (makroinvertebrorë bentikë/nutrientë) janë
llogaritur vlerat mesatare të abondancës së ҫdo familjeje makroinvertebrorësh bentikë
si dhe vlerat mesatare të nutrientëve, për ҫdo stacion monitorimi për të dy lumenjtë e
marë në studim. Të gjitha llogaritjet janë kryer në faqe pune në programin excel.
1.500
N-NO₂⁻

1.000

N-NH₄⁺
0.500

N-NO₃⁻

0.000

P-PO₄³⁻

Stacion 1

Stacion 2

Stacion 3

Figura 3. 41 Luhatja e vlerave të sasisë së ushqyesve në tre stacionet e monitorimit në Lumin
Erzen

Nga figurat 3.41 dhe 3.42 vihet re se në lumin Erzen me rritjen e sasisë mesatare të
nutrientëve rritet edhe numri i individëve të familjeve të makroinvertebrorëve të
identifikuar. Nuk paraqitet kjo varësi për fosforin total, duke qenë se me rritjen e tij
zvogëlohet numri i makroinvertebrorëve bentikë. Duhet theksuar se rritja e
nutrientëve në vlera jo shumë të larta (vlerat mesatare të nutrientëve në lumin Erzen;
Tabelat 3.29; 3.32; 3.33; 3.34) nxisin lulëzimin bimëve dhe algave, të cilat shërbejnë
si ushqim për shumë makroinvertebrorë, të cilët rriten në numër gjithashtu (Cullaj et
al., 2005; Minnesota Pollution Control Agency, 2005). Rritja e mëtejshme e
vegjetacionit ujor përbën sasi të lartë biomase e për rrjedhojë do të ketë shumë
dekompozim në fund të ekosistemit ujor. Kështu oksigjeni i i tretur në ujë pakësohet
derisa bën që uji të jetë anoksik duke pënguar zhvillimin e invertebrorëve, peshqve
dhe organizmave të tjerë (Cullaj et al., 2005; Minnesota Pollution Control Agency,
2005). Duke qënë se nga klasifikimet e mësipërme (UNECE; Tabela 3.30) të ujit në
lumin Erzen bazuar në sasinë mesatare të nutrientëve (argumentimet e Tabelave 3.31;
3.33; 3.34), tregojnë se lumi Erzen klasifikohet në gjendje të mirë/mesatare,
shpjegohet qartë rritja e makroinvertebrorëve me rritjen e sasisë së nutrientëve. Duhet
theksuar se rritja e mëtejshme e nutrientëve si pasojë e rritjes së nivelit të ndotjes në
lumin Erzen, do të shkaktonte rënie të numrit të invertebrorëve bentikë në ekosistem.
Fatmirësisht Lumi Erzen nuk ndodhet ende në kushte të ujërave eutrofikë, por ndotja
e evidentuar nga rezultatet tona ka tendenca rritje, nëse nuk meren masat e nevojshme
për këtë. Nga figurat 3.43 dhe 3.43 vihet re se nga stacioni i parë në të tretin me
zvogëlimin e fosforit total, rritet numri i individëve të makroinvertebrorëve bentikë.
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Figura 3. 42 Luhatja e vlerave numrit të makroinvertebrorëve bentikë në tre stacionet e
monitorimit në Lumin Erzen

Për lumin Ishëm, duke qënë se vlerat e nutrientëve janë të niveleve shumë të larta dhe
tregojnë se ky lumë është tejet i ndotur (Shih argumentimin e tabelave 3.29; 3.32;
3.33; 3.34), mund të themi se jemi në kushtet e ujërave eutrofë, të cilët karakterizohen
nga numër i lartë nutrientësh, sasi e ulët e oksigjenimit dhe zvogëlim të
makroinvertebrorëve bentikë dhe të organizmave të tjerë të gjallë në ekosistem.
(Cullaj et al., 2005; Minnesota Pollution Control Agency, 2005).
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Figura 3. 43 Luhatja e vlerave të sasisë së ushqyesve në tre stacionet e monitorimit në Lumin
Ishëm
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Figura 3. 44 Luhatja e vlerave të makroinvertebrorëve bentikë në tre stacionet e monitorimit në
Lumin Ishëm

Figurat 3.43 dhe 3.44 tregojnë se me rritjen e nutrientëve në lumin Ishëm, që vjen si
pasojë e nivelit të lartë të ndotjes organike në këtë lumë, grupet e
makroinvertebrorëve bentikë zvogëlohen. Vihet re se në stacionin e dytë, Zezë/FushëKrujë (Figura 3.43 & 3.44) sasia mesatare e nutrientëve zvogëlohet lehtësisht, kjo
shoqërohet me rritje të numrit mesatar të individëve të makroinvertebrorëve bentikë
dhe në të njëjtën kohë tregon për cilësi më të mirë të ujit krahasuar me dy stacionet e
tjera të lumit Ishëm, pavarësisht se i gjithë lumi Ishëm konsiderohet shumë i ndotur
(argumentimet e tabelave 3.29; 3.32; 3.33; 3.34). Rezultatet e mara nga analiza
kimike e ujit të lumit Ishëm në tre stacionet e monitorimit tregojnë për cilësi shumë të
keqe të tij. Kjo gjëndje pasqyrohet edhe nga grupet indikatore të makroinvertebrorëve
bentikë. Figura 3.44 tregon, përveҫ përpjesëtimit të zhdrejtë midis
makroinvertebrorëve bentikë dhe përbajtjes së nutrientëve, edhe praninë e grupeve
bentos tolerantë (AMM-Shtetet e Bahkuara; Tabela 1.1) në nivele më të larta se
grupet e tjera, bentos sensitivë apo me tolerancë mesatare. Sasia e lartë e nutrientëve
dhe prezenca në densitet të lartë e individëve bentos tolerantë dëshmojnë për ndotje të
lartë të ujit në lumin Ishëm (AMM-Shtetet e Bahkuara; Tabela 1.1; Miho et al, 2010;
Cullaj et al, 2005). Përgjithësisht konstatohet se rezulatet kimike (Tabelat 3.29; 3.32;
3.33; 3.34) dhe ato biologjike janë në përputhje të plotë për të dy lumenjtë, Erzen dhe
Ishëm (Tabela 3.28). Tabela e mëposhtme paraqet një klasifikim të përgjithshëm të të
dy lumenjve sipas koefiҫientëve biologjikë dhe vlerës mesatare të fosforit total në ujë.
Tabela 3.35 Klasifikimi biologjik dhe kimik i cilësisë së ujit në lumenjtë Erzen dhe Ishëm gjatë
periudhës së monitorimit 2011-2013 (Hilsenhoff, 1988; UNECE)
Lumi

FBI

Erzen
Ishëm

Cilësia e ujit

3.82

P-PO₄³⁻
( µg/L )
50.83

Shumë e mirë

6.38

269.46

E varfër

Shkalla e ndotjes
organike
Ndotje organike e
mundshme e lehtë
Ndotje organike
mesatare substanciale

UNECE
III - IV
V

Tabela përmbledhëse 3.35 tregon se nga të gjitha rezulatet e marra gjatë këtij studimi
(biologjike dhe kimike) lumi Erzen rezulton të jetë i një cilësie mesatare me ndotje të
lehtë organike, ndërsa lumi Ishëm i një cilësie të keqe me ndotje të lartë organike.
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KAPITULLI 4
PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME
4.1 Përfundime
Nga rezultatet e mara nga përpunimet e të dhënave për të dy lumenjtë e Erzen dhe
Ishëm, gjatë periudhës së monitorimit 2011 – 2013, janë përftuar përfundimet e
mëposhtme:
1. Nga rezultatet e fituara konkludojmë se në lumin Erzen, në të tre stacionet e
monitorimit dominojnë individët bentos sensitivë, që tregon cilësi të mirë të
ujit. Prezenca e individëve të familjeve Chironomidae, Ceratopogonidae,
Gomphidae, Physidae (me tolerancë të lartë ndaj ndotjes; Tabela 1.1) tregon
për ndotje të lehtë të cilësisë së ujit në të tre stacionet. Grupet tolerante
shpërnahen në përqindje të njëjta në të tre stacionet. Individët me tolerancë
mesatare paraqiten në vlera të përafërta në të tre stacionet e lumit Erzen
(kryesisht Trichoptera); (Figurat 3.1-3.7; Figura 3.11; Figurat 3.23-3.26).
2. Në lumin Ishëm vihet re dominancë e familjeve të invertebrorëve me tolerancë
të lartë ndaj ndotjes në të tre stacionet e monitorimit, gjë që tregon ndotje të
lartë organike. Paraqet ndotje më të ulët stacioni i II, Zezë/Fushë-Krujë
(krahasuar me dy stacionet e tjerë të monitorimit), duke qenë se janë
identifikuar në të individëve sensitivë (12%); (Figurat 3.12 – 3.18; Figura
3.22; Figurat 3.29 – 3.33).
3. Makroinvertebrorët bentikë në tre stacionet e monitorimit në lumin Erzen, në
varësi të stinëve, paraqiten me rritje të numrit të individëve gjatë stinëve të
verës, pranverës dhe vjeshtës. Individët e invertebrovëve bentikë ulen në
numër gjatë stinës së dimrit në të tre stacionet e monitorimit. (Figurat 3.8; 3.9;
3.10; Figurat 2.23-3.25; Figurat 3.29 -3.31).
4. Bazuar në dinamikën stinore të makroinvertebrorëve bentikë në të tre stacionet
e monitorimit, në lumin Ishëm rezulton se taksonet e invertebrorëve kryesisht
shfaqin rritje në numër nga pranvera në verë; qëndrojnë thuajse konstantë në
numër nga vera në vjeshtë dhe pësojnë rënie të lehtë në dimër. (Figurat 3.19,
3.20; 3.21).
5. Nga llogaritjet e ndryshimit të shpërndarjes së popullatave të taksoneve të
makroinvertebrorëve bentikë në të dy lumenjtë, arijmë në përfundimin se
taksonet sensitive, me tolerancë mesatare ndaj ndotjes apo tolerant ndaj
ndotjes, shfaqin të njëjtin sensitivitet apo tolerancë edhe ndaj kushteve
aboitike të mjedisit (Tabelat 3.1- 3.10).
6. Vlerësimi statistikor “Mann-Whitney” për ndryshimin e shpërndarjes së
familjeve të makroinvertebrorëve bentikë për të dy lumenjtë sipas stacioneve
të monitorimit, tregon se në lumin Erzen paraqet ndryshime sinjifikative
shpërndarta e taksonit sensitiv ndaj ndotjes (Baetidae) nga stacioni i parë në të
tretin, gjë që përkon me ritjen e nivelit të ndotjes nga stacioni i parë në të tretin
(Tabela 3.11). Për lumin Ishëm nga stacioni i parë në të tretin familjet që
paraqesin ndryshime apo janë pranë ndryshimit sinjifikativ të shpërndarjes,
janë familje, vlera e tyre e tolerancës ndaj ndotjes ndryshon nga stacioni i parë
në të tretin (Tabela 3.12)
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7. Bazuar në llogaritjen e koeficientëve biologjikë për vlerësimin e cilësisë së ujit

8.

9.

10.

11.

12.

(EPT, EPT-BI, FBI; Bode et al .1995; 1997; Schmiedt et al.1998; Somers et
al.1998). në të dy lumenjtë, Erzen dhe Ishëm, rezulton se, ata nuk paraqiten
me cilësi maksimale të ujit në stacionet e mara në studim për çdo lumë
përkatësisht, për shkak të ndotjeve organike që ka secili prej tyre; por në
krahasim me njëri – tjetrin lumi Erzen ka cilësi uji më të mirë se lumi Ishëm
(Tabela 3.26), i cili paraqitet me sasi më të lartë/të konsiderueshme ndotje
organike (Hilsenhoff, 1988) (Tabelat 3.23 – 3.25) .
Indeksi Shannon (Magurran, 2004) në lumin Erzen vjen duke u zvogëluar nga
stacioni 1 në stacionin 3; kjo do të thotë se me akumulimin e sasisë së ndotjes
nga stacioni i parë në të tretin, ulet diversiteti i makroinvertebrorëve bentikë të
identifikuar në stacionet e monitorimit në lumin Erzen. Në lumin Ishëm
indeksi pëson ulje nga stacioni 2 në stacionin 3; kjo tregon se në stacionin 3
shtohen familje, por nuk do të thotë cilësi më e mirë e ujit në stacionin e tretë,
sepse familjet janë me pak lloje dhe tolerancë më të lartë se llojet dominuese
në stacionin e dytë; këto repërfundime arrihen edhe nga vlerat e indeksit
Simpson (Tabelat 3.27; 3.28).
Vlerësimi i përmbajtjes së nutrientëve në tre stacionet e monitorimit për
secilin lumë dhe klasifikimi sipas UNECE, dëshmon për cilësi mesatare për
lumin Erzen dhe cilësi të keqe për lumin Ishëm (Tabelat 3.28 – 3.34).
Me rritjen e përqëndrimit të nutrientëve në lumin Erzen, në tre stacionet e
monitorimit, rritet edhe numri i individëve të familjeve të makroinvertebrorëve
të identifikuar; nuk paraqitet kjo varësi për fosforin total, duke qenë se me
rritjen e tij zvogëlohet numri i invertebrorëve bentikë. Rritja e nutrientëve në
vlera jo shumë të larta nxisin lulëzimin bimëve dhe algave, të cilat shërbejnë si
ushqim për shumë makroinvertebrorë, të cilët rriten në numër gjithashtu
(Cullaj et al., 2005; Minnesota Pollution Control Agency, 2005). Rritja e
mëtejshme e vegjetacionit ujor përbën sasi të lartë biomase e për rrjedhojë do
të ketë shumë dekompozim në fund të ekosistemit ujor (Figurat 3.41; 3.42).
Me rritjen e nutrientëve në lumin Ishëm në vlera ekstreme, që vjen si pasojë e
nivelit të lartë të ndotjes organike në këtë lumë, grupet e makroinvertebrorëve
bentikë zvogëlohen (Figurat 3.43; 3.44).
Nga të gjitha rezulatet e marra gjatë këtij studimi (biologjike dhe kimike) lumi
Erzen rezulton të jetë i një cilësie mesatare me ndotje të lehtë organike, ndërsa
lumi Ishëm i një cilësie të keqe me ndotje të lartë organike (Tabela 3.35;
Hilsenhoff, 1988; UNECE).

116

Vlerësimi sistematiko-ekologjik i përbërjes të makrozoobentosit në lumenjtë Erzen e Ishëm dhe
basenet e tyre ujëmbledhës si dhe përcaktimi biologjik i cilësisë së ujit të këtyre lumenjve bazuar në
përdorimin e makroinvertebrorëve bentikë si bioindikatorë

4.2 Rekomandime
Puna e kryer në kuadër të këtij studimi, përveç sigurimit të një baze të mirë të dhënash
lidhur me dy lumenjtë Erzen e Ishëm, ka bërë të mundur edhe identifikimin nëpërmjet
analizës së të dhënave të mbledhura, të një sërë çështjesh lidhur me cilësinë e ujit në
lumenjtë Erzen dhe Ishëm. Prandaj rekomandohet që ky monitorim të vazhdojë për të
bërë të mundur marjen e informacionit më të kompletuar dhe të përshtatshëm mbi
cilësinë e kyre burimeve natyrore që janë nën presionet e ndryshueshme humane dhe
forcave natyrore.
1. Rekomandohet hartimi i një plani monitorimi sipas standerteve të Direktivës
Evropiane të Ujërave, përfshirë monitorimin biologjik, hidrologjik,
mikrobiologjik, fizik e kimik të ujit në të dy lumenjtë.
2. Rekomandohet monitorimi në shumë stacione përgjatë lumenjve Erzen dhe
Ishëm, përfshirë monitorimin në të gjitha pikat e shkarkimit të ujërave të
ndotur (për të dy lumenjtë) dhe në pikat e gërryerjeve të shtratit lumor (për
lumin Erzen)
3. Duke qenë se cilësia e ujit të lumit Ishëm është shumë e ulët, gjëndja
mjedisore alarmante dhe uji i lumit është i përdorshëm nga banorët (kryesisht
për ujitje) dhe derdhet në detin Adriatik, cilësia e ujit ka influencë të lartë në
produktet bujqësore e për rrjedhojë në jetën e konsumatorit, por edhe në
shëndetin e turistëve, hartimi i një plani menaxhimi për basenin ujëmbledhës
të Ishmit është i domosdoshëm dhe i menjëhershëm. Plani i menaxhimit/ plani
i veprimit duhet të parashikojë një sërë masash rimëkëmbje për ekositemin
ujor; përmirësimin e sistemeve të shkartimit të ujërave të ndotur; pastrimin e
mbetjeve inerte; përdorimin e qëndrueshëm të burimit ujor.
4. Hartimi i një plani menaxhimi për lumin Erzen do të ishte i rëndësishëm për
përmirësimin dhe ruajtjen e cilësisë së mirë të ujit në këtë lumë, ruajtjen e
përmirësimin e gjensdjes së ekosistemit ujor të lumit Erzen dhe menaxhimin e
qëndrueshëm të burimeve ujore në vend.
5. Përgjatë lumit Erzen (kryesisht zona Mullet, Ndroq) ka pika të gërryerjes së
zhavorrit nga baseni i lumit Erzen; kjo dukuri ka ndikim të konsiderueshëm
mbi ekosistemin ujor. Kështu rekomandohet hartimi i një plani rehabilitimi në
zonat ku është kryer ky aktivitet. Së fundmi është projektuar ndërtimi i një
Hidrocentrali në pjesën e sipërme të lumit Erzen, aktivitet ky që ka nevojë për
monitorim periodik të ndikimit të këtij aktiviteti në ekosistemin ujor.
6. Të gjitha rekomandimet e mësipërme është e rëndësishme të kryhen në
bashkëpunim midis institucioneve akademike/qeveritare dhe mbi të gjitha
duke adaptuar plotësisht protokollin e monitorimit sipas Direktivës Evropiane
të Ujërave dhe strukturat standarte Evropiane për hartimin e planeve të
menaxhimit dhe veprimit.
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SHTOJCA
Shtojca 1: Tabelat e makroinvertebrorëve të identifikuar në stacionin e parë
(Arbanë/Mullet), në lumin Erzen gjatë periudhës së monitorimit 2011-2012
Tipi
Arthropoda
Arthropoda

Klasa
Insecta
Insecta

Arthropoda

Insecta

Arthropoda

Insecta

Arthropoda

Insecta

Arthropoda

Insecta

Kampion 1, Verë 2011
Rendi
Familja
Ephemeroptera
Heptagenidae
Ephemeroptera
Ephemerillidae
Trichoptera
Hydropsychidae
Odonata
Gomphidae
Diptera
Chironomidae
Diptera
Ceratopogonidae

Nr. i individëve
51
195
159
3
19
81

Totali

508

Kampion 2, Vjeshtë 2011
Tipi
Arthropoda

Klasa
Insecta

Rendi
Ephemeroptera

Familja
Heptagenidae

Nr. i individëve
72

Arthropoda
Arthropoda

Insecta
Insecta/Anisoptera

Trichoptera
Odonata

Hydropsychidae
Gomphidae

42
4

Arthropoda
Arthropoda

Insecta
Insecta

Diptera
Diptera

Chironomidae
Ceratopogonidae

45
16

Molusca

Gastropoda

Basommatophora

Physidae

Totali

Tipi
Arthropoda
Molusca
Totali

15
194

Klasa
Insecta

Kampion 3, Dimër 2012
Rendi
Familja
Diptera
Chironomidae

Gastropoda Basommatophora

Physidae

Nr. i individëve
21
16
37

Tipi
Arthropoda

Klasa
Insecta

Kampion 4, Pranverë 2012
Rendi
Familja
Ephemeroptera
Heptagenidae

Arthropoda
Arthropoda

Insecta
Insecta

Ephemeroptera
Ephemeroptera

Oligoneuridae
Ephemerillidae

18
24

Arthropoda
Arthropoda

Insecta
Insecta

Ephemeroptera
Diptera

Baetidae
Chironomidae

24
45

Arthropoda

Insecta

Diptera

Ceratopogonidae

18

Totali

Nr. i individëve
24

153

124

Vlerësimi sistematiko-ekologjik i përbërjes të makrozoobentosit në lumenjtë Erzen e Ishëm dhe
basenet e tyre ujëmbledhës si dhe përcaktimi biologjik i cilësisë së ujit të këtyre lumenjve bazuar në
përdorimin e makroinvertebrorëve bentikë si bioindikatorë

Shtojca 2: Tabelat e makroinvertebrorëve të identifikuar në stacionin e dytë
(Damjan/Fortuzaj), në lumin Erzen gjatë periudhës së monitorimit 2011-2012
Kampion 1, Verë 2011
Tipi
Arthropoda

Klasa
Insecta

Rendi
Ephemeroptera

Familja
Heptagenidae

Nr. i individëve
108

Arthropoda

Insecta

Ephemeroptera

Ephemerillidae

255

Arthropoda

Insecta

Ephemeroptera

Baetidae

15

Arthropoda

Insecta

Trichoptera

Hydropsychidae

75

Arthropoda

Insecta

Diptera

Chironomidae

28

Arthropoda

Insecta

Diptera

Ceratopogonidae

9

Arthropoda

Insecta

Diptera

Tabanidae

5

Molusca

Gastropoda

Basommatophora

Physidae

1

Totali

496

Kampion 2, Vjeshtë 2011
Tipi
Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda

Klasa
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta

Rendi
Ephemeroptera
Ephemeroptera
Trichoptera
Odonata
Diptera

Familja
Heptagenidae
Baetidae
Hydropsychidae
Gomphidae
Chironomidae

Nr. i individëve
48
34
81
3
58

Arthropoda
Arthropoda

Insecta
Insecta

Diptera
Diptera

Ceratopogonidae
Tabanidae

6
2

Totali

232

Kampion 3, Dimër 2012
Tipi
Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda

Klasa
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta

Rendi
Ephemeroptera
Ephemeroptera
Trichoptera
Diptera
Diptera

Arthropoda
Totali

Insecta

I panjohur

Familja
Heptagenidae
Baetidae
Hydropsychidae
Chironomidae
Ceratopogonidae

Nr. i individëve
13
33
16
25
7
1
95

Kampion 4, Pranverë 2012
Tipi
Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda

Klasa
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta

Rendi
Ephemeroptera
Ephemeroptera
Ephemeroptera
Ephemeroptera
Odonata

Familja
Heptagenidae
Oligoneuridae
Ephemerillidae
Baetidae
Gomphidae

Nr. i individëve
33
19
27
57
3

Arthropoda
Arthropoda

Insecta
Insecta

Diptera
Diptera

Chironomidae
Ceratopogonidae

15
21

Totali

175

125

Vlerësimi sistematiko-ekologjik i përbërjes të makrozoobentosit në lumenjtë Erzen e Ishëm dhe
basenet e tyre ujëmbledhës si dhe përcaktimi biologjik i cilësisë së ujit të këtyre lumenjve bazuar në
përdorimin e makroinvertebrorëve bentikë si bioindikatorë

Shtojca 3: Tabelat e makroinvertebrorëve të identifikuar në stacionin e tretë
(Ndroq/Shijak), në lumin Erzen gjatë periudhës së monitorimit 2011-2012
Kampion 1, Verë 2011
Tipi
Arthropoda

Klasa
Insecta

Rendi
Ephemeroptera

Familja
Heptagenidae

Nr. i individëve
54

Arthropoda

Insecta

Ephemeroptera

Ephemerillidae

306

Arthropoda

Insecta

Ephemeroptera

Baetidae

213

Arthropoda

Insecta

Trichoptera

Hydropsychidae

144

Arthropoda

Insecta

Diptera

Chironomidae

125

Arthropoda

Insecta

Diptera

Ceratopogonidae

9

Arthropoda

Insecta

Diptera

Tabanidae

Totali

Tipi
Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda
Totali

Tipi
Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda
Totali

15
866

Klasa
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta

Klasa
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta

Kampion 2, Vjeshtë 2011
Rendi
Familja
Nr. i individëve
Ephemeroptera
Heptagenidae
153
Ephemeroptera
Baetidae
63
Trichoptera
Hydropsychidae
100
Odonata
Gomphidae
3
Diptera
Chironomidae
175
Diptera
Ceratopogonidae
42
536
Kampion 3, Dimër 2012
Rendi
Familja
Ephemeroptera
Ephmerillidae
Ephemeroptera
Baetidae
Trichoptera
Hydropsychidae
Diptera
Chironomidae
Diptera
Ceratopogonidae

Nr. i individëve
11
123
69
75
26
304

Kampion 4, Pranverë 2012

Tipi
Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda
Totali

Klasa
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta
Insecta

Rendi
Familja
Ephemeroptera
Heptagenidae
Ephemeroptera
Oligoneuridae
Ephemeroptera Ephemerillidae
Ephemeroptera
Baetidae
Trichoptera
Hydropsychidae
Diptera
Chironomidae
Diptera
Ceratopogonidae

126

Nr. i individëve
51
21
30
213
66
18
27
426

Vlerësimi sistematiko-ekologjik i përbërjes të makrozoobentosit në lumenjtë Erzen e Ishëm dhe
basenet e tyre ujëmbledhës si dhe përcaktimi biologjik i cilësisë së ujit të këtyre lumenjve bazuar në
përdorimin e makroinvertebrorëve bentikë si bioindikatorë

Shtojca 4: Tabelat e makroinvertebrorëve të identifikuar në stacionin e parë
(Ura e Lanës/Rinas), në lumin Ishëm gjatë periudhës së monitorimit 2012-2013
Kampion 1, Pranverë 2012
Tipi

Klasa

Rendi

Familja

Nr. i individëve

Arthropoda
Annelida

Insecta
Oligocheta

Diptera
Haplotaxida

Chironomidae
Naididae

47
253

Annelida

Hirudinea

Arhynchobdellida

Erpobdellidae

15

Molusca

Gastropoda

Basommatophora

Planorbidae

Totali

4
319

Kampion 2, Verë 2012
Tipi

Klasa

Rendi

Familja

Nr. i individëve

Arthropoda

Insecta

Ephemeroptera

Ephemerillidae

39

Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda

Insecta
Insecta
Insecta

Ephemeroptera
Diptera
Diptera

Baetidae
Chironomidae
Ceratopogonidae

23
124
61

Arthropoda

Insecta

Diptera

Tabanidae

11

Annelida

Hirudinea

Arhynchobdellida

12

Annelida

Oligocheta

Haplotaxida

Haemopidae/
Haemopis
Haplotaxidae

Molusca

Gastropoda

Basommatophora

Planorbidae

59

Molusca
Totali

Gastropoda

Basommatophora

Physidae

78
413

6

Kampion 3, Vjeshtë 2012
Tipi

Klasa

Arthropoda

Rendi

Familja

Nr. i individëve

Ephemeroptera

Ephemerillidae

25

Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda

Insecta

Diptera
Diptera
Diptera

Chironomidae
Ceratopogonida
e
Tabanidae

130
49
9

Annelida

Hirudinea

Arhynchobdellida

17

Annelida

Oligocheta

Haplotaxida

Haemopidae/
Haemopis
Haplotaxidae

Molusca

Gastropoda

Basommatophora

Planorbidae

61

Molusca

Gastropoda

Basommatophora

Physidae

82

Totali

3

376

Kampion 4, Dimër 2013
Tipi

Klasa

Rendi

Familja

Nr. i individëve

Arthropoda

Insecta

Diptera

Chironomidae

234

Arthropoda
Annelida

Insecta
Hirudinea

Molusca

42
91

Gastropoda

Diptera
Ceratopogonidae
Arhynchobdellida
Haemopidae/
Haemopis
Basommatophora
Planorbidae

Molusca

Gastropoda

Basommatophora

Physidae

99

Molusca

Gastropoda

Neotaenioglossa

Bithynidae/
Bithynia

2

Totali

93

561
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Vlerësimi sistematiko-ekologjik i përbërjes të makrozoobentosit në lumenjtë Erzen e Ishëm dhe
basenet e tyre ujëmbledhës si dhe përcaktimi biologjik i cilësisë së ujit të këtyre lumenjve bazuar në
përdorimin e makroinvertebrorëve bentikë si bioindikatorë

Shtojca 5: Tabelat e makroinvertebrorëve të identifikuar në stacionin e dytë
(Zezë/Fushë-Krujë), në lumin Ishëm gjatë periudhës së monitorimit 2012-2013
Kampion 1, Pranverë 2012
Rendi
Familja

Tipi

Klasa

Arthropoda

Insecta

Ephemeroptera

Baetidae

9

Arthropoda
Arthropoda

Insecta
Insecta

Trichoptera
Diptera

Hydropsychidae
Chironomidae

7
29

Annelida

Oligocheta

Haplotaxida

Haplotaxidae

9

Totali

Nr. i individëve

54

Kampion 2, Verë 2012
Rendi

Tipi

Klasa

Familja

Arthropoda

Insecta

Ephemeroptera

Ephemerillidae

24

Arthropoda
Arthropoda

Insecta
Insecta

Ephemeroptera
Diptera

Baetidae
Chironomidae

189
819

Arthropoda

Insecta

Diptera

Ceratopogonidae

99

Arthropoda

Insecta

Diptera

Tabanidae

Totali

Nr. i individëve

11
1142

Kampion 3, Vjeshtë 2012
Rendi
Familja

Tipi

Klasa

Arthropoda
Arthropoda

Insecta
Insecta

Ephemeroptera
Diptera

Heptagenidae
Chironomidae

32
811

Arthropoda

Insecta

Diptera

Ceratopogonidae

100

Arthropoda

Insecta

Diptera

Tabanidae

14

Totali

Nr. i individëve

957

Kampion 4, Dimër 2013
Tipi

Klasa

Rendi

Familja

Nr. i individëve

Arthropoda
Arthropoda

Insecta
Insecta

Ephemeroptera
Diptera

Heptagenidae
Chironomidae

21
68

Arthropoda

Insecta

Diptera

Ceratopogonidae

16

Annelida

Hirudinea

Arhynchobdellida

3

Molusca

Gastropoda

Basommatophora

Haemopidae/
Haemopis
Physidae

Totali

9
117

128

Vlerësimi sistematiko-ekologjik i përbërjes të makrozoobentosit në lumenjtë Erzen e Ishëm dhe
basenet e tyre ujëmbledhës si dhe përcaktimi biologjik i cilësisë së ujit të këtyre lumenjve bazuar në
përdorimin e makroinvertebrorëve bentikë si bioindikatorë

Shtojca 6: Tabelat e makroinvertebrorëve të identifikuar në stacionin e tretë
(Gjuricaj/Sukth), në lumin Ishëm gjatë periudhës së monitorimit 2012-2013

Tipi
Arthropoda
Arthropoda
Annelida
Annelida

Kampion 1, Pranverë 2012
Rendi
Familja
Insecta
Ephemeroptera
Baetidae
Insecta
Diptera
Chironomidae
Oligocheta
Haplotaxida
Naididae
Oligocheta
Haplotaxida
Haplotaxidae
Klasa

Totali

Klasa

Arthropoda

Insecta

Arthropoda

Insecta

Arthropoda
Arthropoda

Insecta
Insecta

Annelida
Totali

Oligocheta

Tipi

Klasa

Arthropoda

Insecta

Arthropoda

Insecta

Arthropoda
Arthropoda

Insecta
Insecta

Annelida
Totali

Oligocheta

Arthropoda
Arthropoda
Annelida
Totali

6
12
9
23
50

Tipi

Tipi

Nr. i individëve

Kampion 2, Verë 2012
Rendi
Familja
Ephemeroptera
Ephemerillidae
Ephemeroptera
Baetidae
Diptera
Chironomidae
Diptera
Ceratopogonidae
Opisthopora

Lumbricidae

Kampion 3, Vjeshtë 2012
Rendi
Familja
Ephemeroptera
Ephemerillidae
Ephemeroptera
Baetidae
Diptera
Chironomidae
Diptera
Ceratopogonidae
Opisthopora

Lumbricidae

Kampion 4, Dimër 2013
Rendi
Familja
Insecta
Diptera
Chironomidae
Insecta
Diptera
Ceratopogonidae
Oligocheta
Opisthopora
Lumbricidae
Klasa
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Nr. i individëve
9
7
45
16
197
274

Nr. i individëve
11
3
51
15
203
283

Nr. i individëve
18
7
169
194

Vlerësimi sistematiko-ekologjik i përbërjes të makrozoobentosit në lumenjtë Erzen e Ishëm dhe
basenet e tyre ujëmbledhës si dhe përcaktimi biologjik i cilësisë së ujit të këtyre lumenjve bazuar në
përdorimin e makroinvertebrorëve bentikë si bioindikatorë

LISTA E TABELAVE
Tabela

Titulli

Tabela 1.1

Indikatorët biologjikë ujorë sipas shkallës së tolerancës
(Agjencia e Mbrojtjes së Mjedisit-Shtetet e Bashkuara)
Kalendari i kampionimeve për periudhen 2011 – 2013 në
lumenjtë Erzen dhe Ishëm
Karakteristikat e stacioneve të monitornimit në lumenjtë Erzen
dhe Ishëm
Bioklasifikimi sipas vlerës së EPT-së (Bode et al .1995; 1997)
Bioklasifikimi sipas vlerës së Indeksit Biotik bazuar në
taksonet Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera (Schmiedt et
al.1998; Somers et al.1998)
Vlerësimi i cilësisë së ujit duke përdorur Indeksin Biotik në
nivel familje (Hilsenhoff. 1988
Reagentët e nevojshëm për përcaktimin e nutrientëve në
lumenjtë Erzen dhe Ishëm
Llogaritja e ndryshimit të shpërndarjes së spopullatave të
makroinvertebrorëve bentikë në lumin Erzen nëpërmjet Testit
U, për stinët Pranverë-Verë
Llogaritja e ndryshimit të shpërndarjes së spopullatave të
makroinvertebrorëve bentikë në lumin Erzen nëpërmjet Testit
U, për stinët Verë – Vjeshtë
Llogaritja e ndryshimit të shpërndarjes së spopullatave të
makroinvertebrorëve bentikë në lumin Erzen nëpërmjet Testit
U, për stinët Dimër – Vjeshtë
Llogaritja e ndryshimit të shpërndarjes së spopullatave të
makroinvertebrorëve bentikë në lumin Erzen nëpërmjet Testit
U, për stinët Verë - Dimër
Llogaritja e ndryshimit të shpërndarjes së spopullatave të
makroinvertebrorëve bentikë në lumin Erzen nëpërmjet Testit
U, për stinët Dimër – Pranverë
Llogaritja e ndryshimit të shpërndarjes së spopullatave të
makroinvertebrorëve bentikë në lumin Ishëm nëpërmjet Testit
U, për stinët Pranverë - Verë
Llogaritja e ndryshimit të shpërndarjes së spopullatave të
makroinvertebrorëve bentikë në lumin Ishëm nëpërmjet Testit
U, për stinët Verë – Vjeshtë
Llogaritja e ndryshimit të shpërndarjes së spopullatave të
makroinvertebrorëve bentikë në lumin Ishëm nëpërmjet Testit
U, për stinët Vjeshtë – Dimër
Llogaritja e ndryshimit të shpërndarjes së spopullatave të
makroinvertebrorëve bentikë në lumin Ishëm nëpërmjet Testit
U, për stinët Dimër – Verë
Llogaritja e ndryshimit të shpërndarjes së spopullatave të
makroinvertebrorëve bentikë në lumin Ishëm nëpërmjet Testit
U, për stinët Dimër – Pranverë

Tabela 2.2
Tabela 2.3
Tabela 2.4
Tabela 2.5

Tabela 2.6
Tabela 2.7
Tabela 3.1

Tabela 3.2

Tabela 3.3

Tabela 3.4

Tabela 3.5

Tabela 3.6

Tabela 3.7

Tabela 3.8

Tabela 3.9

Tabela 3.10
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Vlerësimi sistematiko-ekologjik i përbërjes të makrozoobentosit në lumenjtë Erzen e Ishëm dhe
basenet e tyre ujëmbledhës si dhe përcaktimi biologjik i cilësisë së ujit të këtyre lumenjve bazuar në
përdorimin e makroinvertebrorëve bentikë si bioindikatorë

Tabela 3.11

Tabela 3.12

Tabela 3.13

Tabela 3.14

Tabela 3.15
Tabela 3.16
Tabela 3.17
Tabela 3.18
Tabela 3.19
Tabela 3.20
Tabela 3.21
Tabela 3.22

Tabela 3.23

Tabela 3.24

Tabela 3.25

Tabela 3.26

Tabela 3.27
Tabela 3.28
Tabela 3.29

Llogaritja e ndryshimit të shpërndarjes së familjeve të
makroinvertebrorëve bentikë, sipas stacioneve të monitorimit
në lumin Erzen
Llogaritja e ndryshimit të shpërndarjes së familjeve të
makroinvertebrorëve bentikë, sipas stacioneve të monitorimit
në lumin Ishëm
Paraqitje e numrit të përgjithshëm të makroinvertebrorëve
bentikë në Lumin Erzen gjatë përiudhës së monitorimit
biologjik
Paraqitje e numrit të përgjithshëm të makroinvertebrorëve
bentikë në Lumin Ishëm gjatë përiudhës së monitorimit
biologjik
Numri i individëve bentos sensitivë gjatë periudhës së
monitorimit 2011-2012 në lumin Erzen
Numri i individëve me tolerancë mesatare ndaj ndotjes gjatë
periudhës së monitorimit 2011-2012 në lumin Erzen
Numri i individëve bentos tolerantë gjatë periudhës së
monitorimit 2011-2012 në lumin Erzen
Numri i individëve bentos sensitivë gjatë periudhës së
monitorimit 2012-2013 në lumin Ishëm
Numri i individëve me tolerancë mesatare ndaj ndotjes gjatë
periudhës së monitorimit 2012-2013 në lumin Ishëm
Numri i individëve bentos tolerantë gjatë periudhës së
monitorimit 2012-2013 në lumin Ishëm
Numri total i individëve gjatë periudhës së monitorimit 20112013 në lumenjtë Erzen dhe Ishëm
Vlerat e EPT dhe EPT-BI; klasifikimi biologjik i ujit në tre
stacionet e monitorimit në lumin Erzen (Bode et al .1995; 1997;
Schmiedt et al.1998; Somers et al.1998)
Vlera e Inbeksit Biotik të Familjeve, klasifikimi biologjik i
cilësisë së ujit dhe shkalla e ndotjes organike në çdo stacion
kampionimi, në lumin Erzen, gjatë 2011 – 2012 (Hilsenhoff,
1988)
Vlerat e EPT dhe EPT-BI; klasifikimi biologjik i ujit në tre
stacionet e monitorimit në lumin Ishëm (Bode et al .1995;
1997; Schmiedt et al.1998; Somers et al.1998)
Vlera e Inbeksit Biotik të Familjeve, klasifikimi biologjik i
cilësisë së ujit dhe shkalla e ndotjes organike në çdo stacion
kampionimi, në lumin Ishëm, gjatë 2012 – 2013 (Hilsenhoff,
1988)
Klasifikimi biologjik i cilësisë së ujit në lumenjtë Erzen dhe
Ishëm gjatë periudhës së monitorimit 2011-2013 (Hilsenhoff,
1988)
Indekset Shannon dhe Simpson në lumin Erzen, sipas
stacioneve të monitorimit gjatë peridhës 2011 - 2012
Indeksi Shannon dhe Simpson në lumin Ishëm, sipas stacioneve
të monitorimit gjatë peridhës 2012 – 2013
Përmbajtja e fosforit total në lumenjtë Erzen dhe Ishëm, për
ҫdo stacion monitorimi, gjatë 2013
131

Vlerësimi sistematiko-ekologjik i përbërjes të makrozoobentosit në lumenjtë Erzen e Ishëm dhe
basenet e tyre ujëmbledhës si dhe përcaktimi biologjik i cilësisë së ujit të këtyre lumenjve bazuar në
përdorimin e makroinvertebrorëve bentikë si bioindikatorë

Tabela 3.30
Tabela 3.31
Tabela 3.32
Tabela 3.33
Tabela 3.34
Tabela 3.35

Klasifikimi i cilësisë së ujit në ekosistemin lumor bazuar në
sasitë e nutrientëve sipas UNECE
Klasifikimi i cilësisë së ujit në ekosistemin lumor bazuar në
sasinë e fosforit total (NIVA; Bratli, 2000)
Përmbajtja e Nitrateve në lumenjtë Erzen dhe Ishëm, për ҫdo
stacion monitorimi, gjatë 2013
Përmbajtja e Amoniumit në lumenjtë Erzen dhe Ishëm, për ҫdo
stacion monitorimi, gjatë 2013
Përmbajtja e Nitriteve në lumenjtë Erzen dhe Ishëm, për ҫdo
stacion monitorimi, gjatë 2013
Klasifikimi biologjik dhe kimik i cilësisë së ujit në lumenjtë
Erzen dhe Ishëm gjatë periudhës së monitorimit 2011-2013
(Hilsenhoff, 1988; UNECE)
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Vlerësimi sistematiko-ekologjik i përbërjes të makrozoobentosit në lumenjtë Erzen e Ishëm dhe
basenet e tyre ujëmbledhës si dhe përcaktimi biologjik i cilësisë së ujit të këtyre lumenjve bazuar në
përdorimin e makroinvertebrorëve bentikë si bioindikatorë

LISTA E FIGURAVE
Figura

Titulli

Figura 1.1
Figura 1.2
Figura 1.3
Figura 1.4
Figura 1.5
Figura 1.6
Figura 1.7
Figura 1.8
Figura 1.9
Figura 1.10
Figura 1.11
Figura 2.1

Gastropoda/Plaorbidae
Gastropoda/Physidae
Oligocheta
Acheta/Hirudinea
Amphipoda/Gammaridae
Insecta/Ephemeroptera (faza larvare)
Insecta/Plecoptera(faza larvare)
Insecta/Trichoptera (faza larvare)
Insecta/Odonata (faza larvare)
Insecta/Coleoptera (faza larvare)
Insecta/Diptera - faza larvare
Ecuria e vlerave mesatare shumëvjeҫare të temperaturave për
vitet e matur në zona të ndryshme nëpër të cilat kalon pellgu
ujëmbledhës i lumit Ishëm 1965-1990
Ecuria e vlerave mesatare shumëvjeҫare të rreshjeve për vitet
1965-1990
Harta hidrografike e Rajonit Tiranë – Ishëm; Shkalla 1: 50 000
Harta gjeologjike e rajonit Tiranë – Ishëm; Shkalla 1: 20 000
Harta hidrogjeologjike e rajonit Tiranë – Ishëm; Shkalla 1: 20
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Pamje e Lumit e Erzen dhe basenit të tij ujëmbledhës, zona e
Pëllumbasit
Harta gjeologjike e basenit ujor të Lumint Erzen
Harta hidrogjeologjike e basenit ujor të Lumint Erzen
Brez pyjor riparian përgjatë lumit Erzen i dominuar nga rrapi
(Platanus orientalis) Ndroq/Shijak
Lloje karakteristike bimore përgjatë brigjeve të lumenjve Erzen
dhe Ishëm (Fotot. A. Mullaj)
Harta Hidrogjeologjike e pellgut ujëmbledhës Erzen – Ishëm;
Shkalla 1: 5000
Rrjeta e tipit “Kick – net”, e përdorur për kampionim
Stacionet e kampionimit përgjatë lumit Erzen; a.
Arbanë/Mullet, b. Fortuzaj/Damjan, c. Ndroq/Shijak
Hatra GIS e stacioneve të monitorimit përgjatë basenit
ujëmbledhës të lumit Erzen (Hartë e përgatitur nga E. Keçi, V.
Simixhiu)
Stacionet e kampionimit përgjatë lumit Ishëm; a. Ura e
Lanës/Rinas, b. Zezë/Fushë-Krujë, c. Gjuricaj/Sukth
Hatra GIS e stacioneve të monitorimit përgjatë basenit
ujëmbledhës të lumit Ishëm (Hartë e përgatitur nga E. Keçi, V.
Simixhiu)
Momente nga kampionimi; Lumi Erzen
Momente nga kampionimi; Lumenjtë Erzen & Ishëm
Përcaktimi i makroinvertebrorëve bentikë. Identifikimi i llojeve
bentikë me anë të Stereomikroskopit dhe çelësave përkatës
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Përqindja e famijleve të identifikuara në lumin Erzen për
periudhën e kampionimit 2011- 2012 në stacionin e parë
Arbanë/Mullet
Përqindja e famijleve të identifikuara në lumin Erzen për
periudhën e kampionimit 2011- 2012 në stacionin e dytë
Damjan/Fortuzaj
Përqindja e famijleve të identifikuara në lumin Erzen për
periudhën e kampionimit 2011- 2012 në stacionin e tretë
Ndroq/Shijak
Shpërndarja sezonale e grupeve të makroinvertebrorëve për
stinën e verës, 2011 në lumin Erzen
Shpërndarja sezonale e grupeve të makroinvertebrorëve për
stinën e vjeshtës në lumin Erzen
Shpërndarja sezonale e grupeve të makroinvertebrorëve për
stinën e dimrit në lumin Erzen
Shpërndarja sezonale e grupeve të makroinvertebrorëve për
stinën e pranverës në lumin Erzen
Dinamika stinore e familjeve të identifikuara të invertebrorëve
bentikë gjatë 2011-2012 në stacionin e parë të kampionimit,
Arbanë/Mullet, lumi Erzen
Dinamika stinore e familjeve të identifikuara të invertebrorëve
bentikë gjatë 2011-2012 në stacionin e dytë të kampionimit,
Damjan/Fortuzaj, lumi Erzen
Dinamika stinore e familjeve të identifikuara të invertebrorëve
bentikë gjatë 2011-2012 në stacionin e tretë të kampionimit,
Ndroq/Shijak, lumi Erzen
Paraqitja grafike e mestares vjetore të numrit të individëve të
invertebrorëve bentikë, sipas famijleve për çdo stacion
monitorimi, në lumin Erzen gjatë periudhës 2011-2012
Përqindja e famijleve të identifikuara në lumin Ishëm për
periudhën e kampionimit 2012- 2013 në stacionin e parë të
monitorimit, Ura e Lanës/Rinas
Përqindja e famijleve të identifikuara në lumin Ishëm për
periudhën e kampionimit 2012- 2013 në stacionin e dytë të
monitorimit, Zezë/Fushë-Krujë
Përqindja e famijleve të identifikuara në lumin Ishëm për
periudhën e kampionimit 2012- 2013 në stacionin e tretë të
monitorimit, Gjuricaj/Sukth
Shpërndarja sezonale e grupeve të makroinvertebrorëve për
stinën e pranverës në lumin Ishëm
Shpërndarja sezonale e grupeve të makroinvertebrorëve për
stinën e verës në lumin Ishëm
Shpërndarja sezonale e grupeve të makroinvertebrorëve për
stinën e vjeshtës në lumin Ishëm
Shpërndarja sezonale e grupeve të makroinvertebrorëve për
stinën e dimrit në lumin Ishëm
Dinamika stinore e familjeve të identifikuara të invertebrorëve
bentikë gjatë 2012-2013 në stacionin e parë të kampionimit,
Ura e Lanës/ Rinas, lumi Ishëm
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Dinamika stinore e familjeve të identifikuara të invertebrorëve
bentikë gjatë 2012-2013 në stacionin e dytë të kampionimit,
Zezë/Fushë-Krujë, lumi Ishëm
Dinamika stinore e familjeve të identifikuara të invertebrorëve
bentikë gjatë 2012-2013 në stacionin e tretë të kampionimit,
Gjuricaj/Sukth, lumi Ishëm
Paraqitja grafike e mestares vjetore të numrit të individëve të
invertebrorëve bentikë, sipas familjeve për ҫdo stacion
monitorimi, në lumin Ishëm gjatë periudhës 2011-2012
Paraqitja grafike e luhatjeve të numrit të individëve bentos
sensitivë gjatë stinëve të kampionimit në lumin Erzen
Paraqitja grafike e luhatjeve të numrit të individëve me
tolerancë mesatare ndaj ndotjes gjatë stinëve të kampionimit në
lumin Erzen
Paraqitja grafike e luhatjeve të numrit të individëve bentos
tolerant gjatë stinëve të kampionimit në lumin Erzen
Shpërndarja e taksoneve sipas shkallës së tyre të tolerancës
ndaj ndotjes për lumin Erzen (Agjencia e Mbrojtjes së MjedisitShtetet e Bashkuara)
Përqindja e taksoneve sipas shkallës së tyre të tolerancës ndaj
ndotjes për lumin Erzen(Agjencia e Mbrojtjes së MjedisitShtetet e Bashkuara)
Pamje stacioneve të monitorimit përgjatë lumit Ishëm; Ura e
Lanës/ Rinas, Zezë/Fushë-Krujë, Gjuricaj/Sukth
Paraqitja grafike e luhatjeve të numrit të individëve bentos
sensitivë gjatë stinëve të kampionimit në lumin Ishëm
Paraqitja grafike e luhatjeve të numrit të individëve me
tolerancë mesatare ndaj ndotjes gjatë stinëve të kampionimit në
lumin Ishëm
Paraqitja grafike e luhatjeve të numrit të individëve bentos
tolerant gjatë stinëve të kampionimit në lumin Ishëm
Shpërndarja e taksoneve sipas shkallës së tyre të tolerancës
ndaj ndotjes për lumin Ishëm (Agjencia e Mbrojtjes së
Mjedisit-Shtetet e Bashkuara)
Përqindja e taksoneve sipas shkallës së tyre të tolerancës ndaj
ndotjes për lumin Ishëm (Agjencia e Mbrojtjes së MjedisitShtetet e Bashkuara)
Paraqitja grafike e numrit total të individëve (Agjencia e
Mbrojtjes së Mjedisit-Shtetet e Bashkuara) në lumenjtë Erzen
dhe Ishëm gjatë përiudhës së monitorimit 2011 – 2013
Ndroq/Shijak, Lumi Erzen
Mbeturina në afërsi të stacionit Damjan/Fortuzaj, Lumi Erzen
Gërryerja e zhavorrit në shtratin lumor në zonën
Arbanë/Mullet, Lumi Erzen
Shkarkime në Ura e lanës/Rinas, Lumi Ishëm (majtas);
Mbeturina në lumin Ishëm, zona e Rinasit (djathtas)
Zezë/Fushë-Krujë, Lumi Ishëm
Gjuricaj/Sukth, Lumi Ishëm
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Luhatja e vlerave të sasisë së ushqyesve në tre stacionet e
monitorimit në Lumin Erzen
Luhatja e vlerave numrit të makroinvertebrorëve bentikë në tre
stacionet e monitorimit në Lumin Erzen
Luhatja e vlerave të sasisë së ushqyesve në tre stacionet e
monitorimit në Lumin Ishëm
Luhatja e vlerave të makroinvertebrorëve bentikë në tre
stacionet e monitorimit në Lumin Ishëm
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Përmbledhje
Lumenjtë Erzen dhe Ishëm rrjedhin në pjesën qëndrore të Shqipërisë. Pozicioni gjeografik dhe përbërja
gjeologjike e baseneve lumorë kanë rëndësi studimi të veçantë. Zonat në të cilat rrjedhin këta lumenj,
janë zona me ndryshime dhe zhvillime të shumta kohët e fundit, të cilat influencojnë sistemin ujor në
përgjithësi dhe prekin kryesisht cilësinë e ujit. Në këtë studim janë vlerësuar përbërja faunistike e
makroinvertebrorëve dhe cilësia e ujit për periudhën e monitorimit 2011-2013, në tre stacione
kampionimi për secilin lumë. Punimi paraqet gjëndjen e këtyre ekosistemeve ujore bazuar në të dhënat
e mbledhura mbi faunën e insekteve dhe invertebrorëve. Për vlerësimin biologjik të cilësisë së ujit të
lumenjve janë përdorur grupe të ndryshëm të makroinvertebrorëve. Ata janë indikatorë të mirë të
biodiversitetit dhe cilësisë së habitatit dhe prezenca e tyre lidhet ngushtësisht me gjëndjen e
përgjithshme ekologjike të ekosistemit lumor (Lee, 2003). Makroinvertebrorët bentikë janë përcaktuar
si elementë kritikë dhe kanë rëndësi të madhe në vlerësimin biologjik të cilësisë së ujit (Direktiva
Evropiane e Ujërave - WFD). Për një vlerësim të kompletuar dhe të saktë të cilësisë së ujit në të dy
ekosistemet lumorë, rezultatet e vlerësimit biologjik janë krahasuar me rezultatet e vlerësimit kimik.
Nga analizat e të dhënave është e rëndësishme të përmëndet prezenca e organizmave bentikë sensitivë
(Agjencia e Mbrojtjes së Mjedisit - USA) në stacionet e kampionimit në lumin Erzen, ndërkohë që ky
grup invertebrorësh është thuajse jo sinjifikativ në stacionet e kampionimit në lumin Ishëm. Dy grupet
e tjerë të invertebrorëve me tolerancë mesatare kundrejt ndotjes dhe taksonet tolerant ishin të
pranishëm në të dy lumenjtë. Përveҫ klasifikimit të llojeve sipas tolerancës së tyre, vlerat e EPT – BI
dhe FBI janë llogaritur duke marë në konsideratë të gjithë grupet e makroinvertebrorëve të identifikuar
në secilin lumë, dominancën dhe vlerën e tyre të tolerancës kundrejt ndotjes ujore. Rezultatet e
përftuara nga përpunimi analitik dhe statistik i të dhënave, së bashku me llogaritjen e koefiҫientëve
biologjikë, janë përdorur për vlerësimin biologjik të cilësisë së ujit në të dy lumenjtë. Këto të dhëna
janë mbështetur edhe nga rezultatet e përftuara nga vlerësimi kimik i ushqyesve në stacionet e
monitorimit të të dy lumenjve. Është evidentuar përputhshmëri e plotë midis rezultateve biologjike dhe
atyre kimike.
Fjalë kyce: ETP, EPT-BI, cilësi e ujit, FBI
Abstract
Erzeni and Ishmi Rivers flow in central part of Albania. The geographical position and geologic
composition of Rivers basin have a specific study importance. The areas where the Rivers flows have
been areas of many changes and developments lately, influencing the aquatic ecosystem in general and
mainly impacting the water quality. In this study macro invertebrate fauna composition and the water
quality assessment have been carried out for the monitoring period 2011 – 2013, in three sampling
stations for each River. The study presents the aquatic ecosystems situation based on data gathered on
insect and invertebrate fauna. For the biological assessment of Rivers water quality different groups of
macro invertebrates are used. They are good indicators of biodiversity and habitat quality and their
presence is closely connected with the general ecological status of the river ecosystem. (Lee, 2003).
Benthic macro invertebrates are determined as crucial elements and have a great importance in the
biological assessment of water quality (Water Framework Directive - WFD). For a completed and
correct evaluation of water quality in both River ecosystems, the biological assessment results are
compared to chemical assessment results. From the analyses of data is important to mention the
presence of benthic sensitive organisms (Environmental Protection Agency- USA) in the sampling
stations in Erzeni River, while this group of invertebrates is almost insignificant in sampling stations of
Ishmi River. Two other groups, benthic invertebrates with a medium tolerance toward pollution and
tolerant taxons were present in both Rivers. Beside the classification of species according their
tolerance, EPT-BI and FBI values are calculated considering all the macro invertebrate groups
identified in each River, their density and tolerance toward water pollution. The results obtained
elaborating analytic and statistic data, together with the biologic indexes calculation have been used for
biological assessment of water quality in both Rivers. These data have been sustained by showing the
results obtained by chemical assessment of nutrients in monitoring stations of both Rivers. Fully
accordance of biological and chemical results is evidenced.
Key words: ETP, EPT-BI, water quality, FBI
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