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Përmbledhje
Qëllimi i këtij studimi është përcaktimi i nivelit të ndotjes së ujrave sipërfaqësore të lumenjve Drin dhe
Buna nga OCP dhe PCB. Baseni i lumenjve Drin dhe Buna është nga më të rëndësishmit dhe më të
mëdhënjtë në vendin tonë.
Ndotja e ujrave sipërfaqësorë prej tyre shkaktohet nga veprimtaria njerëzore. Ato janë të
bioakumulueshme në zinxhirin ushqimor prandaj prania e tyre në ujërat natyrore përbën rrezik për
biotën dhe është potencialisht toksike.
Në studimi u morrën 9 komponime nga OCP dhe 7 konxhener nga PCB markuese. U kampionuan 50
mostra të ujrave sipërfaqësore në 10 pika të ndryshme mostrimi nga Qershori 2013 deri në Tetor 2015.
Ekstraktimi u realizua me metodën lëng – lëng dhe analizat kimike u realizuan me gas kromatografi
me detektor µECD.
Gjatë studimit u identifikuan dhe kuantifikuan ndotësit organikë të qëndrueshëm një pjesë e të cilëve
përqëndrimet i kalonin normat e lejuara sipas BE. Ndotësit më problematikë rezultuan HCB dhe
Lindani që kishin vlera disa herë mbi normën e lejuar të Bashkimit Evropian në të gjitha pikat e
kampionimit. Po kështu edhe beta-HCH dhe Heptaklori u gjetën përqëndrime mbi nivelet e lejuara në
disa pika. α-HCH, DDE-2,4, DDE-4,4, DDD dhe DDT rezultuan me përqëndrime nën normat e BE.
Përqëndrimet e PCB markuese rezultuan nën norma BE në të gjitha mostrat. Ndotja ishte më e
evidente në afërsi të zonave bujqësore, ndërsa më pak të ndotur rezultuan liqenet mbi lumin Drin. Nuk
u konstatua variacion stinor i rëndësishëm i nivelit të ndotjes nga këto substanca.
Fjalët kyçe: OCP, PCB, ujëra sipërfaqësor, Drin, Buna, GC/µECD.

Abstract
The aim of this study is the evaluation of levels of OCPs and indicator PCBs in surface waters of Drini
and Buna River basins in Albanian territory. Organochlorinated compounds such as OCPs and PCBs
are a class of widespread organic contaminants in the environment. Surface water contamination from
them is related to human activity and has possible health consequences. Drini and Buna are two
important rivers in northern Albania that form a unique, combined basin that extends in an important
area.
9 OCPs and 7 indicator PCBs congeners were chosen for evaluation. 50 samples from surface waters
of the rivers were collected in 10 different sample points from June 2013 to October 2015. Samples
were extracted with liquid – liquid method and detected with gas chromatography with micro electroncapture detector.
A number of organochlorine pesticides were detected in waters of Drini River in this time span. HCB
and Lindane are the most problematic with levels several times over the EU limits in all the sample
points. Beta-HCH and Heptachlor were also detected above the limits in several sample points. αHCH, 2,4-DDE, 4,4-DDE, DDD and DDT were under the EU limits in all samples. PCBs marker were
under the EU limits in all samples as well. Pollution was more evident near agricultural areas, while
the less polluted areas were the northern artificial lakes. There was no important seasonal variation in
the levels of OCPs.
Key words: OCP, PCB, surface water, Drin, Buna, GC/µECD.
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LISTA E SHKURTIMEVE
ATSDR
AED
AMAP
BE
CETI
CFME
CLTAP
CORINAIR
CTD
DDD
DDE
DDT
DDT
DLLME
ECD
EPA
EU
FID
FPD
GC
GC/ECD
HEPT
HFLPME
HPLC
HPLC/MS
INSTAT
LLE
LLME
LOD
LPME
LRAT
LRTP
LSE
MBUMK
MS
NTP
OCP
PAH
PBDE
PBDE
PCB
PCCH

Agency for Toxic Substances and Disease Registry
Atomic Emission Detector
Arctic Monitoring and Assessment Programme
Bashkimi Evropian
Centre Ecotoxicological Research Podgorica
Continuous flow microextraction
Convention on Long Range Transboundary Air Pollution
CORe INventory AIR emissions
Characteristic transport distance
Diklordifenildikloretan
Diklordifenileten
dichlorodiphenyltrichloroethane
Diklordifeniltrikloretani
Dispersive liquid–liquid microextraction
Electron capture detector
Environment Protection Agency
European Union
Flame ionization detector
Flame photometric detector
Gas Chromatography
Gas Chromatography Electron/Capture Detector
Height Equivalent to a Theoretical Plate
Hollow fiber liquid-phase microextraction
High-performance liquid chromatography
High-performance liquid chromatography/mass spectrometry
Instituti i Statistikave
Liquid – Liquid Extraction
Liquid-liquid microextraction
Limit of detection
Lliquid-phase microextraction
Long range atmospheric transport -transportin atmosferik në distancë të largët
Long range transport potential
Liquid Solid Extraction
Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit
Mass spectrometry
Normal Temperature and Pressure
Organochlorine pesticides
Polycyclic aromatic hydrocarbons
Polybrominated diphenyl ethers
Polybrominated diphenyl ethers
Polychlorinated biphenyl
Pentachlorocyclohexene
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PCDD
PCDF
PCDF
PC-HFME
PCN
PeCB
PID
PMB
POP
REACH
REC
SBSE
SDME
SHBA
SPE
SPME
TCB
TCD
TE
TEF
tR
UNECE
UNEP
USAEME
USEPA
VALLME
WFD
WHO
µECD
ΣOCP
ΣPCB

Polychlorinated dibenzo-p-dioxins
Poliklordibenzo furanet
Polychlorinated dibenzo-p-furanes
Polymer-coated hollow fiber microextraction
Polychlorinated naphthalene
Pentachlorobenzene
Photoionization detector
Produkte për mbrojtjen e bimëve
Persistence Organic Pollution
Registration, evaluation, authorisation and restriction of chemicals
Qendra Rajonale e Mjedisit
Stir bar sorptive extraction Single-drop microextraction
Shtetet e Bashkuara të Amerikës
Solid phase extraction
Solid phase microextraction
2,4,5-Trichlorobiphenyl
termal conductivity detector
Transport efficiency
Toxicity Equivalency Factor
Koha e mbajtjes në kolonën kromatografike
United Nations Economic Commission for Europe
United Nations Environmental Programme
Ultrasound assisted emulsification-microextraction
United States Environmental Protection Agency.
Vortex assisted liquid-liquid microextraction
Water Framework Directive
World Health Organisation
Micro-electron capture detector
Shuma e përqëndrimeve të OCP
Shuma e e përqëndrimeve të PCB
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KAPITULLI 1
TË DHËNA TË PËRGJITHSHME PËR NDOTËSIT ORGANIKË
1.1 Pëkufizimi i ndotësve organikë të qëndrueshëm
Ndotësit organikë të qëndrueshëm janë një grup substancash kimike me strukturë
organike, rezistente në mjedis, që kanë veti të bio-akumulohen në qëniet e gjalla dhe
efekte negative për mjedisin dhe shëndetin e njeriut.
Në literaturën ndërkombëtare njihen si Persistent Organic Pollutions (POP). Ato nuk
janë substanca natyrore por komponime të krijuara nga njeriu dhe janë prodhuar
kryesisht për përdorim bujqësor dhe industrial. (www.pops.int).

1.2 Të dhëna historike për ndotësit organikë të qëndrueshëm
1.2.1 Ndërgjegjësimi për ndotësit organikë
Kuptimi dhe vlerësimi i ndikimit të POP në mjedis dhe në shëndetin e njerëzve ka
kaluar në një rrugë të gjatë. Shumica e POP u krijuan në vitet 1930-1940 si plehra
kimike për përdorim në bujqësi dhe përdorimi i tyre u përhap me shpejtësi kudo në
botë. (Fig. 1.1)

Figura 1.1 Evolucioni i përdorimit dhe emetimit të POP në mjedis.
(Modifikuar nga Jones K. C. dhe de Voogt P., 1999.): Vija e zezë paraqet “POP klasike” që
tashmë janë nën kufizim, ndërsa vija e kuqe paraqet komponimet që janë bërë shqetësues
kohët e fundi).

Botimi në 1962 i librit “Pranvera e Heshtur” nga biologia Rachel Carson në SHBA
shënon simbolikisht fillimin e historisë së adresimit të ndotjes mjedisore nga
kimikatet. Në librin e saj të famshëm Carson ngriti shqetësimin për impaktin mjedisor
negativ të pesticideve sintetike e sidomos të DDT. (Carson R., 1962) Aktiviteti i saj
frymëzoi lindjen e lëvizjeve mjedisore dhe veprimtaria e tyre e fuqishme kundër DDT
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dhe pesticideve të tjera çoi në krijimin në SHBA të Agjensisë për Mbrojtjen e
Mjedisit. (http://epa.gov)
Në 22 Maj 2001, me iniciativën e Programit të Kombeve të Bashkuara për Mjedisin
(UNEP) dhe pas disa vitesh studimi e takimesh ndërkombetare, u nënshkrua
Konventa e Stokolmit që këshillonte kufizimin dhe/ose ndalimin e përdorimit të 12
ndotësve organikë të qëndrueshëm që konsideroheshin në atë kohë shumë të dëmshme
për mjedisin, konkretisht të: aldrinit, klordanit, dieldrinit, endrinit, heptaklorit,
hekzaklorbenzenit, mireksit, toksafenit, DDT, PCB, PCDD dhe PCDF. Kjo konventë
hyri në fuqi në 17 Maj 2004. (UNEP, 2005a; Stockholm Convention on POPs, a.) 12
substancat e përcaktuara këtu konsiderohen ndotësit prioritarë. Me kalimin e kohës
listës të konventës iu shtuan edhe POP të tjerë.
Vendet e Bashkimit Evropian në vitin 2000 nënshkruan “Direktivn për Ujërat në
Bashkimit Evropian” (Direktiva 2000/60/CE) që përcakton objektiva për cilësinë e
ujërave sipërfaqësore dhe nëntokësore me qëllim mbrojtjen e ambjentit. Direktiva
përcakton nivelet e lejuara për disa lëndë potencialisht toksike ku përfshihen edhe
lëndët
e
listuara
në
Konventën
e
Stokolmit.
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/ Kjo direktivë është rinovuar
e plotësuar vazhdimisht me lëndë të tjera që rekomandohen të monitorohen, të
kufizohen apo eleminohen nga përdorimi si dhe janë bërë ndryshime për nivelet e
lejuara të disa substancave toksike. Në rishikimet më të fundit janë përcaktuar madje
afate kohore për arritjen e këtyre objektivave për substanca të caktuara. Ndër
substancat që janë objekt i këtyre rishikimeve së fundi janë: antraceni, difenil eteret e
bromit, fluoranteni, plumbi dhe përbërjet e tij, naftaleni, nikeli dhe përberjet e tij,
hidrokarburet policiklikë aromatike, dikofoli, acidi perfluorosulfonik dhe kripërat e
tij, kinosifeni, dioksinat dhe përbërjet e ngjashme më dioksinat, aklonifeni, bifenoksi,
cibutrina, cipermetrina, diklorvosi, hekzabromciklododekani, epoksidi heptaklorit,
terbutrina. (http://eur-lex.europa.eu, Directive 2013/39/EU)
Aktualisht ujrat sipërfaqësore dhe nëntokësore në Bashkimin Evropian monitorohen
periodikisht mbi kritere të mirë përcaktuara dhe kategorizohen për cilësinë e tyre
kimike dhe ekologjike. Statusi kimik i ujrave sipërfaqësore përcaktohet nga niveli i
substancave prioritare në ujë, sedimente, dhe në disa raste edhe në organizmat e
gjalla. Prania e një ose më shumë substancave prioritare mbi normat e komunitetit apo
ato kombëtare përcakton cilësinë jo të mirë kimike të ujit.
Evidentimi i vetive toksike të kimikateve, ndërgjegjësimi për këtë dhe më pas
klasifikimi si të dëmshme dhe rrjedhimisht fillimi i monitorimit, kontrollit, reduktimit
deri në eleminim të përdorimit është një proces i vazhdueshëm. Industria do të
vazhdojë të prodhojë lëndë të reja dhe tashmë ato janë në vëmendjen e organizmave të
specializuar ndaj dhe legjislacioni përkatës do të jetë përherë në evolucion.
1.2.2 Prodhimi dhe përdorimi i ndotësve organikë të qëndrueshëm në Shqipëri.
Para vitit 1990, si rezultat i politikës së “mbështetjes në forcat tona”, kishte përparësi
prodhimi në vend i pesticideve, plehrave kimike, sodës, acidit sulfurik, glicerinës, etj.
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Shkatёrrimi pas viteve ’90 i disa uzinave kimike, ku ekzistonin depozita të këtyre
lëndëve, i shëndrroi këto nё zona tё ndotura, shumё shqetёsuese dhe me risk tё lartё
pёr shёndetin e njerёzve dhe mjedisin rrethues. Plotësimi i nevojave për produkte për
mbrojtjen e bimëve (PMB) pas viteve ’90 bëhet nga importi. Vetëm PMB të
regjistruara mund të importohen dhe të tregtohen. Legjislacioni përkatës është
mbështetur në atë Evropian. Përdorimi i PMB megjithatë është moderuar. Mbas një
rënie të përdorimit të tyre në periudhën 2005-2009 me rreth 250 ton/vit tendenca
duket se është në rritje gjatë viteve të fundit. Një nga objektivat e Planit Kombëtar të
Menaxhimit të Mbetjeve 2010 – 2025 dhe Planit Kombëtar për Përafrimin e
Legjislacionit Mjedisor është edhe ndërtimi në disa rajone të vendit i venddepozitimeve të mbetjeve në përputhje me standardet mjedisore. (www.chemicals.al)
1.2.3 Marrëveshjet ndërkombëtare të Shqipërisë për POP.
Shqipëria ka aderuar në tre konventa:
Në 1997 në Konventën e Bazelit “Mbi kontrollin e lëvizjeve ndërkufitare të
mbetjeve të rrezikshme dhe asgjësimin e tyre”. Zbatimi i detyrimeve të kësaj
konvente siguron veç të tjerash edhe mbajtjen e regjistrave lidhur me mbetjet e
rrezikshme që eksportohen apo tranzitohen në territorin e Republikës së Shqipërisë.
Në 2001 në Konventën e Stokholmit mbi Ndotësit Organikë të Qëndrueshëm
(ratifikuar në 2004) që ndalon prodhimin dhe përdorimin e POP që mbulohen nga ajo
përveçse për qëllime të kufizuara, të miratuara paraprakisht.
Në 2005 në Konventa e UNECE mbi Ndotjen Atmosferike Ndërkufitare në
Distanca të Mëdha që i hap rrugën aderimit edhe në 8 protokollet përkatëse dhe
gjithashtu përgatitjes së Inventarit të shkarkimeve në ajër sipas metodologjisë
CORINAIR. Aktualisht, Shqipëria është duke përfunduar Planin Kombëtar për
zbatimin e detyrimeve të Konventës. Për këtë qëllim janë kryer disa inventare për
pesticidet POP, PCB dhe pajisjet që përmbajnë të tilla, nënproduktet e gjeneruara në
mënyrë të pavullnetshme që përmbajnë POP, mbetjet me përmbajtje POP dhe zonat e
kontaminuara prej tyre. (Regjistrat e Shkarkimit dhe Transferimit të Ndotësve 2006;
http://albania.rec.org)
1.2.4 Legjislacioni shqiptar mbi cilësinë e ujrave sipërfaqsorë.
Kriteret e monitorimit dhe klasifikimit të statusit kimik dhe ekologjik të mjediseve
ujore sipërfaqësore në vendin tonë janë ndërfutur gradualisht në legjislacion. Ndër
aktet më të rëndësishme veçohen:
- ligji nr. 111/2012, “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore” që ratifikon
Direktivën 2000/60/EC të Parlamentit Evropian.
- VKM Nr. 267 datë 7.5.2014 “Për miratimin e listës së substancave prioritare në
mjediset ujore”
- Vendim i Këshillit Kombëtar të Ujit, Nr. 1 datë 17.02.2015 “Mbi përmbajtjen,
zhvillimin dhe zbatimin e Strategjive Kombëtare të Ujit, Planeve të
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Menaxhimit të Baseneve Ujore, dhe Planeve të Menaxhimit për Rrezikun nga
Përmbytjet”.
1.3 Klasifikimi i ndotësve organikë të qëndrueshëm

Në varësi të burimit të tyre POP ndahen dy grupe: të prodhuara qëllimisht dhe të
formuara aksidentalisht. (Breivik K. et al., 2004)
1.3.1 Substanca të prodhuara qëllimisht
Këtu përfshihen disa grupime substancash të prodhuara nga industria për përdorime
specifike.
1.3.1.1 Pesticidet klororganike
Pesticidet klororganike, që në literaturën kimike njihen si OCP (organochlorine
pesticides), u zhvilluan në vitet 1940-1950 dhe u përdorën gjerësisht deri në vitet
1970-1980. Më pas shumica e tyre u kufizua ose ndalua dhe janë zëvendësuar me
substanca më pak të qëndrueshme. Pesticidet klororganike përbëjnë grupin më të
madh të substancave të listuara në CLTAP (Convention on Longrange Transboundary
Air Pollution). Këto përfshijë kryesisht insekticide, të tilla si diklordifeniltrikloroetani
(DDT), hekzaklorciklohekzani (HCH), mireksi, dieldrini, klordani, etj.
1.3.1.2 Komponimet industriale të kloruara
Grupi i përbërjeve industriale të kloruara përfshijnë poliklorbifenilet (PCB), që
konsistojnë në 209 konxhenerë me shkallë të ndryshme klorimi. PCB u përdorën në
hidraulikë, për trasformatorë dhe si shkëmbyes të nxehtësisë së lëngjeve. Kohët e
fundit janë bërë shqetësuese edhe komponime të tjerë si eteret e polibromuar të
difenilit (PBDE) dhe naftalenet e polikloruara (PCN). PBDE janë përdorur për cilësitë
zjarrdurruese, në materialet polimerike për disa aplikime industriale si kabllo, tela,
trasformatorë etj.
1.3.2 Substanca të formuara aksidentalisht gjatë prodhimit
Në këtë grup përfshihen substanca që janë produkte jo të qëllimshme të industrisë
kimike. Klasat kryesore të nënprodukteve jo të qëllimshme janë poliklorodibenzo-pdioksinat (PCDD), poliklorodibenzofuranet (PCDF), poliklorbifenilet PCB dhe
hekzaklorbenzeni (HCB). Këto formohen si rezultat i djegies jo të plotë të lëndëve
organike. Ndër burimet industriale që emetojnë nivel të lartë të këtyre substancave në
mjedis janë: inceneratorët e mbeturinave, furrat e çimentos, industria e detergjentëve
dhe lëndëve zbardhuese dhe ajo metalurgjike. PCDD, PCDF dhe PCB konsistojnë
përkatësisht në 75, 135 dhe 209 konxhenerë. Hekzaklorbenzeni çlirohet aksidentalisht
në mjedis edhe si nënprodukt i prodhimit të disa pesticideve.
Lëndë të tjera të këtij grupimi janë: naftalenet e polikloruara (PCN), pentaklorbenzeni
(PeCB) dhe hekzaklorbutadieni. (www.pops.int) PCN tregëtare janë përzjerje të 75
konxhenerëve të naftaleneve të polikloruara dhe derivateve të tjera. Ato çlirohen në
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mjedis nga djegiet e mbeturinave. PeCB çlirohet gjatë djegies, proçeseve termike dhe
industriale si dhe formohet si papastërti gjatë prodhimit të solventeve dhe pesticideve.
PeCB është përdorur edhe si fungicid.
1.4 Qëndrueshmëria e ndotësve organikë
POP cilësohen substanca që janë të pa ndryshueshme në mjedis pra kanë gjysëm-jetë
të gjatë. Nuk ka një përkufizim të saktë se sa duhet të jetë gjysëm-jeta në një mjedis të
caktuar që një substancë të konsiderohet “e qëndrueshme”. Në praktikë gjysmë-jeta e
sunstancave të tilla mund të jetë disa ditë në atmosferë dhe disa vjet deri dekada në
tokë dhe sedimente. (Jones K.C., dhe de Voogt P., 1999) Duke qënë të
pandryshueshme POP mund të trasportohen të pa ndryshuara përmës proçeseve
natyrore nga burimi i tyre dhe të akumulohen në rajone të largëta. Në mbarë botën janë
përdorur gjerësisht me qindra pesticide me natyrë të ndryshme kimike dhe mbetjet e tyre janë
gjetur në matrica mjedisore në tokë, në ujë dhe në ajër. (Barcelό D., 1991) Pikërisht për këtë
arsye organizatat ndërkombëtare e panë të nevojshme eleminimin ose reduktimin e
prodhimit, përdorimit dhe çlirimit të tyre në ambjent.
1.4.1 Fati mjedisor i ndotësve organikë të qëndrueshëm
Pesticidet depërtojnë në tokë, absorbohen në lëndën organike, kalojnë në ujërat nëntokësore
dhe trasportohen në ujrat sipërfaqësore nëpërmjet drenimit dhe shkarkimeve. (Singh B. et

al., 2002; Dagnac T. et al., 2002; Tarusov V. et al., 2002); Figura 1.2. Sjellja në
mjedis dhe fati i POP përcaktohet nga vetitë e tyre fiziko-kimike si dhe karakteristikat
e mjedisit. (Hansen K. M. et al., 2008; Beyer A. dhe Biziuk M., 2009; Paasivirta J.
dhe Sinkkonen S., 2009)
POP klasike kanë tretshmëri të ulët në ujë, lipofilicitet të lartë dhe janë volatile ose
semivolatile. Studimet e shumta kanë vërtetuar se shumica e POP pas çlirimit
trasportohen në distanca të largëta duke lëvizur me rrymat ajrore ose oqeanike. Shumë
POP semivolatile shpërndahen në të gjithë botën përmes atmosferës, ndërsa disa të
tjerë, më të tretshëm në ujë, si HCH dhe acidet perfluorike, kryesisht përmes rrymave
oqeanike. (Lohmann R. et al., 2007; Meyer T. dhe Wania F., 2007) Komponimet
semivolatile avullojnë në zonat e ngrohta të globit, levizin me rrymat ajrore dhe
kondesohen në kontakt me zonat e ftohta. Ky proçes njihet si efekti i distilimit global
(Figura 1.2) dhe lejon këta ndotës të shpërndahen gjerësisht në sipërfaqen e planetit
(Simonich S. dhe Hites R., 1995) deri në zonat polare apo ato malore ku as prodhohen
e as janë përdorur ndonjëherë. (Wania F. dhe Mackay D, 1993; AMAP, 1998; Grimalt
J. et al., 2001). Për shkak të ndryshimit të presionit të avullimit, komponime të
ndryshme kanë aftësi të udhëtojnë në distanca të ndryshme në atmosferë. Ky proçes
njihet si “fraksionimi global”. (Figurën 1.2); (AMAP, 2002) Ky koncept është pranuar
gjerësisht për shpërndarjen e POP dhe transportin e tyre atmosferik në distancë të
largët (LRAT).
Përveç depozitimit të ngurtë, POP i nënshtrohen edhe depozitimit të lëngët përmes
reshjeve atmosferike. POP e adsorbuara “lahen” d.m.th. largohen nga atmosfera për
në sipërfaqen e tokës ku ripërthithen nga bimësia, ose treten përsëri në mjedise ujore.
5

Dano E. (2017): Përcaktimi i ndotësve organikë të qëndrueshëm në lumin Drin
Proçesi i anasjelltë, pra kalimi nga uji në tokë është i rrallë (psh. gjatë përmbytjeve)
dhe zakonisht nuk përfshihet në model. Në kushtet e motit të ngrohtë këto komponime
riavullohen në atmosferë për t’iu nënshtruar përsëri transportit nëpërmjet ajrit.
Riavullimi në ajër përshkruhet si një burim dytësor ndotje i atmosferës. POP i
nënshtrohen pra në mënyrë ciklike disa proçeseve transport – depozitim – riavullim.
Kjo dukuri është quajtur "efekti serë”. (Figura 1.2); (AMAP, 2002; Gouin T. et al,
2004b; Hansen K. M. et al., 2008)

Figura 1.2 Ilustrimi i ‘”fraksionimit global” dhe “efekti serë”. (Përshtatur nga AMAP, 2002)

Disa nga POP mund të degradohen nën veprimin e dritës. Fotodegradimi është një
rrugë e largimi të tyre nga ajri. Përgjithsisht kjo realizohet nga reaksioni i POP me
radikalet OH gjatë proçesit të oksidimit. (Anderson P. N. dhe Hites R. A., 1996)
Ujërat sipërfaqësorë transportojnë një spektër të gjerë grimcash në suspension. POP
shpërndahen midis këtyre dy fazave, ujë dhe grimca të ngurta. Grimcat depozitohen si
sediment por mund të trasportohen sërisht në ujë nëpërmjet risuspesionit.
Kombinimi i vetive fiziko-kimike të POP me proceset dinamike në mjedis shpjegon
shpërndarjen e tyre pas çlirimit dhe transportin në të gjitha mjediset e mundshme.
(Paasivirta J. and Sinkkonen S., 2009); (Figurën 1.3) Lidhja e fatit të POP me vetitë e
mjedisit shpjegon nga ana tjetër pse çdo ndryshim klimatik mund të ndikojë në
sjelljen e POP.

Figura 1.3 Qarkullimi mjedisor i POP midis atmosferës dhe ujit (përshtatur nga SOLAS,
2004).
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1.4.2 Vlerësimi i qëndrueshmërisë dhe potencialit të trasportit në distanca të
mëdha
Shumica e POP qëndrojnë në mjedis për një periudhë të gjatë kohe dhe sjellja e tyre
në mjedis është komplekse. Për vlerësimin e rrezikut të tyre është e rëndësishme
përcaktimi i qëndrueshmërisë dhe potenciali i trasportit në distanca të mëdha (LRTP).
(Wania F. and Su Y. S., 2004; Wegmann F. et al., 2009)
Qëndrueshmëria për një substancë në modele mjedisore shpesh vlerësohet si koha e
qëndrimit mjedisor. Modelet mund të vlerësojnë tre parametra të kohës së qëndrimit,
përkatësisht: koha e përgjithshme e qëndrimit, koha e qëndrimit në reaksion dhe koha
e qëndrimit advecion. Të tre parametrat janë të dobishëm për të vlerësuar se pas sa
kohe do të largohet substanca nga mjedisi. (Mackay D. et al., 1985; Mackay D. et al.,
1983; MacLeod M. and McKone T. E, 2004; Prevedouros K. et al., 2004)
Parametrat që përdoren më shpesh për vlerësimin e aftësisë për transport në largësi
janë distanca karakteristike e udhëtimit (CTD) dhe eficenca e trasferimit (TE).
•

Distanca karakteristike e udhëtimit përcakton distancën nga pika e çlirimit ku
përqëndrimi ka rënë me 37% të vlerës fillestare (Beyer A. et al., 2000;
Wegmann F. et al., 2009). Ky parametër vlen vetëm për ajrin dhe ujin pasi
këta janë të lëvizshëm. Toka dhe sedimentet nuk janë mjedise të levizshme.

•

Efiçenca e trasferimit përcakton nga ana sasiore masën e kimikateve të
transportuara në një lokalizim të caktuar dhe llogaritet si raporti i fluksit në
lokalizimin e interesit me fluksin në vendin e çlirimit. (Wegmann F. et al.,
2009)

1.5 Bioakumulimi i ndotësve organikë të qëndrueshëm
Mënyrat sesi ndotësit kalojnë në organizmat e gjalla janë të ndryshme. Kështu bimët i
marrin këto nga toka dhe nga uji. Kafshët ujore i marrin nga uji, por edhe nga bimët
apo kafshët më të ulta me të cilat ushqehen. Kafshët barngrënëse i marrin nga uji dhe
nga bimët, ndërsa kafshët grabiqare dhe njeriu i marrin nga uji dhe burimet
ushqimore. Duke përgjithsuar mund të themi që rrugët e bioakumulimit janë dy:
marrja nga uji dhe marrja përmes zinxhirit ushqimor. Për të saktësuar këto proçese në
literaturë përdoren disa terma. Termi biopërqëndrim përdoret për të karakterizuar
akumulimin e një substance kimike nga një mjedis ujor në një organizëm të gjallë në
përqëndrim më të lartë sesa ai i substancës në mjedisin ujor. Termi biomagnifikim
përdoret për të saktësuar ndotjen e akumuluar tek kafshët më të ulta në zinxhirin
ushqimor (pretë) dhe që kalon në kafshët më të larta në nivelin trofik. (Fig. 1.4)
Proçesi i biopërqëndrimit dhe biomagnifikimit nuk janë procese pasive të kalimit të
ndotësit nga një mjedis apo organizëm në një organizëm tjetër dhe nuk varen vetëm
nga vetitë fiziko-kimike të substancës ndotëse dhe përqëndrimit të saj në ujë, por janë
proçese aktive që varen edhe nga vetitë fiziologjike të organizmit që përfshihet nga
ndotja si p.sh. përbërja e tij biokimike, aktiviteti metabolik dhe aftësia për eleminimin
e ndotësit.
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Siç kemi përmendur, ndotësit organikë janë lipofilë ndaj vendi i grumbullimit të tyre
është indi dhjamor i kafshëve dhe njerëzve. Për këtë asye masa e indit dhjamor është
përcaktuese për ngarkesën totale të ndotësit në këto organizma. Nga ana tjetër aftësia
ekskretuese e kafshëve për këto lëndë kimike nëpërmjet feçeve, urinës, humbjeve nga
sipërfaqia e trupit ose aktiviteti metabolik, të cilat përmblidhen si eleminim, ndikon në
nivelin e biopërqëndrimit. (Ritter L. et al., 1995)

Figura 1.4 Proçesi i biomanjifikimit

1.6 Vetitë toksike të ndotësve organikë të qëndrueshëm
1.6.1 Efektet toksike tek kafshët
Nëse analizohen inde të qënieve të gjalla pothuajse gjithmonë do të gjenden disa POP.
Duke qenë se ndotësit mjedisorë janë të shumtë është tejet e vështirë të vlerësosh
shkakun e sëmundjeve që i atribuohen direkt ekspozimit ndaj një ndotësi organikë të
qëndrueshëm apo disa ndotësve ambjentale së bashku. Kjo vështirësi shtohet nga fakti
se POP rrallë ndodh të verifikohen si komponime të vetme dhe studimet individuale
në terren janë të pamjaftueshme për përfundime bindëse mbi lidhjen shkak – pasojë
me sëmundjet. Eksperimentet kanë vërtetuar impaktin e POP në një gamë të gjerë të
specieve dhe pothuajse në gjitha nivelet trofike. (Hileman B., 1993; Gilman A.P.,
1991) Lipofiliciteti i kosiderueshëm i POP shpjegon predispozitën e tyre për tu
akumular, rezistuar dhe përqëndruar në indet e gjalla madje në përqëndrime toksike
edhe kur ekspozimi është i limituar. Eefektet akute intoksikuese të POP kanë janë
dokumentuar por është e vështirë të arrihet në përfundime për efektet anësore të
ekspozimit kronik ndaj përqëndrimeve të ulëta të tyre. (Flickinger E.L., 1979;
Babcock K.M. dhe Flickinger E.L, 1977) Gjysmë-jeta e gjatë e POP në qëniet e gjalla
shpjegon grumbullimin e sasive në dukje të vogla për periudha të gjata kohe. Për disa
POP ka të dhëna eksperimentale se ekspozime kumulative në nivele të ulëta mund të
lidhen me efekte kronike joletale (jo vdekjeprurëse) si ato imunotoksikologjike, ekefte
në lëkurë, dëmtime në riprodhim dhe karcinogjenicitet. (Parkinson A. dhe Safe S.,
1987; Allen J. R. et al., 1979). Imunotoksiciteti nga ekspozimi ndaj POP të ndryshëm
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është raportuar nga disa autorë. (Reijnders P.J.H. dhe Brasseur S.M.J.M., 1992; Muir
D.C.G. et al., 1990) Studime të ndryshme kanë fajsuar mos funksionimin e imunitetit
si një arsye bindëse për rritjen e vdekshmërisë së gjitarëve detarë dhe se konsumimi i
dietave me POP mund të çojë në mungesë vitaminash, pamjaftueshmëri të tiroides,
ndjeshmëri të shtuar ndaj infeksioneve mikrobike dhe çrregullime të riprodhimit.
Studimet gjithashtu kanë vërejtur imunodefiçencë tek një shumëllojshmëri speciesh të
egra të ekspozuara ndaj POP më të përhapura si TCDD, PCB, klordani, toksafeni dhe
DDT. Ekspozimi ndaj POP është akuzuar për rënie të popullsisë në një numër
gjitarësh detarë si p.sh.: fokat (Reijnders P.J.H., 1986), delfinët hundë shishe (Duinker
J.C., 1985) dhe balenat beluga. (Martineau D. et al., 1987) Në veçanti, një raport i
qartë i marrëdhënies shkak – pasojë është gjetur midis rënies së riprodhueshmërisë në
një lloji kastori dhe ekspozimit ndaj disa POP. (Wren C.D., 1991) Literatura dëshmon
një marrëdhënie të drejtëpërdrejtë shkak - pasojë midis ekspozimit me PCB dhe
mosfunksionimit imun, rënies së riprodhueshmërisë, rritjes së mortalitetit,
deformimeve dhe vdekshmërisë në disa brejtës. Në mënyrë të ngjashme është zbuluar
një lidhje bindëse midis përqëndrimeve të PCB dhe dioksinave në mjedis me uljen e
vitalitetit në larvat dhe peshqit. (Hansen P.D. et al., 1985) Me rëndësi është një raport
që sugjeron dëmtimin e riprodhueshmërisë në mënyrë të ndjeshme në një numër të
specieve në Liqenet e Mëdha në SHBA. (Colborn T., 1991) Në mbështetje të kësaj
është vëzhguar se në kafshët e egra, duke përfshirë kufomat e balenave belunga të St.
Lawrence raportohen incidencë e lartë e tumoreve që përmbajnë përqëndrime të larta
të PCB, Mireksit, klordanit dhe toksafenit. (Swain W. et al., 1992; Beland P. et al.,
1992,). Incidenca 100% e lezioneve të tiroideve në lloje të ndryshme salmoni në
Liqenet e Mëdha në dy dekadat e shkuara është sugjeruar se lidhet me rritjen të sasisë
totale të POP. (Leatherland J.F., 1992)
1.6.2 Efektet toksike në shëndetin e njeriut
Ekspozimi i njeriut ndaj POP mund të shkaktojë efekte serioze shëndetësore. Janë
përshkruar defektet të lindura, dëmtime të sistemit imun dhe atij respirator,
keqfunksionim i sistemit hormonal dhe atij riprodhues, çrregullime seksuale dhe
shkurtim të periudhës së laktacionit tek femrat, rritje e rrezikut për disa lloje
kanceresh dhe madje ulje e nivelit të inteligjencës. (Porta M. et al., 1999; Longnecker
M. P. et al., 2001; Ribas-Fitó N. et al., 2002;).
Është e veshtirë të përcaktosh lidhjen shkak – pasojë midis ekspozimit të njerëzve
ndaj POP dhe shfaqjes së sëmundjeve. Ashtu si dhe kafshët e egra, njerzit ekspozohen
ndaj një morie elementesh ambjentale dhe shpesh ndaj një përzierje kimikatesh
njëherësh. Informacionet e deri tanishme shkencore sugjerojnë që disa POP mund të
shjkaktojnë efekte të rëndësishme negative në shëndetin e njerëzve si në nivel lokal,
ashtu edhe rajonal, madje global si rezultat aftësisë të këtyre lëndëve për tu
transportuar në distanca të largëta. Është e vërtetuar që si ekspozimi për një kohë të
shkurtër ndaj përqëndrimeve te larta, edhe ekspozimi kronik në mjedisin e punës ndaj
disa POP shkakton sëmundje kronike e akute dhe madje edhe vdekje. Ne Filipine, për
shembull, një studim ka treguar se në 1990 Endosulfani ishte shkaktari i parë i
helmimeve akute nga pesticidet tek fshatarët qe merreshin me rritjen e orizit dhe
9
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mangos. Ky rrezik është më i lartë në vendet në zhvillim ku shpesh mungojnë apo
anashkalohen rregullat e sigurimit teknik, mjetet mbrojtese apo trajnimi i punonjësve.
Nga ana tjetër vlerësimi i efektit toksik është i vështirë pasi shpesh mungon
monitorimi i nivelit të ndotjes në mjedis dhe kontrollet shëndetësore për punonjësit
apo raportimi i diagnozave dhe masave për trajtimin e pasojave shëndetësore të tyre.
Raportet më të hershme për rolin e POP në shëndetin e njerëzve përfshijnë një episod
të helmimit të ushqimit me HCB në Turqinë juglindore që rezultoi në vdekjen e 90 %
të të prekurve si dhe shfaqjen e cirrozës, porfirisë dhe çrregullimeve të aparatit urinar,
artikulacioneve dhe neurologjike tek të ekspozuarit. (Peters, H. A., 1976) Një tjetër
rast aksidenti akut ka ndodhur në Itali në 1976 ku çlirimi i TCDD - 2,3,7,8 në mjedis
shkaktoi rritjen e shpeshtësisë së kloraknes. (Pestaori A. C. et al., 1993). Studime të
tjera kanë treguar se ekspozimi profesional me nivele të larta TCDD - 2,3,7,8 rrit
incidencën e përgjithshme të sëmundjeve kanceroze.
Kohët e fundi USEPA po rishikon efektet shëndetsore të shkaktuara nga dioksinat,
sidomos ato të lidhura me uljen e imunitetit, çrregullimet e riprodhimit dhe
neurotoksicitetin. Efekte kaq të rënda nuk janë vërejtur gjithsesi nga ekspozimi në
përqëndrime të ulta të lidhura më nivelin e ndotjes në ambjent apo në zinxhirin
ushqimor.
Studimet laboratorike dhe observimet në natyrë të kafshëve, studimet klinike dhe
epidemiologjike tek njerëzit si dhe studimet e kulturave qelizore kanë treguar se
ekspozimi i shtuar ndaj disa POP mund të shoqërohet me një gamë të gjerë efektesh
biologjike. Studime të kryera në Suedi kanë treguar se marrja me ushqime e PCB,
dioksina dhe furane mund të lidhet me uljen e popullatave të qelizave natural killer
(limfocite), ndërsa studime të tjera kanë sugjeruar se femijët që kanë marrë doza më të
larta substancash klororganike përmes ushqimit zhvillojnë 10 deri 15 herë më shumë
infeksione sesa fëmijët që kanë marrë përqëndrime shumë më të ulta. (Svensson B. et
al., 1993; Dewailly E. et al., 1993) Fetuset dhe të porsalindurit janë veçanërisht të
ndjeshëm ndaj ekspozimit me POP për shkak të trasmetimit nga nëna përmes
placentës ose ushqimit me gji në periudha kritike të zhvillimit. (Ayottee P. et al.,
1995) Një studim në Kebek në Kanada ka treguar se fëmijët që kanë patur ekspozim
të rëndësishëm ndaj PCB-ve dioksinë dhe furane nga ushqimi me qumësht gjiri kanë
patur incidencë më të lartë të infeksioneve në veshin e mesëm sesa fëmijët e ushqyer
me qumësht artificial. (De Wailly E. et al., 1993) Në Kanada janë raportuar gjithashtu
nivele shumë më të larta nga normat e lejuara të PCB-ve të marra në racionin
ushqimor ditor tek njerëzit që jetojne në zonën e Artikut që mund ta rrezikojnë këtë
popullatë për problem të riprodhimit dhe zhvillimit. Studime të tjera sugjerojnë se
ekspozimi i grave shtatzëna me sasi minimale TCDD mund të rrisi frekuencën e
kriptorkidisë tek fëmijët meshkuj, pa dhënë shenja intoksikimi tek nëna. (Sharpe R.
M. dhe Skakkebaek N.E., 1993)
Është hedhur hipoteza e lidhjes së incidencës së disa lloj kanceresh me ekspozimin
ndaj disa lendëve organike të kloruara. Të dhënat studimore flasin mundësinë e
lidhjes së kancerit të gjirit me ekspozimin ndaj DDE (Krieger N., et al., 1994;
Houghton D. L. and Ritter L., 1995).
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KAPITULLI 2
KARAKTERISTIKA TË PËRGJITHSHME TË PELLGUT UJËMBLEDHËS
TË LUMENJVE DRIN DHE BUNA

2.1

Gjeografia e lumenjve Drin e Buna

Lumi Drin është lumi më i gjatë në Shqipëri. Ai përshkon vendin tonë për 285 km.
Drini në fakt lind si dy degë të veçanta që bashkohen në qytetin e Kukësit në pjesën
verilindore të Shqipërisë. Njëra degë është Drini i Bardhë që buron në malësinë midis
Shqipërisë dhe Kosovës dhe tjetra është Drini i Zi që buron nga Liqeni i Ohrit në
pjesën veri-perëndimore të këtij në qytetin e Strugës në Maqedoni (FYROM). Figura
1.2 (Shukalb 2013)
Drini i Bardhë përshkon zona rurale të Kosovës, hyn në kufirin shqiptar në Morinë
dhe pas pak kilometrash bashkohet me degën tjetër, ndërsa Drini i Zi përshkon për 40
km zona rurale të Maqedonisë, hyn në kufirin shqiptar midis malesh dhe deri në
Kukës kalon nga jugu në veri krahinën veri-lindore të Shqipërisë. Në mesin e rrugës
kjo degë kalon në afërsi të qytetit të Peshkopisë. Nga vend-bashkimi lumi Drin
përshkon pothuaj transvers veriun e Shqipërisë përmes zonave malore deri në Vaun e
Dejës në perëndim. E gjithë kjo pjesë e lumit është shëndrruar në tre liqene artificiale
nga tre diga për prodhim hidroenergjie.

Figura 2.1. Harta e lumit Drin dhe Buna

Lëvizja e ujrave në këtë zonë, që nga koha e ndërtimit të këtyre hidrocentraleve varet
nga regjimi i shfrytëzimit të tyre. (Skoulikidis N. et al., 2009) Rrjedha e lirë e Drinit
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vijon në zonën fushore në lindje të qytetit të Shkodrës dhe në dalje të qytetit lumi
bashkon shtratin me lumin tjetër, Bunën e cila buron 1.5 km më në veri nga liqeni i
Shkodrës. Nga ky moment pjesa më e madhe e prurjeve të Drinit derdhet në lumin
Buna, ndërsa pjesa e mbetur vijon si një degë e veçantë në jug drejt qytetit të Lezhës e
më pas në perëndim në grykëderdhjen e Drinit në Detin Adriatik.
Buna, siç e përmendëm më lartë buron në pjesën jugore të Liqenit të Shkodrës,
bashkohet pas 1.5 km me Drinin dhe vijon më pas rrjedhën në fushën në përendim të
Shkodrës deri në derdhjen në Detin Adriatik. Buna është lumi më i shkurtër i
Shqipërisë me gjatësi vetëm 44 km.
Nga përshkrimi i rrjedhës së dy lumenjve qartësohen dy elementë të rëndësishëm. Së
pari që pellgu ujëmbledhës i tyre është i lidhur ngushtë. Së dyti që në pellgun
ujëmbledhës të tyre përfshihen zona shumë më të gjëra pasi dy lumenjtë kanë burime
të rëndësishme dy liqenet më të mëdhenj në gadishullin e Ballkanit, atë të Shkodrës
dhe të Ohrit. (Geço P., 1963)
2.2

Ndotja urbane në pellgun ujëmbledhës

Përgjatë rrjedhës së lumenjve Drin e Buna ndodhen katër qëndra urbane të
rëndësishme: Struga me 18.600 banorë, Peshkopia me 78.900 banorë, Kukësi me
84.035 banorë dhe Shkodra me 215.483 banorë. Të katër këta qytete nuk kanë zona
industriale të rëndësishme në afërsi të tyre.
(http://makedonija.name/municipalities/struga; http://www.observator.org.al; Instat
2016; http:/www.instat.gov.al) Nga këta qytete vetëm Struga disponon sistem të
pastrimit të ujërave urbane. Peshkopia, Kukësi dhe Shkodra i derdhin ujrat urbane
pasivisht në rrjedhën e lumenjve. (Drejtoria e Përgjithshme e Ujësjellës Kanalizimeve
2011 http://www.dpuk.gov.al; Integrated natural resources management plan for
Buna/Bojana, 2015 http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002477/247740e.pdf ; dhe
Sekkei Suiko N., 2012; Karajović S., 2012) Zona rurale e rrjedhës së lumenjve mund
të ndahet në tre nënzona. Nënzona e rrjedhës së Drinit të Zi në pjesën veri-lindore të
Shqipërisë dhe ajo e rrjedhës së Bunës në pjesën veri-perëndimore të vendit janë zona
me zhvillim bujqësor. Këto nënzona banohen nga popullsi më e dendur krahasuar me
nënzonën e liqeneve të mëdhenj artificialë ku rrjedh Drini në veriun e Shqipërisë. Kjo
zonë e fundit është në terren të thyer malor dhe shumë pak e populluar.
Disa nga problematikat aktuale mjedisore me të cilat përballet vendi, si menaxhimi i
mbetjeve urbane, ndotja e ujrave dhe erozioni i tokës, lidhen direkt ose indirekt edhe
me ekosistemet ujore. Këto probleme hasen edhe në basenet e lumenjve Drin dhe
Buna. (Faloutsos D., et al. 2011; Bekteshi A. and Leka D., 2001; Bekteshi A. and
Cupi A., 2015) Edhe përmbytjet e viteve të fundit nga lumi Buna janë rezultat i
ndërhyrjeve njerëzore. (Çullaj A. et al., 2005; Poçi E., 2012)
2.3

Ndotja industriale në pellgun ujëmbledhës

Përpara vitit 1990 në afërsi të rrjedhjes së sipërme të Drinit ka patur komplekse të
mëdha të industrisë së rëndë minerare dhe të përpunimit të këtyre dhe në Shkodër
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komplekse të industrisë mekanike. Kjo industri u reduktua ndjeshëm pas ndryshimit të
sistemit politik në vend. Megjithatë, në pjesën e sipërme të basenit, miniera hekuri
dhe kromi ndikojnë në Liqenin e Ohrit. Bakri dhe kromi nxirren akoma në disa
miniera në pellgun e Drinit në Shqipëri dhe disa fabrika pasurimi janë ende në veprim
ndonëse me kapacitet të reduktuar. Këto përbëjnë burim ndotje nga metalet dhe
ndotës të tjerë. (Neziri A. and Gossle W., 2006; Bekteshi A. and Myrtaj E., 2014)
2.4

Ndotja nga pesticidet në pellgun ujëmbledhës

Deri në vitin 1990 në Shqipëri bujqësia ishte e organizuar në kooperativa e ferma të
mëdha dhe realizohej shfrytëzimi intensiv dhe i mekanizuar i tokës e burimeve. Në
ketë koncept përdorimi i pesticideve në shkallë të gjerë ishtë i rëndësishëm. Pas
ndryshimit të sistemit politik bujqësia zhvillohet në ferma të vogla, me bazë familjare,
dhe përdorimi i pesticideve ndonëse ka rënë si sasi bëhet i pa koordinuar dhe i pa
kontrolluar në mënyrë korrekte nga ndonjë institucion. (www.bujqesia.gov.al;
www.instat.gov.al; www.albania.rec.org)
Studimet e bëra nga autorë të ndryshëm për periudha afatshkurtra kanë evidentuar
përqëndrime të ndotësve organikë të qëndrueshëm si pesticide, PAH dhe ndotës
organikë hidrofobikë toksikë. (Nuro A. dhe Marku E., 2011; Neziri A. & Shabani Z.
2013.)
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KAPITULLI 3
VETITË FIZIKO-KIMIKE TË DISA NDOTËSVE ORGANIKË

3.1 Vetitë fiziko-kimike të pesticideve klororganike (OCP)
Sipas US-EPA pesticid quhet çdo substancë apo përzierje substancash që përdoret për
parandalimin, shkatërimin, largimin apo reduktimin e çdo dëmtuesi, ose si rregullues
bimësh, si defoliant apo desikant për to. Tek dëmtuesit përfshihen insektet, minjtë dhe
kafshë të tjera, bimë të pa dëshirueshme, funge (kërpudha) apo mikroorganizma si
bakterie dhe viruse. (USEPA 2001)
Pesticidet grupohen në tre ndarje kryesore: insecticide, herbicide dhe fungicide, që
karakterizohen nga veti shumë të ndryshme fiziko-kimike, dallime të rëndësishme në
polaritet, volatilitet dhe qëndrueshmërinë në mjedis. (Sharawi M.S. et al., 2010).
Insekticidet nga ana e tyre grupohen sipas familjeve kimike ku bëjnë pjesë
klororganike, organofosfate dhe karbamate. Për shkak të impaktit të tyre ambiental
pesticidet klororganike kanë tërhequr interesin kryesor. Komponimet klororganike
janë një grup përbërjesh me përmbajtje karboni, hidrogjeni dhe klori. Ato janë
substanca kimikisht të qëndrueshme, shumë lipofilike e shumë toksike, kanë shkallë
të ulët degradimi dhe tendenca për bioakumulim në indet e pasura më lipide.
(Tiemann U., 2008). Për shkak të veprimit ndotës mjedisor, ky grup insekticidesh
përdoren shumë pak sot, pavarësisht efektshmërisë së tyre. (Strompl J. dhe Thiele A.,
1997)
3.1.1 Hekzaklorociklohekzanet (HCH)
HCH (emërtimi sipas IUPAC: hekzaklor-1,2,3,4,5,6-ciklorhekzani) është një përbërje
klororganike që ekziston në tetë forma izomerike dhe secila emërtohet sipas
pozicionit të atomeve të hidrogjenit në strukturën e molekulës. Izomerët dallojnë nga
modeli aksial-ekuatorial i zëvendësimit përgjatë unazës dhe shënohen me gërmat
greke α, β, γ, δ, ε, η, dhe θ (Willet K.L. et al., 1998). Në figurën 3.1 paraqitet struktura
e tetë izomerëve të HCH. Midis tyre, gama-HCH që njihet ndryshe me emrin Lindan,
paraqet vetitë më të forta insekticide ndaj është përdorur më gjerësisht.
HCH komerciale është një përzierje e të paktën pesë izomerëve, përkatësisht 60-70%
α -HCH, 5 – 12% β-HCH, 10-15% γ-HCH, 6-10% δ-HCH dhe 3-4% ε-HCH. (Li Y.
F.dhe Macdonald R.W., 2005; ATSDR, 1995b). Në përgjithësi HCH teknike
prodhohet duke kloruar benzenin me një reaksion zëvendësimi me radikale të lira. Për
të prodhuar Lindanin, materiali trajtohet me metanol ose acid acetik dhe vijohet me
proçesin e rikristalizimit të fraksionuar me qëllim që të arrihet përqëndrim 99% i
izomerit γ-HCH. (Willet K.L. et al., 1998).
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Figura 3.1 Strukturat e izomerëve të HCH

Si të gjithë komponimet klororganike, HCH-të dallohen për tretshmërinë e lartë në
lipide, qëndrueshmërinë në ambjent dhe aftësinë për transport në distancë të largëta
nga agjentët ambjentalë si era, rrymat ajrore, uji dhe qëniet e gjalla (biota). Këta
ndotës shkaktojnë gjithashtu bioakumulim në zinxhirin ushqimor dhe biopërqëndrim
tek mikroorganizmat, jovertebrorët, peshqit, zogjtë dhe gjitarët. (Stockholm
Convention, 2007) HCH janë shumë më të pranishme në çdo mjedis krahasuar me
POP të tjerë. Kjo mund të shpjegohet me tretshmërinë e tyre më të madhe në ujë si
dhe volatilitetin më të madh në krahasim me ndotësit e tjerë organikë. Për këtë arsye,
për të ulur efektin e tyre në ambjent, HCH dhe Lindani në veçanti janë ndaluar në
shumë shtete dhe përdorimi i tyre është ulur ndjeshëm në shumë të tjerë.
Përzierjet e izomerëve të HCH janë pluhura kristaline me ngjyrë të bardhe në kafe me
erë të fortë myku. (IARC, 1974). Siç ilustrohet në tabelën 3.1, vetitë fiziko-kimike të
secilit izomer dallojnë pak nga njëri-tjetri. Këto ndryshime lidhen me orientimin
hapësinor në molekulë të atomeve të klorit. Kështu p.sh: izomeri alfa dallohet për
patretshmërinë në ujë dhe tretshmërinë në kloroform dhe benzen, ndërsa izomeri beta
është shumë pak i tretshëm në ujë dhe pak i tretshëm në kloroform e benzen. (NTP,
2011)
β-HCH ka presion avullimi shumë të ulët, pikë shkrirje më të lartë dhe faktor
bioakumulimi më të lartë në indin dhjamor të njerëzve krahasuar me izomerin α.
(Willetet K.L. et al., 1998). Në strukturën e izomerit β (figura 3.1) atomet e klorit janë
të gjithë të vendosur në pozicion ekuatorial. Supozohet që vendosja e tillë e atomeve
të klorit i jep strukturës së molekulës stabilitetin më të lartë fizik, kimik dhe metabolik
dhe kjo mund të shpjegojë qëndrueshmërinë e këtij izomeri në ambjent. Në dallim,
izomeri γ ka tre atome klori në pozicione aksiale që mundësojnë dy mënyra për të
eleminuar HCl me anë të dehidrohalogjenimit anti-periplanar gjë që çon në prodhimin
15
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e metabolitëve të pentaklorciklohekzen-1 (PCCH). (Muller P. et al., 1995) Kjo
reflektohet në stabilitetin më të ulët të tij ndaj degradimit.

Tabela 3.1 Vetitë fizike dhe kimike të izomerëve të HCH (sipas ATSDR, 2005)
α- HCH

β-HCH

γ-HCH

δ-HCH

Pesha molekulare

290.8

290.8

290.8

290.8

Pika
(oC)

158

209

112.5

141.5

Pika e vlimit (oC)

288

60

323.4

60

Log Kow

3.8

3.78

3.72

4.14

Tretshmëria në ujë
(mg L-1)

2

0.2

7.3

31.4

Presioni
(mmHg)

4.5x10-5

3.6 x10-7

4.2x10-5

3.5x10-5

e

shkrirjes

avullit

3.1.2 Hekzaklorbenzeni
Hekzaklorbenzeni (hekzaklor-1,2,3,4,5,6- benzeni) i ka të zëvendësuara të gjitha
hidrogjenet me atome klori. (Fig. 3.2)

Figura 3.2 Struktura e Hekzaklorbenzenit.

Hekzaklorbenzeni është substancë e bardhë kristalinë e patretshme në ujë. Kur
shkatërohet nën efektin e nxëhtësisë emeton tymra helmues të acidit klorhidrik,
komponime të tjera të kloruar, si dhe monoksid karboni e dioksid karboni. Vetitë
fizike dhe kimike të hekzaklorbenzenit paraqiten në tabelën 3.2
Tabela 3.2 Vetitë fizike dhe kimike të hekzaklorbenzenit (ATSDR, 2012)
Vetitë
Pesha molekulare

284.78
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Pika e shkrirjes (oC)

231

Pika e vlimit në (oC)

325

Log Kow

5.73

Log Koc

6.08

Tretshmëria në ujë në 25 oC (mg/l)

0.0062

Presioni avullit (mm Hg)

1.09x 10-5

Konstante ligjit të Henrit (atm m3/mol)

5.8 x 10-4

Fillimisht u prezantua në vitin 1945 si fungicid për trajtimin e farërave të kulturave
bujqësore. Prodhimi dhe përdorimi i tij u ndalua pas disa aksidenteve toksike të rënda
të ndodhura nga konsumimi i farërave të trajtuara me të. Ndonëse sot nuk prodhohet
më, ai gjendet si ndotje në disa pesticide teknike si pentaklornitrobenzeni dhe
pentaklorfenoli dhe është nënprodukt i prodhimit të disa hidrokarbureve të kloruara si
tetrakloretileni dhe trikloretileni. Prania e tij ende në mjedis është edhe pasojë e
përdorimit të gjatë të mëparshëm. Për shkak të stabilitetit kimik dhe rezistencës ndaj
biodegradimit Hekzaklorbenzeni është shumë i qëndrueshëm në mjedis.

3.1.3 Heptaklori
Heptaklori është një biciklopentadiene i kloruar. (Fig. 3.3)
(emërtimi sipas IUPAC, heptaklor-1,4,5,6,7,8,8-tetrahidro-3a,4,7,7a endo-4,7-

metanoinden)
Figura. 3.3 Struktura e Heptaklorit

Produkti teknik zakonisht përmban 72% Heptaklor dhe 28% komponime të tjera si
trans-klordani dhe trans- nonaklori. Ai fillimisht u përdor insekticid. Mendohet të jetë
përgjegjës për pakësimin e popullatave të shpendëve të egra në zonat ku ishte
përdorur. Heptaklori është i qëndrueshëm në mjedis dhe akumulohet në zinxhirin
ushqimor. Ai degradohet në mjedis në epoksidin e heptaklorit (heptaklor1,4,5,6,7,8,8-epoksi-2,3-tetrahidro-3a,4,7,7a endo-4,7- metanoinden).
Në temperaturën e dhomës Heptaklori është një substancë kristaline me ngjyrë të
bardhë me aromë të lehtë kamfori ose kedri. Produkti teknik është një përzierje me
përmbajtje variable të Heptaklorit dhe paraqitet në formë dylli të butë. Produkti teknik
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ka pikë shkrirje rreth 46-74 oC që varet nga përbërja e Heptaklorit. Vetitë fizike dhe
kimike të Heptaklorit paraqiten në tabelën 3.3.
Tabela 3.3 Vetitë fizike dhe kimike të Heptaklorit (sipas ATSDR, 2007)
Vetitë
Pesha molekulare

373.32

Pika e shkrirjes (oC)

95

Pika e vlimit (oC)

96

Log Kow

6.10

Log Koc

4.34

Tretshmëria në ujë në 25 oC (mg/l)

0.05

Presioni avullit në 25 oC (mm Hg)

3 x 10-4

Konstante ligjit të Henrit (atm m3/mol)

2.94 x 10-4

3.1.4 DDT dhe metabolitët
Diklordifeniltrikloretani ose triklor-1,1,1-bis-(klor-4-fenil)-2,2-etani (DDT) është një
përbërje klororganike persistente pa burime të njohura natyrore por që prodhohet nga
industria. (WHO, 1979). Fillimisht u përdor në Luftën e Dytë Botërore për kontrollin
e tifos dhe malaries. (Hayes W. J. Jr., 1991) DDT u përdor gjerësisht si pesticid deri
sa u kuptuan efektet negative mjedisore. DDT preferohej si pesticid pasi ishte shume
efektiv, jo i kushtueshëm dhe me spektër të gjerë veprimi. (Sharawi M.S. et al., 2010)
DDT mori famë si substance çudibërëse pasi me përdorimin e saj u pakësuan në
mënyrë drastike kërcënimet nga sëmundjet e përhapura nga insektet dhe u rrit
prodhimi bujqësor. Një pjesë e suksesit lidhet me qëndrueshmërinë e lartë të DDT në
ambjent gjë që pakësonte nevojën për aplikime të shpeshta. (Beard J., 2006) Stabiliteti
i lartë kimik, vetitë e forta lipofilike dhe rezistenca ndaj degradimit biologjik shkaktoi
nga ana tjetër vështirësi për eleminim nga mjedisi dhe përqëndrim në organizmat e
gjalla.
DDT teknike është një përzierje e deri 14 përbërësve ku përbërësi aktiv, DDT-4,4
gjendet në masën 65 – 80%. Përbërësit e tjerë të rëndësishëm janë DDT-2,4 (15 –
21%), DDD-4,4 (4%) dhe 1-(p-klorofenil)-2,2,2-trikloroetanoli (1.5%). (Metcalf R.L.,
1995) Figura 3.4 (a) tregon strukturat e izomerëve të DDT dhe metabolitëve.
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A

B

C

D

E

F

Figura 3.4 Strukturat kimike të DDT, DDE dhe DDD. (A) DDT-4,4 dhe (B) DDT-2,4 (C)
DDE-4,4 dhe (D) DDE-2,4; (E) DDD-4,4 dhe (F) DDD-2,4

Diklor-1.1-bis-(klor-4-fenil)-2,2-eteni (DDE) dhe diklor-1,1-bis-(klor-4-fenil)-2,2etani (DDD) janë produktet kryesore të degradimit të DDT. Këto dy substanca
gjenden në sasi gjurmë edhe në DDT teknike por formohen edhe si rezultat i
transformimit të DDT në mjedis duke humbur atome klori dhe ose hidrogjeni. (Klecka
G. et al., 2000) DDD formohet përmes deklorimit reduktiv nga mikroorganizmat
(Wedemeyer G., 1966) ose si rezultat i reaksioneve kimike (Baxter R.M., 1990; Glass
B., 1972) disa prej të cilave katalizohen nga molekula biologjike. Transformimi i
DDT në DDE mund të ndodhë me tre mënyra: degradimi fotokimik i nxitur nga drita
e diellit (Maugh H.T., 1973), largimi i një molekule acidi klorhidrik i ndihmuar nga
bakteret (Pfaender F.K. dhe Alexander M., 1972) dhe biodegradimi nga kafshët më të
larta (Kurihara N. et al., 1998). Rezistenca e lartë dhe persistenca e DDT lidhen me
praninë në molekulë të atomeve klor.
DDT teknike është pudër amorfe që shkrin në temperaturat 80 – 940 oC (Metcalf R.L.,
1995). Të tre izomerët e DDT janë kristale solidë të bardha, pothuaj pa erë e pa shije.
Vetitë fizike e kimike të DDT -2,4 dhe DDT-4,4, DDD dhe DDE janë paraqitur në
tabelën 3.4. Këto substanca janë shumë të tretshme në yndyrna gjë që pasqyrohet nga
vlerat e tyre të larta të log Kow (Howard P. dhe Meylan W., 1997) dhe pak të
tretshme në ujë.
Tabela 3.4 Vetitë fizike dhe kimike të DDT (sipas ATSDR, 2002)
Vetitë

Pesha molekulare

DDT-2,4

DDT-4,4

DDE-2,4

DDE-4,4

DDD-2,4

DDD4,4

354.49

354.49

318.03

318.03

320.05

320.05

74.2

109

Ska të
dhëna

89

76-78

109-110

Pika e vlimit (oC)

Ska të
dhëna

dekompozohet

Ska të
dhëna

336

Ska të
dhëna

350

Densiteti (g cm-3)

0.98-099

0.98-099

Ska të
dhëna

Ska të
dhëna

Ska të
dhëna

1.385

0.085

0.025

0.14

0.12

0.1

0.09

Pika e shkrirjes (oC)

Tretshmëria në ujë
në 25oC (mg L-1)
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Log Kow

6.79

6.91

6.00

6.51

5.87

6.02

Log Koc

5.35

5.18

5.19

0.70

5.19

5.18

Presioni avullit në
20oC (torr)

1.1 x10-7

1.60 x10-7

6.2 x10-5

6.0 x10-6

1.94 x10-5

1.35
x10-6

Konstantia Henrit H
(atm-m3mol-1)

5.9 x10-7

8.3 x10-6

1.8 x10-3

2.1 x10-5

8.17 x10-5

4.0 x10-6

3.2 Bifenilet e polikloruara (PCB)

Këto komponime që karakterizohen nga një strukturë bifenile në të cilën lidhen 1 – 10
atome klori. Struktura e përgjithshme kimike e tyre paraqitet në figurën 3.5.

Figura 3.5 Struktura e përgjithshme e bifenileve të polikloruara

Njihen 209 konfigurime të lidhjeve të atomeve të klorit në këtë strukturë dhe këto
quhen konxhenerë. Emri i seicilit konxhener specifikon numrin dhe pozicionin e
seicilit atom të klorit të lidhur në strukturën bifenile. Shumica e konxhenerëve
karakterizohen nga rezistenca e lartë ndaj degradimit. (Panic O. dhe Gorecki, T.,
2006; Villa S. et al., 2003; Korytar D. et al., 2002) PCB njihen me emrat komercialë
Aroklor (ShBA), Phenoclor (Francë), Kanechlor (Japoni), Fenclor (Itali), Sovol
(Rusi), etj. (Preparatet teknike të PCB në fakt janë përzierje të disa bifenileve të
kloruara në përqëndime të ndryshme. (Andersson L. dhe Brunström B., 1988).
Konsiderohen më toksiket PCB e kloruara në pozicionet para dhe në të paktën një
pozicion meta të seicilës unaze fenili, por që nuk janë të kloruara në pozicionin orto.
(Safe S., 1984; Silkworth J.B. dhe Grabstein E.M., 1982). Këto PCB mund të
adoptojnë një konformacion ko-planar që është i ngjashëm nga ana strukturore me
tetraklor-2,3,7,8-dibenzo-p-dioksinën (TCDD) dhe bëhen të afta që të hyjnë në
reaksionin e transduksionit të sinjalit të receptorit Ah duke u lidhur me grupin e
tretshëm hidrokarburit aril. (Andersson L. and Brunstrom B., 1988) Studimet mbi
toksicitetin e strukturës sugjerojnë që PCB co-planare dhe analogët e tyre mono-orto
janë agonistë të receptorit Ah dhe kjo ndikon ndjeshëm në toksicitetin e përzierjeve të
PCB. (USEPA, 2012)
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Konxhenerët që kanë të njëjtin numër atomesh klori njihen si homologë, (USEPA,
2012) Tabela 3.5 paraqet grupet homologe të konxhenerve të PCB sipas Chemical
Abstracts Service Registry Number (CASRN).
Tabela 3.5 Grupet homologe të PCB.
CASRN

Emërtimi IUPAC

27323-18-8

Monoklorbifenil

25512-42-9

Diklorbifenil

25232-68-6

Triklorbifenil

26914-33-0

Tetraklorbifenil

25429-29-2

Pentaklorbifenil

26601-64-9

Hekzaklorbifenil

28655-71-2

Heptaklorbifenil

55722-26-4

Oktaklorbifenil

53742-0707

Nonaklorbifenil

Dallimet e vetive fizike mes përzierjeve të ndryshme të PCB-ve varen kryesisht nga
përmbajtja e klorit. Përzierjet e konxhenerve të PCB janë lëngje viskoze pa ngjyrë ose
me ngjyrë të verdhë të zbehtë ndërsa PCB specifike zakonisht janë kristale solide të
bardha. Sa më të kloruara përbërjet aq më e thellë është ngjyra e lëngjeve përkatëse.
Tabela 3.6 tregon disa nga vetitë fizike të PCB. Pesha specifike, pika e vlimit dhe
viskoziteti rriten me rritjen e përmbajtjes së klorit në seicilin konxhener, ndërsa
tretshmëria në ujë dhe presioni i avullimit ulen. (USEPA, 2012). Tretshmëria në ujë e
këtyre komponimeve varion nga 5.5 x 10-6 g g-1 në 1.2 g g-1 (Mackay D. et al.,
1991). Duke patur parasysh këto përqëndrime shumë të ulta, marrja e mostrave,
ruajtja e tyre dhe manovrimet e ndryshme analitike duhet të jenë shumë të kujdesshme
për të mos patur humbje në mostrat.
Duke patur parasysh se vlerat e ndarjes variojnë nga 10 mijë deri mbi 100 milion,
vlerat e log Kow variojnë nga 4,3 deri 8,26. Për shkak të hidrofobisë së shprehur PCB
preferojnë një fazë jo polare dhe largohen nga uji drejt grimcave dhe sedimenteve.
Sorbimi fuqizohet veçanërisht nga përmbajtja e lartë e karbonit organik, prania e
shtuar e aluminit, hekurit dhe nga përmasat e vogla të grimcave. (Cortes A. et al.,
1991) Për shkak të përmasave të mëdha dhe tretshmërisë së ulët kinetika e sorbimit
është e ngadalshme dhe konstantet e shpërndarjes së PCB janë në raport të drejtë me
përmbajtjen në tokë të karbonit organikë. (Paya-Perez A.B. et al., 1991). Është
zbuluar se PCB co-planare kanë sorbim më të lartë në tokë sesa konxhenerët joplanarë me të njëjtën gradë klorimi (Cortes A. et al., 1991; Paya-Perez A.B. et al.,
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1991). Stabiliteti i PCB është i konsiderueshëm dhe dekompozimi kimik, termik dhe
biokimik është pothuaj i pamundur. Për më tepër, degradimi termik i këtyre
komponimeve paraqet rrezikun për prodhimin e dibenzodioksinave dhe
dibenzofuraneve që janë veçanërisht toksike. Fatkeqësisht të njëjtat veti që i bëjnë
PCB të vlefshme për përdorime industriale kanë edhe ndikim negativ në mjedis.
Tabela 3.6 Vetitë fizike të PCB (ASTDR, 2000)
Konxhenerët

Pika e
shkrirjes
(oC)

Pika e
vlimit
(oC)

Presioni
avullit në
25oC

Tretshmëria
në ujë në
25oC

Log
Kow

Avullimi në
25oC
(g m-2 h-1)

-3

(mm Hg)

(g m )

Bifenili

71

256

4.9

9.3

4.3

0.92

Monoklorbifenil

25-77.9

285

1.1

4.0

4.7

0.25

Diklorbifenil

24.4-149

312

0.24

1.6

5.1

0.065

Triklorbifenil

28-87

337

0.054

0.65

5.5

0.017

Tetraklorbifenil

47-180

360

0.012

0.26

5.9

4.2x10-2

Pentaklorbifenil

76.5-124

381

2.6x10-3

0.099

6.3

1.0x10-3

Hekzaklorbifenil

77-150

400

5.8x10-4

0.038

6.7

2.5x10-4

Heptaklorbifenil

122.4-149

417

1.3x 10-4

0.014

7.1

6.2x0-5

Oktaklorbifenil

159-162

432

2.8x 10-5

5.5x10-3

7.5

1.5x10-5

Nonaklorbifenil

182.8-206

445

6.3x10-6

2.0x10-3

7.9

3.5x10-6

Dekaklorbifenil

305.9

456

1.4x10-6

7.6x10-4

8.3

8.5x10-7

3.3 Poliklordibenzo-p-dioksinat dhe poliklordibenzofuranet
Poliklordibenzo-p-dioksinat (PCDDs) dhe poliklordibenzofuranet (PCDFs) janë dy
grupe përbërjesh triciklike planare me strukturë të ngjashme që paraqesin veti dhe
toksicitet të krahasueshëm. (Sharawi M.S. et al.,2010; Ritter L. et al., 1995).
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Figura 3.6 Strukturat të përgjithshme molekulare të PCDD dhe PCDF

PCDD dhe PCDF janë kontaminues organikë gjurmë, të qëndrueshëm, semivolatilë
dhe me toksicitet të theksuar. (Lohman R. dhe Jones K.C., 1998). Së fundi ka një
tendencë që në këtë klasë të përfshihen disa nën grupe të PCB pasi shfaqin veti të
ngjashme me dioksinat. (Sharawi M.S.et al., 2010).
Ekzistojnë 75 izomerë pozicionalë të mundshëm të PCDD dhe 135 për PCDF në të
cilët numri i atomeve klor varion nga një në tetë.
Tabela 3.7 Vetitë fizike dhe kimike të PCDD (Mackay D. et al., 1992)
Dioksinat
Grupe koxhenerë

Pesha molekulare

Presioni avullit

Tretshmëria

Log Koë

(g mol-1)

(Pa x10-3)

(mg L-1)

M1CDD

218.5

73-75

295-417

4.75-5.00

D2CDD

253.0

2.47-9.24

3.75-16.7

5.60-5.75

T3CDD

287.5

1.07

8.41

6.35

T4CDD

322.0

0.00284-0.272

0.0193-0.55

6.60-7.10

P5CDD

356.4

0.00423

0.118

7.40

H6CDD

391.0

0.00145

0.00442

7.80

H7CDD

425.2

0.000177

0.0024

8.00

O8CDD

460.0

0.000953

0.000074

8.20

Vetitë fiziko-kimike të izomerëve të veçantë nuk janë studjuar mirë, por ato variojnë
shumë midis grupeve homologe dhe konxhenereve dhe varen nga numri atomeve klor.
(Lohman R. and Jones K.C., 1998; Mackay D. et al., 1991) Në përgjithsi këto
komponime janë veçanërisht të pa tretshëm në ujë, lipofile dhe shumë të
qëndrueshme. (Ritter L. et al., 1995) Koefiçientët e tyre të lartë oktanol-ujë (Kow) në
mjedis ujor favorizojnë ndarjen në tokë dhe sediment në vend të fazës ujore.
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Koefiçientët e tyre oktanol-ajër (Koa) variojnë veçanërisht shumë nga mono-CDD/Fs
(Koa ≈ 7 në 8) tek okta-CDD/F (Koa ≈ 11 në 12), dhe kjo ndikon në ndarjen gazgrimca të këtyre substancave organike semivolatile në atmosferë. (Lohman R. and
Jones K.C., 1998); (Tabela 3.7 dhe 3.8)
Tabela 3.8 Vetitë fizike dhe kimike të PCDF (Mackay D. et al., 1992)
Furanet
Grupe
koxhenerë

Pesha molekulare

Presioni avullit

Tretshmëria

Log Koë

(g mol-1)

(Pa x10-3)

(mg L-1)

D2CDF

237.1

14.6

14.5

5.44

D3CDF

306.0

0.199

0.419

6.1

P5CDF

340.42

0.0172

0.236

6.5

H6CDF

374.87

0.0031-0.0036

0.0177-0.0088

7.0

H7CDF

409.31

0.000054-0.000057

0.00135

7.4

O8CDF

443.8

0.000101

0.00116

8.0

3.4 Hidrokarburet Policiklike Aromatike
Hidrokarburet policiklike aromatike policiklike ose polycyclic aromatic hydrocarbon
(PAH) përfshijnë një grup të madh komponimesh organike që karakterizohen nga të
paktën dy unaza benzeni të bashkuara. (Figura 3.7) Si hidrokarbure ato ndërtohen
vetëm nga atome hidrogjeni e karboni këto komponime klasifikohen në varësi të
numrit të unazave aromatike në PAH me peshë molekulare të vogël kur kanë më pak
se katër unaza aromatike apo me peshë molekulare të lartë kur kanë më shumë se
katër të tilla. Janë dokumentuar disa qindra PAH dhe këto përgjithsisht janë përzierje
komplekse dhe jo përbërje të veçuara. (Lee B-K., 2010)
PAH me peshë të madhe molekulare janë molekula shumë rezistente që persistojnë në
mjedis si rezultat i hidrofobisë dhe tretshmërisë së ulët në ujë (Bamforth dhe
Singleton, 2005). Përqëndrimet e PAH në mjedis varen shumë nga afërsia e vendit të
kontaminuar me burimin e prodhimit, nivelin e zhvillimit industrial dhe mënyrës së
transportit. (Kanaly R.A. dhe Harayama S., 2000)
Struktura e PAH ndikon ndjeshëm në volatilitetin, tretshmërinë, sorbimin dhe mënyrat
e dekompozimit. (Schwarzenbach R. et al., 2003) Karakteristika të tilla si pika e
shkrirjes, vlimit, presioni i avullimit, log Kow dhe tretshmëria në solvent polarë e
jopolarë (Tabela 3.9) ndikohen në masë të gjerë nga sistemi i tyre i konjuguara i πelektroneve, i cili varet nga numri i unazave aromatike dhe masa molekulare.
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(Environment Australia, 1999) Në temperaturën e dhomës PAH janë në gjëndje të
ngurtë me volatilitet të ulët. (ATSDR, 2009)

Figura 3.7 Strukturat kimike të 16 PAH

Karakteristikë e PAH është presioni i ulët i avullimit. Shpërndarja atmosferike e
PAH-ve midis fazës së gaztë dhe të ngurtë varet kryesisht nga presioni i avullimit të
substancës (Lima A.L.C. et al., 2005). Ndarja në fazë të gaztë dhe të ngurtë varet
gjithashtu nga numri i grimcave në atmosferë. Për shembull, meqenëse gjatë djegies
së vajgurit krijohen sasi të pakta grimcash, PAH të prodhuar nga ky proçes priren të
ndahen në fazë të gaztë (Oanh N.T.K. et al., 2002) ndryshe nga djegia e drurit që
prodhon sasi të mëdha grimcash ndaj edhe komponime të vogla (p.sh.: fluoranteni)
mund të ndahet në fazë të ngurtë. (Schauer J. et al., 2001)
Tretshmëria në ujë e PAH varion nga lehtësisht të tretshme (naftaleni) në shumë pak
të tretshme (dibenzo [a, h] antraceni). (Lima A.L.C. et al., 2005) Përgjithsisht
tretshmëria është në përpjestim të zhdrejtë me masën molare të molekulës. Faktorë të
tjerë që ndikojnë në tretshmërinë në ujë të këtyre hidrokarbureve janë orientimi
strukturor, temperatura e uji dhe zëvendësimi alkilik në unazën aromatike. Rritja e
temperaturës së ujit dhe shtimi i zëvendësimit alkilik rrisin tretshmërinë e substances.
(Garrett R. et al., 1998) Në dallim, molekulat me konformacion linear janë më pak të
tretshme sesa molekulat këndore ose ato të ndërthurura pasi ndërveprimet
ndërmolekulare janë më pak të shprehura në këto të fundit. Kur treten në ujë PAH
sorbohen nga grimcat dhe lidhen në sedimentet prandaj përqëndrimet e PAH në fazë
ujore janë zakonisht shumë të ulta. (Moore S.M. dhe Ramamoorthy S., 1984)
Meqenëse shumica e PAH janë kimikisht inerte ato persistojnë në ambjent për
periudha relativisht të gjata, megjithatë kur ekspozohen ndaj energjisë së lartë
ultraviolet, p.sh.: nga rrezatimi djellor, ato i nënshtrohen degradimit fotokimik. PAH
të lidhura me grimcat pezulli në atmosferë mund të reagojnë edhe me ozonin,
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radikalet hidroksil, oksidet e azotit, oksidet e squfurit, acidin nitrik dhe atë sulfurik,
gjë që ndryshon fatin ambjental të tyre. (Lee B-K., 2010) PAH-të mund të degradohen
edhe nga disa mikroorganizma në tokë. (ATSDR, 1994)
Tabela 3.9 Vetitë fizike dhe kimike të PAH
Komponi
mi

Nr.
unaza

Pesha
molekul

Tretshmëri
(mg L-1)

Pikë
shkrirje

Pikë
vlimi

(oC)

(oC)

Log
Koë

Log
Koc

Presioni
avullit
(Pa)

Konstante
Henrit
(atm-m3
mol-1)

Acenaftilen
e

3

152

1.93

92-93

265175

4.07

1.40

0.029

1.45 x10-5

Acenaftene

3

154

3.93

95

96.2

3.98

3.66

4.47x10-3

7.91 x 10-5

Fluorene

3

166

1.68-1.98

116-117

295

4.18

3.86

3.2 x10-4

1.0 x 10-4

Fenantrene

3

178

1.20

100

340

4.45

4.15

6.8 x 10-4

2.56 x10-5

Fluorantene

3

202

0.20-0.26

111

375

4.90

4.58

5.0 x 10-6

6.5 x 10-6

Antracene

3

178

0076

218

342

4.45

4.15

1.7 x 10-5

1.77x 10-5

Pirene

4

202

0.077

156

393

4.88

4.58

2.5 x 10-6

1.14 x 10-5

B[a]A

4

288

0.010

158-159

400

5.61

5.30

2.2 x 10-8

1.0 x 10-6

Krisen

4

288

2.8x10-3

255-256

448

5.16

5.30

6.3 x 10-7

1.05 x 10-6

B[a]P

5

252

2.3x10-3

179

495

6.06

6.74

5.6 x 10-9

4.9 x 10-7

B[a]F

5

252

1.2x10-3

168.3

S’ka
të
dhëna

6.04

5.74

5.0 x 10-7

1.22x10-5

B[b]F

5

252

1.2x10-2

168.3

S’ka
të
dhëna

6.06

5.74

5.0x10-7

1.22x10-5

B[k]F

5

252

7.6x10-4

215.7

480

6.04

5.74

9.59x10-11

3.87x10-5

B[ghi]P

6

276

2.6x10-4

273

550

6.50

6.20

1.03x10-10

1.44x10-7
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KAPITULLI 4
METODAT E ANALIZËS KIMIKE TË NDOTËSVE ORGANIKE TË
QËNDRUESHËM
Për detektimin e ndotësve organikë të qëndrueshëm përdoren metodat spektroskopike
elektrokimike dhe kromatografike. Ndër këto grup metodash kromatografia është më
e përdorshme sepse ka saktësi më të lartë dhe është më e aplikueshme për nivelin
sasior të ndotësve në matricat mjedisore.
4.1

Metodat spektroskopike

4.1.1 Spektroskopia UV-VIS ishte metoda e parë që u përdor për përcaktimin e
mbetjeve të pesticideve por tashmë është e tejkaluar. (Cochrane W. P., 1981) Ajo
bazohet në aftësinë që kanë substance të ndryshme për të absorbuar gjatësitë
ultraviolet të valës së dritës. Turner ka përshkruar një proçedurë për detektimin e
pesticideve duke përdorur (nitro-4-benzil-1) - 4- piridine si një reagent
spektrofotometrik. Kjo metodë është e vlefshme për shumicën e pesticideve, por ka
selektivitet dhe ndjeshmëri të ulët, në rendin e miligramëve. (Turner C. R., 1974)
4.1.2 Përdorimi i rrezeve infra të kuqe në spektrometri ka rezultuar në selektivitet
më të mirë por mbetet niveli i ndjeshmërisë në rang miligramësh që në punën me
pesticide është disavantazh. Spektrometria infra të kuqe mund të jetë e dobishme për
konfirmimin e identifikimin e mbetjeve të pesticidive. (Ruzicka J. H. A. dhe Abbott
D. C., 1973) Për këtë janë hartuar spektra specifikë infra të kuq dhe ultraviolet për
disa pesticide. (Core R.C., 1971) Kombinimi i spektrometrisë infra të kuqe si detektor
selektiv me metodat kromatografike duket se ka potencial për aplikime më të gjera në
detektimin e pesticideve. (Lam R. B. et al., 1982)
4.1.3 Një tjetër metodë spektrometrike që premton ndjeshmëri më të lartë është ajo
me kemilumineshencë. Kjo metodë është përdorur për detektimin e alkil-fosfateve
dhe bazohet në lumineshëncën e prodhuar nga substanca pas ndërhyrjes me disa
reaksione kimike të posaçme. (Fritsch U., 1980)
4.2

Metodat elektrokimike

Këtu përfshihen polarografia dhe metodat enzimatike.
4.2.1 Polarografia është metodë elektroanalitike e aplikueshme për pesticidet që
përmbajnë grup nitro ose zëvendësues të tjerë elektrokimikë aktivë. (Davidek J.,
1980) Eshtë përdorur për detektimin e pesticideve fosfororganikë në frutat dhe
ushqimet përmes përdorimit si detektor të një kristali piezoelektrik të ndjeshëm për
këto pesticide. (Schiede E. P. dhe Guilbault G. G., 1972)
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4.2.2 Metoda enzimatike është përshkruar për përcaktimin e efektit global të
pesticideve fosfororganikë në bllokimin e një enzime në gjakun e njerëzve, por jo
detektimin e selektiv të tyre. Kjo metodë nuk gjen zbatim për matricat mjedisore.
4.3

Metodat kromatografike

Për monitorimin e ndotjes të mjedisit nga substancat organike përdoren kryesisht
metodat kromatografike. Kromatografia është metodë analitike që bazohet në
shpërndarjen e përbërsve të mostrës ndërmjet dy fazave. Faza e palëvizshme mund të
jetë në gjendje të ngurtë ose të lëngët dhe faza tjetër e lëvizshme që mund të jetë në
gjendje të gaztë ose të lëngët. Shpërndarja e substancave në mostër ndërmjet dy
fazave të kromatografisë është një gjendje ekuilibri që jepet nga ligji i shpërndarjes i
Nerstit.
Ki = Ci (1) / Ci (2)
ku Ci (1) është përqëndrimi i pëbërësit (i) në fazën 1, Ci (2) është përqëndrimi i
përbërësit (i) në fazën 2 dhe Ki është konstantia e shpërndarjes, vlerat e së cilës për një
sistem të dhënë varen vetëm nga temperatura.
Substancat që ndodhen në mostrën për analizim bashkëveprojnë më fazën e
palëvizshme në gradë të ndryshme në varësi të vetive të tyre fiziko-kimike. Faza e
lëvizshme synon ti zhvendosë këto substancave nga faza e palëvizshme. Substancat që
zhvendosen nga kolona kapen në dalje të saj nga detektori. Çdo molekulë që kalon në
detektor shënohet me një pikë në një grafik në varësi të kohës. Kjo kurbë quhet
kromatogramë. Shpejtësia më të cilën zhvendoset secila substancë nëpër kolonë varet
nga afiniteti i saj për fazën e palëvizshme. Substancat me afinitet më të ulët
zhvendosen më shpejt, ndërsa ato me afinitet më të lartë zhvendosen më ngadalë.
Natyrisht jo e gjithë substanca zhvendoset në të njëjtën kohë. Masa e zhvendosur e
secilës substancë në kohë ndryshon sipas lakores së Gausit, pra masa më e madhe e
një substance të dhënë arrin tek detektori në një kohë që korespondon me pikun e
kurbës. Koha nga momenti i injektimit të mostrës deri në arritjen e pikut të kurbës së
zhvendosjes njihet si koha e retensionit. Për një sistem të caktuar të fazave dhe për një
temperaturë të caktuar koha e retensionit të një substance është specifike dhe kjo është
karakteristika që bën ndarjen e substancave të ndryshme nga një mostër në
kromatografi. Kromatograma, që është lakorja e varësisë së sinjalit të detektorit dhe
kohës që nga çasti futjes së mostrës në kolonë, jep informacion cilësor dhe sasior për
përmbajtjen e mostrës. Çdo pik i kurbës në kromatogramë i takon një përbërësi të
caktuar. Parametri cilësor që analizon ndarjen e analitëve në kromatografi është koha
e mbajtjes ose e retensionit tR e cila është karakteristikë për çdo substancë. Analiza
sasiore, pra llogaritja e përqëndrimit të seicilës substancë, bazohet në matjen e
sipërfaqes së pikut që është sipërfaqia në kromatogramë që përfshin secila kurbë
përfaqësuese e një substance. Përsëritja e kalimit të substancave nga njëra fazë në
tjetrën gjatë kromatografisë, sipërfaqja e madhe kontaktit mes fazave dhe trashësia e
vogël e shtresave të tyre sigurojnë efikasitet shumë të lartë në ndarjen e substancave
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dhe rrjedhimisht saktësinë në detektim që karakterizon kromatografinë nga metodat e
tjera.
Metodat kromatografike janë të larmishme. Bazuar në gjëndjen agregate të fazës së
lëvizshme dallohen tre grupe kryesore: kromatografia e gaztë, e lëngët, dhe
kromatografia e lëndës në gjëndje superkritike. Kromatografia e gaztë është metoda
më e përdorur në praktikën e analizës kimike organike. Më poshtë po japim sqarime
për disa nga metodat kromatografike më të përdorshme.
4.3.1

Kromatografia e gaztë

Që nga përshkrimi i parë i James dhe Martin janë të shumtë artikujt rreth
kromatografisë gaz-lëng (GC). (James A. T. dhe Martin A. J. P., 1952) Kjo është
metoda më e përdorur në kiminë analitike moderne dhe ka aplikime në një interval të
gjerë problemesh mjekësore, biologjike, mjedisore, dhe industriale. Pavarësisht
zhvillimeve në spektroskopi dhe kromatografi të lëngët, gaz kromagrafia mbetet më e
përdorura në kiminë analitike dhe ka të ngjarë të vazhdojë kështu edhe në të ardhmen.
(Pool C. F. dhe Schuette S. A., 1985)
Kromatografia e gaztë përdoret për ndarjen e përzjerjeve të komponimeve të
avullueshme ose gjysëm të avullueshme. (Constantin E. et al., 1990) Në GC përbërësit
e mostrës ndahen nga njëri-tjetri si rrjedhojë e proçesit të shpërndarjes ndërmjet fazës
së palëvizshme që mund të jetë e lëngët ose e ngurtë dhe asaj të lëvizshme që është në
gjendje të gaztë. Mostra në KG avullohet dhe transportohet nga faza e lëvizshme, gazi
mbartës, përmes kolonës.
Kjo teknikë dallohet nga të tjerat për ndjeshmërinë për ndarjen dhe përcaktimin e
komponimeve organike të avullueshme. Ekzistojnë gjashtë detektore selektivë të
mundshëm që mund të mbulojnë kërkesat për analizat e shumicës së pesticideve.
Asnjë nga detektorët nuk mund të mbulojë të gjitha mbetjet e kërkuara dhe shpesh
përdoren disa detektorëve për një aplikim. Selektiviteti i lartë dhe ndjeshmëria e
detektorëve kanë mundësuar zhvillimin e metodave të GC për përcaktimin e niveleve
gjurmë të pesticideve që kanë raport mjaftë të mirë sinjal-zhurmë në limitet e
rëndësishme ligjore. Megjithatë GC ka disa kufizime. Teknika është efikase në
tempëraturën e kolonës deri në 400oC, komponentët duhet të kenë temperaturë vlimi ≤
500oC, komponimet duhet të jenë të qëndrueshëm termikisht, mostrat duhet të jenë të
tretshme dhe të mos veprojnë me klonën. Pra mostrat e përshtashme duhet të kenë
volatilitet dhe qëndrueshmëri të mjaftueshme dhe të jetë inerte. (Çullaj A., 2007) Si
rregull teknika është e vlefshme për molekula me peshë molekulare më pak se 1000
edhe pse janë referuar pak raste të përdorimit në temperaturë më të lartë dhe për pesha
molekulare më të mëdha. (Pool C. F. dhe Schuette S. A., 1985)
Përparësive e GC janë shpejtësia e analizës, mundësia e automatizimit, mostra shumë
e vogël e rendit μl ose μg, rezolucioni dhe kufiri i besueshmërisë i lartë, detektorët
shumë të ndjeshëm deri në nivel ppm ose ppb, vlerësimi i sasior me saktësi të lartë si
dhe fakti që aparaturat janë të lira dhe të thjeshta.
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4.3.1.1 Parametra të kromatografisë së gaztë
Parametrat më të rëndësishëm që përdoren në GC janë: VR – vëllimi i retensionit i cili
tregon vëllimin e nevojshëm të gazit për të shpëlarë (eluuar) komponentin e mostrës
dhe tR- koha e retensionit që është karakteristikë e komponimit dhe tregon intervalin
kohor që nga çasti i injektimit deri në dalje të përbërësit nga kolona.
4.3.1.2 Aparaturat në kromatografinë e gaztë
Pjësët përbërëse të një gazkromatografi janë: kolona kromatografike, detektori,
pajisja për injektimin e mostrës, paisja për rregjistrimin e sinjalit (kompjuteri),
bombola që përmban gazin e fazës së lëvizshme, furra që e përmban kolonën dhe
rregullatori i presionit të gazit që futet në kolonë. Mostra futet në pjesën e sipërme të
kolonës në portën e nxehtë të injektimit ku avullon dhe transportohet nga gazi mbartës
inert që rrjedh nga bombola nën presion. Mostra e avulluar kalon nëpër kolonë dhe në
dalje të saj kalon në detektor i cili mat sasinë e analitit dhe gjeneron sinjalin analitik
që rregjistrohet nga kompjuteri në formën e kromatogramës. Momentet që kërkojnë
kujdes gjatë GC janë injektimi (1), zgjedhia e gazit mbartës (2), dhe optimizimi i
shpejtësisë së lëvizjes së tij (3), programimi i furrës së GC (4), përcaktimi i
dimesioneve të kolonës (gjatësia, diametri i brendshëm, trashësia e filmit, numri
pjatave) (5); dhe lloji i fazës stacionare të kolonës (6). Figura 4.1 (Cochran J.W. dhe
Frame G.M., 1999)
Sistemi i përpunimit të
tëdhënave

Mikroshiringa
Rregullatori i
presionit

Injektimi i mostrës

Kromatograma
Detektori

Termostati i
Kolonës
kolones
Kolona
kromatografike

Bombola me gazin
mbartës

Figura 4.1 Paraqitja skematike e një gazkromatografi

(burimi http://teaching.shu.ac.uk/hwb/chemistry/tutorials/chrom/gaschrm.htm)
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4.3.1.3 Gazi mbartës
Gazi mbartësi duhet të jetë inert pra që nuk vepron kimikish me mostrën. Roli i tij
është të transportojë mostrën nëpër kolonë dhe të krijojë një matricë të përshtashme
për detektorin për të matur komponentët e mostrës. Pra zgjedhia e gazit varet nga
natyra e mostrës dhe lloji i detektorit. Zgjedhja e gazit bartës kur përdorim ECD është
e limituar, azot ose gaz fisnik. (Hartmann C. H., 1973) Detektorët me përcjellshmëri
eletrike përdorin heliumin, ato me jonizim me flakë helium ose azot, ndërsa ato me
kapje elektronesh përdorin azot të thatë ose argon. Argoni dhe heliumi i pastër janë të
papërshtatshëm sepse ata mund të shëndrrojnë lehtë energjinë e eksitimit nga
përplasja më avujt e tretësirës (reaksioni Penning). (Braithwaite A. dhe Smith F.J., 1985)
Lloji i gazit është i rëndësishëm sepse sinjali i mostrës duhet të jetë i ndryshëm nga ai
i gazit gjithashtu dendësia e gazit është e rëndësishme sepse ndikon në shpejtësinë e
analizës. Heliumi dhe Hidrogjeni kanë dendësi të vogël dhe lëvizin shpejt por shfaqin
probleme në arritjen e ekulibrit në kolonë, ndërsa Azoti ka një dendësi më të madhe
dhe kjo rrit kohën e analizës dhe difuzionin e mostrës.

Figura 4.2 Paraqitja e varësisë së HEPT nga shpejtësia lineare mesatare.

Në figurën 1.12 vihet re varësia e HEPT nga U për heliumin, hidrogjenin, dhe azotin
dhe duket që He ka performancën më të mirë sepse h është më e vogël dhe N më e
madhe. Është e rëndësishme pastërtia e gazit. Ai nuk duhet të ketë gjurmë oksigjeni
ose uji sepse këta shkatërrojnë fazën e lëngët stacionare. Prurja e gazit është një faktor
tjetër që ndikon në performancën e kolonës. Gazi duhet të ketë shpejtësi lineare të tillë
që numri i pjatave teorike të jetë maksimal dhe prurja të jetë e riprodhueshme në
mënyrë që dhe kohët e retensionit të jenë të tilla. (Marku E., 2008)
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4.3.1.4 Kolonat në GC
Kolona e GC përmban fazën e palëvizshme. Natyra e fazës të palëvizshme që do të
përdoret është e lidhur direkt me llojin e mostrës që do të analizohet. Parimi bazë i
zgjedhies është “e ngjashmia tret të ngjashmen”. Faza e palëvizshme zgjidhet me
polaritet të ngjashëm me atë të përbërësve të mostrës. Disa nga fazat stacionare më të
përdorura janë polisiloksanet, polietilenglikolet, etj. Dallohen dy lloje kolonash në
varësi të mënyrës sesi vendoset faza e palëvizshme në kolonat kromatografike:
kolonat e paketuara dhe ato kapilare.
Kolonat e paketuara: Faza e palëvizshme vendoset në sipërfaqen e grimcave të
ngurta të një materiali inert dhe me sipërfaqe të madhe kontakti. Këto grimca, p.sh.:
toka diatomike apo polimer fluorokarburi vishen me fazë stacionare në 3-10% të
masës së tyre. Kolonat me paketim janë gypa prej qelqi ose metalike, zakonisht me
gjatësi 2-4 mm, të mbushura në mënyrë uniforme më grimca të imëta të cilat vishen
me një shtresë të hollë, 0.05-1μm, të lëngut të fazës së palëvizshme. Kolonat me
paketim karakterizohen nga rezolucioni i ulët N ≤ 8000 por përgatiten dhe përdoren
me lehtësi.
Kolonat kapilare ose të hapura:
Faza e palëvizshme vendoset drejtpërdrejtë në
trajtë filmi në sipërfaqen e brendshme të kolonës bosh. Në këto kolona faza e
palëvizshme shpërndahet në formën e një filmi të hollë prandaj dhe ekulibrat arrihen
më shpejt, ndikimi i shtjellave është i vogël, efikasiteti i ndarjes është shumë i lartë
dhe sasia e mostrës që futet është e vogël. Kolonat kapilare janë dy tipesh:
a. Kolona me faqe të veshura direkt me lëng (WCOT), që janë gypa kapilarë të
veshur më një shtrësë të hollë të fazës së palëvizshme,
b. Kolona të veshur me mbajtës (SCOT), në të cilat faqet e brendshme të
kapilarit janë veshur me një shtresë të hollë 30μm të një mbajtësi të ngurtë
inert. Ky tip kolone ka sasi më të madhe të fazës së palëvizshme prandaj sasia
e mostrës mund të jetë më e madhe por aftësia ndarëse është më e vogël.
Në përgjithësi, për ndarjne e ndotëve organikë si pesticidet klororganike dhe PCB
përdoren kolonat kapilare prej silici, të veshura me faza likide kimikisht të lidhura, me
natyre jopolare ose mesatarisht polare. (Lang V., 1992)
Element tjetër me rëndësi për kolonën janë përmasat e saj ku përfshihen:
•
•
•

Diametri i brendshëm i kolonës: Varion zakonisht nga 0.2 - 0.53 mm. Me
rritjen e tij ulet presioni i gazit, rritet kapaciteti i mostrës por ulet rezolucioni.
Gjatësia e kolonës: Me rritjen e saj rritet numri i pjatave teorike dhe
rezolucioni.
Trashësia e fazës stacionare: Sa më e madhe trashësia e saj aq më shumë rritet
koha e qëndrimit të mostrës në kolonë.

4.3.1.5 Sistemi i injektimit
Me anë të tij bëhet futja e mostrës në kolonë. Për të pasur një ndarje më të mirë të
përbërësve të mostrës është e nevojshme futja e një sasie të caktuar të mostrës. Mostra
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e lëngët injektohet me shiringa të vogla (1-10 μl) për kolonat kapilare dhe 50μl për
kolonat e paketuara. Mostrat e gazta injektohen me shiringa qelqi hermetike 1-10ml.
Injektimi duhet të jetë i riprodhueshëm dhe të mos prishë gjendjen e ekulibrit të
kolonës. Një mostër e madhe dhe injektimi i ngadaltë sjellin ndarje jo të mirë dhe
zgjerim të shiritave, prandaj për të patur formë piku dhe rezolucion sa më të mirë
duhet që sasia e mostrës së injektuar të jetë sa më e vogël që kolona të mos
mbingarkohet. Për analizat e PCB-ve dhe OCP-ve përdoren katër lloje injektimesh:
“split”, “splitless”, “magabore” dhe “on column”.
•

•

•

Injektimi “split” është ndër teknikat e para të injektimit dhe përdoret për
mostrat e përqëndruara (0.1-10μg/μl). Quhet kështu sepse gazi mbartës dhe
mostra shkojnë bashkë deri në momentin e injektimit më pas në kolonë futet
vetëm mostra dhe shumë pak gaz pasi pjesa më e madhe e tij largohet nga
injektori me anë të valvolës së split-it. Raporti i split-it mbahet ndërmjet 1:10
dhe 1:100.
Injektimi “splitless” realizohet duke mbyllur valvolën e split-it dhe duke futur
të gjithë mostrën në kolonën e ftohtë. Fillimisht mostra hollohet në një tretës të
avullueshëm dhe injektohet në portën e nxehtë të injektimit. Temperatura e
kolonës rritet në mënyrë të programuar në mënyrë që në fillim të avullojë
tretësi, i cili transportohet nëpër kolonë. Analitët avullojnë më vonë dhe më
pas kromatografohen. Ky injektim përdoret për analiza të niveleve gjurmë, pra
për mostra të holluara. Kjo rrit ndjeshmërinë e metodës krahasuar me
injektimin “split” sepse futet e gjithe mostra. (E.Marku, 2008)
Injektimi on-column shmang artefaktet e sistemeve split/splitless si degradimi
komponimeve të ndryshueshme, por kërkon ekstrakte shumë të pastra për të
shmangur efektet e matricës. (Lang V., 1992)

4.3.1.6 Sistemi detektimit
Pasi ndahen në dalje të kolonës, komponimet e ndryshme të mostrës duhet të
identikfikohen me anën e një detektori. Komponimet ndërveprojnë me detektorin dhe
ky e konverton këtë në një sinjal elektronik që i dërgohet sistemit të të dhënave.
Detektorët në GC shfrytëzojnë një veti të caktuar fiziko-kimike të gazeve që dalin nga
kolona. Madhësia e sinjalit është në varësi të kohës së retensionit. Shumica e
detektorëvë kërkojnë një ose më shume gaze për një funksionim normal. Detektorët
për GC ndahen në dy tipa kryesorë:
1. Detektorë të tipit të parë, të cilët përgjigjen ndaj ndryshimit të përqëndrimit në
thyesë molare
2. Detektorë të tipit të dytë, të cilët përgjigjen drejtëpërdrejtë ndaj shpejtësisë së
kalimit të masës së lëndës në detektor.
Në zgjedhjen e detektorëve për GC duhen pasur parasysh disa faktorë: nayra e
analitëve, ndjeshmëria e përcaktimit dhe zona e përqëndrimeve të punës. Përgjithsisht
çdo GC është I pajisur me disa detektorë që lejojnë analiza kimike të mostrave të
tipave të ndryshme.
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Detektorët janë të shumëllojshëm si psh.: detektori me jonizim me flakë (FID), me
kapje elektronesh (ECD), me spektrometri të masës (MS), me përcjellshmëri termike
(TCD), me emision atomic (AED), me kemiluminishencë, me fotometri të flakes
(FPD) dhe me fotojonizim (PID).

4.3.1.6.1
Detektori me kapje elektronesh (ECD) është ka ndjeshmëri të lartë
ndaj komponimeve elektronomarrëse siç janë komponimet halogjen-organike.

Parimi i punës së ECD-s: Një fletë izotopi radioaktiv (emetues β) siç psh.: 63Ni
shërben si burim elektronesh që prodhojnë një rrymë elektrike. Kur përmes detektorit
kalojnë molekulat e komponimeve kimike që dalin nga kolona e GC këto kapin një
pjesë të elektroneve duke u kthyer në jone negative. (Agilent, 2001) Sa më e madhe të
jetë sasia e molekulave që kalojnë në detektor aq më shumë elektrone kapen dhe aq
më shumë zvogëlohet rryma elektrike në detektor.

Figura 4.3 Pamje e gazkromatografit Agilent

Ky zvogëlim rryme konvertohet në kromatogramë. Për të siguruar një përqëndrim të
qëndrueshëm elektronesh ECD-s i nevojitet një gaz plotësues (make up) si azoti ose
argon/metan. ECD-ja është detektor me ndjeshmëri dhe selektivitet të madh. Për
komponimet e halogjenuara ndjeshmëria është 0.1-10 pg, për nitratet 1-100 pg ndërsa
për komponimet karbonilike 0.1-1 ng. Gjatë përdorimit të ECD duhet të kihet kujdes
që gazet të jenë sa më të pastër, pa lagështirë dhe pa oksigjen gjithashtu duhet që
kolona kapilare të kondicionohet para se të lidhet me detektorin. Detektori ECD ka
përdorime mjaft të gjera dhe kjo i dedikohet ndjeshmërisë së tij të lartë ndaj shumë
komponimesh përfshirë ato toksike dhe komponimet biologjike. ECD përdoret
gjerësisht në analiza gjurmë për përcaktimin e pesticideve, kimikateve industriale në
mjedis, barnave, komponime biologjikisht active, komponime në lëngje biologjike
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dhe për përcaktimin e fatit të komponimeve avulluese organike në atmosferë.
Përparesitë dhe të metat e gazkromatografit jepen në tabelën 4.2.
Tabela 4.1 Përparësitë dhe të metat e gazkromatografit
Përparësitë e GC

Të metat e GC

Është një metodë e shpejtë që zgjat disa minuta

Kufizohet vetëm për mostrat e avullueshme

Është efikase dhe siguron rezolucion të lartë.

Nuk mund të përdoret për mostra të
paqëndrueshme termikisht

Ka ndjeshmëri të lartë, detekton me lehtësi rendet
ppm dhe ppb.

Ka vështirësi për mostra që kërkojnë trajtime
paraprake.

Është metodë jodestruktive, duke mundësuar
kombinimin me p.sh. spektrometër mase

Kërkon metodat spektroskopike për
konfirmuar identitetin e pikut të panjohur

të

Është metodë sasiore me saktësi të lartë,
zakonisht me një RSD 1-5%.
Kërkon sasi të vogla mostre, zakonisht disa μl.
Është metodë e besueshme dhe relativisht e
thjeshtë.
Nuk ka kosto të lartë.

4.3.2 Kromatografia e gaztë/ masë spektrometria (GC/MS)
Sistemi GC/MS është një metodë e kombinuar e kromatografisë së gaztë. Kështu që
kombinimi i teknikave kromatografike me atë masëspektrometrisë mundëson marrjen
e informacionit më të plotë mbi përqëndrimet e komponentëve në mostra komplekse.
Ky kombinim ka aftësi të përcaktojë shumë përbërës në mostra shumë komplekse, siç
janë ato natyrore, biologjike, të ndotësve mjedisorë, të produkteve ushqimore. Nga
programet kompjuterike merren të dhëna të ndryshme, si kromatograma e rrymës
jonike totale dhe kromatogramet e rrymës jonike të çdo joni veçmas, si dhe spektrat e
masës që i takojnë pikeve të ndryshme të kromatogramit. GC/MS ka rezultuar me
rëndësi për analizat e mbejteve të pesticideve dhe PCB. (Vander V. G. dhe Ryan J. F.,
1975)
4.3.3

Kromatografia e lëngët me performancë të lartë (HPLC)

Roli i kromatografisë së lëngët me performancë të lartë në analizat e mbetjeve të
pesticideve është vlerësuar nga shumë autorë (Lawrence J. F., 1980; Moye H. A.,
1981; Hanks A. R. dhe Colvin B. W., 1981) dhe potenciali saj është eksploruar duke
përmirësuar detektorët e HPLC për aplikime në analizat e mbetjeve të pesticideve. Sot
HPLC është një metodë rutinë në laboratorët analitikë, në vëçanti metoda me faza të
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kundërta, me fazë të palëvizshme kimikisht të lidhur, në të cilën si fazë e lëvizshme
përdoren tretësa me polaritet të lartë, system ky që ka aplikime universale. Përcaktimi
i mbetjeve të pesticideve nga HPLC realizohet me përdorimin e detektorëve
elektrokimike të cilët janë të aplikueshëm vetëm për disa pesticide, psh në mostra me
komponent elektroaktive si paration.
4.3.3.1 Kromatografia e lëngët /masë spektrometria (LC/MS)
LC/MS është një ndër metodat për analizat e mostrave organike dhe biokimike
komplekse. Spektrat e masës së përbërësve të mostës merren në dalje të kolonës
kromatografike, pasi janë veçuar nga njëri-tjetri. Me hyrjen e LC u bë e mundur të
ndaheshin dhe të identifikoheshin komponime shumë polare të cilat nuk
kromatografoheshin, por LC ka dy disavavntazhe të mëdha krahasuar me GC
kapilare. Ajo ka pak metoda detektimi: ultraviolet (UV), fluoreshencë dhe detektime
elektrokimike dhe efiçenca e ndarjes është në mënyrë të konsiderueshme e më dobët.
Kjo gjë rrit probabilitetin që disa komponentë të koeluohen dhe diferencimi i tyre nga
një detektor jo specifik bëhet i pa mundur. Spektrometri i masës, nga ana e tij, ka
detektor specifik dhe të ndjeshëm në të njëjtën kohë, por kombinimi LC/MS është më
i vështirë sesa bashkimi GC/MS pasi sistemi i vakumit të spektrometrit të masës duhet
të trajtojë deri 2 ml/min solvent (që korespodon me 2000 ml/min gaz) dhe për
diferencimin e komponimeve polare janë të nevojshme metoda për jonizim të lehtë.
Aplikimi i LC/MS për pesticidet u demostrua nga Parker dhe është përdorur me
sukses nga studiues të ndryshëm. (Niessen W. M. A., 1986) Kombinimi LC/MS luan
rol të rëndësishëm në analizat organike mjedisore dhe krahasuar me GC/MS ofron
avantazhe të mëdha për analizimin e pesticideve polare dhe herbicideve, veçanërisht
për përcaktimin dhe konfirmimin e pesticideve fosfoorganike. (Barcelo D., 1988;
Levesen K., 1988)
4.3.4

Kromatografia në shtresë të hollë

Kromatografia në shtresë të hollë është shumë e ngjashme me kromatografinë e
lëngët. Ndarjet në kromatografinë me shtresë të hollë kryhen në pllaka prej qelqi ose
lëndë plastike në të cilat vemdoset një shtresë e hollë e qëndrueshme e grimcave të
imta që përbëjnë fazën e palëvizshme. Natyra e fazave të lëvizshme dhe të
palëvizshme është e ngjashme me ato që përdoren në metodat e ndryshmë në
kromatografinë e lëngët në kolonë. Për të arritur ndjeshmërinë dhe selektivitetin e
nevojshëm për përcaktimin e niveleve gjurmë të pesticideve në shumë raste është i
nevojshëm trajtimi i pjatës me një reagent specifik. Kjo teknikë arrin të detektojë
vetëm nivele më të larta se 0.1 mikrogram. (Murty A. S. et al., 1980) Për këtë arsye
kromatografia në shtresë të hollë përdoret pak si metodë primare për analizat e
mbetjeve të pesticideve. Ajo është e vlefshme vetëm për identifikimin e
komponimeve në një mostër. (Hulpke H. dhe Stegh R., 1980, Ambrus A 1981;
Burchfield H. P. dhe Storrs E. E., 1975; Biros F.J., 1971)
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4.3.5 Kromatografia e adsorbimit
Kromatografia e adsorbimit është metodë e ndarjes së analitëve në klasa
komponimesh. Ndarjet në kromatografinë e adsorbimit kryhen në kolonën e
adsorbimit e cila është një tub qelqi me diametër të ndryshëm me majë. Në fundin e
kolonës vendoset pambuk dhe mbushet me sorbentin në mënyrë homogjene. Faza
stacionare e kësaj teknike është e ngurtë në të cilën adsorbohen komponimet ndërsa
faza e lëvizshme është e lëngët.
4.4

Metodat e ekstraktimit

Analizat gjurmë të pesticideve klororganike (OCP) dhe poliklor bifenileve (PCB) në
ujë performohen nga gazkromatografi i kombinuar më një metodë paraprake
ekstraktimi ose një stad para përqëndrimi. Njihen tre metoda kryesore para
përqëndrimi ose ekstraktimi:
-

ekstraktimi lëng - lëng (liquid – liquid extraction ose LLE) (Barcelo D., 1993,
Fatoki O. S., dhe Awofolu R. O., 2003; Tahboub Y.R., et al., 2005),
ekstraktimi në fazë të ngurtë (solid phase extraction ose SPE) (Aguilar C., et
al., 1996; 1997),
mikroekstraktimi në fazë të ngurtë (solid phase microextraction ose SPME)
(Page B. D., dhe Lacroix G., 1997; Aguilar C., et al., 1999; Tomkins B. A.,
dhe Barnard A. R.,, 2002; Li H. P. et al., 2003; Dong C. et al., 2005)

Së fundi janë zhvilluar shumë teknika mikro-ekstraktimi ne fazë të lëngët që derivojnë
nga SPME dhe që japin mundësi të punohet me sasi më të vogla p.sh:
-

-

mikroekstraktimi lëng – lëng (liquid-liquid microextraction ose LLME),
mikroekstraktimi dispersiv lëng – lëng (dispersive liquid–liquid
microextraction ose DLLME) (Cortada C. et al., 2009,(1); Leong M. I. dhe
Huang S. D., 2009; Tsai U. C. dhe Huang S. D., 2009),
mikroekstraktimi në fazë të lëngët (liquid-phase microextraction ose LPME)
(Huang S.P. dhe Huang S. D., 2007; Farahani H. et al., 2008),
mikroekstraktimi single – drop (single-drop microextraction ose SDME)
(Cortada C. et al., 2009,(2)),
mikroekstraktimi me fibër të veshur me polimer (polymer-coated hollow fiber
microextraction ose PC-HFME) (Basheer C. et al., 2004),
ekstraktimi sorbues me përzjerje (stir bar sorptive extraction - SBSE) (Leo´n
V. M. et al., 2003; Pe´rez-Carrera E. et al., 2007),
mikroekstraksioni me emulsion te asistuar nga ultratingujt (ultrasound assisted
emulsification-microextraction ose USAEME) (Ozcan S. et al., 2009),
mikroekstraksioni lëng – lëng i asistuar nga vorbulla (vortex assisted liquidliquid microextraction ose VALLME) (Ozcan S., 2010),
mikroekstraktimi me rrjedhje të vazhdueshme
(continuous floë
microextraction ose CFME), (Lambropoulou D.A., dhe Albanis T.A., 2007),
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-

mikroekstraktimi në fazë të lëngët me fibër boshe (hollow fiber liquid-phase
microextraction HFLPME). (Nerín C.et al.2009)

Mostrat e ujit në mjedis zakonisht janë matricë komplekse ku komponimi target është
në nivele gjurmë. Teknika e ekstraktimit duhet të përqendrojë me selektivitet dhe
efiçencë analitët që kërkohen për tu përcaktuar.
4.4.1 Ekstraktimi lëng- lëng (LLE)
Ekstraktimit lëng – lëng është metoda më klasike dhe më e përdorur për ekstraktimet
e POP nga mostrat ujore. (Barcelo D., 1993) Në Shtetet e Bashkuara ka qenë për
shumë vite tekmika zyrtare në Agjensinë e Mbrojtjes së Mjedisit (USEPA). (Watts
C.D. et al., 1989) Kjo është gjithashtu një teknikë bazë në laboratorët kimike.
Ekstraktimi lëng - lëng realizohet duke përdorur nje hinkë ndarëse. Në këtë teknikë
njëra fazë është ujore dhe tjetra është organike. Këto faza nuk përzihen më njëra
tjetrën. Analitët në mostër mund të veçohen duke u bazuar tek tretshmëria relative që
kanë ata në dy fazat e pa përzjershme dhe kjo varet nga ekuilibri i shpërndarjes dhe
koefiçienti ndarjes. Komponimet hidrofilike preferojnë fazën polare ujore, ndërsa
komponimet hidrofobe do të gjenden në fazën organike. (fig. 4.4)

Figura 4.4 Teknika e ekstraktimit lëng-lëng

Për të realizuar një ekstraktim me shkallë rikuperimi të mirë duhet të mbahet parasysh
se ekstraktimi lëng-lëng varet nga: solventët e përdorur si dhe tretshmëria e analitit në
fazën ku ai ndodhet dhe në solventin ekstraktues, natyra e matricës ujorë, sipërfaqja e
kontaktit midis fazave, pH, fortësia jonike, numri ekstraktimeve, lloji dhe përqendrimi
analitit. Gjithashtu duhet patur kujdes që të mënjanohet formimi i emulsioneve dhe
tretësirave koloidale. (Fernandez M.J.et al., 1996.)
Kjo teknikë përdoret:
-

për të mënjanuar interferencat

-

për të përqëndruar analitët prioritarë të analizës

-

për të prodhuar forma të matshme të analitëve

Kjo teknikë ka treguar efiçencë por ka edhe disa probleme praktike siç janë:
-

konsumimi i volumeve të mëdha të solventëve organikë,
koha e gjatë për përgatitjen e mostrës,
rreziku i kontaminimit të mjedisit të mostrës,
formimi emulsioneve. (Lambropoulou D.A. et al., 2000)
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Ekstraktimi lëng-lëng është një teknikë e thjeshtë dhe me kosto të ulët. LLE është
metoda më e përdorur për ekstraktimin e OCP-ve dhe PCB-ve nga mostrat ujore
(Barcelo D., 1993, Fatoki O. S., dhe Awofolu R.O., 2003; Tahboub Y. R. et al.,
2005). Në LLE tretësirat që përdoren janë të pastra dhe mirë të përcaktuara, kështu që ndarjet
me LLE janë të riprodhueshme.

4.4.2 Ekstraktimi në fazë të ngurtë (SPE)
Ekstraktimi në fazë të ngurtë u zhvillua në vitet 1970 si teknikë ndarje e ngjashme me
atë lëng – lëng për pastrimin, përqëndrimin dhe këmbimin e tretësit. (Thurman E.M.
and Mills M.S., 1998) Ekstraktimi në fazë të ngurtë njihet edhe me termin ekstraktimi
lëng-ngurtë (Liquid Solid Extraction ose LSE). (Method 3535A, 2007) SPE ndan e
analitët nga mostra ujore në një material të ngurtë sorbues (p.sh.: silica i lidhur me
grupe alkilike) të paketuar në një tub ose disk që kryen të njëjtin funksion me tretësin
organik në ekstraktimin lëng – lëng. Kjo teknikë bazohet në ekstraktimin me rryma të
kundërta dhe në sipërfaqen specifike të lartë të adsorbentëve. (Figura 4.5) (Marku E.,
2008) Ekstraktimi në fazë të ngurtë gjithmonë ndjek tre deri në katër hapa siç
ilustrohet në figurë.

Figura 4.5 Hapat në ekstraktimin në fazë të ngurtë.

Duke qenë se në treg ekzistojnë një gamë e gjerë sorbentësh të përshtatshëm për
polaritetet e ndryshme të ndotësve organikë, kjo metodë përdoret rëndom.
Teknika e ekstraktimit SPE përdoret për:
-

mostra lëngëta,
mostra të ngurta të tretura ose ekstraktuara nëpërmjet një tretësire.
mostra të gazta me absorbent ose duke përdorur kimikate reaktive.

SPE përdoret për 6 qëllime kryesore në përgatitjen e mostrës:
-

mënjanon interferencat,
përqëndron analitët në nivele gjurmë,
shkripëzon,
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shërben për shkëmbim faze,
shërben për derivatizim “in situ”,
konservon dhe trasporton.

Selektiviteti i metodës SPE varet nga vetitë fizike dhe kimike të pesticideve si dhe nga
përqendrimet, në mënyrë që të kalojë vëllimi i solventit. (Thurman E. M. et al., 1990)
Nëse LLE është proçesi i ndarjes më një fazë, SPE është një proçedurë
kromatografike që ngjan me HPLC dhe ka disa avantazhe krahasuar me LLE.
Proçedura LLE mund të kërkojë disa ekstraktime të njëpasnjëshme që të arrijë
rikuperimin e analitëve në masën 99%, rezultat ky që me SPE mund të zëvendësohet
me një hap të vetëm.
SPE është metodë më efiçiente pasi:
-

jep rezultate të riprodhueshme
ka rendiment të lartë të rikuperimi
siguron largimin e interferencave nga fraksioni i analitit
rrit selektivitetin e ndarjes
redukton konsumin e solvenit organikë
është proces që pasuron analitët në nivele gjurmë
nuk ka formimit të emulsioneve
automatizohet lehtë
redukton ekspozimin e analistit ndaj tretesve organike.

Megjithatë SPE ka disa disavantazhe si:
-

mund të ndodhë përzjerje e substancave
adsorbimi i pakthyeshëm i disa analitëve në kolonën e SPE-së
- nevojitet zhvillim shumë më kompleks i metodës (përfshin 3 ose më shumë hapa)
- është metodë e shtrenjtë.
(Leong V. M. dhe Huang S. P., 2009; Ozcan S. et al., 2009a; Quayle W. C. et al.,
1997).
4.4.3 Mikroekstraktimi në fazë të ngurtë (SPME)
SPME është një teknikë e thjeshtë mikroekstraktimi, efektive për adsorbim/desorbimi
dhe që ul kërkesën për tretësira apo aparate të komplikuara për përqëndrimin e
komponimeve volatile ose jo volatile në mostra të lëngëta ose headspace.
Komponenti bazë në teknikën e SPME është një fibër e hollë e veshur me polimer
adsorbues, mekanizëmi i ngjashmëm me një shiringë që realizon shfaqjen e fibrës dhe
tërheqjen e saj. (Figura 4.6)
SPME është medotë e shpejtë, e lehtë dhe më efiçente, sesa dy metodat e mësipërme.
SPME bazohet ne ndarjen e analitëve midis matricës, mostrës dhe fibrës së veshur me
polimer.

40

Dano E. (2017): Përcaktimi i ndotësve organikë të qëndrueshëm në lumin Drin

Figura 4.6 Teknika e mikroekstraktimit

Avantazhet e SPME:
-

është metodë e shpejtë dhe e thjeshtë
nuk kërkon solventë
ka limit diktimi më të mirë
nuk ka humbje analitësh
pregatitja dhe injektimi i mostrës bëhen me një hap të vetëm
është e ripërdorshme (mbi 100 herë)
është e përputhshme për çdo GC
është e dobishme për komponime të avullueshme, gjysmë të avullueshme, të
pa avullueshme, lëngje dhe trupa të ngurtë.

Disavantazhi kryesor i SPME është se mbështjellja e fibrës është shumë delikate dhe
me kalimin e kohës fibra degradohet. Ajo humbet pjesërisht fazën stacionare gjë që
shkakton humbje të analitëve. (Psillakis E. et al., 2003)
4.3.4 Sorbentët
4.3.4.1 Sorbentët e SPE
Sorbentët e SPE mund të paketohen në disqe ose fishekë (kolona). Si adsorbentë
përdoren kryesisht okside të silicit ose aluminit, qymyri aktiv, etj,. Adsorbentët që
zgjidhen kanë sipërfaqe specifike nga 500-800 m2/gr. Poroziteti i adsorbentit apo dhe
trajtimi i tij fizik (aktivizimi dhe deaktivizimi) dhe kimik (trajtimi me acide, baza, etj,)
bëjnë që të krijohen kushte të përshtatshme për selektimin e klasave apo
komponimeve të veçantë. (Marku E.,2008)
Varieteti i gjerë i sorbentëve mundësojnë pastrimin dhe parapërqëndrimin e analitëve
me polaritete dhe veti fiziko-kimike të ndryshme.
Ashtu si edhe në kromatografi dallojmë: SPE me fazë inverse, SPE me fazë normale,
SPE me shkëmbim jonik.
SPE me fazë inverse.Në këtë rast përdoret një fazë e lëngët polare dhe një fazë e
ngurtë stacionare jopolare. Analitët që na interesojnë janë jopolarë ose pak polarë.
Këtu grupet hidrofilike silanolike në sipërfaqen e paketimit të silicës, janë modifikuar
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kimikisht me grupe funksionore hidrofobike alkilike ose arilike nëpërmjet reaksionit
me silanet përkatëse (Kuet A.C.L. dhe Seng L., 2004). Mbajtja e analitëve organikë
nga tretësat polarë, si në rastin e ujit, u dedikohet forcave të tërheqjes (dispersionit)
ndërmjet lidhjeve karbon-hidrogjen të analitit dhe grupeve funksionore në sipërfaqen
e silicës. Për të eluuar komponentin e adsorbuar nga kolona e SPE, përdoret një tretës
polar që i mund këto forca.
SPE me fazë normale. Kjo proçedurë përfshin një analit polar, një matricë jopolare
(aceton, tretës të kloruar dhe hekzan) dhe një fazë stacionare polare. Silica këtu është
e lidhur me grupe polare (ose mjedisi adsorbues është polar. Mbajtja e analitit në fazë
normale ndodh kryesisht për shkak të ndërveprimeve mes grupeve funksionore polare
të analitit dhe të sipërfaqes sorbuese. Këtu futen lidhjet hidrogjenore π.π, lidhjet dipoldipol dhe dipol-dipol të induktuar. Analiti i eluohet duke kaluar nëpër një tretës që e
prish këtë mekanizëm (zakonisht tretësi është më polar se matrica origjinale e
mostrës).
SPE me shkëmbim jonik. SPE me shkëmbim jonik përdoret për komponimet që
kanë ngarkesa kur janë në tretësirë (zakonisht ujore, ose nganjëherë edhe organike).
Mekanizmi bazë i mbajtjes bazohet në forcat elektrostatike mes grupeve funksionore
të ngarkuara të analitit dhe fazës stacionare. Për këtë zgjidhet pH i përshtatshëm, që si
analiti, si grupet funksionore te faza stacionare, të jenë të ngarkuar. Materiali LC-NH2
konsiderohet si shkëmbyes i dobët (WAX) kur përdoret në tretësira ujore. Grup
aminopropilk i lidhur te silica e ka pKa = 9.8. pH duhet të ketë një vlerë të tillë që
komponimi anionik i dëshiruar të jetë i ngarkuar, për izolimin e anioneve të dobëta e
të forta (Watson J. S., 1999; Thurmans E. M. dhe Mills M. S., 1998).
4.3.4.2 Florisili
Florisili njihet me emrin tregëtar si Floridin Co. Ai është një silikat magnezi me veti
acide. Florisili përdoret në kolonë kromatografike si një procedurë pastrimi (clean up)
përpara se mostra të analizohet në aparatin e gazkromatografisë. Procedura e pastrimit
kryhet duke përdorur një kolonë qelqi kromatografike të mbushur me të ose me
fishekë të gatshëm me përmbajtje fluorosili. Kolona e qelqit paketohet me kujdes me
përzjerjen n-hekzan dhe florisil. Kolona përgatitet e freskët dhe nuk duhet të thahet
pasi humbet riprodhueshmërinë dhe efektivitetin. Florisili është përdorur për
pastrimin e mbetjëve të pesticideve dhe hidrokarbureve të tjera të kloruara; ndarjen e
komponimeve të azotit nga hidrokarburet; për ndarjen e komponimeve aromatike nga
përzjerjet aromatike alifatike dhe aplikime të ngjashme për yndyrat, vajrat dhe dyllrat.
Florisili konsiderohet i mirë për ndarjen e steroideve, estereve, ketoneve, glicerideve,
alkaloideve dhe disa karbohidrate. (Method 3620. Marku E., 2008)
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KAPITULLI 5
QËLLIMI I STUDIMIT

Qëllimi i këtij studimi është vlerësimi i nivelit të ndotjes së lumenjve Drin e Buna nga
ndotësit organikë të qëndrueshëm.

5.1

Substancat ndotëse që merren në shqyrtim

Për këtë qëllim u zgjodhën për tu analizuar 16 substanca të POP në 10 stacione të
shpërndara përgjatë rrjedhës së lumenjve. Në seicilën stacion u vendos të merren 5
mostra të shpërndara në periudhën kohore 2012 – 2015.
Komponimet që u zgjodhën për studim i përkasin 12 substancave fillestare dhe disa
nga substancat të klasifikuar në ndotësit e rinj prej Konventës së Stokolmit për POP,
konkretisht:
Nga grupi i pesticideve klororganike: α, β dhe γ-HCH; HCB; Heptaklor; DDT dhe
metabolitët e saj: DDE-2.4, DDE-4.4 dhe DDD.
Nga grupi i bifenileve të polikloruara markuese: PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153
dhe180.

Hekzaklor-1,2,3,4,5,6ciklohekzane (α-HCH)

Heptaklor-1,4,5,6,7,8.8tetrahidro-3a,4,7,7a-endo-4,7metanoinden (Heptaklor)

Hekzaklor-1,2,3,4,5,6ciklohekzane (β-HCH)

Hekzaklor-1,2,3,4,5,6ciklohekzane
(γ-HCH
Lindani)

Hekzaklor-1,2,3,4,5,6-benzeni
(HCB)

Diklordifenil trikloretan ose
triklor-1,1,1-bis—(klor-4-fenil)
-2,2- etan ose DDT
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Diklor difenil diklor eten ose
diklor-1,1-bis—(klor-4-fenil)
2,2- eten) (2, 4 DDE)

Figura 5.1

Diklor difenil dikloretan ose
diklor-1,1-bis—(klor-4-fenil) 2,2- etan) (DDD)

Strukturat kimike të pesticideve klororganike të marra në studim.

Triklor-2,4,4'-bifenili (PCB 28)

Hekzaklor-2,2',4,4',5,5’bifenili (PCB 153)

Figura 5.2

Diklor difenil dikloreten ose
diklor-1,1-bis—(klor-4-fenil) 2,2- eten) (4,4-DDE)

Pentaklor-2,2',4,5,5'bifenili (PCB 101)

Hekzaklor2,2',3,4,4',5bifenili (PCB 138)

Pentaklor-2,3,4,4’,5-bifenil (PCB 118)

Tetraklor-2,2',5,5‘bifenili (PCB 52)

Heptaklor-2,2’,3,4,4’,5,5’bifenili (PCB 180)

Strukturat kimike të bifenileve të polikloruara markuese të marra në studim

Për të patur një orientim të qartë në përpunimin e rezultateve përcaktuam disa
objektiva:
•

Përcaktimi i përqëndrimit mesatar të secilës substancë në veçanti dhe të dy
grupeve të ndotësve (OCP dhe PCB) në secilin stacion dhe përcaktimi i “hot
spoteve”.

•

Krahasimi i nivelit të ndotjes me normat e Bashkimit Evropian

•

Vlerësimi i luhatjeve stinore të përqëndrimeve të ndotësve.
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5.2

Stacionet e kampionimit

U përcaktuan 10 pika të ndryshme kampionimi për marrjen e mostrave të ujërave
sipërfaqësore në rrjedhën e lumenjve Drin dhe Buna. Zonat u përcaktuan duke u nisur
nga ndotja e mundshme antropogjene. Zonat e kampionimit dhe koordinatat e tyre
janë paraqitur në tabelën dhe figurën 5.1.
Periudhat e kampionimit. Marrja e mostrave është bërë në pranverë dhe në vjeshtë, për
çdo pikë dhe për një periudhë tre vjeçare.
Tabela 5.1
Nr

Koordinatat e të pikave të kampionimit.
Pozicioni

Gjerësi (N)

Gjatësi (E)

1

Zall Reç

41o 56’4.791”

20o 21’ 45.786”

2

Morinë

420 09’ 39.864 “

20o 33’ 13.279”

3

Fierzë

42o 15’ 24.659”

20o 02’ 2.492”

4

Koman

42o 15’ 50.585”

20o 00’ 36.985”

5

Vau Dejës

42o 0’ 26”

19o 35‘52”

6

Ura e Bahçallëkut

42o 2’ 31”

19o 29’ 28”

7

Bushat

41o 58’ 0”

19o 32’ 57”

8

Dajç

410 59’ 52.13”

190 25’ 12.82”

9

Zus

420 2’ 11”

190 28’ 44”

10

Derdhja e Bunës

410 50’ 53.41”

190 22’ 19”

45

Dano E. (2017): Përcaktimi i ndotësve organikë të qëndrueshëm në lumin Drin

Figura 5.3

5.3

Harta e zonave të kampionimit.

Laboratorët e analizave

Anliza e 5 mostrave të para u krye në laboratorin e Ekotoksikologjisë të Fakultetit të
Shkencave të Natyrës, të Universitetit “Luigj Gurakuqi” të Shkodrës. Këtu u përdor
ekstraktimi LLE dhe analiza me gaskromatografi.
Për të përforcuar saktësinë e rezultateve të studimit vendosëm që një mostër e veçantë
(mostra numër 6 tabela 7.2) të ekstraktohej dhe analizohej edhe në një laborator tjetër.
Për këtë zgjodhëm laboratorin e Center for Ecotoxicological Research (CETI) në
Podgoricë në Mal të Zi ku ekstraktimi u krye me metodën LLE dhe LSE dhe analiza
me gaskromatografi.
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KAPITULLI 6
MATERIALET E PUNËS

6.1

Materialet e përdorura për marrjen e mostrave

Mostrat u morrën me UWITEC – Grap Sampler, me termometër. (Figura 7.1)

Figura 6.1 Pamje e UWITEC Grap Sampler

6.2

Materialet e përdorura për ekstraktimin

Reagentët kimik të përdorur për ekstraktimet LLE dhe LSE janë paraqitur në tabelën 6.1.
Tabela 6.1

Reagentët kimikë të përdorur për ekstraktim
Reagenti

Prodhuesi

Acetone (≥99.5%)

Sigma (Sigma-Aldrich, Seelze, Germany)

Acetat etili (99.9%)

Sigma (Sigma-Aldrich, Seelze, Germany)

Diklorometan (≥ 99.9%)

Sigma (Sigma-Aldrich, Seelze, Germany)

Florisil, PR grade, 60-100 mesh, pudër e trashë

Sigma (Sigma-Aldrich, Seelze, Germany)

Sulfat natriumi anhidër,( ≥99.0%)

Sigma (Sigma-Aldrich, Seelze, Germany)

Metanol (≥ 99.9%)

Sigma (Sigma-Aldrich, Seelze, Germany)

n-Hekzane (≥ 97.0%)

Sigma (Sigma-Aldrich, Seelze, Germany)

Kolonë LSE për ekstraktimin e ujit, C18,
diametër i brendshëm 10 mm, vëllimi 6 ml

Sigma (Sigma-Aldrich, Seelze, Germany)

47

Dano E. (2017): Përcaktimi i ndotësve organikë të qëndrueshëm në lumin Drin
Tretësirë e brendshme standarte e TCB (PCB-29)

Sigma (Sigma-Aldrich, Seelze, Germany)

Tretësirë e brendshme standarte e PCB 198

Sigma (Sigma-Aldrich, Seelze, Germany)

Materialet e përdorur në analizimin e mostrave janë paraqitur në tabelën 6.2.
Tabela 6.2

Materialet e përdorura për analizë.

Materialet

Prodhuesi

Kolona qelqi me lartësi 10 cm
dhe me diametër 7 mm

Pipeta Pasteur (Sigma-Aldrich, Seelze, Germany)

Balona konike

Fisherbrand (Erlenmayer Flask, Seelze, Germany)

25 ml, 50 ml, 250 ml
Hinkë ndarëse 100 mL

Duran, Germany

Hinkë ndarëse 1 L

Duran, Germany

Hinkë ndarëse 2 L

Duran, Germany

Mikropipeta 5, 10, 25

Kartell (Kartell Labware, Noviglio, Italy)

Pipeta qelqi 5 mL, 10 mL, 25mL

Assistent (Hecht “Assistant GmbH, Sondheim v. d. Rhon, Germany)

Pipeta qelqi pasteur 225 mm

Sigma (Sigma-Aldrich, Seelze, Germany)

Gota kimike,

Duran, Germany

Cilindër të shkallëzuar,

Duran, Germany

Beker 100ml

Assistant (Hecht “Assistant GmbH, Sondheim v. d. Rhon, Germany)

Viale

HP, Japan

Pambuk

Aslanli, Turkie

Shiringa 50 ml

Nipro syringe (Zaventem Belgium)

Avullues me azot

Thermo scientific Reacti-Therm

Evaporizues me vakum

Heidolph (Rotary Evaporator, LABOROTA 4000), Schwabach/
Germany

Pompë vakumi

KNF Lab LABOPORT, France

pH metër

WTW Multi 340i, Weilheim, Germany
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6.3

Pajisjet e përdorura për gaskromatografi

Në laboratorin e Ekotoksikologjisë të Universitetit “Luigj Gurakuqi” në Shkodër u përdor
aparati kromatografi i gaztë Agilent 7890A (Figura 6.2) Karakteristikat kryesore të këtij
kromatografi janë:
-

Detektor: mikro 63Ni detektor me kapje elektronesh (µECD).

-

Injektor: split/splitless dhe autoinjektor.

-

Kolona: HP-5 [low/mid polarity, 5% (phenyl methyl siloxane)] (30 m x 0.32 mm I.D,
0.25µm film).

-

Gazi mbartës: azoti (N2)

-

Gazi make-up: azoti (N2)

-

Limiti detektimit: 2 ng/l

Figura 6.2 Pamje e kromatografitë së gaztë Agilent 7890A

Në laboratorin CETI në Mal të Zi u përdorën aparatet GC/MS dhe GC/ECD (QP 2010 plus –
SHIMADZU, JAPAN)
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KAPITULLI 7
METODA E PUNËS

7.1

Marrja e mostrave në terren, transporti dhe ruajtja e tyre

Marrja e mostrave në terren, transporti dhe ruajtja e tyre u krye në përputhje me standartet
ISO të paraqitura në tabelën 7.1
Tabela 7.1

ISO udhëzuese për marrjen e mostrave.

Udhëzime

ISO reference

Water Quality Sampling Part 1 Guidance on the Design of Sampling Programme

ISO 5667-1:2006

Water Quality Sampling Part 3 Guidance on the Preservation and handling of ëater

ISO 5667-3:2012

Water Quality – Sampling Part 6 Guidance on Sampling of river and streams

ISO 5667-6:2014

Mostrat e ujit u morrën në thëllësi më pak se 1 m dhe largësi 5-7 m nga bregu. (Figura 7.1)
Pas marrjes me sampler mostrat u trasferuan në shishe qelqi me vëllim 1 L. Mostrat u
transportuan me termoboks dhe u ruajtën në frigorifer deri në kryerjen e analizave.

a)

b)
Figura 7.1

Pamje gjatë marrjes të mostrës me UWITEC Grap Sampler: a) tek Ura e Bahçallëkut
b) në Vaun e Dejës.
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Në tabelën 7.2 paraqiten temperatura dhe pH i ujit në secilën mostër në momentin e marrjes.
Tabela 7.2

Temperatura dhe pH i çdo mostre.
Mostra

Vendi i
kampionimit
Zall Reç

Morinë

Fierzë

Koman

Vau i Dejës

Ura
e
Bahçallëkut

Bushat

Dajç

Zus

Derdhja
Bunës

e

1

2

3

4

5

6

T =14.0oC

T = 16.7 oC

T = 11.5oC

T = 15.2 oC

T =13.1 oC

T = 16.2 oC

pH =7.68

pH = 7.57

pH =7.95

pH =7.78

pH =7.99

pH =7.72

T =17.3 oC

T =19.0oC

T = 15.3 oC

T = 14.3 oC

T = 15.5 oC

T =15.9oC

pH =8.10

pH = 8.16

pH =8.12

pH =8.13

pH =8.10

pH =8.11

T = 12.3 oC

T =17.4 oC

T =10.8 oC

T = 13.6 oC

T = 16.1 oC

T =17.3oC

pH = 7.91

pH =7.90

pH =7.98

pH =7.93

pH =7.94

pH =7.92

T = 12.5 oC

T = 16.9 oC

T =12.9 oC

T = 13.9 oC

T = 16.3 oC

T =17.7oC

pH = 7.96

pH = 7.95

pH = 7.97

pH = 7.96

pH = 7.91

pH =7.98

T = 14.2 oC

T = 16.8 oC

T =13.1 oC

T = 14.9 oC

T =15.4 oC

T =17.6oC

pH = 7.88

pH =7.82

pH=7.91

pH=7.99

pH=7.89

pH=7.81

T = 14.5 oC

T =16.4 oC

T =12.2 oC

T =15.2 oC

T = 15.6 oC

T = 16.8 oC

pH = 8.53

pH =8.62

pH = 8.59

pH = 8.57

pH = 8.62

pH = 8.57

T = 18.0 oC

T =16.6 oC

T =15.8 oC

T = 16.9 oC

T = 17.1 oC

T =18.4 oC

pH =8.17

pH =8.24

pH= 8.02

pH = 8.08

pH=7.89

pH=8.03

T = 18.2oC

T = 17.5 oC

T = 16.1 oC

T = 17.3 oC

T = 17.3 oC

T = 18.5 oC

pH =8.22

pH =8.31

pH = 8.58

pH = 8.18

pH = 8.03

pH = 8.13

T = 22.0 oC

T = 18.2 oC

T =17.0 oC

T = 17.7 oC

T = 17.4 oC

T =19.0 oC

pH = 8.54

pH =8.48

pH =8.39

pH =8.32

pH =8.28

pH =8.49

T =20.1 oC

T = 15.4 oC

T =17.7 oC

T =17.9 oC

T =18.0 oC

T = 19.3 oC

pH =8.07

pH = 8.25

pH = 8.34

pH = 8.13

pH = 8.30

pH = 8.41
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7.2

Analiza kimike

Për analizën e 5 mostrave të para në laboratorin e Universitetit të Shkodrës u përdor
ekstraktimi lëng- lëng (LLE) sipas Metodës EPA 8081A.
7.2.1 Pastrimi i florosilit
Florisili u trajtua kimikisht duke u vendosur nën refluks me diklormetan në një aparat Sokslet
për 8 orë. U vendos në furrë për 4 orë në 180 ºC për aktivizimin e Florisilit. Për ta çaktivizuar
pjesërisht Florisilin, që të mos tërheqë ndotës nga ajri i ambjentit, u shtua ujë i distiluar në
masën 5%. Pasi shtuam ujin përzierja u la për t’u ekuilibruar për një ditë.
7.2.2 Pastrimi i ekstrakteve në kolonë
U përgatit një përzierje me hekzan dhe diklormetan në një raport 4:1 që shërbeu si eluent për
analitët që kalojnë në kolonë. Në një beker u hodh 17 gr florisil i aktivizuar dhe u mbulua me
hekzan. Kolonat bosh u vendosën në stativ dhe me anë të një pipetë u vendos pambuk
(ngjeshur fort) në majën e tyre. Më pas u shplanë faqet e kolonave me n-hekzan disa herë dhe
me anë të një pipete Pasteur u mbushën me përzierjen florisil-n-hekzan në të njomë. Gjatë
mbushjes u punua më kujdes që kolonat të goditen lehtë në mënyrë që adsorbenti (florisili) të
kishte një ngjeshje homogjene. Gjithashtu kolona u ruajt nga tharja pasi kolona e thatë
humbet efektivitetin dhe riprodhueshmërinë.
7.2.3 Ekstraktimi lëng - lëng
Pesticidet klororganike dhe bifenilet e polikloruara u ekstraktuan duke përdorur metodën e
modifikuar të US EPA 8081A. Mostrat e ujit u proçeduan me ekstraktimin lëng-lëng duke
përdorur hinkë ndarëse me vëlim 1L. Për të realizuar ekstraktimin në çdo mostër uji u shtuan
40 ml n-hekzan dhe 10 µl PCB-29 me përqëndrim 2.5 ng/ µl.
Eluatet u mblodhën në balona 50 ml. Fazës organike (n-hekzane) ju largua uji duke përdorur
10g sulfat natriumi anhidër (Na2SO4).
Pastrimi ekstraktit u realizua në kolonë qelqi të mbushur me fluorosil 5% (0.075-0.150 mm).
Kolona u eluua me 8 ml të përzjerjes (4:1 v/v) n-hekzane dhe diklormetane. Ekstrakti u
avullua në avullues Rotary Evaporator dhe më tej me avullues me azot (N2) (deri në 1 ml
ekstrakt).
Vëllimi prej 1 ml ekstrakt u trasferua në vialet kromatografike për ecurinë e mëtejshme të
punës në kromatografi.
7.2.4 Përgatitja e tretësirave standarte dhe kalibrim i gaskromatografit
Për kalibrimin e gaskromatografit nevojitet kalimi në të fillimisht i tretësirave standarte për
substancat që do të analizohen. Tretësirat standarte kanë në përbërje sasi të njohura të seicilës
substancë që na intereson të analizohet në mostrat tona. Për të llogaritur kohët e retensionit të
këtyre substancave në tretësirë shtohet standarti i brendshëm që është një komponim me
natyrë të ngjashme me substancat që do të përcaktohen por ka shumë pak mundësi që të
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gjendet në mostrën reale. Sasia e e standartit të brendshëm që shtohet duhet të jetë e rendit të
analitëve, që do të thotë sa më e ndotur pritet të jetë mostra aq më e shumë standart hidhet.
Përgatitëm një përzierje me pesticide OCP dhe një përzjerje me PCB që do të analizonim dhe
shtuam si standart të brendshëm TCB (triklor-2,4,5-bifenili ose PCB-29) në përqëndrimin 2.5
ng/µl. Ky gjendet shumë rrallë në matricat mjedisore.
Kalibrimi për pesticidet klororganike dhe bifenilet e polikloruara u bë me një pikë, pra është
përdorur vetëm një tretësirë standarte. Në figurën 7.2 paraqitet kromatograma e sistemit të
kalibruar për 9 pesticidet OCP dhe në tabelën 7.3 jepen kohët e retensionit për secilin tyre.

Figura 7.2

Komatograma e standartit të kalibrimit për OCP.

Tabela 7.3

Kohët e retensionit për OCP e injektuar në instrumentin Agilent 7890.
Komponimi

Rt (min)

Alfa- HCH

9.045

HCB

9.903

Beta- HCH

10.014

Lindane

10.787

Heptaklor

11.561

2.4 -DDE

12.052

4.4 –DDE

12.590

DDD

13.190

DDT

13.633

Në figurën 7.3 paraqitet kromatograma e sistemit të kalibruar për 7 PCB dhe në tabelën 7.4
jepen kohët e retensionit për secilin prej tyre.
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Figura 7.3

Komatograma e standartit të kalibrimit për PCB markuese.

Tabela 7.4

Kohët e retensionit për PCB markuese injektuara në instrumentin Agilent 7890.
Komponimi

Rt (min)

PCB-28

10.128

PCB 101

11.854

PCB 118

12.318

PCB 153

13.855

PCB 138

14.379

PCB 52

10.874

PCB 180

15.684

7.2.5 Injektimi i mostrave
Analiza kimike u realizua me kromatografi të gaztë dhe për këtë u përdor aparati
gaskromatograf Agilent 7890 me detektor mikro 63Ni me kapje elektronesh (ECD), me
injektor “split”. Kolona e përdorur ishte HP-5 [low/mid polarity, 5% (phenyl methyl
siloxane)] (30 m x 0.32 mm I.D, 0.25µm film). Vëllimi i injektuar ishtë 1μl. Mënyra e
injektimit u zgjodh split (1:50). Kushtet teknike të aparatit paraqiten në tabelën 7.5.
Tabela 7.5

Kushtet e aparatit Agilent 7890A GC/ECD për përcaktimin e OCP dhe PCB
Parametri

Vlera

Temperatura injektimit

280oC/300 oC

Temperatura e ECD

300oC
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Mënyra injektimit

Split

Koha kampionimit

1 min

Mënyra e kontrollit të rrjedhjes

Shpejtësi lineare

Presioni

14.345 psi

Gazi mbartës (N2)

3.5 ml/min

Gazi make-up (N2)

29 ml/min

Raporti ndarjes

50

Temperature e kolonës së furrës

60oC (15 min koha e mbajtjes) → me 200C/min
në 200 oC/min (10 min koha e mbajtjes) → me
40C/min në 250oC/min (20 min koha e
mbajtjes) → me 10 0C/min në 300oC

Prurja

2 l/min

Presioni i injektimit

9.2 psi

Disa nga kromatogramat për OCP dhe PCB në mostrat që kemi marrë dhe analizuar paraqiten
në figurat e mëposhtme.

Figura 7.4

Kromatograma për OCP, për mostrën e marrë në Bushat datë 10.10.2013
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Figura 7.5

Kromatograma për OCP, për mostrën e marrë në Zus datë 10.10.2014

Figura 7.6

Kromatograma për PCB, për mostrën e marrë në Vau i Dejës datë 9.04.2014
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Figura 7.7

7.3

Kromatograma për PCB, për mostrën e marrë në Fierzë datë 7.10.2015

Metodat për validimin e ekstraktimit lëng- lëng

Puna për vlerësimin e saktësisë së metodës së ekstraktimit lëng-lëng u krye në Center
Ecotoxicological Research në Podgoricë në Mal të Zi.
Për këte fazë të studimit u morën mostra ujore sipërfaqësore në korrik të vitit 2016 në pesë
stacione, përkatësisht në Zus, Ura e Bahçallëkut, Vau Dejës, Fierzë dhe Morinë. Metoda e
marrjes, ruajtjes dhe trasportit të mostrave është e njëjtë me metodën e përdorur për pjesën e
parë të studimit të realizuar në Universitetin “Luigj Gurakuqi” në Shkodër. Të dhënat fizike
të këtyre mostrave paraqiten në tabelën 7.2, (mostra 6).
Në këtë fazë të studimit mostrat u ekstraktuan fillimisht në laboratorin e Shkodrës me
metodën LLE si dhe në laboratorin CETI në Mal të Zi me metodën LLE dhe LSE. Pesë
ekstraktimet e Shkodrës dhe 10 të Malit të Zi u analizuan po në laoratorin CETI me
gaskromatograf. (Tabela 7.6)
Tabela 7.6

Metodat e përdorura për validimin e LLE në laboratorin CETI
EPA 8080A
EPA 8270 C
EPA 525.1

EPA 508.1

Determination of organochlorine pesticides in Water by
Liquid-Liqud Extraction and fluorosil clean-up
Determination of PCB in Water by Liquid-Liqud Extraction
and fluorosil clean-up
Determination of PCB in Water by Liquid-Solid Extraction
and Capillary Column Gas Chromatography/Mass
Spectrometry
Determination of Chlorinated Pesticides in Water by LiquidSolid Extraction and Electron Capture Gas Chromatography
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5 mostrat u ekstraktuan me LLE në Shkodër dhe u injektuan me GC/ECD në Mal të Zi për të
marrë rezultatet si për OCP dhe për PCB.
Të njëjtat mostra u ekstraktuan në laboratorin CETI me metodën LLE dhe LSE dhe u
analizuan përkatësisht me GC/ECD për OCP dhe GC/MS për PCB.
Tabela 7.7

Metodat analitike të përdorura për analizat e OCP dhe PCB sipas dy laboratorëve.
Substanca

OCP

PCB

Laboratori

Ekstraktimi

Detektimi

EPA

Shkodër

LLE

GC/ECD

8081 A

Podgoricë

LLE

GC/ECD

8080 A

LSE

GC/ECD

508.1

Shkodër

LLE

GC/ECD

8081A

Podgoricë

LLE

GC/MS

8270

LSE

GC/MS

525.1

7.3.1 Metoda EPA 8080A
Mostrat u përgatitën për analizë në kromatografi të gaztë/me dedektorë me kapje elektronesh
(GC/ECD) sipas metodës EPA 3500 dhe aty ku ishte e nevojshme sipas metodës së pastrimit
të mostrës EPA 3600.
Në hinkën ndarëse me vëllim 2 litra u trasferua 1000 ml mostër dhe u shtua vëllimi i saktë i
standarteve të brendshëm (PCB 29 dhe PCB 198 në aceton) si në standartet kalibruese të
metodës EPA 8081.
Mostra u ekstraktua tre herë me 70 ml diklormetan (ekstraktimi lëng-lëng EPA 3510). U
grumbulluan të tre ekstraktet dhe u avulluan jo më pak se 3-4 ml.
U shtua 10 ml hekzane dhe u avullua përsëri me azot, deri në vëllim përafërsisht 2-3 ml.
Ekstrakti i avulluar u trasferua në një viale 7 ml dhe u avullua me azot deri në vëllimin 1 ml.
Në këtë vëllim ekstrakti ishte i gatshëm për pastrim.
Për pastrim u përdor metoda EPA 3620B në kolonë me fluorosil që është proçedurë pastrimi
për OCP dhe PCB.
U përdor 1 gr fluorosil në kolonë dhe u kondicionua me hekzan. U trasferua 1 ml ekstrakt i
mostrës së pregatitur në kolonë. U hap valvula e kolonës që të lejojë kalimin e ekstraktit në
shtratin e kolonës afërsisht 2 ml/min. Kur i gjithë ekstrakti kaloi në kolonë, përpara se kolona
të thahej, u shpëla viali i mostrës me 0.5 ml hekzan dhe u shtua në kolonë për të plotësuar
trasferimin sasior.
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Pasi kaloi solventi u mbyll valvula e kolonës dhe vakumi, duke u siguruar që kolona nuk u
tha.
U vendos një balonë konike me vëllim 25 ml në vend të mostrës në pozicionin e kolonës.
•

U shtua 3 ml hekzanë në kolonë. U hap pompa e vakumit dhe u rregullua presioni
pompës 254 mm Hg. U la solventi të përthithithet nga shtrati sorbues për një minutë
ose më pak. U hap lehtësisht valvula e kolonës dhe u morr eluati në balonin konik. Ky
ishte fraksioni 1 dhe përmbante PCB-të dhe sasi të vogla të pesticideve klororganike.

•

U shtua 5 ml klormetan/hekzan: 26/74 (vv) në kolonë. U hap lehtësisht valvula e
kolonës dhe u morr eluati në të njëjtë balon konik. Ky ishte fraksioni 2 dhe
përmbante më tëpër pesticide.

•

Në përfundim u shtua në kolonë 5 ml aceton/hekzane: 10/90 (v/v). U hap lehtësisht
valvula e kolonës dhe u morr eluati në të njëjtin balon konik. Ky ishte fraksioni 3 dhe
përmbante pesticidet e mbetura.

U avullua ekstrakti grumbulluar në avullues në vëllim me përafërsi 2-3 ml. U transferua
ekstrakti në viale 7 ml dhe u avullua përfundimisht në azot deri në vëllimin 1 ml.
Në gaskromatograf u injektua 1 µl e mostrës së pregatitur.
Në tabelat 7.8 dhe 7.9 paraqiten përkatësisht kushtet e punës së aparatit GC/ECD dhe kohët e
retensionit për OCP.
Tabela 7.8

Kushtet e aparatit GC/ECD QP 2010 plus për përcaktimin e OCP me LLE
Parametrat

Vlerat

Temperatura injektimit

285oC

Temperatura e ECD

305 oC

Mënyra injektimit

Splitless

Koha kampionimitit

1 min

Mënyra e kontrollit të rrjedhjes

Shpejtësi lineare

Presioni

120.9 kPa

Shpejtësia lineare

43.9 cm/s

Raporti ndarjes

50

Temperature e kolonës së furrës

70oC (2 min koha e mbajtjes) →25 oC/min në 150
o
C→3 oC/min në 200oC→ 8 oC/min në 290 oC(10 min
koha e mbajtjes)

Prurja

2 ml/min
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Presioni i injektimit

210 kPa (koha 1 min), prurja 3.19 ml/min

Kolona

Supelco SPB 5ms, 30m x id 0.25mm x 0.25µm

Tabela 7.9

Kohët e retensionit për OCP në aparatin GC/ECD QP 2010
Komponimi

Rt (min)

Alfa HCH

13.118

Hekzaklorbenzeni (HCB)

13.454

Beta HCH

14.246

Lindan

14.557

Heptaklor

18.032

p-p·-DDE

24.908

o-p- DDE

25.206

DDD

26.422

DDT

27.643

7.3.2 Metoda EPA 8270
Mostrat u përgatitën për analizë në kromatografi të gaztë/masë spektrometër (GC/MS) sipas
metodës EPA 3500 dhe aty ku ishte e nevojshme sipas metodës së pastrimit të mostrës EPA
3600. Procedura e punës së ekstraktimit është e njëjtë me atë të përshkruar mësipër për OCP.
Në tabelat 7.10 dhe 7.11 paraqiten përkatësisht kushtet e punës së aparatit GC/MS dhe kohët
e retensionit për PCB.
Tabela 7.10

Kushtet e aparatit GC/MS QP 2010 plus për përcaktimin e PCB me LLE.
Parametri

Vlera

Temperatura injektimit

300oC

Mënyra injektimit

Splitless

Koha kampionimit

1 min

Mënyra e kontrollit të rrjedhjes

Shpejtësi lineare

Presioni

101.2 kPa

Shpejtësia lineare

43.2 cm/s
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Split ratio (raporti ndarjes)

60

Temperature e kolonës së furrës

100oC (1 min koha e mbajtjes) →30 oC/min në 180 oC
(2 min koha e mbajtjes) →10 oC/min në 300oC (2 min
koha e mbajtjes)

Prurja

1.35 ml/min

Presioni i injektimit

210 kPa (koha 1 min), prurja 3.19 ml/min

Kolona

Supelco SLB 5ms, 30m x id 0.25mm x 0.25µm

Kushtet e MS
Temperatura e burimit të joneve

250oC

Temperature ndërfaqe

305 oC

Voltazhi dedektorit

0.15 kV

Koha limite e solventit

7 min

Prag

0

Tabela 7.11

m/z dhe kohët e retensionit për secilin PCB markues
Komponimi

mas1 (m/z)

Mas 2 (m/z)

Mas 3 (m/z)

Rt (min)

PCB 28

255.90

186.00

257.90

9.049

PCB 52

291.90

220.00

189/90

9.740

PCB 101

325.90

323.90

255.90

11.463

PCB 118

325.80

323.90

253.990

12.686

PCB 153

359.80

361.80

289.90

13.087

PCB 138

359.80

361.80

289.90

13.600

PCB 180

393.80

395.80

323.80

14.842

7.3.3 Metoda EPA 508.1
Pesticidet u ekstraktuan duke kaluar mostër uji me vëllim 500 ml në kolonën e kondicionuar,
me përmbajtje të një matrice të ngurtë inorganike e lidhur kimikisht me fazën organike të
C18 (ekstraktimi lëng-ngurtë ose LSE). Analitët u eluuan nga kolona e LSE me një sasi të
vogël etilacetati dhe diklormetani, e më tej ky eluat u përqëndrua nga avullimi i solventëve.
Komponentët e mostrës u ndanë, u identifikuan dhe u matën nga injektimi i një sasie në
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mikrolitër të ekstraktit në një kolonë kapilare silici me rezolucion të lartë në sistemin
kromatografi e gaztë/ masë spektrometër.
Kolona e ekstraktimit lëng-ngurtë (LSE): janë të paketuara me 1gram silicë, me sipërfaqe të
modifikuar nga lidhjet kimike të grupeve oktadecil (C18). Paketimi ka shpërndarje në
madhësi të vogla dhe nuk lejon kalimin e komponimeve organike nën diklormetan. 500 ml
ujë kalon në kolonë në të paktën 1 orë në prani të vakumit 13 cm Hg.
Në figurën 7.4 paraqitet aparati përdorur për përgatitjen e mostrës për përcaktim të OCP-ve.

Figura 7.4

Aparati për përgatitjen e mostrës për përcaktimin e OCP dhe PCB me LSE.

U eluua çdo kolonë me 5 ml alikuotë të acetatit të etilit dhe më pas u shtua 5 ml diklormetan.
U la kolona të thahej pas çdo shpëlarje dhe më pas u eluua me 10 ml alikuotë metanoli. U
shtua në kolonë 10 ml ujë i pastër dhe u eluua dhe përpara se të niste të pikonte në kolonën e
paketuar të LSE u shtua mostra në rezervuarin e solventit.
U hodh 500 ml mostër në një hinkë ndarëse 2 litërshe të pajisur me rubinet, u shtua 5 ml
metanol dhe standartet e brendshëm (PCB 29 dhe PCB 198) dhe u përzjenë mirë. U rregullua
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pH i mostrës (që duhet të jetë më i vogël se 2) duke shtuar HCl 6 N. Për ta arritur këtë vlerë u
shtua të paktën 4 ml acid HCl.
Tharja e mostrës në kolonë u bë me kujdes që të mos tejmbushej kolona. Materiali i paketuar
u mbajt i zhytur në ujë gjatë gjithë kohës. Pasi mostra kaloi e gjitha në kolonën e LSE, u
kalua azot në kolonë për 10 minuta.
U trasferua rezervuari i solventit me vëllim 125 ml dhe kolona LSE (figura 7.4 A) në aparatin
eluuimit (figura 7.4 B). I njëjti rezervuar u përdor në të dyja aparatet. U shpëla brenda hinka
ndarëse dhe ena e mostrës me 5 ml acetat etili, u eluua kolona me të dhe u mblodh në tub. U
shpëla brenda hinka ndarëse dhe ena e mostrës me 5 ml diklormetani, u eluua kolona me të
dhe u mblodh fraksioni në të njejtin tub. Sasia e vogël e ujit të mbetur nga kontenieri mostrës
dhe kolona LSE formuan një shtresë të papërzieshme me eluuatin. U kalua eluati në kolonën
e thatë e cila ishte e paketuar me 5-7gram sulfat natriumi anhidër dhe u grumbullua në një tub
të dytë. U la sulfati i natriumit më 2 ml diklormetan dhe u grumbullua në të njejtin tub të
dytë. Ekstrakti u përqendrua në rrymë azoti në vëllim 0.5 ml. Tretësira u përqëndrua deri në
vëllimi 0.5 ml sepse për të evituar humbjen e analitëve.
U injektua në GC 1 µl e mostrës së përgatitur.
Kushtet e aparatit GC/ECD QP 2010 plus për përcaktimin e OCP-ve me LSE janë të njëjtë
me ato të paraqitura në tabelën 7.8.
7.3.4 Metoda EPA 525.1
PCB dhe standartët e brëndshëm u ekstraktuan duke e kaluar mostrën e ujit me vëllim 500 ml
në kolonën e kondicionuar, me përmbajtje të një matrice të ngurtë inorganike silici të lidhur
kimikisht me fazën organike të C18. Komponimet organike (PCB) u eluuan nga kolona e
LSE me një sasi të vogël diklormetani dhe u përqëndruan nga avullimi i solventëve.
Komponentët e mostrës u ndanë, u identifikuan dhe u matën nga injektimi i një alikuote të
ekstraktit të përqëndruar të diklormetanit në një kolonë kapilare silici me rezolucion të lartë
në sistemin kromatografi e gaztë/ masë spektrometër.
Komponimet e eluuara nga kolona e GC u identifikuan nga krahasimi i masë spektrave të
matur dhe kohëve të retensionit të analitëve të spektrave referues dhe kohëve të retensionit në
database. Spektrat referencë dhe kohët e retensionit për analitët u morrën nga matjet e
standartëve kalibrues në të njëjtat kushte të përdorura për matjet e mostrave. Përqëndrimi i
çdo komponimi të identifikuar u llogarit duke krahasuar përgjigjen e masë spektrometrit
sasinë e joneve të prodhuar nga komponimi nw studim në masë spektrometer me sasinë e
joneve të prodhuar nga një komponim që është përdorur si standart i brendshëm.
U hodh 500 ml mostër në hinkën ndarëse 2 litërshe me rubinet, u shtua 5 ml metanol dhe
standartet e brendshëm (PCB 29 dhe PCB 198) dhe u përzje. pH i mostrës u ruajt rreth 2.
Në çdo kolonë u hodhën dy alikuota me 10 ml diklormetan, më pas u shtua 10 ml metanol, u
la të thahet pas çdo hedhje tretësirash. Këto solvent u kaluan direkt në rezervuarin e
solventëve siç tregohet ne figurë 7.4 A. U shtua 10 ml reagent në rezervuar, por përpara se
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niveli i reagentit të fillonte të pikonte në kolonën e paketuar të LSE, u hap rubineti i hinkës
ndarëse dhe u shtua mostra e ujit në rezervuarin e solventit. Rubineti u mbyll kur ishte
mbushur sasia e duhur e mostrës në rezervuar.
Rubineti u hap periodikisht dhe u tha një porcion i mostrës së ujit në rezervuar. Mostra e ujit
u tha në kolonë dhe nga dalja në balonë. Materiali i paketuar u mbajt i zhytur në ujë gjatë
gjithë kohës. Pasi mostra kaloi në kolonën e LSE, u shpëla hinka ndarëse dhe kolona me 10
ml ujë dhe u kalua rrymë ajri për 10 minuta.
U trasferuan rezervuari i solventit me vëllim 125 ml dhe kolona LSE (figura 7.4 A) për në
aparatin e eluuimit (figura 7.4 B). Kjo sasi solventi u përdor për të dy aparatet. U la hinka
ndarëse 2 L me diklormetani dhe u grumbullua tretësira. U mbyll rubineti në hinkën ndarëse
me vëllim 100 ml të aparatit për eluuimin, u shtua tretësira e grumbulluar në rezervuar dhe
diklormetan deri në vëllimin 5 ml dhe u eluua kolona LSE.Kolona LSE u eluua sërisht me 5
ml diklormetani (10 ml total). Për eluuim u përdor azot në presion të lehtë pozitiv. Sasi të
vogla të mbetjeve të ujit nga kolona e LSE formuan një shtresë të papërziershmeme të
diklormetanit në hinkën ndarëse. U hap rubineti dhe u la të kalonte kloruri i metilit në
kolonën tharëse të paketuar me sulfat natriumi anhidër dhe në vialen grumbulluese. Nuk u
lejua të kalonte shtresa e ujit në kolonën e thatë. U largua hinka ndarëse me vëllim 100 ml
dhe u la kolona tharëse me 2 ml diklormetan. Kjo u shtua në ekstrakt. Ekstrakti u përqendrua
në avuj azoti në vëllimin 0.5 ml. Tretësira u përqëndrua deri në vëllimi 0.5 ml për të evituar
humbjen e analitëve.
U injektua në GC 1 µl e mostrës së pregatitur. Kushtet e aparatit GC/MS QP 2010 plus për
përcaktimin e PCB me LSE janë të njëta me ato të paraqitura në tabelën 7.10.

7.4

Paraqitja e rezultateve dhe përpunimi statistikor

Llogaritja e përqëndrimeve të ndotësve në mostra bazohet në krahasimin e kromatogramave
të mostrave me ato të përzierjeve standarte të ndotësve të injektuar në kushte të njëjta
kromatografike dhe në të njëjtën ditë. Parametri bazë i llogaritjes është Faktori i përgjigjes
(“Respons Factor”) RF i cili llogaritet sipas formules:
RF = sasia e komponimit / sipërfaqia e pikut
Në të njëjtën mënyrë llogaritet faktori i përgjigjes për standartin e brendshëm (TCB) në
përzierjen standarte.
RFst.bren = sasi e st.brenshëm /sipërfaqia e pikut
Në kromatogramën e përzierjes standarte llogariten vlerat e RF-ve për të gjithë ndotësit. Mbi
këtë bazë llogariten kofiçentët K për secilin prej tyre sipas barazimit:
K = RF/RFst.bren
Vlerat e konstanteve K të ndotësve të llogaritur si më sipër shërbejnë për të llogaritur
përqëndrimet në mostër. Përqëndrimi i standartit të brendshëm në mostrën e panjohur njihet
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sepse është hedhur në fillim të analizës. Duke njohur K për të gjithë komponentët dhe për
standartin e brendshëm në mostrën e panjohur, përqëndrimet e komponimeve në mostër
llogariten kështu:
Sasia e komp = Sip.pikut x Kkomp x RFst.bre
Përqëndrimi i komponimeve del me të njëjtën njësi të standartit të brendshëm. Ndërtohet në
fund kurba e kalibrimit që tregon varësinë e sipërfaqes ndaj përqëndrimit dhe llogaritet
përqëndrimi i mostrës së panjohur. Në fund u krahasua përqëndrimi i llogaritur me anë të
kurbës (me standart të jashtëm) dhe ai i llogaritur duke përdorur standartin e brendshshëm.
Rezultatet e analitëve të detektuar u shprehën në nanogram/litër.
Për përpunimin dhe paraqitjen e rezultateve u përdor programi Microsoft Excel 2010.
Përpunimi statistikor u realizua me analizën multifaktoriale Cluster (Minitab 18).
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KAPITULLI 8
REZULTATET DHE DISKUTIMI I TYRE

8.1 Substancat të zgjedhura për studim
Në këtë studim u zgjodhën të analizohen një pjesë e ndotësve organikë të qëndrueshëm të
Konventës së Stokolmit e cila është një traktat ndërkombëtar në kuadër të mbrojtjes së
shëndetit të njeriut dhe mjedisit.
HCB, Lindani dhe PCB-të kanë përhapje më masive qoftë për shkak të përdorimit të tyre
qoftë për shkak të vetisë së tyre për të qarkulluar në ajër, tokë e ujë për dekada të tëra, gjë që
kontribuon në ri-emisionit nga burimet dytësore. (CLRTAP., 2016)
HCB, HCH dhe Heptaklori janë identifikuar si substanca prioritare të rrezikshme nga
Direktiva në Kuadër të Ujrave (Aneksi X i WFD 2000/60/EC) gjë që tregon se ndotja prej
tyre përbën problem me rëndësi për ujrat në shtetet e Evropës. Për këtë arsye përbëjnë objekt
të kontrollit për ndalimin e shkarkimeve. (Artikulli 16.6 i WFD)
DDT në fakt nuk përdoret në Shqipëri prej 25 vitesh. Megjithatë DDT është përdorur për një
periudhë 20 vjeçare deri në vitin 1970 por dhe më pas u ruajt e depozituar një rezervë prej 2030 t nga Ministria e Shëndetësisë për luftimin e rasteve apo epidemive eventuale. Kjo sasi u
largua pas vitit 2006, por mundësia e kontaminimit të mjedisit në zonat e depozitimit mbetet
e lartë.
Lindani është përdorur për trajtimin e zgjebes dhe parazitëve deri në vitin 1985 por
gjysmëjeta e tij në mjedis zgjat disa dekada.
Heptaklori është insekticid që është përdorur për mbrojtjen e disa kulturave (sidomos
pambukut) nga dëmtues si termitet, karkalecat, milingonat, si dhe kundër mushkonjave për të
kontrolluar malarien.
Përdorimi i pesticideve ka qenë shumë i rëndësishëm për bujqësinë në vendin tonë në kohën e
kolektivizimit. Fillimisht janë përdorur produkte të importuara por më pas disa prej tyre si
DDT, Heptaklori, Aldrini, Dieldrini, Toksafeni (Melipaks), Klordani, Hekzaklorani dhe
Lindani janë prodhuar në uzina kimike në vend. Përdorimi dhe prodhimi në vend shtojnë
mundësinë e ndotjes mjedisore edhe në kohën tonë.
Në listën e konxhenerëve të PCB u zgjodhën 7 PCB markuese. Laboratorë të ndryshëm
përdorin lista të ndryshme konxhenerëve të PCB. Grupimi i tyre përcaktohen sipas interest që
kanë organizatat apo agjensi të ndryshme, p.sh: 7 indikator PCB (markues) (Evropian)
përfshijnë 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 tregojnë prezencën ose mungesën e PCB; 12
konxhenerë më toksikë sipas WHO 7,81, 126, 169; 105,114,118,123, 156, 157,167, 189;
18
konxherëve
Organizata
Kombëtare
për
Oqeanet
dhe
Atmosferën
8,18,28,52,44,66,101,118,153,105,138,187,128,180,170,195,206,209; 36 konxhenerë PCB
Qendra për Kontrolin e Sëmundjeve (konxhenerë të gjetur në mostra
biologjike)(18,28,44,49,52,66,74,87,99,101,105,110,118,128,138,146,149,151,153,156,157,1
67,170,172,177,178,180,183,187,189,194,195,196,199,206,209);
159
konxhenerë
të
kuantifikuar në përzjerje Aroclor (Frame et al., 1979) ku lista përfshin konxhenerët kooplanar
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që nuk ndodhen në përzjerje Aroclor. PCB-të nuk janë prodhuar kurrë në Shqipëri por ato
janë përdorur nga industria për prodhimin e lëngjeve dielektrike (vajrave) për trasformatorët
dhe kondesatorët. Inventari i trasformatorëve ne vitin 2006 vetëm për HEC-et e Fierzës,
Komanit dhe Vaut të Dejës numëron 10 trasformatorë me sasi totale prej 191 900 L vaj, 5 me
146 500 L dhe 9 me 196 460 L.
Pas vitit 1990 pesticidet organike të qëndrueshme (Hekzaklorbenzeni, DDT, Klordane,
Heptaklor, Aldrin, Dieldrin, Endrin, dhe Toksafen) janë manaxhuar me kujdes. Autoritetet
përgjegjëse kanë punuar sistematikisht për ndalimin e importimit të këtyre substancave. Në
këtë frymë u përmirësua legjislacioni për përdorimin e produkteve për mbrojtjen e bimëve
dhe u ngrit Komisioni për Rregjistrimin e Pesticideve. Ky komision, bazuar në rekomandimet
ndërkombëtare, ka punuar për ndalimin e përdorimit të POP në bujqësi. Zyrtarisht në dekadën
e fundit nuk është raportuar asnjë rast përdorimi i POP dhe Komisioni i Rregjistrimit të
Pesticideve nuk ka rregjistruar dhe as ka lejuar importimin e të tilla produkteve. Plani
Kombëtar për Reduktimin dhe Depozitimin e POP rekomandon një plan për monitorimin e
këtyre pesticideve, kryesisht në ish vendet e depozitimit të tyre dhe zonat rreth e qark, në tokë
dhe në ujë, dhe në raste të veçanta tek kafshët shtëpijake dhe njerëzit. (National
Implementation Plan for Reduction and Disposal of Persistent Organic Pollutants, 2006)
Tabela 8.1:

Përdorimi i pesticideve në Shqipëri për periudhën 1988 - 2000 (NIPRDPOP, 2006)

Pesticidet

Vitet

1988

1991

1992

1993

1994

1995

2000

Ton

16.500

1.585

1.700

790

740

520

88

a.i./ha

2.0

0.68

0.73

0.34

0.32

0.22

0.04

8.2 Zgjedhja e pikave të kampionimit
Pikat e kampionimit u zgjodhën duke u bazuar në karakteristikat gjeografike, densitetin e
popullsisë dhe rëndësinë e aktivitetit njerëzor në pellgut ujëmbledhës së sistemit Drin – Buna.
Zgjodhëm nga një pikë kampionimi përfaqësuese për dy degët burimore të Drinit
(përkatësisht Zall Reçin për Drinin e Bardhë dhe Morinën për Drinin e Zi), nga një pikë për
seicilin liqen artificial pas digave përkatëse (Fierzë, Koman dhe Vau i Dejës), një pikë në
afërsi të qytetit të Shkodrës dhe bashkimit të Drinit me Bunën (Ura e Bahçallëkut), një pikë
në rrjedhën e poshtme të Drinit që është dega e vogël fundore e sistemit (Bushat) dhe tre pika
në rrjedhën e sipërme, të mesme dhe të poshtme të Bunës që është në fakt rrjedha kryesore e
këtij sistemi lumor (Zus, Dajç dhe Derdhja e Bunës). Zona e liqeneve artificiale është zona
më pak e populluar dhe ku veprimtaria njerëzore, veçanërisht ajo bujqësore është e kufizuar.
Nga ana tjetër kjo është zonë malore ku rrjedhja e ujrave sipërfaqësore është më e shpejtë dhe
rrjedhimisht shpëlarja e tokave më e shprehur. Zona rreth rrjedhës së lumit Buna është zona
më aktive bujqësore dhe me popullsi më të dendur, rrjedhimisht mundësia e ndotjes në këtë
zonë është më e madhe. Zona urbane e qytetit të Shkodrës ndonëse ka densitetin maksimal të
popullsisë ka më pak mundësi ndotjeje nga POP pasi në këtë zonë nuk kemi as veprimtari
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bujqësore të rëndësishme, as industri të mundshme ndotëse. Zona e fushës së Shkodrës
megjithatë ka qenë vend depozitimi për shumë vjet i disa prej këtyre ndotësve.

8.3

Zgjedhja e metodës së studimit

Në këtë studim u përdor metoda e ekstraktimit lëng – lëng (LLE). Kjo është metoda më
klasike dhe më e përdorur për ekstraktimet e POP nga mostrat ujore. (Barcelo D., 1993,
Fatoki O. S., dhe Awofolu R.O., 2003; Tahboub Y. R. et al., 2005). LLE është gjithashtu
teknikë bazë në shumicën e laboratorëve kimike si dhe është teknika bazë në Laboratorin e
Ekotoksikologjisë në Universitetin e Shkodrës ku u realizua përpunimi i mostrave të këtij
studimi.
Kjo teknikë përdoret:
- për të mënjanuar interferencat
- për të përqëndruar analitët prioritarë të analizës
- për të prodhuar forma të matshme të analitëve.
Ekstraktimi lëng-lëng është një teknikë e thjeshtë në përdorim dhe me kosto të ulët. Në LLE
tretësirat që përdoren janë të pastra dhe të mirë përcaktuara, kështu që ndarjet me LLE janë të
riprodhueshme. Ekstraktimi në fazë të ngurtë është gjithashtu një teknikë e rëndësishme, e

përdorshme në paratrajtimin e mostrës për analiza kromatografike. Për të vlerësuar
efikasitetin e LLE për ekstraktimin e ndotësve organikë një pjesë e këtij studimimi u fokusua
tek krahasimi i kësaj metode me LSE. Për këtë qëllim mostrat e fundit të marra u ekstraktuan
fillimisht me metodën LLE në Laboratorin e Universitetit të Shkodrës. Ekstraktet dhe vetë
mostrat u dërguan në Laboratorin CETI në Mal të Zi ku u bë analizimi i ekstrakteve tona,
ekstraktimi i pavarur me të njëjtën metodë (LLE) si dhe ekstraktimi me metodën LSE dhe më
pas analizimi me gaskromatografi me detektorë të veçantë për OCP (GC/ECD) dhe PCB
(GC/MS). Rezultatet e këtij kontrolli dolën shumë të përafërta gjë kjo që konfirmon saktësinë
e rezultateve të marra në studim nga njëra anë dhe vlefshmërinë e metodës së ekstraktimit
LLE për vlerësimin e përqëndrimit të këtyre ndotësve në ujë, nga ana tjetër.
Për identifikimin e analitëve në këtë studim u përdor gaz kromatografia. Gaz kromatografia
është metoda e zgjedhur për analizat e pesticideve dhe PCB-ve sepse ka ndjeshmëri dhe
selektivitet të shkëlqyer që sigurohet nga shumëllojshmëria e detektorëve të specializuar që
ekzistojnë. (Aue W.A., 1975; Willard H.H., et al., 1988; Cochrane W.P.dhe Greenhalgh R.,
1976) Përparësitë e GC janë shpejtësia e analizës, mundësia e automatizimit, mostra shumë e
vogël (e rendit μl ose μg), rezolucioni dhe kufiri i besueshmërisë i lartë, detektorët shumë të
ndjeshëm deri në nivel ppm ose ppb, vlerësimi i sasior me saktësi të lartë si dhe fakti që
aparaturat janë të lira dhe të thjeshta. Kromatografia në këtë studim u realizua me kolona
kapilare, detektor me kapje elektronesh (ECD), injektim “split” dhe si gaz bartës dhe makeup u përdor azoti. Në kolonat kapilare ekulibrat arrihen më shpejt, ndikimi i shtjellave është i
vogël, efikasiteti i ndarjes është shumë i lartë dhe sasia e mostrës që futet është e vogël.
Detektori ECD ka ndjeshmëri të lartë ndaj komponimeve elektronmarrëse siç janë
komponimet halogjen-organike. Injektimi “split” është i lehtë për tu përdorur, ka dizenjim të
thjeshtë, jep banda të ngushta në kolonë, mbron kolonën nga komponentët jo avullues dhe
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është lehtësisht i automatizueshëm. (E.Marku, 2008) Azoti, që përdorëm si gaz bartës dhe
make-up, jep ndarje efikase të komponentëve, shpejtësi lineare optimale dhe trasportim të
mostrës pa bashkëvepruar më të. Ky gaz është i lirë dhe lehtësisht i disponueshëm.
www.chromacademy.com
Këto elemente vërtetojnë metodën e ekstraktimit LLE dhe analizën me GC/ECD si efikase
dhe efiçente për realizimin e monitorimit të ndotësve organikë të qëndrueshëm në ujë.

8.4

Përqëndrimi i ndotësve organikë të qëndrueshëm në çdo mostër

Siç u përmend më lartë, në këtë studim janë marrë nga 5 mostra uji në 10 pika kampionimi,
pra në total janë marrë 50 mostra për vlerësim. Në tabelën 8.2, 8.3 dhe 8.4 paraqiten
përqëndrimet e pesticideve klororganike (OCP) sipas renditjes së periudhës kur janë marrë
mostrat.
Tabela 8.2

Rezultatet e përqëndrimeve të marra për OCP (ng/l) në vitin 2013

HCB
Lindan
Heptaklor
DDE-2,4
DDE-4,4
DDD
DDT

Derdhja e
Bunës

Bushat

Ura e
Baçallëkut

Vau Dejës

Koman

Fierzë

Morinë

Dajç

β- HCH

Zus

α- HCH

Zall Reç

Substanca
ng/l

Mostra Nr.

Pika e kampionimit

1

136

83

22

73

133

55

98

282

103

68

2

77

70

7

38

58

43

88

215

82

26

1

330

75

24

154

271

159

386

345

183

138

2

253

55

46

46

219

104

353

298

131

57

1

2017

1234

93

1198

1521

474

1287

742

1297

1088

2

1880

1058

67

1074

1144

397

1116

630

1253

822

1

383

49

198

88

133

92

73

115

699

572

2

247

38

141

51

123

85

64

111

649

290

1

273

72

67

113

18

49

134

375

301

99

2

236

40

48

68

176

37

73

356

123

68

1

94

23

55

27

27

78

34

46

71

52

2

58

4

34

8

19

68

10

42

42

35

1

75

44

84

32

30

135

71

59

54

44

2

58

27

˂lod

12

28

89

59

50

30

26

1

60

32

20

22

22

114

5

52

46

35

2

49

9

5

18

16

67

3

36

33

33

1

39

18

23

18

24

142

53

38

51

21

2

29

4

˂lod

7

13

110

28

35

12

13

Rezultatet e përqëndrimeve të vitit 2013 për pesticidet klororganike në muajt qershor – tetor,
tregojnë se ndotësit dominues janë β-HCH, HCB, lindani dhe heptaklori. Substanca që ka
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rezultate tejet të larta është HCB me përqëndrime 67 ng/l dhe 2017 ng/l. DDT dhe metabolitët
e tij rezultojnë në përqëndrime të ulta, me variacion të përqëndrimit nga 2 ng/l deri në 114
ng/l. Zonat që kanë ndotje më të lartë janë Bushati, Zall Reçi, Vau i Dejës, Ura e Bahçallëkut
dhe Zusi.
Tabela 8.3

Rezultatet e përqëndrimeve të marra për OCP (ng/l) në vitin 2014.

Derdhja e Bunës

Dajç

Zus

Bushat

Ura e Baçallëkut

Vau Dejës

Koman

Fierzë

Morinë

ng/l

Zall Reç

Substanca

Mostra Nr.

Pika e kampionimit

α- HCH

3

47

21

51

32

222

59

71

65

44

27

β- HCH

3

66

11

42

15

287

145

50

128

42

17

HCB

3

284

13

<Lod

58

2770

254

1403

1712

1344

376

Lindan

3

339

322

298

230

632

102

332

537

282

305

Heptaklor

3

57

11

22

16

389

63

215

185

116

28

DDE-2.4

3

28

29

40

20

74

84

38

71

78

27

DDE-4.4

3

12

7

15

4

91

124

27

66

24

3

DDD

3

14

16

26

3

71

44

24

53

20

0

DDT

3

3

9

31

3

29

42

17

28

10

0

Rezultatet e përqëndrimeve të vitit të dytë të studimit, në muajin prill, për pesticidet
klororganike tregojnë se kemi tejkalim të normave të EU për β-HCH në zonat Vau Dejës, Ura
e Bahçallëkut dhe Zus. HCB dominon në të gjitha pikat përveç pikave të kampionimit të
Morinë, Fierzë dhe Koman. Lindani i tejkalon këto norma të EU në të gjitha pikat e
kampionimit me interval të përqëndrimit nga 102 ng/l deri në 632 ng/l. Kjo mund të lidhet me
aplikimin në bujqësi të pesticideve në këtë periudhë të vitit. Heptaklori rezulton me vlera të
përqëndrimeve nga 11 ng/l deri në 389 ng/l. Vlerat e larta janë marrë në zonat e Vaut të
Dejës, Bushatit, Zusit dhe Dajçit. α-HCH paraqet vlera të larta vetëm në Vaun e Dejës, ndërsa
në pikat e tjera paraqet vlera të ulta. DDT dhe metabolitët variojnë me përqëndrime nga 3
ng/l deri në 124 ng/l. Vlera e vetme mbi normën për DDE-4.4 është në Urën e Bahçallëkut.
Për vitin e tretë të studimit rezultatet e përqëndrimeve të pesticideve klororganike paraqesin
po të njëjtin trend për substancat β-HCH, HCB, lindan dhe heptaklor në zonat Zall Reç, Ura e
Bahçallëkut, Vau Dejës, Zus, Bushat. α-HCH paraqet vlera të larta të përqëndimeve nga 113
ng/l deri në 173 ng/l në zonat e Zall Reçit, Vaut të Dejës dhe Zusit ndërsa në pikat e tjera
paraqet përqëndrime të ulta. β-HCH varion me përqëndrime nga 18 ng/l deri në 272 ng/l,
HCB varion nga 22 ng/l deri në 2261 ng/l, ndërsa lindani 88 ng/l deri në 484 ng/l dhe
heptaklori 27 ng/l deri në 326 ng/l. DDT dhe metabolitët variojnë me përqëndrime nga 2 ng/l
deri në 101 ng/l. Vlera e vetme mbi normën e EU për DDT është në Urën e Bahçallëkut.

70

Dano E. (2017): Përcaktimi i ndotësve organikë të qëndrueshëm në lumin Drin
Rrezulatet e përqëndrimeve të marra për OCP (ng/l) në vitin 2015

Tabela 8.4

Heptaklor

DDE-2.4

DDE-4.4

DDD

DDT

30

173

52

87

166

54

40

5

113

70

27

59

149

62

80

147

49

37

4

174

62

18

42

272

103

102

232

88

56

5

160

87

40

79

240

142

157

217

111

50

4

836

1037

22

373

1895

373

1332

1258

897

551

5

747

831

52

367

2261

357

1245

1140

1733

513

4

188

88

186

156

293

104

285

248

484

276

5

337

169

331

126

251

91

335

238

473

499

4

169

75

44

39

257

44

148

166

173

55

5

205

122

27

48

324

67

175

326

156

48

4

25

8

11

10

39

84

37

61

69

28

5

59

29

45

18

42

77

29

54

75

33

4

13

5

4

5

53

83

40

52

28

32

5

51

31

18

9

78

79

57

48

39

21

4

9

8

9

1

39

59

15

50

26

17

5

27

32

33

8

56

82

20

47

25

13

4

3

4

7

2

20

61

21

30

19

11

5

16

19

37

15

33

101

36

34

23

7

Derdhja e Bunës

36

Dajç

93

Zus

151

Bushat

4

Morinë

Ura e Baçallëkut

Lindan

Vau Dejës

HCB

Koman

β- HCH

Fierzë

α- HCH

Zall Reç

Substanca
ng/l

Mostra Nr.

Pika e kampionimit

Grupi i dytë i ndotësve të marrë në studim përbëhet nga PCB markuese. Studimi për këto
përfshin tre mostra të marra në periudhën 2014 – 2015 në seicilën prej 10 pikave të
kampionimit. Në tabelën 8.5 dhe 8.6 paraqiten rezultatet e përqëndrimeve për nivelin e
ndotjes nga bifenilet e polikloruara (PCB) markuese në secilën mostër dhe pikë kampionimi.
Në vitin e parë u vunë re nivele shumë të ulëta të përqëndrimit për bifenilet e polikloruara në
zonat në studim. Disa PCB ishin nën limitin e detektimit. PCB 180 dhe PCB 52 nuk u
detektuan në asnjë stacion. Zonat Bushat, Vau Dejës, Dajç, Bahçallëk dhe Zus paraqesin
përmbajtje më të lartë të PCB 28 dhe PCB 118 krahasuar me PCB e tjera, por jo mbi normat e
lejuara sipas Bashkimit Evropian. Edhe vitin e dytë, edhe pse nën normat e Bashkimit
Evropian, sërisht komponimet PCB 28 dhe PCB 101 kishin përqëndrime më të larta sesa PCB
e tjera në studim. Për PCB 28 vlerat e përqëndrimeve variojnë nga 8 ng/l deri në 283 ng/l
ndërsa për PCB 101 përqëndrimet variojnë nga 6 ng/l deri në 172 ng/l. PCB 118, PCB153
dhe PCB 38 variojnë me përqëndrime nga 2 ng/l deri në 25 ng/l. Edhe në mostrat e marra në
këtë vit PCB 52 dhe PCB180 ishin nën limitin e detektimit.
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Rezulatet e përqëndrimeve të marra për PCB markuese (ng/l) në vitin 2014.

Tabela 8.5

17

81

60

84

50

76

52

101

1

˂Lod

11

15

17

44

8

104

7

13

18

118

1

5

7

11

10

13

7

6

6

4

5

153

1

4

˂Lod

11

3

11

5

5

14

10

16

138

1

4

˂Lod

˂Lod

˂Lod

12

2

3

7

6

10

180

1

˂Lod

˂Lod

˂Lod

˂Lod

˂Lod

˂Lod

˂Lod

˂Lod

˂Lod

˂Lod

52

1

˂Lod

˂Lod

˂Lod

˂Lod

˂Lod

˂Lod

˂Lod

˂Lod

˂Lod

˂Lod

153

52

Dajç

Zus

20

32

83

204

174

283

81

71

3

55

8

16

26

75

144

157

107

79

19

2

6

20

31

28

66

168

169

91

9

28

3

6

11

18

25

56

172

157

66

25

13

2

9

13

18

16

18

17

10

22

7

6

3

7

10

16

12

13

10

5

12

3

4

2

7

5

12

4

27

15

11

12

12

25

3

6

4

9

4

17

17

5

8

10

10

2

4

4

8

3

24

13

8

3

5

15

3

3

2

8

˂Lod

15

10

2

7

8

9

2

˂Lod

˂Lod

˂Lod

˂Lod

˂Lod

˂Lod

˂Lod

˂Lod

˂Lod

˂Lod

3

˂Lod

˂Lod

˂Lod

˂Lod

˂Lod

˂Lod

˂Lod

˂Lod

˂Lod

˂Lod

2

˂Lod

˂Lod

˂Lod

˂Lod

˂Lod

˂Lod

˂Lod

˂Lod

˂Lod

˂Lod

3

˂Lod

˂Lod

˂Lod

˂Lod

˂Lod

˂Lod

˂Lod

˂Lod

˂Lod

˂Lod

Dajç

Fierzë

Koman

72

Derdhja e
Bunës

8

Vau Dejës

72

138

180

Ura e

Koman

Fierzë

Morinë

Zus

118

Bushat

101

Ura e
Baçallëkut

28

2

Morinë

ng/l

Pika e kampionimit

Zall Reç

PCB

Rezulatet e përqëndrimeve të marra për PCB markuese (ng/l) në vitin 2015.
Mostra Nr.

Tabela 8.6

Bunës

6

Derdhja e

˂Lod

Bushat

42

Baçallëkut

1

Vau Dejës

28

PCB

Zall Reç

ng/l

Mostra Nr.

Pika e kampionimit
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Në përpunimin e rezultateve në paragrafët në vazhdim, PCB 180 dhe PCB 51 që kanë
rezultuar në çdo mostër nën limitin e detektimit nuk janë marrë parasysh. Për PCB e tjera
përqëndrimi për mostrat nën limitin e detektimit është konsideruar zero gjatë llogaritjeve të
përqëndrimeve për lehtësi krahasimi.

8.5

Përqëndrimi mesatar i ndotësve në pika të ndryshme të rrjedhës së lumenjve

Një nga objektivat e studimit ishte krahasimi i përqëndrimit mesatar të pesticideve, si tregues
më i besueshëm sesa përqëndrimi individual në çdo mostër veç e veç.
Në tabelën 8.7 dhe grafikun në figurën 8.1 parqiten përqëndrimet mesatare për secilin
pesticid OCP në gjithë mostrave të marra në secilën pikë kampionimi. Në grafikun 8.1 dhe
bie në sy se HCB paraqet vlera shumë herë më të larta të përqëndrimeve se analitët e tjerë në
çdo pikë. Substanca tjetër që dallohet në krahasim me OCP e tjera është Lindani. Edhe ai ka
vlera të larta të përqëndrimeve, të dallueshme në disa pika. OCP e tjera kanë luhatje të vogla
nga njëra pikë në tjetrën.

Derdhja e
Bunës

Dajç

Zus

Bushat

Ura e
Baçallëkut

Vau Dejës

Koman

Fierzë

ng/l

Morinë

Substanca

Zall Reç

Tabela 8.7
Vlerat përqëndrimeve mesatare të OCP (ng/l) për secilën pikë kampionimi (me Bold
janë paraqitur vlerat mbi normat e BE).

α-HCH

104.8

67.4

28.6

46.4

147.0

54.2

84.8

175

66.4

39.6

β-HCH

196.6

58.0

34.0

67.2

257.8

130.6

209.6

244.0

111.0

63.6

1152.8

834.6

46.8

613.9

1918.2

371

1276.6

1096.4

1304.8

670.0

Lindane

298.8

133.2

230.8

130.2

286.4

94.8

217.7

249.8

517.4

388.4

Heptaklor

188.3

64

41.6

56.8

266.8

52.0

149.0

281.6

173.8

59.6

DDE-2,4

52.8

18.6

37.0

16.6

40.2

78.2

29.6

54.8

67.0

35.0

DDE-4,4

41.8

22.8

9.08

12.4

56.0

102.0

50.8

55.0

35.0

25.2

DDD

31.8

19.4

18.6

10.4

40.8

73.2

13.4

47.6

30.0

19.6

DDT

18.0

10.8

19.6

9.0

23.8

91.2

31.0

33.0

23.0

10.4

HCB
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Figura 8.1

Përqëndrimi mesatar i OCP në pika të ndryshme të sistemit ujor Drin-Buna.

Nga të gjitha mostrat e marra për këtë studim përqëndrimet e pesticidit klororganik (fungicid)
HCB varion nga 13 në 2270 ng/l me vlerë mesatare 928.52 ng/l, ose mbi 9 herë më të lartë se
norma e Bashkimit Evropian për HCB që për ujërat sipërfqësore është nën 100 ng/l.
Këto rezultate korespondojnë me informacionin që japin hartat e paraqitura Figurat 8.2 dhe
8.3 të botuara nga Meteorological Synthesizing Centre - East (MSC-E), të cilat tregojnë se
zonat ku kalon lumi Drin në Shqipëri janë edhe zonat me emetim më të lartë të HCB, si në
total edhe në ujra.

Figura 8.2

Depozitimi total vjetor i HCB në Shqipëri për vitin 2014
(burimi: http://www.msceast.org/index.php/albania)
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Figura 8.3

Depozitimi total vjetor i HCB në ujë në Shqipëri për vitin 2014
(burimi: http://wwwceast.org/index.php/albania)

Edhe pse HCB nuk është përdorur prej shumë vitesh si pesticid ai sërish emetohet ne mjedis
si komponent (papastërti) i shumë pesticideve të tjerë që vazhdojnë të aplikohen (Holoubek et
al., 1993; Anexfeld F. et al.,1991) dhe vitet e fundit, siç tregon edhe Profili Kombëtar i
Menaxhimit të Kimikateve në Shqipëri, është shtuar përdorimi i pesticideve që mund të
përmbajnë si mbetje edhe HCB. (Tabela 8.8)
Tabela 8.8
Vitet
Pesticide
(ton)

Përdorimi i pesticideve në buqësi 2001–2009 (burimi: Profili Kombëtar i Menaxhimit
të Kimikateve në Shqipëri, 2012).
2001
45

2002
193

2003
222

2005
183.4

2006
283.7

2007
226.7

2008
232.3

2009
293.6

Sipas MSC-E Shqipëria është vendi me emetim më të lartë HCB në rajon. Kjo gjë vihet re
edhe në figurën 8.4 ku Shqipëria është përgjegjëse për 36.3% të depozitimit antropogjenik.

Figura 8.4

Depozitimi total antropogjenik i HCB në rajon në vitin 2014. (burimi:
http://www.msceast.org/index.php/albania)
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Sipas UNEP (2006) dhe LRTAP (2013), burime të tjera të mundshme të emetimit të HCB
përveç përdorimit në bujqësi janë:
- Djegiet (Ndotjet nga diegiet e pakontrolluara, djegiet jo të plota),
- Trasporti rrugor,
- Prodhimi dhe shpërndarja e energjisë,
- Industria Kimike, (Prodhimi i solventëve dhe tretësirave, etj)
- Përpunimi sekondar i aluminit
(European Union emission inventory report 1990–2011 under the UNECE Convention on
Long-range Transboundary Air Pollution)
Në zonat ku kalojnë lumenjtë Drin dhe Buna nuk kemi të dhëna për praninë e industrive të
këtyre llojeve, por mund të kenë ndikim impiantet e djegies.
Një faktor tjetër me rëndësi që ndikon në përqëndrimin aktual të HCB në mjedis është edhe
gjysmë jeta e gjatë e degradimit të tij në ujë prej 6.3 vjetësh (Wania F. dhe Mackay D., 1995)
që do të thotë se mbetjet që ne gjejmë sot mund të lidhen me shkarkime para shumë vitesh.
Substanca tjetër me nivele më të larta përqëndrimi në mostrat e këtij studimi është pesticidi
klororganik (insekticidi) Lindan, rezultatet e të cilit variojnë me përqëndrime nga 38 në 699
ng/l me vlerë mesatare 254.76 ng/l. Në grafikun në figurën 8.5 paraqiten përqëndrimet
mesatare të α-HCH, β-HCH dhe lindanit. Sipas normave të Bashkimit Evropian përqëndrimi i
Lindanit në ujërat sipërfaqësore duhet të jetë nën 100 ng/l.

Figura 8.5

Përqëndrimi mesatar i α-HCH, β-HCH dhe Lindanit në pikat e kampionimit.

Lindani emetohet ende në mjedis nga burime të ndryshme. (http://chm.pops.int) Burimet
kryesore të HCH janë proceset industriale dhe solventet me përmbajtje të tyre. Lindani dhe
izomerët e tjerë të HCH (α-HCH, β-HCH dhe δ-HCH) janë relativisht të qëndrueshëm në ujë.
Gjysmë jeta e degradimit të tyre në ujrat sipërfaqësore është 4.7 vjet. (Strand A. and Hov O.,
1996) Për më tepër Lindani përdoret ende për kontrollin e morrave dhe zgjebes.
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(http://chm.pops.int) Në rregjistrin kombëtar të shkarkimit dhe transferimit të ndotësve të vitit
2006 pragu i shkarkimit të Lindanit ka qenë 1 kg/vit në ujë, në ajër dhe në tokë. (Regjistrat e
Shkarkimit dhe Transferimit të Ndotësve, 2006) Në tabelën 8.9 jepen të dhëna për emetimet e
Lindanit në Shqipëri në përiudhën 1982 – 1990. (Anexfeld et al., 1991, Van der Hout K.D.
(Ed.) 1994 dhe Baart A. et al., 1995)
Tabela 8.9

Emetimi i Lindanit në Shqipëri në vitin 1982 dhe 1990

Periudha e monitorimit
1982
1990

Studimi
Anexfeld F. et al., 1991
Van der Hout K.D. (Ed.) 1994
A. Baart et al., 1995

Sasia e Lindanit e emetuar
(ton / vit)
1.015
0.9
4.6

Krahasuar me α-HCH dhe β-HCH, lindani ka tretshmëri më të madhe në ujë. Kjo shpjegon
nivelet më të larta të përqëndrimeve të lindanit në krahasim me izomerët e tjerë. Në studimin
e kryer nga Velianovska et al në vitin 2004 për liqenin e Ohrit përqëndrimi i Lindani ka
rezultuar 12- 24 ng/l. Analiza sasiore për përcaktimin e tij është kryer me ekstraktimin lënglëng dhe gazkromatograf me kapje elektonesh. (Veljanoska-Sarafiloska E. et al, 2011)
Pesticidi klororganik fungicid α-HCH rezulton me përqëndrime 7 ng/l deri 282 ng/l dhe vlerë
mesatare 81.42 ng/l. Edhe për këtë pesticid norma e lejuar i Bashkimit Evropian për ujërat
sipërfaqësore është nën 100 ng/l.
β-HCH në mostrat e marra për këtë studim rezulton me përqëndrim në vlerat nga 11 ng/l deri
në 386 ng/l dhe vlerë mesatare të përqëndrimit 137.24 ng/l, ndërkohë që vlera e lejuar sipas
normave të Bashkimit Evropian për ujërat sipërfqësore është nën 100 ng/l.
Alfa dhe beta HCH çlirohen gjatë prodhimit të Lindanit por edhe nga stoqet dhe zonat e
kontaminuara. Në Shqipëri nuk kemi industri të prodhimit të Lindanit gjithsesi norma e
shkarkimit të HCH sipas rregjistrit kombëtar të shkarkimit dhe transferimit të ndotësve të vitit
2006 ka qënë 1 kg/vit në ujë, 10 kg/vit në ajër dhe 1 kg/vit në tokë. (Regjistrat e Shkarkimit
dhe Transferimit të Ndotësve, 2006)
Përqëndrimi i Heptaklorit në mostrat e marra lëviz nga 11 ng/l në 389 ng/l me vlerë
mesatare 133.32 ng/l, pra mbi normën e Bashkimit Evropian për ujërat sipërfaqësore që duhet
të jetë nën 100 ng/L. Heptaklori bën pjesë në komponimet të cilat fillimisht janë importuar e
më pas janë prodhuar në Ndërrmarjen Kimike Durrës së bashku me disa POP të tjerë.
(National Implementation Plan for Reduction and Disposal of Persistent Organic Pollutants,
2006) Pragu i shkarkimit në ujë i heptaklorit ishte 1 kg/vit sipas rregjistrit të shkarkimit dhe
transferimit të ndotësve të vitit 2006. (Regjistrat e Shkarkimit dhe Transferimit të Ndotësve,
2006. Vlerësim i gjendjes dhe nevojave në Shqipëri) Për shkak të statusit të ndaluar në
Shqipëri nuk pritej të ketë përdorim aktual të heptaklorit. Gjysmë jeta e tij në tokë varion nga
6 muaj në tre vjet, por nivele gjurmë janë gjetur në tokë edhe 14 deri 16 vjet pas përdorimit.
Kjo shpjegon praninë e tij ende në mjedis.
Rezultatet e studimit për DDT dhe metabolitët treguan se susbstanca më e përhapur prej tyre
është DDE-4,4, që është pesticid klororganikë derivate i degradimit të DDT. Në figurën 8.6
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jepen përqëndrimet mesatare të DDT dhe metabolitëve të tij për secilën pikë kampionimi
përgjatë periudhës së studimit.
Nga matjet e kryera për këtë studim rezulton se përqëndrimi i DDE-2,4 varion nga 4 ng/l në
94 ng/l me vlerë mesatare 42.98 ng/l; për DDE-4,4 minimumi dhe maksimumi i përqëndrimit
janë përkatësisht 4ng/l dhe 135 ng/l dhe përqëndrimi mesatar 41.01 ng/l; DDD ka
përqëndrimin minimal 3 ng/l, atë maksimal 114 ng/l dhe vlerën mesatare 30.48 ng/l ndërsa
për DDT minimum dhe maksimumi janë përkatësisht 2 ng/l dhe 142 ng/l dhe vlera mesatare
26.98 ng/l. Nga rezultatet vihet re qartë se përqëndimi i DDT dhe metabolitëve në sistemin
ujor Drin dhe Buna nuk e tejkalojnë vlerën 100 ng/l që është norma e Bashkimit Evropian.

Figura 8.6

Përqëndrimi mesatar i DDE-2,4, DDE-4,4, DDD dhe DDT në pikat e kampionimit.

DDT është shumë e qëndrueshme në mjedis, e patretshme në ujë dhe akumulohet në inde
dhjamore të kafshëve. Shumë lloje kafshësh e metabolizojnë duke e trasformuar në produkt
degradimi, DDE. Për këtë arsye është më i gjendshëm si komponim në matricat mjedisore në
krahasim me DDT. Përqëndrimet e metabolitëve në studimin tonë janë më të larta krahasuar
me përqëndrimin e DDT, gjë që tregon se ka kaluar shumë kohë nga përdorimi i saj në
mjedis. Të dhënat më të hershme tregojnë se përdorimi i DDT në Shqipëri është ulur e më pas
ndaluar plotësisht. (Pacyna J.M., 1999) rrjedhimisht këto vlera të ulëta ishin të pritshme.
Tabela 8.10
Viti
Sasia (t)

Përdorimi i DDT në Shqipëri.
1970
90.00

1975
12.00

1980
6.66

1985
3.00

1990
0.00

1996
0.00

Pragu i shkarkimit i DDT në rregjistrin e shkarkimit dhe transferimit të ndotësve të vitit 2006
ka qënë 10 kg/vit në ujë, 1000 kg/vit në ajër dhe 10 kg/vit në tokë. (Regjistrat e Shkarkimit
dhe Transferimit të Ndotësve, 2006) Rezultate të ngjashme që tregojnë nivele të ulëta të
përqëndrimeve të DDT janë ato raportuar nga një studim në liqenin e Ohrit në vitin 2004, ku
ato variojnë nga 6 ng/l në Daljan dhe Sh. Naum deri në 36 ng/l në ujërat e lumit Koselska.
Analiza sasiore për përcaktimin e DDT është kryer me ekstraktimin lëng-lëng dhe
gazkromatograf me kapje elektonesh. (Veljanoska-Sarafiloska E. et al, 2011)
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Në grafikun në figurën 8.7 paraqitet shuma e përqëndrimit të DDT dhe metabolitëve të tij.
Kjo varion nga 12.10 ng/l në Koman deri në 86.15 ng/l në Urën e Bahçallëkut. Norma e
lejuar e totalit të DDT sipas EU është 100 ng/l. Në studimin tonë kjo normë nuk tejkalohet.

Figura 8.7

Përqëndrimi total i DDT dhe metabolitëve.

Në një studim të kryer në vitin 2004 për liqenin e Ohrit, përqëndrimet totale të DDT dhe
metabolitëve variojnë nga 32 ng/l në 46 ng/l. (Veljanoska-Sarafiloska E. et al, 2011)
Përqëndrimi i tyre në zonën e Urës së Bahçallëkut në studimin tonë rezulton dy herë më i
lartë sesa përqëndimi maksimal i raportuar në liqenin e Ohrit.
Nga rezultatet e marra për pesticidet klororganike është realizuar përpunimi statistikor
multifaktorial duke përdorur Analizën Cluster (Minitab 18). Në figurën 8.8 paraqitet
dendograma për pesticidet klororganike për çdo pikë kampionimi.
Siç vihet re DDE-2,4, DDE- 4,4, DDD dhe DDT janë komponimet, përqëndrimet e të cilëve
paraqesin ngjashmëri më të madhe mbi 95%. Më pas vjen grupi i HCH (α dhe β-HCH) dhe
heptaklori të cilat gjenden me një ngjashmëri deri 96% në pikat e kampionimit të marra në
analizë. Përqëndrimet e HCB dhe α-HCH, β- HCH dhe heptaklorit paraqesin ngjashmëri më
të lartë se 50%. Mund të thuhet se kemi ngjashmëri të përqëndrimeve të pesticideve
klororganike për të gjitha pikat e kampionimit.
Në Figurën 8.9 jepet dendograma e pikave të kampionimit kundrejt përqëndrimit të
pesticideve klororganike për secilën prej tyre. Grupi me ngjashmëri më të lartë (me nivel
ngjashmërie rreth 90%) përbëhet nga mostrat e marra në Zall Reç dhe Zus si dhe Morinë dhe
Koman. Më pas vijnë Fierzë dhe Ura e Bahçallëkut me nivel ngjashmërie 80 %. Nivelet e
larta të ngjashmërisë flasin për origjinën e njëjtë të ndotjes të ujit nga këta ndotës.
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Figura 8.8

Dendograma e përqëndrimeve të OCP në çdo pike kampionimi.

Figura 8.9 Dendograma e pikave të kampionimit kundrejt përqëndrimit të pesticideve
klororganike që është marrë për secilën prej tyre.

Në tabelën 8.11 dhe grafikun në figurën 8.10 parqitet përqëndrimi mesatar i
poliklorbifenileve (PCB) për të gjitha mostrat e marra në pikat e ndryshme të kampionimit.
80

Dano E. (2017): Përcaktimi i ndotësve organikë të qëndrueshëm në lumin Drin
PCB 52 dhe PCB 180 rezultuan nën limitin e detektimit në të gjitha mostrat, prandaj për
lehtësi studimi, në tabelë nuk janë paraqitur.
Tabela 8.11

Përqëndrimi mesatar i PCB markuese (ng/l) në pikat e kampionimit.

Zus

Dajç

25.0

79.7

136.0

138.3

146.7

78.7

47.3

PCB 101

4.0

14.0

21.3

23.3

55.3

116.0

143.3

54.7

15.7

19.7

PCB 118

7.0

10.0

15.0

12.7

14.7

11.3

7.0

13.3

4.7

5.0

PCB 153

5.7

3.0

10.7

3.7

18.3

12.3

7.0

11.3

10.7

17.0

PCB 138

3.7

2.0

5.3

<Lod

17.0

8.3

4.3

5.7

6.3

11.3

76.7

34.3

66.3

64.7

185

283.9

299.9

231.7

116.1

100.3

Σ PCB

Figura 8.10

Fierzë

Derdhja e
Bunës

Bushat

14.0

Vau Dejës

5.3

Koman

56.3

ng/l

Morine

PCB 28

Substanca

Zall Reç

Ura e
Baçallëkut

Pikat e kampionimit

Përqëndrimi mesatar i PCB markuese specifike në sistemin ujor Drin-Buna.

Nga matjet e kryera në këtë studim përqëndrimi minimal i poliklorbifenilet e marra në veçanti
rezulton 2 ng/l, ndërsa maksimumi 146.7 ng/l.
Përqëndrimet e ulëta, nën normat e lejuara për PCB markuese në Bashkimin Evropian,
tregojnë se nuk ekziston ndonjë burim potencial industrial që të ndotë ujërat e lumenjve Drin
dhe Buna. Ndotja aktuale vjen kryesisht nga ajri. Në vendin tonë janë kryer studime të
ndryshme për përcaktimin e PCB në mjedis. Evidencat tregojnë se këto substanca janë të
pranishme në matrica të ndryshme si ujë, ajër, tokë, ushqime etj. Studimet kanë treguar se ato
janë të pranishme edhe në ujrat sipërfaqësore të lumenjve Drin dhe Buna. (Neziri A. dhe
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Marku E., 2013; Nuro A. dhe Marku E., 2012; Pine O. dhe Nuro A., 2016; Ninga E. et
al.,2016)
Në studimin e kryer nga A. Neziri dhe E. Marku për periudhën 2011-2012 në ujrat
sipërfaqësore të lumenjve Drin e Buna rezultojnë përqëndrime me vlera më të larta të PCB.
Përqëndrimet totale të tyre varionte nga 36.60 ng/l në pikën më pak të ndotur të lumit deri në
345.00 ng/l në pikën më të ndotur. (Neziri A. dhe Marku E., 2013), ndërsa në këtë studim
përqëndrimet totale e tyre varion nga 34.33 ng/L deri në 300.00 ng/L. (Tabela 8.11) Bushati
dhe Ura e Bahçallëkut janë zonat me përqëndrime mesatare totale më të lartë, pasi këto
substanca depozitohen më tepër në zonat e ulta sesa ato malore. Në studimin e A. Neziri dhe
E. Marku përqëndrime më të larta kanë PCB 28, PCB 118 dhe PCB 101. Edhe në studimin
tonë kanë përqëndrime më të larta PCB 28 dhe PCB 101 pothuaj në të gjitha pikat e
monitoruara, ndonëse me vlera paksa më të ulta se studimi i A. Neziri. Përqëndrimi i PCB 28
dhe PCB 101 gjatë vitit 2011 – 2012 sipas Neziri A. dhe Marku E. ka variuar përkatësisht 7.5
– 194 ng/L dhe 14.3 – 169 ng/L, ndërsa gjatë përiudhës 2014 – 2015 të studimit tonë 5.3 –
146.7 ng/L dhe 4 – 143.3 ng/L. PCB 118 në studimin tonë përqëndrimet variojnë nga 4,7 ng/l
në Dajç deri në 15.0 ng/l në Fierzë.
PCB e avullueshme që e kanë origjinën nga ajri rezultojnë në sasi të mëdha në zonat e ulëta
ndërsa PCB me masë të madhe molekulare qe e kanë origjinën nga ndotja industriale në
përgjithësi kanë përqëndrime të ulëta në të gjitha pikat e kampionimit. Nga rezultatet vihet re
se në zonat e ulëta përqëndrimi i PCB është më i lartë që vërteton që ndotja e tyre vjen nga
depozitimet në ajër të PCB. PCB 28 është një ndotës i emetuar nga shkarkimet e ndryshme
ajrore që kanë nivele më të larta në zonat urbane. Duke qenë se PCB 28 ka gjysmë-jetë të
shkurtër (60 ditë në ujë dhe 3 vjet në sediment; Tabela 8.12) mund të themi se PCB 28 ka
shkaktuar ndotje së fundi në këto zona.
Tabela 8.12

Gjysëm jeta në ambjent e PCB markuese (Sinkkonen S. dhe Paasivirta J., 2000)

Konxheneri

Emërtimi sipas IUPAC

CAS number

Ujë

Sediment

PCB 28:

Triklor -2,4,4'-bifenili

7012-37-5

60 ditë

3 vite

PCB 118:

Pentakor-2,3’,4,4’,5-bifenili

31508-00-6

7 vite

7-10 vite

PCB 101:

Pentaklor-2,2',4,5,5'-bifenili

37680-73-2

7 vite

7-10 vite

PCB 138:

Hekzaklorbifenili-2,2',3,4,4',5-bifenili

35065-28-2

13.5 vite

19 vite

PCB 153:

Hekzaklo- 2,2',4,4',5,5-rbifenili

35065-27-1

13.5 vite

19 vite

Në vitin 2014 MSC-E, raporton se vlerat e depozitimit vjetor të PCB 153 në ujë për vendin
tonë, dhe konkretisht në zonat e pellgut ujor në studimin tonë, ka qënë 0.023 g/km2/y.
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Figura 8.11

Evolucioni i emetimeve vjetore të PCB 153 në Shqipëri

Një nga problemet që kanë zonat e marra në studim është azgjësimi i ndotjeve urbane. Në
shumicën e qyteteve mbeturinat grumbullohen nga një operator për menaxhimin e
mbeturinave por depozitohen në landfield-e të pa përpunuara. Arsyeja pse zona e Shkodrës
paraqet ndotje më të lartë se pikat e tjera të kampionimit lidhet pikërisht me faktin se ndotja
antropogjene në këto është në përqëndrime më të larta. Vend depozitimet rajonale për zonën
e Shkodrës nuk janë zyrtare dhe nuk kanë ndonje leje ndërtimi ose autorizim mjedisor.
Mbetjet e rrezikshme të gjeneruara nga sektori industrial dhe ato komunale hidhen së bashku
më mbetjet urbane. Diegiet e pakontrolluara të mbeturinave çlirojnë dhe shpërndajnë gaze
toksike në zona rezidenciale dhe shkaktojnë impakt serioz shëndetsore. (ARCADIS ECOLAS
/ IEEP / Metroeconomica / Enviro-L Content 06 / 11347 – Albania - Benefits of Compliance
with environmental acquis - final report)
Në projektin e Burimeve Ujore dhe Ujitës: “Përgatitja dhe Zbatimi i një Strategjie për
menaxhimin e Integruar të Burimeve Ujore”, në dhjetor të vitit 2016, raportohet se në qytetin
e Shkodrës ka landfield në zonën e Bushatit që nuk bën trajtim të ujërave të ndotura dhe
mbetjeve. Këto depozitohen në lumenj ose mblidhen në zona të tjera të pakontrolluara.
Impiante të tjera të prodhimit lëshojnë përbërës të kloruar PCB dhe hidrokarbure (UNDP,
2009). (Projekti i Burimeve Ujore dhe Ujitjes Përgatitja dhe Zbatimi i një Strategjie MIBU
Strategjia Kombëtare për Menaxhimin e Integruar të Burimeve Ujore)
Burimet kryesore të emetimeve të PCB-ve në mjedis janë:
1.
2.
3.
4.
5.

Prodhim i PCB-ve,
Prodhimi i pajisjeve që përmbajnë të PCB,
Përdorimi i pajisjeve që përmbajnë PCB (plastikat),
Emetimet nga rezervuarët e ndotur nga PCB,
Proceset termike.

Sikurse u përmend më sipër, PCB-të nuk janë prodhuar kurrë në Shqipëri, por janë përdorur
nga industria për prodhimin e lëngjeve dielektrike. Inventari i trasformatorëve ne vitin 2006
për HEC-et e Fierzës, Komanit dhe Vaut të Dejës numëronte 10 trasformatore me sasi totale
prej 191 900 L vaj, 5 me 146 500 L dhe 9 me 196 460 L. Bazuar në Konventën e Stokolmit,
VKM Nr. 860 i vitit 2006 përcakton se pajisje të tilla duhet të hiqeshin nga përdorimi. (VKM
860, 2006) Në Konferencën e MONARPOP në Venecia në 2007 Dr Heidelore Fiedler
raportoi se niveli i emetimit të PCB në Shqipëri ishte 26 kg/a. (MONARPOP, 2007) Për PCB
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153 raportimet e Meteorological Synthesizing Centre - East (MSC-E), tregojnë se nivelet janë
ulur ndjeshëm me kalimin e dekadave edhe vazhdojnë të kenë tendencë në rënie ose pothuaj
konstante në dekadën e fundit. (figura 8.12)

Figura 8.12

Depozitimet totale vjetore të PCB 153 në ujë
(burimi: wwwmsceast.org/index.php/albania)

Nga rezultatet e poliklor bifenileve në mostrat e ujit është realizuar dhe përpunimi statistikor
multifaktorial i tyre duke përdorur analizën Cluster (Minitab 18). Në figurën 8.13 jepet
dendograma e poliklor bifenileve në mostrat e ujit të lumenjve Drin-Buna për çdo pikë
kampionimi.

Figura 8.13

Dendograma e PCB në dhjetë pikat e kampionimit të lumenjve Drin-Buna.
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PCB 118, PCB 153 dhe 138 janë konxhenerët, përqëndrimet e të cilëve paraqesin ngjashmëri
më të madhe mbi 90%. Më pas vjen PCB 28 dhe PCB 101 me nivel ngjashmërie 50 %. Edhe
nga klasterat e formuar mund të thuhet se kemi ngjashmëri të nivelit të PCB për të gjitha
pikat e kampionimit të lumenjve Drin dhe Buna.
Ngjashmëria lidhet edhe me masën molekulare, vetitë fiziko-kimike dhe burimet e ndotjes
nga këta analitë. Kryesisht PCB me masë më të vogël e kanë origjinën nga ajri (PCB 28, PCB
101 dhe ato me masë më të madhe vijnë nga ndotja antropogjene si derdhjet në mjedis dhe
industria).

Figura 8.14

Dendograma e pikave të kampionimit kundrejt përqëndrimit të PCB

Në Figurën 8.14 jepet dendograma e pikave të kampionimit kundrejt përqëndrimit të PCB që
është gjetur për secilën prej tyre. Ka tre grupe kryesore me ngjashmëri më të lartë të përbërë
nga pikat e kampionimit në Morinë, Fierzë dhe Koman me nivel ngjashmërie më të madh se
90%, Zall Reç dhe Derdhja e Bunës me nivel ngjashmërie më të madh se 80%. Vetëm në
zonen e kampionimit Zus shihet të ketë ngjashmëri më të vogël, 50%. Mund të thuhet se vihet
re se ngjashmëria më e madhe është e lidhur me vendodhjen gjeografike të afërt të pikave
(Morinë, Fierzë dhe Koman) dhe me burimet e njëjta të ndotjes në këto stacione).
8.5.1. Përqëndrimi mesatar i totalit të OCP në çdo zonë
Në tabelën 8.14 dhe në grafikun në figurën 8.15 paraqitet përqëndrimi mesatar i OCP të
studiuara të marra së bashku në seicilën zonë monitorimi. Dallohet që zonat Zall Reç, Vau
Dejës, Bushat, Zus, dhe Dajç kanë përqëndrime më të larta të ndotësve. Të gjitha këto pika
janë në zona me aktivitet bujqësor të zhvilluar. Zonat me pak të ndotura rezultuan liqenet e
mëdhenj mbi lumin Drin, Fierza dhe Komani.
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Përqëndrimi mesatar i Σ OCP në çdo pikë monitorimi.

Morine

Koman

Vau I Dejës

Ura e
Bahçallëkut

Bushat

Zus

Dajç

Derdhja e
Bunës

378.5

181.1

56.7

191.6

261.0

144.2

237.8

228.2

311.6

235.2

2

320.7

145.0

38.6

146.8

199.5

111.1

199.2

197.0

261.6

152.2

3

94.4

48.7

58.3

42.3

507.2

101.8

241.9

316.1

217.7

87.0

4

174.2

153.3

37.4

73.1

337.8

107.0

229.6

251.4

204.2

118.4

5

190.5

154.4

67.7

81.0

381.5

117.5

237.1

250.1

298.2

135.6

Përq. mesatar i
Σ

231.7

125.7

107

337.4

116.3

229.1

248.5

258.7

145.7

Figura 8.15

Fierze

Zall Reç

1

Përq. mesatar Σ OCP
sipas mostrave (ng/l)

Mostra Nr.

Tabela 8.13

51.7

Përqëndrimi mesatar i Σ OCP në zonat e studimit.

8.5.2 Variacioni i përqëndrimit të pesticideve klororganike në mostrat e ndryshme
Në mënyrë të përgjithësuar, variacioni i përqëndrimit të OCP të veçanta në mostrat e marra
paraqitet në tabelën 8.14 dhe grafikun në figurën 8.16 ku jepen përqëndrimi mesatar i secilit
OCP dhe devijacioni standart tyre për të gjitha mostrat e marra.
Tabela 8.14

Përqëndrimi mesatar dhe shmangia standarte për OCP.
Substanca (ng/l)

MES

SD

α-HCH

81.42

57.19

β-HCH

137.24

102.25

Lindan

254.76

169.89
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Figura 8.16

HCB

928.52

642.44

Heptaklor

133.32

103.85

DDE-2,4

42.98

23.66

DDE-4,4

41.01

31.03

DDD

30.48

23.32

DDT

26.98

27.56

Grafiku i variacionit të përqëndrimeve të pesticideve në lumenjtë Drin dhe Buna.

Duket qartë se për shumicën e OCP nuk ka variacione të rëndësishme në vlerat e matura të
përqëndrimeve. Vetëm HCB paraqet variacion të gjerë përqëndrimesh nga një pikë
kampionimi në tjetrën dhe në përqëndrime disa herë më të larta sesa lëndët e tjera. Edhe
Lindani ka një variacion përqëndrimi shumë më të vogël sesa HCB. Kjo mesa duket lidhet
me zonat me aktivitet bujqësor ku HCB dhe Lindani përdoren dhe zonat me më pak aktivitet
ku ato nuk përdoren. Duke qenë se HCB dhe Lindani kanë variacionin më të dukshëm, për të
hedhur dritë mbi këtë hipotezë në grafikun në figurën 8.17 paraqiten në mënyrë më të
detajuar përqëndrimi mesatar i këtyre dy substancave në pikat e kampionimit përgjatë
rrjedhës së lumenjve.
Vihet re se nga zonat e Zall Reçit dhe Morinës që përfaqësojnë dy degët e Drinit, drejt
Fierzës ku ndodhet diga e ujëmbledhësit kryesor të këtij sistemi hidrik, ka një rënie të
përqëndrimit të ndotësve (grafiku 8.17). Dy degët e Drinit sjellin ujra nga zonat bujqësore
mbi to, ku natyrisht përdoren plehra kimike dhe pesticidet. Këto ujra grumbullohen përgjatë
vitit, sidomos në dimër e pranverë në liqenin e Fierzës që shërben si rezervues i prurjeve të
ujrave për përdorim gjatë verës për prodhim energjie elektrike (Çullaj et al., 2005; World
Bank 2003), kështu që ujrat në këtë liqen mund të konsiderohen “të ndenjura”. Kjo favorizon
precipitimin e POP në sedimente dhe rrjedhimisht reduktimin e përqëndrimit të tyre në
sipërfaqe.
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Figura 8.17
Variacioni i përqëndrimit mesatar të pesticideve në studim përgjatë rrjedhës së
lumenjve Drin e Buna.

Kjo veçori është raportuar edhe nga autorë të tjerë. Konstantinou et al. në studimin e tyre në
lumenjtë dhe liqenet e Greqisë vunë re përqëndrime më të larta të ndotjes në ujrat
sipërfaqësore te lumenjve krahasuar me liqenet. (Konstantinou IK. et al., 2006) Një tjetër
studim i kryer ne Greqi nga Papadakis et al për liqenin Vistonis dhe lumenjtë e lidhur me të
në periudhën 2010 – 2012 tregoi gjithashtu se përqëndrimi i pesticideve ishte me i lartë në
ujrat e lumenjve. (Papadakis EN. et al., 2015) Edhe Nuro et al. në studimin e tyre për mbetjet
e pesticideve klororganike në disa sisteme ujore për periudhën 2005 – 2010 kanë treguar këtë
trend. Përqëndrimi i pesticideve në Liqenin e Shkodrës në këtë studim varion 17.6 – 83.4 ng/l
në mostrat ujore dhe 29,6 – 98,6 ng/g në sedimentet, ndërsa në lumin e Bunës nivelet e tyre
shkojnë nga 38.8 ng/L – 101.2 ng/l në matricë ujore dhe 16.7 – 116.6 ng/g në sedimente.
Diferencat në përqëndrime në këtë studim është e vogël midis liqenit dhe lumit Buna por
duhet të theksojmë se ndërsa Drini e furnizon liqenin e Fierzës, Buna rrjedh nga liqeni i
Shkodrës dhe duke qenë se Buna është lum i shkurtër, niveli i ndotjes në Bunë dominohen
nga nivelet e përqëndrimeve të liqenit dhe rritet pak nga ndikimi i zonës bujqësore ku ai
kalon. (Nuro A. dhe Marku E., 2011)
Prej Fierzës deri në Vaun e Dejës vëmë re se ujrat sipërfaqësore pasurohen me ndotës dhe ka
rritje të përqëndrimeve të tyre me kulm drejt Vaut të Dejës (grafiku 8.17). Studime të
ngjashme të kryera gjatë viteve 2011-2012 në lidhje me POP raportojnë rezultate të
ngjashme. Në këtë pjesë të rrjedhës kalojnë ujrat sipërfaqësore të liqenit të Fierzës të cilave u
shtohen ujrat e përrenjve malorë. Këto të fundit shtojnë prurjet në dimër nga rreshjet e shiut
dhe në pranverë nga shkrirja e dëborës. Këta përrenj drenojnë tokat bujqësore të zonës malore
të veriut të Shqipërisë, që kanë sipërfaqe dhe prodhimtari shumë më të ulët krahasuar me
zonat bujqesore të Kosoves dhe Dibrës që drenohen nga dy degët e Drinit. Liqenet e Komanit
dhe Vaut të Dejës nuk kanë funksion krijimin e rezerves ujore si liqeni i Fierzës, por
prodhimin e vazhdueshëm të energjisë nga hidrocentralet përkatëse, ndaj ujrat në këto liqene
janë shumë më të levizshme krahasuar me ujrat në Fierzë.
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Nga Vau i Dejës deri tek Ura e Bahçallëkut grafikët tregojnë reduktimin e nivelit të ndotjes.
Kjo zonë korespondon me zonën më urbane të rrjedhës së lumenjve në studim. Ujërat urbane
dihet që janë shumë pak të ngarkuara me pesticide. Bashkimi i këtyre ujrave të pasur me
ndotje të ndryshme nga ato me origjinë nga aktiviteti bujqësor, mund të ndikojë në
“shpëlarjen” apo “hollimin” e përqëndrimit të pesticideve që barten nga rrjedha më e sipërme
e lumit. Kjo veçori është raportuar edhe nga autorë të tjerë. Coupea R.H. et al., në studimin e
tyre për pesticidet në ajër dhe shi në lumin Misisipi, në zonat urbane dhe bujqësore gjatë
periudhën prill – shtator 1995 tregojnë se përqëndrimi ishte 5 - 10 herë më i lartë në zonat
bujqësore krahasuar më ato urbane. (Coupea R.H. et al., 2000) Një tjetër studim i kryer për
pesticidet në zonat bujqësore dhe urbane nga Mullins W.H. et al., tregon se shumica e
lumenjve urbane ka përqëndrime të moderuara ose të ulëta herbicidesh krahasuar më
lumenjtë ose përrenjtë në bujqësi. (Mullins W.H. et al.,1974) Edhe Robert A. et al., në
studimin e tyre për pesticidet në përrenj kullues bujqësorë dhe urban në Kolorado, raportojnë
se numri i insekticideve të përcaktuara ishte më i madh në zonat bujqësore. Gjatë periudhe së
studimit të tyre u detektuan rreth 30 pesticide në zonat bujqësore dhe rreth 22 në zonat
urbane. (Robert A. et al., 1996)
Rrjedha e mëpasme e lumenjve, qoftë Drini (në Bushat), qoftë Buna (në Zus, Dajç e më
poshtë), kalojnë në zona fushore, me veprimtari kryesisht bujqësore dhe me prodhimtari të
bollshme krahasuar me zonat më malore nga ku buron dhe kalon Drini më sipër. Ringritja
graduale por e qëndrueshme e përqëndrimit të POP në këto zona mund të shpjegohet me
shpëlarjen e tokave të këtyre zonave ku përdorimi i pesticideve është natyrisht i rëndësishëm.

8.6

Luhatjet stinore të përqëndrimit të POP

Në tabelën 8.15 dhe grafikun në figurën 8.18 paraqiten përqëndrimet mesatare të secilës
substancë OCP në të gjithë pika e kampionimit në seicilën periudhë kur janë marrë mostrat.
Tabela 8.15

Variacioni në kohë i përqëndrimit mesatar të pesticideve OCP.
Substanca OCP (ng/L)

α-HCH

β-HCH

1

105.46

206.44

2

70.38

3

Mostra

HCB

Lindan

Heptak
lor

DDE2,4

DDE4,4

DDD

DDT

1095.24

240.26

166.78

50.65

60.50

40.66

42.73

156.26

944.11

179.64

122.59

31.97

37.87

26.81

25.12

63.70

80.13

821.39

337.96

110.19

49.06

37.31

27.15

17.34

4

88.24

114.95

857.49

230.80

117.09

37.18

31.54

23.38

17.81

5

79.24

128.16

924.67

284.89

149.65

45.87

43.18

34.16

32.23

Nr.
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Figura 8.18

Përqëndrimi mesatar i pesticideve në periudha të ndryshme të vitit.

Në këtë studim matjet për pesticidet janë kryer në pranverë (22 Marsi – 21 Qershor) dhe në
vjeshtë (22 Shtator – 21 Dhjetor). Në tabelën 8.16 paraqiten luhatjeve stinore në vlerat
minimal, maksimal dhe mesatar të përqëndrimit të ndotësve OCP dhe PCB.
Tabela 8.16

Vlerësimi i luhatjeve stinore në përqëndrimin e ndotësve

Komponimi
ng/l

Pranverë

Vjeshtë

Min

Maks

Mes

Min

Maks

Mes

α-HCH

22

282

85.80

7

215

74.85

β-HCH

11

386

133.90

40

353

142.25

HCB

13

2770

924.63

52

2261

934.35

Lindan

49

699

269.65

38

649

232.43

Heptaklor

11

389

125.77

27

356

136.15

DDE-2.4

8

94

45.60

4

77

39.05

DDE-4.4

4

135

125.77

9

89

40.05

DDD

3

114

31.45

3

82

30.60

DDT

2

142

25.90

7

110

28.60

PCB 28

6

204

74.8

8

157

68.6

PCB 101

6

168

42.65

6

172

54.9

PCB 118

4

18

10.5

3

16

9.2

PCB 153

3

27

10.45

4

17

9

PCB 138

2

24

6.55

2

15

6.4
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Vihet re që përqëndrimet mesatare të të gjitha substancave ndryshojë shumë pak në dy stinët.
(Figura 8.19)

Figura 8.19
PCB

Krahasimi i luhatjeve stinore Pranverë –Vjeshtë në përqëndrimet e OCP dhe

Në tabelën 8.17 paraqiten përkatësisht përqëndrimi mesatar më i vogël dhe më i lartë në të
gjithë mostrat për secilën substancë, diferenca mes tyre (varianca) dhe raporti i variancës me
përqëndrimin mesatar më të ulët të substancës si masë e vlerësimit të intervalit të vlerave që
merr përqëndrimi i lëndës përgjatë vitit.
Tabela 8.17

Masa e variacioni të përqëndimit mesatar gjatë vitit.
Përqëndrimi
mesatar më i lartë
(ng/l)
105.3

Diferenca
(ng/l)

α-HCH

Përqëndrimi
mesatar më i ulët
(ng/l)
63.9

41.4

Diferenca /
përqëndrimin mesatar
më të ulët (%)
64.7

β-HCH

80.3

206.5

126.20

157.2

HCB

821.4

1095.1

273.7

33.3

Lindan

179.8

337.9

158.1

87.9

Heptaklor

110.2

167.1

56.9

51.6

DDE-2.4

37.2

50.7

13.5

36.3

DDE-4.4

34.3

55.2

20.9

61.0

DDD

23.3

40.8

17.5

75.1

DDT

17.2

42.7

25.5

148.3

PCB 28

46.8

102.8

56.0

119.7

PCB 101

23.7

61.6

37.9

159.9

PCB 118

7.4

13.6

6.2

83.8

PCB 153

7.9

13.0

5.1

64.6

PCB 138

4.4

8.7

4.3

97.7

Substanca
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Vëmë re se luhatjet më të mëdha të përqëndrimit mesatar gjatë të vitit i kanë β-HCH dhe
DDT nga OCP dhe PCB 101 me rreth 150%, përqëndrimi mesatar i PCB 28 varion 120%,
Lindani me rreth 90% dhe PCB 138 me rreth 100%. Pjesa tjetër e substancave variojnë me 50
– 90% ndërsa HCB që është pesticide më i pranishëm e në përqëndrime ndjeshëm më të larta
dhe DDE-2,4 kanë variacionin më të pakët gjatë vitit. (Grafiku 8.20) Mund të themi pra edhe
nga ky krahasim se ndotja nga HCB është pothuaj uniforme dhe e vazhdueshme.

Figura 8.20

Luhatja në përqëndrimin në % nga vlerat minimale në ato maksimale.

Nga rezultatet e mostrave në studim HCB ka përqëndrimin më të lartë në Qershor të 2013 dhe
vlerën më të ulët në Prill të 2014, ndërsa në përiudhën tetor 2013 dhe tetor 2015 vlerat janë të
përafërta. Në një mostër të marrë në Fierzë në prill ky pesticid është nën limitin e detektimit,
ndërsa në Morinë po atë muaj paraqet përqëndrimin më të ulët të detektuar në vlerën 13 ng/l,
megjithatë vlera mesatare e përqëndrimit të HCB në mostrat e marra në këtë muaj është 912,6
ng/l, jo shumë e ndryshme nga mesatarja e vitit për këtë substancë. Lindani ka vlera të
përafërta në matjet e bëra në muajt Qershor dhe Tetor si në 2013 dhe në 2015. Në muajin
Prill 2014 paraqet vlerë maksimale në 632 ng/l, gjë që përkon edhe me aplikimin e
pesticideve në buqësi.
Ndotësit organikë të qëndrueshëm priren të kenë rritje të përqëndrimit në ujë me rritjen e
temperaturës si rrjedhojë e rritjes së tretshmërisë. Kjo veti shpjegon ndryshimin e
përqëndrimit gjatë stinës së verës krahasuar me stinën e dimrit. (Sibali L.L. et al., 2008)
Rezultate të ngjashme janë rregjistruar nga autori EN. Papadakis në studimin për ujërat
sipërfaqësore në lumenjtë dhe liqenet në Greqi. (Papadakis E. N. et al., 2015) Një tjetër
studim i kryer në ujërat sipërfaqësore të lumenjve dhe liqeneve në Greqi paraqet përqëndrime
të pesticideve që ndjekin variacion sezonal, me vlerat më të larta të përqëndrimeve në fundin
e pranverës dhe në verë e me rënie gjatë dimrit.
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8.7

Krahasimi me normat e Bashkimit Evropian

Në tabelën 8.18 dhe grafikun në figurën 8.21 paraqitet numri i mostrave ku seicili OCP ka
rezultuar mbi normën e lejuar të Bashkimin Evropian në raport me numrin total të mostrave
të marra. Bie në sy se në mbi 75% të mostrave HCB dhe Lindani rezultojnë me ndotje mbi
normën e lejuara në Bashkimin Evropian, pra ndotja nga këto substanca është e
vazhdueshme. Mbi 50% e mostrave rezultojnë me ndotje mbi normë edhe nga β-HCH dhe
Heptaklori, ndërsa α-HCH vetëm në 24% të mostrave. Substancat e tjera kanë përqëndrime
mbi norma në shumë pak mostra ose në asnjë prej tyre, pra mund të konsiderohen si ndotës jo
të vazhdueshëm në mjedis.
Tabela 8.18
Substanca

Mostrat me përqëndrim më të lartë sesa normat e Komunitetit Evropian.
Mostra të ndotura /

% mostra

Norma EU për

mostra total

të ndotura

ujërat sipërfaqësorë

α- HCH

12/50

24%

β- HCH

28/50

56%

Lindane

39/50

78%

HCB

43/50

86%

Heptaklor

25/50

50%

DDE-2.4

0/50

0

DDE–4.4

1/50

2%

DDD

0/50

0

DDT

3/50

6%

PCB 28

0/30

0

PCB 101

0/30

0

PCB 118

0/30

0

PCB 153

0/30

0

PCB 138

0/30

0

Figura 8.21

< 100 ng/L

< 500 ng/L

Përqëndrimi në përqind e mostrave të ndotura për secilin OCP.
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Nga tabela 8.13 vihet re se norma e EU për totalin e pesticideve që është 1000 ng/l, nuk
kalohet në asnjë pikë monitorimi gjatë intervalit të këtij studimi.
Po sipas normave të EU përqëndrimi i PCB për ujërat sipërfqësore duhet të jetë nën 500 ng/l.
Rezultatet për konxhenerët në studim tregojnë se ky parametër në çdo pikë të rrjedhës së
lumenjve Drin dhe Buna nuk tejkalohet, përkundrazi është shumë herë më i vogël. Pra sistemi
ujor është i pastër nga këto substanca ndotëse.
Për të sqaruar gravitetin e ndotjes, në tabelën 8.19 paraqitet raporti i përqëndrimit mesatar të
seicilit OCP problematik me normën e Bashkimit Evropian. Dallohet qartë se përqëndrimi
mesatar i HCB është më shumë se 9 herë nga norma e lejuar, përqëndrimi i Lindanit 2,5 herë
më i lartë ndërsa për β-HCH dhe Heptaklorin vetëm 1,3 herë më i lartë. Pra mund të themi se
ndotja nga HCB është shumë problematike dhe ajo nga Lindani e rëndësishmë ndonëse jo në
të njëjtën masë. Ndotësit e tjerë përbëjnë një problem më të lehtë. Këto shprehen edhe në
grafikun në figurën 8.22.
Tabela 8.19

Krahasimi i përqëndrimit mesatar të ndotësve me normën për ujërat sipërfaqësore.

Komponimi

Përqendrimi mesatar i
ndotësit
137.24
928.52
254.76
133.32

β-HCH
HCB
Lindan
Heptaklor

Përqëndrimi mesatar i ndotësit / Norma
sipas EU
1.37
9.28
2.55
1.33

Niveli mes
ndotesit

1000

EU

800
600
ng/l
400
200

0
β-HCH

Figura 8.22

8.8

HCB

Lindan

Heptaklor

Krahasimi i përqëndrimit mesatar të ndotësve me normën e BE.

Statusi kimik i lumenjve Drin –Buna

Gjatë gjithë periudhës së studimit 2013-2015 ujrat sipërfaqësore të lumenjve Drin e Buna nuk
e arrjnë statusin “e mirë” në asnjë nga pikat e kampionimit në bazë të Direktivës 2013/39/EU,
(tabela 1A). Në çdo pikë kampionimi të paktën një substancë e tejkalon normën e BE për të
patur një gjëndje të mirë të ujërave sipërfaqësore, por në shumicën e pikave të kampionimit
ishin njëkohësisht disa substancaqë paraqesnin përqëndrime mbi normat e BE. Substanca që
më shpesh përcakon statusin jo të mirë të ujrave në këtë studim është HCB, me vlera mbi
normat në çdo stacion.
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8.9 Rëndësia e studimit
Qëllimi i këtij studimi ishte vlerësimi i ndotjes së ujrave sipërfaqësore të lumenjve Drin dhe
Buna nga ndotësit organikë të qëndrueshëm. Shqipëria e ka ratifikuar dhe nënshkruar
Konventën e Stokolmit në bazë të së cilës është vendosur heqja nga përdorimi i ndotësve
organikë të qëndrueshëm dhe eleminimi i tyre (VKM 860, 2006), megjithatë të dhënat për
ndjekjen e zbatimit të këtij vendimi janë të pakta. Sipas raportit për Produktet dhe Sigurinë
Kimike në Ballkan (2013), në Shqipëri pesticidet monitorohen rrallë. Ekzistojnë punime të
veçuar, të botuar apo referuar, për monitorime afat shkrurtra në disa lumenj përfshirë dhe
lumenjtë Drin dhe Buna (Nuro A. dhe Marku E., 2011; Marku E. dhe Nuro A., 2005; Neziri
A. dhe Shabani Z., 2013; IRMP., 2015) por mungon një database në rang kombëtar dhe i
rinovuar kohë pas kohe. Ky studim synon të shtojë informacion për ndotjen nga disa prej
ndotësve më të rëndësishëm në lumin më të gjatë në Shqipëri.
Studimi vë në dukje qartë se cilësia kimike e ujrave të lumit Drin e Buna lë për të dëshiruar.
Studimi gjithashtu jep indicie, tregues që disa pesticide toksike ndoshta përdoren ende
ilegalisht në vend. Këtë e sugjerojnë përqëndrimet më të larta të ndotësve në afërsi të zonave
bujqësore. Rezultatet dëshmojnë se ndotja është e vazhdueshmë dhe jo një ngjarje e veçuar,
rastësore. Studimi gjithashtu jep një pasqyrë të shtrirë të ndotjes së ujrave të këtyre lumenjve
në gjithë gjatësinë e rrjedhës në territorin e vendit tonë.
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KAPITULLI 9
PËRFUNDIME
Të dhënat e studimit tonë tregojnë se ujrat sipërfaqësore të lumenjve Drin dhe Buna
rezultojnë më nivele të rëndësishme të ndotjes nga ndotësit organikë të qëndrueshëm. Disa
nga këta janë të pranishëm në përqëndrime disa herë më të lartë sesa limitet e lejuara në
Bashkimin Evropian, gjë kjo që i klasifikon këta dy lumenj, ndër më të rëndësishmit në
vendin tonë si për ekosistemin kompleks e të shtrirë gjeografikisht edhe për afërsinë me zonat
urbane dhe impaktin mbi veprimtarinë njerëzore, si jo të mirë.
Në mostrat e marra në studim rezultojnë përqëndrime të larta të disa prej ndotësve të grupit
prioritar të konventës të Stokolmit, pra ndër ndotësit më problematikë por për të cilët edhe
është investuar shumë për sensibilizimin ndaj efekteve negative dhe për implementimin e
rregulloreve e ligjeve për të siguruar limitimin e përdorimit. Kjo tregon se këto masa nuk
kanë qenë të mjaftueshme apo nuk kanë qenë efektive ndaj ka vend për iniciativa më serioze.
Me konkretisht, në përfundim të studimit, mund të themi se:
Në ujrat sipërfaqësore të lumenjve Drin dhe Buna gjenden të pranishëm mbi normat në fuqi
të Bashkimit Evropian disa pesticide klororganikë. Poliklorbifenilet markuese, ndonëse disa
konxhenerë përdoren si lëndë dielektrike në transformatorët e mëdhenj dhe të tillë kemi disa
në hidrocentralet e ngritur mbi lumin Drin, gjenden nën nivelin lejuar nga normat e EU ose
nën limitin e detektimit të metodës, pra nuk përbëjnë problem ndotje aktuale.
Zonat me përqëndrim më të lartë të POP janë zonat më afër qëndrave të banuara me aktivitet
bujqësor të zhvilluar. Ulësira e Shkodrës rezulton si zona më e ndotur. Zonë tjetër me nivel të
rëndësishëm ndotje është zona e ujëmbledhëse e Drinit të Bardhë që përmbledh zonën e
Dibrës. Niveli i ndotësve në Zall Reç, që është pika fundore e pellgut ujëmbledhës të kësaj
dege të Drinit, është më e lartë sesa ndotja e raportuar në studimet e kohëve të fundit në
Liqenin e Ohrit nga ku e merr burimin kjo degë. Rrjedhimisht mund të themi se pjesë e
ndotjes që kemi konstatuar në Zall Reç është rezultat i shkarkimeve Brenda kufirit të vendit
tonë.
Zonat me nivelin më të ulët të përqëndrimeve kanë rezultuar Fierza dhe Komani. Densiteti i
ulët i popullsisë në zonat përreth dhe relievi i vështirë që kushtëzon zhvillimin minimal të
veprimtarisë bujqësore këtu është një shpjegim i mundshëm, por nga ana tjetër, vetitë fizikokimike të ndotësve organikë të qëndrueshëm, kryesisht tretshmëria e ulët e tyre në ujë në
temperature të ulta siç është uji në këtë zonë, sugjerojnë mundësinë që ndotësit në këto zona
të jenë kryesisht të lidhur në sedimente dhe kjo mund të jetë me pasoja më të rënda për
ambjentin pasi liqenet e kaskadës së Drinit janë edhe rezervate të rritjes së peshkut. Vetia e
POP për tu akumuluar në indet e qënieve të gjalla që jetojnë në këto ujra kërkon studime
specifike ndonëse më të kushtueshme për hulumtim e këtij potenciali toksik probabilisht të
rëndësishëm.
Ndotësit më problematikë janë HCB dhe Lindani të cilët gjenden në nivele disa herë më të
larta nga normat e lejuara në të gjithë pikat e mostrimit.
HCB gjendet në përqëndrim mesatar 9 herë sa normat e EU. Luhatjet e tij gjatë vitit janë të
pakta, praktikisht rezultoi substanca me luhatjen më të ulët nga gjithë ndotësit e përfshirë në
studim, pra shkarkimet e tij në mjedis duket se janë të vazhdueshme dhe konstante.
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Lindani është substanca e dytë për nga niveli i përqëndrimeve të hasura në mostrat e marra
përgjatë rrjedhës së lumënjve Drin e Buna. Edhe ky, si HCB, gjendet kudo, në përqëndrime
rreth 2 herë e gjysëm më të larta sesa niveli i lejuar në Bashkimin Evropian. Veçori e lindanit
në këtë studim është luhatja e rëndësishe e përqëndrimit në periudha të ndryshme të vitit me
nivelet më të larta në pranverë – verë. Kjo mund të shpjegohet me përdorimin gjatë kësaj
stine në produktet për mbrojtjen e bimëve.
Ndotës më pak problematikë janë β-HCH dhe Heptaklori. Këta u gjetën në përqëndrime
mesatare rreth 1,3 herë sesa limitet e Bashkimit Evropian, β-HCH me luhatje shumë të
shprehur gjatë vitit, deri 150 % dhe Heptaklori me luhatje të vogël.
DDT dhe metabolitët e saj gjenden në përqëndrime deri mbi tre herë më të larta sesa normat e
Bashkimit Evropian (në Vaun e Dejës). Edhe këto substanca hasen në përqëndrime mesatare
më të larta në zonën fushore të rrjedhës së lumenjve gjë që sugjeron përdorimin e tyre në një
formë a në një tjetër në bujqësi. Metaboliti DDE-2,4 gjendet vazhdimisht në pothuaj të njëtat
përqëndrime, pra ka luhatje të vogël, ndërsa vetë DDT pëson luhatje të gjera të përqëndrimit
mesatar në stinë të ndryshme.
Rezultatet e marra mbi përqëndrimin e ndotësve, variacionet stinore të tyre dhe zonat më të
interesuara, të analizuara së bashku, sugjerojnë se në vendin tonë vazhdojnë të përdoren
pesticide të ndaluara ose bëhen shkarkime ilegale të tyre.
Në përfundim të këtij studimi mund të rekomandojmë:

- Se është e nevojshme të instalohen sisteme monitorimi të përhershme të këtyre
-

-

ujërave, cilësia e të cilave është me rëndësi rajonale.
Të investigohet përdorimi në mënyrë ilegale i pesticideve të ndaluara nga bujqit.
Të ndërtohet nga Agjensitë Kombëtare e Mjedisit një sistem monitorimi periodik dhe
një database për nivelin e ndotjes të ujit të lumenjëve nga ndotësit që paraqiten më
problematikë me qëllim që të zbulohet në kohë çdo aktivitet i ri ndotës.
Të informohen njërëzit për rreziqet shëndetsore që kanë pesticidet tek kafshët dhe
njerëzit.
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