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Parathënie
Lundërza euroaziatike (Lutra lutra) përfaqëson grupin më homogjen si në
këndvështrimin morfologjik ashtu edhe ekologjik në Familjen Mustelidae. Lundërza
është e lidhur ngushtë me ekosisteme tujore të të gjitha llojeve të cilat i sigurojnë një
sërë kushtesh të domosdoshme për jetesë.
Aspektet eko-etologjike të lundërzës janë një tregues i drejtpërdrejtë i gjendjes së
ekosistemeve ujore.
Studimi i bio-ekologjisë së lundërzës në luginën e Drinos paraqet një interes të
veçantë për shkak të rolit ekologjik të drejtpërdrejtë në habitatet e saj duke luajtur
një rol kryesor në ruajtjen e qëndrueshmërisë dhe ekuilibrave në biocenoza dhe për
pasojë edhe të fluksit të lëndës dhe energjisë në to.
Gjithashtu, studimi i dietës së lundërzës dhe i variacioneve kohore të saj, japin një
informacion shumë të rëndësishëm për biodiversitetin e ekosistemeve lumore dhe
njëkohësisht edhe për tendencat që kanë popullatat e llojeve-pre në këto ekosisteme.
Studimet për praninë e lundërzës në luginën e Drinos e kanë fillesën gjatë realizimit
të diplomës së masterit në vitin 2007.
Ky studim thellon dhe detajon aspekte bio-ekologjike të lundërzës në luginën e
Drinos.
Për realizimin e këtij studimi dua fillimisht të falënderoj udhëheqësin shkencor të
kësaj teme Prof.As.Dr.Ferdinand Bego për besimin dhe mbështetjen e vazhdueshme
deri në finalizimin e tij. Specifikat e veçanta të këtij studimi në terren, pavarësisht
vështirësive të hasura gjatë punës, falë udhëheqjes profesionale, disiplinës shkencore
dhe mbështetjes së fortë morale nga ana e udhëheqësit tim, edukuan tek unë një
metodologji studimi në terren si dhe vendosjen e një marrëdhënieje të ngushtë me
natyrën.
Ndihmesa në përpunimet statistikore të realizuara nga Prof.Dr. Mynyr Koni dhe
asistentja e tij MSc. Eliana Brahimi saktësuan statistikisht rezultatet dhe dukuritë
biologjike të vëzhguara në terren.
Falenderoj gjithashtu MSc. Jani Marka i cili më ndihmoi në realizimin e fotove në
stereomikroskop të mbetjeve ushqimore të lundërzës.
Konsideratë e veçantë shkon për Prof.Dr. Petrit Hoda për bashkëpunimin në
vlerësimin e shoqërimeve bimore në luginën e Drinos.
Për informacionet në lidhje me aspektet hidrografike të lumit Drino, tributarëve dhe
rezervuarëve të tij falenderoj specialistët e mjedisit pranë Prefekturës Gjirokastër dhe
Drejtorisë së Bordit të Kullimit.
Ndihmesë dhe informacion të vlefshëm përgjatë ekspeditave në terren na kanë dhënë
peshkatarët e zonës si dhe kultivuesit e peshkut.
Padyshim, pjesë e ecurisë në suksesin e kësaj pune, vend të veçantë për mirënjohje zë
familja ime. Kjo punë shkencore në terren si pjesë e pandashme me natyrën, do të
doja të transmetonte tek dy vajzat e mia (Megi, Jona) energjinë pozitive,
këmbënguljen dhe forcën për sfidat e së ardhmes së tyre.
Nuk do të mundesha të realizoja ekspeditat në terren pa ndihmën e bashkëshortit tim,
i cili i ka dhënë vlerë të dyfishtë punës ekploruese jo gjithmonë të thjeshtë.
JU FALEMINDERIT TË GJITHËVE!
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HYRJE
Lundërza euroaziatike (Lutra lutra, Linnaeus 1758) është një karnivor i familjes
Mustelidae, nënfamilja Lutrinae. Areali i përhapjes së lundërzës është mjaft i gjerë
dhe shtrihet në Europë, Azi dhe Afrikë (Foster-Turley et al., 1990). Ky lloj mungon
gati në të gjithë ishujt e Mesdheut.
Në shumicën e vendeve euroaziatike ajo është në rrezik zhdukjeje në sajë të politikave
të gabuara të zhvilluara deri tani në drejtimin e ruajtjes së pasurive mjedisore dhe
sidomos të rrjeteve hidrografike (Prigioni et al., 2006a; Marcelli & Fusillo, 2007).
Lundërza është e lidhur ngushtë me ekosistemet ujore të të gjitha llojeve (lumenj,
përrenj, liqene etj). Në këtë kontekst, ajo shërben si simbol i gjendjes së një lumi.
Lundërza, duke qenë një supergjuetare në majën e piramidës ekologjike dhe me një
strategji përshtatëse tipike K, është kafsha e parë që zhduket kur kushtet e një baseni
fillojnë të bëhen kritike (Hauer et al., 2002).
Në vitin 2006 lundërza në shkallë globale u përfshi në kategorinë NT (Near
Threatened), (IUCN, 2007) për faktin që edhe pse pësoi një rënie drastike në vitet ’60’70 të shekullit të kaluar, tani po rikuperohet në pjesën më të madhe të Europës.
Studimet për përhapjen e lundërzës në vendin tonë janë të pakta dhe të hershme.
Macdonald & Mason (1985) dhe Prigioni et al. (1986) japin të dhëna mbi ekzistencën
dhe përhapjen e këtij lloji kryesisht në pjesën veriore të Shqipërisë e cila paraqitet me
një densitet të kënaqshëm dhe nuk është në rrezik zhdukjeje. Studime të kohëve të
fundit të realizuara në liqenet e Prespës (Bego & Malltezi, 2012) dhe në pellgun
ujëmbledhës të Semanit (Bego et al., 2011) tregojnë ndryshime të pranisë së llojit në
varësi të kushteve mjedisore që ofrojnë këto ekosisteme.
Por pavarësisht këtyre fakteve, legjislacioni dhe politikat ekologjike në Shqipëri ende
nuk i ofrojnë asaj një mbrojtje ndaj faktorëve rrezikues si ndotja e ujërave me
substanca toksike, gjuetia e paligjshme e peshkut, dëmtimi i habitateve, nxjerrja e
inerteve nga brigjet e lumenjve dhe rritja e shqetësimeve njerëzore si pasojë e
zhvillimeve demografike urbane (Misja, ed 2006; Bego et al., 2011).
Studimet e para për përhapjen e lundërzës në lumin e Drinos në jug të Shqipërisë,
kanë filluar pas vitit 2006 (Hysaj & Bego, 2008) dhe japin informacion mbi
përhapjen, gjendjen dhe dietën e lundërzës në një sektor rreth 6 km në lumin Drino.
Qëllimi i këtij studimi është thellimi në bio-ekologjinë e lundërzës (Lutra lutra L.) në
luginën e Drinos, duke hedhur dritë mbi rolin e faktorëve ekologjikë abiotike dhe
biotikë në përhapjen, gjendjen, dietën dhe strategjinë ushqimore dhe riprodhuese të
llojit.
Duke patur në konsideratë ndikimin e aktivitetit njerëzor dhe zhvillimet urbane në
tjetërsimin e habitateve në dëm të biodiversitetit të ekosistemeve lumore, si dhe
mungesën e mbrojtjes ligjore në vendin tonë, ky studim sjell një informacion të
vlefshëm për institucionet dhe agjensitë mjedisore për të siguruar në kohë një mbrojte
ligjore për speciet në rrezik zhdukjeje.
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Studimi i bio-ekologjisë së lundërzës në luginën e Drinos synon arritjen e këtyre
objektivave:
1. Identifikimi i përhapjes së lundërzës në luginën e Drinos duke përfshirë lumin
Drino, tributarët e tij si dhe rezervuaret në afërsi të lumit Drino.
2. Përcaktimi i lartësisë mbi nivelin e detit që lundërza shtrin përhapjen e saj në
këtë luginë.
3. Klasifikimi i habitateteve të frekuentuara nga lundërza në varësi të faktorëve
mjedisorë.
4. Vlerësimi i preferencës së lundërzës për habitat në raport me faktorët
mjedisorë të pranishëm në luginën e Drinos (niveli i prurjes së ujrave, shkalla
e mbulesës bimore, shqetësimi njerëzor dhe burimi ushqimor).
5. Vlerësimi dhe analizimi i dietës ushqimore të lundërzës dhe luhatjes kohore të
saj.
6. Vlerësimi i rolit të rezervuarëve në strategjinë ushqimore të lundërzës në
luginën e Drinos.
7. Identifikimi i sezonit të riprodhimit të lundërzës.
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1
1.1

PJESA E PËRGJITHSHME. Bio-ekologjia e lundërzës (Lutra lutra L.)
Morfologjia

Karakteristikat morfo-anatomike dhe fiziologjike të lundërzës reflektojnë përshtatjen
e saj për një jetëse tipike në mjediset ujore. Lundërzat janë mustelidet mishngrënëse
ujore më të specializuara (Mason & Macdonald, 1986). Hidrodinamika e trupit dhe
lëvizjet sinusoidale në ujë i sigurojnë lundërzës një shkathtësi dhe shpejtësi të
nevojshme për gjueti. Lundërza është një gjitar i dimensioneve të mesme. Mesatarisht
ajo arrin deri në 120 cm duke përfshirë edhe bishtin e gjatë. Sekset paraqesin një
dimorfizëm të spikatur seksual në dimensionet trupore, tek femrat gjatësia shkon deri
në 1 m dhe pesha 5-10 kg (Mason & Macdonald, 1986), ndërsa tek meshkujt gjatësia
shkon deri në 1.4 m dhe pesha 8-14 kg (Spagnesi & Cagnolaro, 1981). Dimorfizmi
seksual favorizon femrat, të cilat kanë nevojë për një energji më të vogël për ruajtjen e
temperaturës së trupit, duke e ruajtur dhe përdorur energjinë për riprodhim. Ndërsa
meshkujve ju lejon mundësi më të mëdha për dominim dhe lëvizshmëri falë
përmasave të mëdha (Erlinge, 1979).
Këmbët janë të shkurtra me putra në formë palme të përshtatur për të notuar. Putrat
kanë 5 gishtrinj në këmbët e përparme dhe të pasme. Gishtrinjtë janë të paisur me
membrana notuese dhe me thonj të vegjël, por shumë të fortë të cilat nuk mblidhen.
Putra e përparme është më e vogël dhe më e rrumbullakët se putra e pasme. Gishtat
janë veçanërisht të ndjeshëm ndaj prekjes dhe përdoren për të dalluar prenë në fundet
me baltë dhe poshtë gurëve (Mason & Macdonald, 1986). Bishti është i gjatë dhe i
ngjeshur, i gjerë në bazë, me majë dhe i hollë në formë konike në fund. Kjo formë
hidrodinamike e bishtit i shërben si “timon” gjatë notimit. Shpejtësia e notimit është e
lartë në zhytje (1 m/sek) dhe lundërza mund të përshkojë nën ujë një distancë deri në
400 m, duke arritur në një thellësi prej rreth 10 m. Ndërsa gjatë notimit ato arrijnë
shpejtësinë deri 10 km/orë, duke u klasifikuar si një prej gjitarëve më të shpejtë të ujit.
Si gjithë mustelidët e tjerë lundërza është e paisur me gjendra anale të cilat prodhojnë
sekrecione xhelatinoze shumë aromatike, me anë të të cilave ajo shënon territorin
duke i përdorur edhe si mjet komunikimi nëpërmjet nuhatjes (Gorman et al., 1978).
Koka është e gjatë dhe e sheshtë, jo shumë e ngjitur me trupin dhe me një qafë
muskuloze. Hunda është e shtypur në pjesën e përparme. Mustaqet në turirin e saj
janë vendosur në bulbe të mëdha pilifere (qimembajtëse) rreth buzëve. Ato janë të
lidhura me mbaresa nervore, duke i siguruar një aparat të rëndësishëm ndjeshmërie që
i lejon dallimin e presë edhe në kushtet e mungesës së shikimit për shkak të turbullirës
ose mungesës së dritës (Mason & Macdonald, 1986). Llapat e veshëve janë të shkurtër
dhe të rrumbullakosur, dhe së bashku me hundën mbyllen hermetikisht gjatë zhytjeve
nën ujë. Veshët dhe vrimat e hundëve janë gati në një nivel me sytë, duke qëndruar
gjatë notimit në sipërfaqe të ujit. Sytë janë të vegjël, me pupila rrethore dhe irid ngjyrë
kafe. Ato janë të paisur me një mekanizëm të veçantë, i cili rregullon kristalinin për të
përmirësuar shikimin nën ujë (Padoa, 1988).
Lundërza është e vetmja specie e Mustelidëve e cila ka një gojën e saj 36 dhëmbë
(formula dentare 3.1.4.1/3.1.3.2). Mandibulat e saj janë shumë të fuqishme.
Dhëmbët e qenit janë shumë të zhvilluara duke i lehtësuar kapjen e presë dhe
premolarët janë përshtatur si prerës.
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Gëzofi është shumë i dendur duke i siguruar një izolim të shkëlqyer termik dhe hidrik.
Ai ka ngjyrë kafe të thellë në pjesën e sipërme të trupit dhe në këmbë, ndërsa në
pjesën e poshtme dhe veçanërisht në zonën e gushës dhe në pjesën e barkut është i
çelët. Individët e rritur paraqesin zona me shirita në vesh dhe qafë të zbardhur. Gëzofi
formohet nga dy tipe qimesh: (i) qimet mbushëse, pushatake dhe të holla, të gjata 1015 mm; (ii) qimet e gjata, rreth 25 mm dhe më të ashpra. Midis këtyre dy shtresave të
qimeve të gëzofit, gjatë notimit zihen në “kurth” flluska ajri, të cilat i sigurojnë një
izolim të mirë termik, dhe lundërza mund ta mbajë konstante temperaturën e saj
trupore për një kohë të gjatë. Kur lundërza hyn në ujë, qimet e gëzofit lehtësisht të
yndyrshme përbëjnë një barrierë të pakapërcyeshme për ujin, ndërsa kur del nga uji,
qimet e mëdha bashkohen në tufa të cilat i sigurojnë rrjedhjen e ujit sipas linjave të
preferuara, duke evituar kështu infiltrimin e tij në shtresat e poshtme të lëkurës.
Mbajtja pastër e gëzofit është një aktivitet i rëndësishëm i lundërzës falë kujdesit të
saj të përditshëm dhe pranisë së gjendrave dyllore. Fërkimi apo kafshimi i saj i
sigurojnë butësinë, përhapjen e yndyrës, dhe njëkohësisht largimin e parazitëve. Për
këtë arsye ajo kryen zhytje të posaçme në vende me vegjetacion të dendur duke u
fërkuar dhe rrotulluar me shpinë në zona të veçanta (Mason & Macdonald, 1986).
1.2

Sistematika

RENDI Carnivora, Familja Mustelidae, N/Familja Lutrinae
Lundërza është një nga 12 llojet e familjes Mustelidae e përhapur gati në mbarë botën
përveç rajoneve polare dhe ishujve oqeanikë. Krahasuar me katër nënfamiljet e tjera të
përfshira në Familjen Mustelidae, nënfamilja Lutrinae përfaqëson grupin më
homogjen si në këndvështrimin morfologjik ashtu edhe ekologjik. Së fundmi,
lundërza euroaziatike Lutra lutra (Linnaeus, 1758) është ndarë në 11 nënlloje të
dallueshme (Wilson et al., 2005) dhe 4 lloje ende të dyshimta.
EMRAT POPULLORË: Lundërza, Vidra
LUNDËRZA EUROPIANE
(Lutra lutra lutra)
SISTEMATIKA
• TIPI CHORDATA
• KLASA MAMMALIA
• RENDI Carnivora (V.d'Azyr,1792; Bowdich, 1821)
• N/RENDI Fissipeda (Blumenbach, 1741)
• SUPERFAMILJA Canoidea (Simson, 1945; Grassè, 1955)
• FAMILJA Mustelidae (Swainson, 1835)
• N/FAMILJA Lutrinae (Baird, 1857)
• GJINIA Lutra (Brisson, 1762)
• LLOJI Lutra lutra (Linnaeus, 1758)
• N/LLOJI lutra (Linnaeus, 1758)
N/LLOJET e Lutra lutra
Emri shkencor
Emri autorit
Lutra lutra lutra
(Linnaeus, 1758)
Lutra lutra angustifrons
(Lataste, 1885)
Lutra lutra aurobrunneus (Hodgson, 1868)

Përhapja
Europë dhe Rusi
Algjeri
Nepal
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Emri shkencor
Emri autorit
Përhapja
Lutra lutra chinensis
(Gray, 1837)
Kinë dhe Taivan
Lutra lutra kutab
(Schinz, 1844)
Kashmir dhe Tibet
Lutra lutra meridionalis
(Ognev 1931)
Iran verior dhe ish-URSS qëndrore
Lutra lutra monticolus
(Hodgson, 1839) Nepal dhe India veriore
Lutra lutra nair
(Cuvier, 1823)
Sri Lanka dhe India qëndore dhe jugore
Lutra lutra seistanica
(Birula, 1913)
Afghanistan, ish-URSS dhe Iran
Lutra lutra hainana
(Xu & Lu, 1983) Japoni, Kinë
Lutra lutra barang
(Cuvier, 1823)
Tailandë,Vietnam, Malajzi, Sumatra dhe Java
Marrë nga: Wilson & Reeder's Mammal Species of the World. 3rd Edition

1.3

Përhapja

Lundërza euroaziatike ka përhapjen më të gjerë në krahasim me të gjitha llojet e
lundërzave (Figura 1-1). Areali i saj shtrihet nga brigjet e Atlantikut në Europë
përmes Azisë deri në brigjet e Oqeanit Paqësor dhe Indonezi, nga Siberia deri në veri
të Afrikës (Algjeri, Marok dhe Tunizi), (Foster-Turley et al., 1990). Ky lloj mungon
gati në të gjithë ishujt e Mesdheut.

Figura 1-1: Areali i lundërzës (Lutra lutra L.)

Megjithëse dikur lundërza ishte e pranishme në gjithë arealin e vet, gjatë shekullit të
fundit ka ndodhur një rënie e përgjithshme e popullatave të saj, me një minimum të
identifikuar në vitet ’60-’70. Kjo ka bërë që në brendësi të këtij areali të ketë disa
zona ndërprerjeje. Rënia më drastike ka ndodhur në vendet e Europës Qëndore dhe
Perëndimore duke sjellë edhe zhdukjen e popullatave në Luksemburg, Hollandë,
Lihtenshtejn dhe Zvicër, si dhe zhdukjen në zona të gjera në Belgjikë, Francë, Itali,
Britaninë e Madhe, Gjermani dhe Spanjë (IUCN 2007).
Në dhjetëvjeçarët e fundit po verifikohet në përgjithësi një situatë e kundërt. Areali i
lundërzës ka tendenca zgjerimi në shumë vende europiane (Spanjë, Gjermani, Britani
e Madhe), si për shkak të kolonizimit natyror, ashtu edhe nga ndërhyrjet me programe
ripopullimi (Conroy & Chanin, 2000; Kranz & Toman, 2000). Megjithatë, areali
mbetet shumë i fragmentuar në Europën Perëndimore, rezulton i zhdukur në zona të
gjera të Europës Qendrore dhe Jugore, dhe në disa vende si (Turqi, Gjeorgji, Armeni
dhe Norvegji) popullatat janë ende në fazë rënieje (Figura 1-2).
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Figura 1-2: Përhapja e lundërzës (Lutra lutra L.) në Europë (Randi et al., 2003).

Areali tregon një vazhdimësi të mirë në vendet e Europës Lindore dhe ish-Bashkimit
Sovjetik. Popullatat më të qëndrueshme gjenden në Finlandë, Irlandë, Skoci,
Portugali, Greqi, Hungari, Shqipëri. Megjithëse informacionet nuk janë të plota, me
shumë mundësi situatë e tillë pozitive paraqitet edhe në vende si Bjellorusi, Letoni,
Lituani, Poloni lindore dhe Estoni (Macdonald, 199; Prigioni, 2003).
1.4

Statusi dhe mbrojtja ligjore

Lundërza është klasifikuar si një kafshë vulnerabël (status të përkeqësuar) në Librin e
Kuq (Red Data Book) të vertebrorëve në rrezik të IUCN (Unionit Ndërkombëtar për
Ruajtjen e Natyrës, 1988) dhe është listuar në Shtojcën I të CITES (Konventa për
Tregëtinë Ndërkombëtare të Llojeve të Rrezikuara).
Në vitin 2006 lundërza në shkallë globale u përfshi në kategorinë pothuajse e
rrezikuar, (NT-Near Threatened, IUCN 2007), për faktin që edhe pse pësoi një rënie
drastike në vitet ’60-’70 të shekullit të kaluar, tani po rikuperohet në pjesën më të
madhe të Europës (Figura 1-3).

Figura 1-3: Skema e klasifikimit të lundërzës në librin e kuq të specieve (sipas IUCN, 2012)

Në bazë të kritereve të këtij klasifikimi, në rast se masat e mbrojtjes kufizohen apo
pezullohen, parashikohet që në 12 vitet e ardhshme rënia mund të kapë shifrat 30%.
Në një rast të tillë ajo spostohet në një nga kategoritë e tjera të rrezikut (VU, EN, CR).
Brenda Komisionit për Mbijetesën e Specieve (Species Survival Commission, SSC)
në Unionin Botëror për Konservimin e Natyrës (IUCN), në 1974 u formua Grupi i
Specialistëve të Lundërzës (Otter Specialist Group, OSG), me qëllim hartimin e
linjave udhëzuese dhe mbështetjen tekniko-shkencore për konservimin e specieve.
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Në Europë lundërza është kudo e mbrojtur, duke bërë përjashtim disa vende, në të
cilat nuk është klasifikuar në rrezik, por gjuetia e saj është gjithsesi e kontrolluar, e
lejuar vetëm në rastet e dëmeve që ajo shkakton në sistemet e rritjes së peshqve (psh.
Shqipëri, Finlandë, Hungari, Irlandë, Norvegji, Poloni).
Lundërza është e mbrojtur nga disa dokumenta ndërkombëtare dhe europiane.
Vendimi i Këshillit Europian 82/72,3/12/1981, që i referohet Konventës mbi
Konservimin e Faunës Europiane dhe të habitateve natyrore (Konventa e
Bernës), Shtojca II.
Direktiva CEE 92/43 që i referohet ruajtjes së habitateve natyrore dhe
gjysëmnatyrore të florës dhe faunës së egër (Direktiva e Habitateve).
CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of wild
Fauna & Flora). Shtojca I.
Rregullorja CEE 338/97, Shtojca A, që i referohet mbrojtjes së disa specieve
të florës dhe faunës së egër nëpërmjet kontrollit të tregëtisë së tyre.
1.5

Shkaqet e rënies

Shkaqet dhe faktorët kryesorë të cilët shkaktuan rënien numerike të popullatave dhe
zvogëlimin e arealit Europian të llojit në gjysmën e dytë të shekullit të XX janë të
shumta, por të gjitha janë të lidhura drejtpërdrejt ose tërthorazi me aktivitetin njerëzor
dhe ndër më kryesoret klasifikohen ndotja, shkatërrimi i habitateve dhe përndjekja
(Foster-Turley et al., 1990). Në mënyrë të veçantë, urbanizimi, zhvillimi i industrisë
dhe i bujqësisë intensive patën një efekt kryesor dëmtues për llojin. Rënia ka qenë më
e dallueshme në afërsi të zonave të urbanizuara dhe me densitet më të lartë popullsie
(Chanin, 2003) dhe që tashmë mund të pengojë rimëkëmbjen e popullatave të
lundërzës. Përdorimi masiv i substancave ndotëse, mbishfrytëzimi dhe artificializimi i
rrjedhave ujore dhe brigjeve, degradimi i mjedisit, bonifikimi i zonave të lagështa dhe
urbanizimi i territorit janë dukuritë që patën një efekt dëmtues mbi lundërzën. Të
gjithë këta faktorë kanë ndikuar drejtpërdrejtë ose tërthorazi:
(i)
duke dëmtuar, fragmentarizuar dhe izoluar habitatet e saj dhe për pasojë
edhe disponibilitetin (praninë) e zonave të mbrojtjes, strehimit dhe
riprodhimit (Di Marzio, 2004; Fusillo, 2006);
(ii)
duke kufizuar burimet ushqimore dhe praninë e tyre për shkak të ndotjes
dhe keqpërdorimit të burimeve ujore (Prigioni et al., 2006a);
(iii) duke shtuar rrezikun e bioakumulimit të ndotësve organikë dhe inorganikë
(Chanin, 1985; Mason & Macdonald, 1994);
(iv)
duke e përndjekur lundërzën për përfitime ekonomike nga gjuetia, si dhe
për shkak të dëmeve në iktiokulturë;
(v)
duke rritur shkallën e vdekshmërisë si pasojë e aksidenteve rrugore
(Philcox et al., 1999).
Janë verifikuar ndërveprime midis faktorëve të ndryshëm, duke shkaktuar një efekt të
shumëfishtë mbi popullatat e lundërzave, më të dukshme në afërsi të qyteteve, të
zonave të industrializuara dhe ato me bujqësi intensive (Kruuk, 2006). Edhe pse sot
identifikohet një situatë pozitive përsa i përket zgjerimit të popullatave të lundërzës
falë kujdesit dhe mbrojtjes ligjore, këta faktorë kufizues dhe rrezikues janë ende të
pranishëm.
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1.6

Filogjeografia e popullatave europiane

Struktura gjenetike e popullatave europiane duket se e ka origjinën nga ngjarjet
demografike (lëvizjet e popullatave) të cilat ndodhën gjatë ndryshimeve klimatike të
periudhës së fundit akullnajore në Pleistocen dhe në periudhën pasardhëse të
thatësirës së zgjatur në fillim të Oleocenit. Supozohet se këto ndryshime kanë çuar në
një tkurrje deri në 50-70% të popullateve Europiane, në një fragmentarizim dhe
ngushtim të konsiderueshëm të arealit të saj (Randi et al., 2003). Pakësimi duket se ka
prekur në fillim (4700-4900 vjet më parë) popullatat që jetonin në rajonet që
korrespondojnë sot me Spanjën dhe Gjermaninë, dhe më pas (2000-2600 vjet më
parë) popullatat që jetonin atje ku ndodhet sot Letonia, Danimarka, Zvicra dhe Franca.
Popullata të tjera, midis të cilave ajo irlandeze, nuk duket të ketë patur asnjë zvogëlim
numerik. Këto ngjarje duket se i kanë drejtuar popullatat europiane drejt efektit
“grykë shishe” (Randi et al., 2003; Jansman et al., 2005).
Aftësia e kufizuar e përhapjes së individëve të lundërzave, dhe fluksi i kufizuar
gjenetik midis popullatave ka përcaktuar në kohët e mëvonshme strukturën aktuale
gjenetike të popullatave europiane, të karakterizuar nga një diferencim i kufizuar në
një shkallë hapësinore të reduktuar (Dallas et al., 2002; Randi et al., 2003).
1.7

Habitati

Lundërza është në gjendje të kolonizojë pothuaj çdo mjedis ujor i cili plotëson
nevojat ekologjike të saj. Ajo është e lidhur ngushtë me ekosistemet ujore të paisura
me mbulesë të dendur bimore, të cilat gjatë vitit kanë prani të prurjeve, alternime të
rrjedhave, bollëk të burimeve ushqimore, nivele të ulëta të ndotjes dhe të
shqetësimeve njerëzore (Adrian, 1985; Ruiz-Olmo & Delibes, 1998; Prenda et al.,
2001). Në brendësi të zonave ku ato jetojnë cilësia e habitatit ka rëndësi jetësore. Këto
habitate i sigurojnë asaj zona riprodhimi, ushqimi, pushimi, strehimi dhe mbrojtjeje.
Edhe pse zona të caktuara brenda home-range të saj për shkak të kombinimit të
faktorëve kufizues me ata favorizues paraqesin karakteristika sub-optimale (RuizOlmo et al., 2005a; Kranz & Toman, 2000) ajo i përdor ato si zona tranzitore ose si
korridore ekologjikë për zhvendosje. Për këtë arsye, nëqoftëse i garantohen këto
aspekte ekologjike dhe prania e ushqimit e lejon, lundërza mund të jetojë në çdo
ekosistem ujor, lumenj të mëdhenj, përrenj, pellgje apo liqene, madje duke toleruar
edhe një shkallë të caktuar të ndotjes (Kruuk, 2006). Lundërza zakonisht e shtrin
habitatin e vet deri në 1000 m mbi nivelin e detit, p.sh në Spanjë jeton deri në 700 m
(Ruiz-Olmo, 1998). Por ajo mund të jetojë në lartësi edhe më të mëdha, si në Pirenej
deri 2400 m (Ruiz-Olmo et al., 2005b), në Tibet 4120 m (Mason & MacDonald,
1986).
1.7.1

Tipologjia e ujrave

Lundërza dallohet për plasticitetin e saj që i lejon përshtatjen me ekosistemet ujore të
ujërave të ëmbla, të njelmëta dhe të kripura si: lumenj, përrenj, liqene, pellgje,
rezervuare, grykëderdhje, kanale kullimi dhe laguna bregdetare. Në zonat bregdetare
ose të kripura jetesa e saj është e lidhur ngushtë me praninë e afërt të ujërave të ëmbla.
Këto ujëra lundërza i përdor për të pastruar gëzofin e vet nga kripërat, të cilat në të
kundërt do t’i reduktonin papërshkueshmërinë e saj (Kruuk & Balharry, 1990).
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Edhe pse lundërza është e përshtatur të jetojë gati në të gjitha ekosistemet ujore
egziston një ndryshim në preferencat e përdorimit tyre. Me intensitet më të lartë
frekuentohen ujërat në të cilat biomasa peshkore dhe produktiviteti është i lartë (RuizOlmo et al., 2001; White et al., 2003; Kruuk, 2006). Frekuenca e shfrytëzimit të
tipologjive të ndryshme të ekosistemeve ujore varet nga karakteristikat specifike të
ekosistemeve në rajone të ndryshme si: prania e ushqimit, lehtësia dhe efiçenca e
përdorimit të tyre, nivelet e ndotjes dhe shkalla e shqetësimeve njerëzore (Thom et al.,
1998; Durbin 1996; Prenda et al., 2001).
Një nga elementët që duket se ndikon në përdorimin e lumenjve nga lundërza është
edhe gjerësia e tyre. Këto bashkëlidhje të frekuentimit me gjerësinë e lumit janë të
shpeshta në rajonet mesdhetare, në të cilët lumenjtë kryesorë dhe luginat e tyre janë
shpesh të shoqëruara me zona të banuara ose me aktivitet njerëzor dhe për pasojë me
tendenca të theksuara të degradimit (Prenda et al., 2001). Në studimet tek individët e
lëshuar eksperimentalisht (Itali) në programe rikonolizimi, është vënë re se ata kanë
përdorur në pjesën më të madhe lumenjtë me gjerësi 5-10 m, 2-5 m ose më të vegjël,
ndërsa lumenjtë me gjerësi më të madhe frekuentoheshin vetëm me raste (Di Marzio,
2004). Në Skoci megjithëse lundërza përdorte edhe lumenjtë me gjerësi të madhe, u
evidentua një efiçencë maksimale në gjueti në rrjedhat e lumenjve të dimensioneve të
vogla ose të paisur me gropa, të cilat duket se paraqesin një rëndësi të madhe për
ruajtjen e saj (Kruuk, 2006). Lumenjtë e dimensioneve të mëdha duken më pak të
preferuar. Ato mund të jenë të rrezikshme për lundërzën veçanërisht në periudhën që
ajo kujdeset për të voglin. Nga ana tjetër, për shkak të rrallimit të pasurisë peshkore të
pranishme reduktohet efektiviteti i gjuetisë, kjo e detyron lundërzën të kërkojë pre
alternative jashtë ujit duke i rritur vulnerabilitetin (prekshmërinë) (Prenda et al.,
2001).
Në ekosistemet e qëndrueshme dhe të strukturuara mirë, lundërza mund të jetojë edhe
në brigjet e baseneve artificiale të përshtatura për prodhimin e energjisë elektrike si në
Portugali (Prenda et al., 2001). Madje, në rajone të cilat karakterizohen nga periudha
thatësirash, këto basene marrin një rëndësi strategjike për ruajtjen e lundërzës. Ato
ofrojnë një qëndrueshmëri të regjimit hidrik dhe një variacion të lartë të biomasës
peshkore gjatë sezonit të thatësirës, dhe shpesh përfaqësojnë të vetmen zonë me burim
ushqimor të pranishëm (Prenda et al., 2001). Në disa zona mesdhetare (Italia
Qëndrore dhe e Jugut) prania e lundërzës është e ndikuar nga prania e liqeneve ose
rezervuarëve artificialë (Prigioni et al., 1989; Marcelli, 2006; Di Marzio, 2004).
1.7.2

Vegjetacioni mbulues i brigjeve

Vegjetacioni i brigjeve, shpërndarja e rregullt dhe shtresëzimi i tij është një element
kyç për jetesën e lundërzës, pasi ajo kalon pjesën më të madhe të kohës në tokë
(Saavedra, 2002; Liles, 2003). Mungesa e shtresëzimit dhe rrallimi i saj ndikojnë
negativisht në mundësitë e pranisë së llojit (Adrian, 1985; Marcelli, 2006). Tipologjitë
e vegjetacionit të brigjeve të përdorura prej lundërzës janë të shumëllojshme. E
rëndësishme është shkalla e mbrojtjes, që mund ti ofrojë llojit gjatë riprodhimit,
zhvillimit të aktiviteteve normale në tokë gjatë ditës dhe momenteve të shpeshta të
pushimit gjatë aktivitetit natën (White et al., 2003). Në Italinë Qëndrore dhe Jugore
lundërza përdor në shumicën e rasteve zona me mbulesë të dendur dhe të ngatërruar,
kryesisht me shkurre të vogla dhe pak pemë, në raport me mbrojtjen më të madhe që
ofron ky mjedis në krahasim me mbulesën barishtore (Prigioni et al., 1989; Marcelli,
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2006; Di Marzio, 2004). Megjithëse prania e pemëve me gjethe të gjera dhe aparat
rrënjor të zhvilluar është padyshim një faktor i cili favorizon praninë (Macdonald &
Mason, 1983; Jenkins & Burrows, 1980), nuk duket se kjo është jashtëzakonisht e
nevojshme për llojin, nëse janë të pranishme zona dhe vende alternative të strehimit
(Durbin, 1993).
1.8
1.8.1

Aktiviteti
Home Range

Lundërzat përdorin home-range lineare të cilat përfshijnë rrjedhat e ujërave dhe zonat
me vegjetacion në afërsi të tyre. Ato kanë një madhësi të tillë që të garantojnë
mjaftueshëm praninë e burimeve përgjatë gjithë vitit dhe ndryshojnë në varësi të
seksit, të tipologjisë së ujërave e vegjetacionit si dhe të sasisë së burimit ushqimor.
Gjatësitë mesatare të zonave të aktivitetit përfshihen midis 10-40 km, dhe një
sipërfaqe 20-45 km2. Ato janë më të gjera në rastin e meshkujve, veçanërisht pasi ata
arrijnë pjekurinë seksuale (Sjöåsen, 1997). Madhësitë e tyre variojnë nga 21-67 km
për meshkujt, dhe 12-30 km për femrat (Kruuk et al., 1993; Durbin, 1996; Ruiz-Olmo
et al., 1995; Green et al., 1984, Saavedra, 2002). Në brendësi të zonës së aktivitetit të
çdo lundërze gjenden 30-50 vende për pushim të përkohshëm (hovers) dhe për
strehim gjatë ditës (holts) (Green et al., 1984).
1.8.2

Ritmet e aktivitetit

Aktiviteti më i madh i lundërzave zhvillohet në ujë, aty ku këto kafshë ushqehen dhe
mbrohen duke iu larguar rrezikut. Në ekosistemet e ujërave të ëmbla lundërza është
aktive në orët e perëndimit dhe gjatë natës, dhe kalon rreth 70% të ditës joaktive në
strofkulla (Madsen & Prang, 2001; Green et al., 1984; Mattei et al., 2005a). Në Itali,
tek lundërzat e studiuara në dy Parqe Kombëtare është vërejtur se përqindja e kohës së
shpenzuar në aktivitet varionte në 37-44% për meshkujt në 51-52% për femrat
(Fusillo, 2006; Mattei et al., 2005a).
Në mjediset bregdetare lundërzat janë aktive edhe gjatë ditës, kohë gjatë të cilës pretë
e saj janë më pak aktive dhe më të prekshme. Mendohet se zakonet nokturne të
lundërzës janë pasojë e dy faktorëve: përndjekja nga ana e njeriut dhe lidhja me ciklet
cirkadiane të llojeve-pre të saj.
1.8.3

Përdorimi i hapësirës

Në brendësi të çdo home-range përdorimi i hapësirës përqëndrohet veçanërisht brenda
pak metrave nga rrjedha e ujit, dhe është e ndikuar nga prania e rrjedhës së ujërave,
ushqimit dhe shqetësimit njerëzor (Di Marzio, 2004; Fusillo, 2006; Marcelli, 2006).
Meshkujt përdorin intensivisht edhe zona periferike të home-range duke patrulluar
territorin, ndërsa femrat tentojnë të frekuentojnë më intensivisht pjesët me prodhimtari
të lartë ushqimore dhe të mbulura nga vegjetacioni (Green et al., 1984; Mason &
Macdonald, 1986; Durbin, 1996).
Distancat mesatare të përshkuara gjatë një dite variojnë mesatarisht rreth 3-5 km, me
vlera më të mëdha në rastin e meshkujve, por mund të jenë edhe deri në 20 km
(Kruuk, 1995). Në lundërzat e radiomonitoruara në një Park Kombëtar në Itali
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distancat e përshkuara gjatë 24 orëve ishin rreth 11 km për meshkujt dhe 15 km për
femrat (Mattei et al., 2005b).
1.8.4

Përhapja dhe aftësia kolonizuese

Përhapja dhe largimi i individëve (në rastet më të shpeshta e individëve subadult) nga
vendi i lindjes apo nga zonat me dendësi të madhe përfundon me vendosjen e tyre në
zona të reja (King & With, 2002). Një nga faktorët të cilët ndikojnë në këtë proces
janë korridoret dhe barrierat ekologjike. Megjithatë, është vënë re se lundërza mund të
përshkojë edhe terrene “ujëndarëse”. Jefferies (1989) i referohet një lundërze e cila
përshkoi rreth 2 km për të kaluar një kreshtë.
Ka një mungesë informacioni mbi përhapjen në kushte natyrore, por të dhënat e
individëve të radiomonitoruar japin një informacion të vlefshëm. Largësia e
zhvendosjes së tyre në studimet e kryera në Itali (Di Marzio, 2004) dhe Zvicër
(Sjöåsen, 1997) varionte sipas sekseve (23-24 km ♂ dhe 18-21 km ♀). Megjithatë
janë dokumentuar edhe spostime të përmasave më të mëdha: 180 km në Zvicër
(Sjöåsen, 1997) dhe 60 km në Francë (Janssens, 2006). Një mashkull i ri i ndjekur nga
Jekins (1980) me shënues radiokativë filloi të largohet nga zona e lindjes në moshën
tetë muajshe duke u larguar 68 km brenda një viti. Të dhënat sugjerojnë se përhapja
është një fenomen tipik mashkullor (Janssens et al., 2008). Një nga shkallët më të
larta të përhapjes të arealit është regjistruar në Poloni, falë densitetit të rrjetit hidrik i
cili garanton një lidhje të shkëlqyer midis ekosistemeve të ndryshme (Romanowski,
2005).
1.9

Të ushqyerit

Lundërza është një gjuetare e specializuar në ekosistemet ujore. Ajo vendoset në majë
të zinxhirit ushqimor dhe ushqehet kryesisht me lloje që jetojnë në ujë dhe
gjysëmujore. Nishi trofik i lundërzave është më i ngushti në brendësi të familjes së
mustelidëve (Macdonald, 2002). Spektri i tyre ushqimor përbëhet kryesisht nga peshq,
amfibë, zvarranikë (gjarprinj uji), rrallë nga zogj të vegjël ujorë, gjitarë të vegjël, dhe
plotësohet nga molusqe (kërmij dhe bivalvorë), gaforre dhe insekte.
Preja përzgjidhet kryesisht nga prania e tyre, por edhe nga prekshmëria dhe nga vlera
ushqyese (Lanszki et al., 2001). Kur prania e pasurisë peshkor nuk është e kufizuar,
lundërza ushqehet ekskluzivisht me peshq (Ruiz-Olmo et al., 1989; Prigioni et al.,
1991; Fusillo, 2006; Remonti et al., 2007). Edhe pse lundërzat në ruajtje përdorin
peshq të dimensioneve të mëdha (Erlinge & Nilsson, 1978), në natyrë dieta është
tipikisht e përbërë nga pre të madhësisë rreth 10-15 cm, në varësi edhe të pranisë së
tyre (Arca & Prigioni, 1987; Brzeziňski et al., 1993; Chanin, 2003).
Pavarësisht preferencës së spikatur ushqimore për peshqit, dieta e lundërzës dallohet
për një shkallë të lartë elasticiteti dhe oportuniteti, ç’ka i lejon pështatjen me
ndryshueshmërinë e pasurive peshkore (Jedrzeweskaet al., 2001; Polednik et al.,
2004; Remonti et al., 2007). Amfibët, krustacetë dhe jovertebrorë të tjerë bëjnë pjesë
në dietën e lundërzës, ndërkohë që gjitarët e vegjël, zvarranikët, dhe zogjtë përdoren
më rrallë (Prigioni et al., 1991; Ruiz-Olmo et al., 2002; Clavero et al., 2003; Fusillo,
2006).
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Meqënëse burimi i preferuar janë peshqit, lundërza është klasifikuar si një gjuetare e
specializuar peshqish në rajonet e ngrohta (Brzeziňski et al., 1993; Kruuk, 1995). Por
ajo është një oportuniste me një spektër të gjerë ushqimor në vendet mesdhetare
(Ruiz-Olmo et al., 2001; Clavero et al., 2003). Nishi trofik i saj zgjerohet në mënyrë
të veçantë në vendet e Europës Jugore (Macdonald, 2002) dhe ndonjëherë pretë
alternative mund të përbëjnë pjesën më të spikatur të dietës (Ruiz-Olmo et al., 2001,
Weber, 1990). Nishi trofik zgjerohet në sezonet në të cilat prania e peshkut është
minimale si në vendet e Europës Qendrore (Brzeziňski et al., 1993), ashtu edhe në
vendet mesdhetare (Ruiz-Olmo et al., 2001).
Gradienti i lartësisë në përhapjen e lundërzës duket se është i lidhur ngushtë dhe
ndikohet kryesisht nga burimi ushqimor. Larmia ushqimore arrin në përgjithësi vlera
maksimale në ato ekosisteme të cilat pavarësisht nga lartësia ofrojnë rezerva të
rëndësishme ushqimore (Fusillo, 2006; Prigioni et al., 2006c).
Zonat e të ushqyerit të lundërzës përcaktohen gjithashtu edhe nga tipologjia e
rrjedhave dhe e vegjetacionit mbulues të brigjeve, për shkak të specieve që
favorizojnë këto habitate (Chanin, 2003; Durbin, 1993, 1998).
Për të mbajtur një temperaturë trupore të përshtatshme për mjedisin ujor, lundërzës i
nevojitet një shkallë e lartë metabolizmi në krahasim me kafshët e tjera të të njëjtave
dimensione (McNaab, 1989). Kjo e detyron të konsumojë çdo ditë sasi të mëdha
ushqimi, gati 12-15% të peshës trupore dhe deri në 28% për femrat në fazën e
prodhimit të qumështit, me një total prej 365 kg ushqim në vit (Mason & Macdonald,
1986; Kruuk, 2006). Janë bërë shumë tentativa për të llogaritur biomasën peshkore të
nevojshme për praninë dhe riprodhimin e lundërzës. Disa autorë japin një vlerë në
pragun e 8-10 g peshk/m2/vit (Chanin, 2003; Saavedra, 2002), ndërsa disa autorë të
tjerë japin një prag më të ulët 3-5 g peshk/m2/vit (Mason & Macdonald, 1986).
1.10 Riprodhimi
Lundërza është një lloj i cili karakterizohet nga një strategji përshtatëse dhe
riprodhuese e tipit K. Si e tillë është një kafshë me një cikël jetësor të gjatë, dhe që
shpenzon shumë energji për një numër të vogël këlyshësh (Hauer et al., 2002).
Pjekuria seksuale nga të dy sekset arrihet midis muajit të 18-24 të jetës (Heggeberget,
1988), ndërsa riprodhimi nis vetëm nga viti i dytë ose i tretë i jetës (Hauer et al.,
2002). Femrat janë fiziologjikisht në gjendje të riprodhohen gjatë vitit të tretë të jetës,
ndërsa meshkujt arrijnë maturitetin më parë (Mason & Macdonald, 1986). Pjesa e
femrave riprodhuese përbën maksimalisht 30% të popullatës (Kruuk & Conroy
1991a). Ato mund të realizojnë një pjellje në vit dhe jo më shumë se tre të tilla gjatë
gjithë jetës. Pas një shtatzanie e cila zgjat 60-65 ditë lindin në përgjithësi 2-3 të vegjël
(Chanin, 1985; Ruiz-Olmo et al., 2002). Mendohet se numri i të vegjëlve rritet me
rritjen e moshës së nënës dhe pranisë së ushqimit. Lindjet me numër më të madh të
vegjlish janë vëzhguar në zona të karakterizuara nga një vazhdimësi e shkëlqyer e
pranisë së ushqimit, dhe në afërsi të impianteve të rritjes së peshkut (Hauer et al.,
2002).
Lundërza është i vetmi lloj i mustelidëve me cikle estrale të vazhdueshme dhe mund
të riprodhohet gjatë gjithë vitit (Beja, 1996). Studime mbi kampionet e urinës të
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realizuara nga Trowbridge (1983) tregojnë se gjatësia mesatare e ciklit estral është 36
ditë. Për këtë arsye lundërzat mund të çiftohen gjatë gjithë vitit, por lindjet realizohen
në periudhat më të favorshme për rritjen e të sapolindurve. Në disa rajone frekuenca e
ngjarjeve riprodhuese ka një sezonalitet të dallueshëm (Heggberget & Christensen,
1994).
Foletë e përdorura për riprodhim janë kryesisht të vendosura në zona të pashqetësuara,
të sigurta nga përmbytjet dhe afër zonave me ujë të qetë dhe relativisht të thella të
cilat ofrojnë një prani të bollshme ushqimore (Ruiz-Olmo et al., 2005a, b). Ato janë
shpesh të paisura me hyrje të ndryshme dhe tunele të shkurtër të përdorur si vend
jashtëqitjeje. Madhësia e tyre është rreth 1 m gjatësi, 0.8 m gjerësi dhe 0.4 m lartësi
(Liles, 2003). Foletë gjenden shpesh afër rrjedhës së lumenjve (rreth 5 m), por mund
të vendosen edhe disa qindra metra larg. Fole me karakteristika të tilla mund të
përdoren nga lundërzat për disa breza, ndonjëherë edhe për më shumë se 30 vjet
(Liles, 2003).
Në lindje të vegjlit peshojnë 40-60 gr, janë të gjatë rreth 12 cm dhe me një gëzof gri.
Sytë i hapin pas 30-35 ditësh dhe ushqehen me qumësht nga nëna për rreth 3 muaj. Në
moshën një muajshe peshojnë 700-800 gr, për të arritur 1 kg në moshën dymuajshe.
Rritja e të vegjëlve realizohet ekskluzivisht nga nëna. Rreth moshës 2 muajshe, të
vegjlit fillojnë të dalin jashtë folesë, gëlltisin ushqimet e para të forta dhe fillojnë
mësimin e notit dhe gjuetisë që zgjat gjatë gjithë vitit të parë të jetës (Kruuk, 1995).
Largimi i individëve të rinj nga vendi i lindjes ndodh rreth moshës 10-12 muajshe
(Mason & Macdonald, 1986; Kruuk, 1995).
1.11 Sjelljet
Përgjithësisht lundërzat e kalojnë jetën e tyre të vetmuara, të cilën e braktisin vetëm
gjatë periudhës së riprodhimit. Një lundërzë e vetmuar është e lidhur me një territor,
shtrirja e të cilit varet nga bollëku i gjahut dhe i vendeve të strehimit. Lundërzat
përshkruhen si kafshë që iu pëlqen të luajnë (lozonjare) dhe shpesh janë vëzhguar
ndërsa përdorin pjerrësira balte ose të mbuluara me borë si rrëshqitëse, duke luajtur
midis tyre ose me të vegjlit, duke ndjekur njera-tjetrën në ujë ose në tokë dhe duke
kryer numra akrobacie. Lojrat e tyre janë një aktivitet shumë i rëndësishëm, sepse
përveç lirshmërisë dhe shkathtësisë që i krijojnë në raport me ujin, i sigurojnë edhe
një zhvillim të veprimtarisë psiqike (Sgrosso & Prigioni, 2001). Lundërzat i dedikojnë
lojërave shumë kohë, si të vogla ashtu edhe kur rriten.
1.11.1 Sjelljet e gjuetisë
Gjatë gjuetisë lundërza mund të bëjë deri në 4 “beteja” intensive gjahu çdo natë,
ndërsa ditën pushon në strofkull ose në breg të lumit duke u kujdesur për gëzofin e
vet. Sjellja e gjuetisë së lundërzës u studiua nga Erlinge (1968) dhe Wayre (1976) në
kafshët e kapura (në ruajtje).
Lundërzat janë gjuetare aktive dhe mund të zhyten edhe për 4 minuta, ndonëse
zakonisht zhytjet janë më të shkurtra, përgjithësisht më pak se 1 minutë, por me një
shpejtësi maksimale 10-12 km/orë duke përshkuar distanca prej 400 m pa ndërprerje
(Corbet & Southern, 1977).
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Shikimi, prekja dhe ndjeshmëria e mustaqeve janë shqisat e përdorura më tepër në
aktivitetin e gjuetisë së lundërzave në ujë. Gjatë notimit të lehtë dhe eksplorues shtytja
realizohet nga lëvizjet sinusoide të trupit, nga këmbët e pasme dhe sidomos nga bishti
i cili lëviz anash njësoj si tek peshqit. Në notimin e shpejtë përdor të katër këmbët si
lopata. Gjatë notimit bën frymëmarrje shumë të shkurtra prej 15-40 s. Në tokë ecën
duke u tundur dhe rrëshqitur. Ajo kontrollon mjedisin që e rrethon duke u ngritur mbi
këmbët e pasme dhe duke u mbështetur në bisht.
Teknikat tipike të gjahut që lundërza përdor janë:
(i)
Gjahu kurth, gjatë të cilit lundërza pret peshkun në sipërfaqe dhe e kap me
një kafshim të shpejtë.
(ii) Ndjekje nënujore të cilat janë më të shpejta dhe që drejtohen drejt preve të
lehta si ngjala, gjarprinjtë e ujit dhe cyprinidët. Shfrytëzim i këndit të
vdekur të shikimit tek peshqit sidomos gjatë ndjekjes. Fusha pamore
horizontale e peshqve mbulon rreth 330o, kështu që n.q.s lundërza i afrohet
nga mbrapa ose nga poshtë-lart, peshku nuk ka pamje.
(iii) Peshkim qorrazi në ujra të turbullta duke shfrytëzuar mustaqet si
instrument prekjeje. Në ujëra të turbullta dhe funde me baltë e gurë, gjuetia
realizohet duke eksploruar dhe zhvendosur gurët në fundin e shtratit falë
ndjeshmërisë së lartë të prekjes nga gishtat. Në këtë mënyrë gjuan sidomos
amfibët, gaforret, molusqet ose peshqit që jetojnë në baltë. Këto pre
konsumohen zakonisht në ujë.
1.11.2 Sjelljet riprodhuese
Femra e lundërzës tregon gadishmërinë e saj për çiftim nëpërmjet sekrecioneve.
Thirrjes së saj mund ti përgjigjen më shumë se një mashkull, duke vënë kështu në
garë rivalët. Çiftimi vjen pas lajkatimeve dhe një “lufte martesore” të cilat ndjekin një
ritual të saktë, ku femra dhe mashkulli notojnë së bashku duke realizuar zhytje të
përsëritura të cilat stimulojnë ovulacionin. Më pas realizojnë kontakte me hundë të
shoqëruara me thirrje vokale. Pas kësaj mashkulli tërheq femrën dhe kërcen në pjesën
e prapme të saj duke e shtrënguar pas vetes me këmbët e parme dhe e kafshon në qafë.
Çiftimi zgjat rreth 1-20 minuta dhe mund të ndodhë si në ujë ashtu edhe në tokë
(Wayre, 1976). Pas kësaj faze mashkulli kthehet rrallë tek femra. Pas çiftimit, femra
fillon të përgatisë strofkullën nga e cila del rrallë, redukton aktivitetin e gjuetisë,
shënimet në afërsi të saj, lojrat dhe notimet ndoshta për të evituar dallimin e
strofkullës nga armiqtë e mundshëm (Green et al., 1984).
1.12 Organizimi shoqëror
Lundërza është një kafshë kryesisht vetmitare, por me një organizim shoqëror
kompleks. Meshkujt mbrojnë një territor i cili mbivendoset zakonisht me zonën e
aktivitetit të një ose më shumë femrave riprodhuese (Erlinge, 1968; Sjöåsen, 1997).
Femrat përshtasin një formë më fleksibël të territorialitetit, në varësi të pranisë dhe të
përhapjes së burimeve ushqimore (Sjöåsen, 1997). Në disa raste femrat e rritura me
lidhje gjaku mund të mbrojnë një “territor grupi” edhe pse në qendrat individuale të
aktivitetit qëndrojnë të veçuara, veçanërisht në periudhat riprodhuese (Erlinge,1968;
Kruuk, 2006). Studimet gjenetike të kryera në një Park Kombëtar në Itali kanë treguar
që zona e aktivitetit e përdorur nga një individ i vetëm me seks të papërcaktuar, ishte
pjesërisht e ndarë së bashku nga 4-6 lundërza (Prigioni et al., 2006b).
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Në ekosistemet bregdetare lundërzat kanë një shoqërizim më të mirë dhe
territorialiteti është një fenomen i përkohshëm (Green et al., 1984).
Zonat e aktivitetit shënohen nëpërmjet depozitimit të feçeve, të cilat disa herë gjenden
së bashku me sekrecionet anale xhelatinoze, të depozituara në pozicione të veçanta
(p.sh. trungje që dalin mbi ujë, shkëmbinj pranë rrjedhës, në ura etj). Lundërzat
tentojnë ta përqëndrojnë aktivitetin e gjuetisë në një ose pak zona ushqimi gjatë një
nate, dhe shpesh ripërdorin të njëjtën zonë për disa netë rresht (Delibes et al., 2000).
1.13 Marrëdhëniet ndërllojore
1.13.1 Konkurrenca
Lundërza mund të konkurrojë për burime ushqimore vetëm me ndonjë prej
mustelidëve gjysëm ujorë (p.sh. Mustela vison) me zakone ushqyese dhe
bashkëjetuese në zona të njëjta (Bonesi et al., 2004b). Kur kjo ndodh, lundërza tenton
të mbizotërojë për shkak të dimensioneve trupore, rreth shtatë herë më të mëdha.
Prania e lundërzës në densitet të lartë mund ti detyrojë konkurentët të përfshijnë në
dietë një numër të madh gjitarësh dhe zogjsh në krahasim me burimet peshkore
(Bonesi et al. 2004a). Konkurrenca mund të identifikohet si në rajone bregdetare
ashtu edhe në ekosisteme të ujrave të ëmbla, por është më e dallueshme në zona në të
cilat pretë tokësore janë më pak të bollshme dhe në stinët në të cilat burimet
ushqimore zvogëlohen (Bonesi et al., 2004a). Gjithashtu mendohet se ka një
konkurrencë me kastorin (Brzeziňski et al., 1996), por informacionet nuk janë të
mjaftueshme.
1.13.2 Grabitqariteti
Lundërza është një gjuetare në majë të zinxhirit ushqimor dhe për këtë arsye
grabitqariteti ndaj individëve të rritur është një fenomen i vërejtur shumë rrallë. Midis
grabitqarëve të mundshëm përmenden: ujku (Canis lupus), rreqebulli (Lynx lynx),
shqiponjat (Aquila spp.) apo kukuvajkat (Bubo bubo). Janë vërejtur disa raste të
gjuetisë nga ana e qenve tek lundërza (Hauer et al., 2002; Kruuk, 2006). Mendohet
ndërkohë se të vegjlit mund të jenë të rrezikuar edhe brenda foleve nga ujqërit,
dhelprat, qentë, baldosat, nuselalet etj. Në një rast, një strofkull lundërze u braktis pasi
në të mbërriti një baldosë (Liles, 2003).
1.14 Vdekshmëria
Vlerësohet se rreth 20-25% e embrioneve riabsorbohen përpara lindjes (Heggeberget
& Christensen, 1994) dhe se 30% e të sapolindurve vdesin në periudhën ndërmjet
lindjes dhe shoqërimit të vazhdueshëm me nënën.
Vdekshmëria e lartë neonatale e cila mund të arrijë edhe 50% gjatë vitit të parë të
jetës (Kruuk & Conroy, 1991b) duket se është një nga faktorët kryesorë që kufizojnë
ringritjen e popullatës në zonat me densitet të ulët (Kruuk, 1996). Megjithëse
lundërzat mund të jetojnë deri në 16-18 vjet, në popullatat natyrore pritshmëria e
jetëgjatësisë është vetëm 3-5 vjet (Kruuk, 2006; Hauer et al., 2000).

17

Studim bio-ekologjik i lundërzës ( Lutra lutra L.) përgjatë luginës së Drinos

Të dhënat për shkallën e vdekshmërisë të individëve të rritur janë të pamjaftueshme
dhe disa informacione të vlefshme vijnë nga projekte të transferimit të individëve në
zona në të cilat janë radiomonitoruar. Shkalla e vdekshmërisë së individëve të
radiomonitoruar, një vit pas translokimit ishte 54% në Zvicër (Arrendal, 2007), 78%
në Spanjë (Saavedra, 2002). Studime të tjera sugjerojnë se shkalla e mbijetesës është
më e vogël për meshkujt (30-50%) në krahasim me femrat (70-80%). Ky konkluzion
mund të jetë i ndikuar nga tendenca më e lartë e meshkujve për t’u zhvendosur nga
zona e lindjes dhe për shkak të konkurrencës (Janessens et al., 2008).
Pjesa më e madhe e informacionit për rezultatet e shkaqeve të vdekjes është
grumbulluar nga analizat pas vdekjes (post-mortem) të trupave të mbledhura
rastësisht, ndaj është e vështirë të vlerësohet pesha relative e faktorëve të ndryshëm.
Midis faktorëve më të zakonshëm përmendim: aksidentet rrugore, mbytja në rrjetat e
peshkimit, gjuetia dhe agresionet ndër dhe brendallojore (Kruuk, 2006; Sidorovich,
1991; Saavedra, 2002; Di Marzio, 2004; Simpson, 2000a, 2000b).
Është i dallueshëm edhe roli i sjelljeve agresive midis meshkujve dhe në masë më të
vogël midis femrave dhe të vegjëlve, madje janë identifikuar edhe raste të vrasjes së të
vegjëlve nga të rriturit (Simpson, 2000a) dhe gjuetisë së të vegjëlve nga ana e qenëve
shtëpiakë (Kruuk, 2006).
Lundërzat që mbahen në ruajtje duket se janë veçanërisht më të prekshme nga
salmonela, tërbimi, leukopenia, murtaja, hepatiti, pneumonia, tuberkulozi, etj (Kimber
& Kollias, 2000).
Shkalla e vdekshmërisë shtohet në mënyrë të veçantë në sezonet me pamjaftueshmëri
ushqimi dhe ndonjëherë shkaktohet drejtpërdrejt nga hemoragjitë gastrointestinale për
shkak të kequshqyerjes. Janë të njohura edhe rastet e braktisjes së të voglit nga nëna
në kushtet e stresit energjitik (Kruuk et al., 1991a). Gjithashtu, ka patur edhe raste kur
nga katastrofat për shkak të derdhjeve të produkteve të naftës, gëlltitja e tyre gjatë
aktivitetit të pastrimit të gëzofit ka provokuar vdekjen (Baker et al., 1981).
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2
2.1

ZONA E STUDIMIT DHE METODA E STUDIMIT.
Mjedisi fiziko-gjeografik

Lugina e Drinos shtrihet ndërmjet vargmaleve Lunxhëri-Bureto në Lindje dhe Malit të
Gjerë e pjesërisht maleve të Kurveleshit në Perëndim, me drejtim JL-VP. Gjatësia e
përgjithshme e saj nga kufiri shtetëror me Greqinë (Kakavie) deri në derdhje në Vjosë
(pranë Leklit në Tepelenë) është rreth 60 km. Gjerësia e luginës luhatet nga 1-2 km në
grykëderdhjen e Drinos deri në 10 km në sektorin e Palokastrës ku lugina zgjerohet
shumë (Kabo, 1990), (Figura 2-1).

Figura 2-1: Harta e luginës së Drinos.
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Sipërfaqja e përgjithshme së bashku me malet përreth është 940 km2, ndërsa
sipërfaqja e vetë luginës është rreth 240 km2. Ajo shtrihet midis 200-250 m mbi
nivelin e detit (Kabo, 1990).
Arteri kryesor hidrografik i luginës është Lumi Drino i cili është njëkohësisht dhe
dega kryesore e Vjosës si nga gjatësia (84.6 km) ashtu dhe nga sipërfaqja e pellgut
ujëmbledhës (1324 km2), me prurje mesatare vjetore 32.3 m3/s (Kabo, 1990).
Lumi Drino ka një lartësi mesatare të pellgut ujëmbledhës prej 746 m dhe pjerrësi të
pellgut nga 21-28%. Lumi nga kufiri shtetëror (39°55'49.08"N/20°20'18.98"E) deri
tek ura e Subashit (40°12'33.02"N/20° 5'26.53"E) rrjedh në një shtrat mjaft të gjerë
me një pjerrësi gjatësore relativisht të vogël 3 m/km, ndërsa mbas kësaj zone deri në
derdhje në lumin Vjosë (40°16'56.23"N/20° 2'29.22"E) lumi Drino hyn në një luginë
të ngushtë me një pjerrësi gjatësore të madhe (Kabo, 1990).
Degët më kryesore Drinoja i merr pasi hyn në territorin shqiptar (përroi i Kserias dhe
lumi i Kardhiqit nga e majta, si dhe lumi i Suhës dhe i Nimisës nga e djathta).
Burimet më të mëdha që luajnë rol të rëndësishëm në ushqimin e Drinos dhe
rregullimin e rrjedhjes së tij, janë burimet e Libohovës, burimi karstik i Viroit,
burimet e Ujit të Ftohtë të Tepelenës dhe ato të Hormovës. Pa këto burime Drinoja në
stinën e verës nuk do të kishte rrjedhje të përhershme.
Prurjet maksimale të lumit Drino me 1% siguri janë 1790 m3/s tek ura e Leklit, ndërsa
me 20% siguri po tek ura e Leklit janë 776 m3/s (marrë nga Drejtoria e Bordit të
Kullimit dhe Prefektura Gjirokastër).
Në formimin e kushteve klimatike të luginës së Drinos ndikon shumë pozita ndërmjet
vargjeve malore, të cilat në dy skajet e saj afrohen së tepërmi me njëri-tjetrin, duke e
ngushtuar e mbyllur atë. Këtu ndikon gjithashtu orientimi i përgjithshëm i saj JL-VP i
cili lejon erërat e ngrohta e të lagështa të hyjnë në luginë. Por edhe erërat e ftohta
kontinentale mund të hyjnë lirshëm nga pjesa e sipërme e luginës. Prandaj në Luginën
e Drinos ndihet si ndikimi i detit ashtu edhe ai i tokës (Kabo, 1990).
Gjatë luginës së Drinos bien mesatarisht gjatë vitit 1600-2000 mm rreshje shiu. Ato
kanë rregjim të çrregullt. Nga kjo sasi mesatarisht 215 mm bien në periudhën e thatë
maj-shtator dhe mesatarisht 1480 mm bien në periudhën e lagësht tetor-prill. Muaji
me më shumë rreshje është dhjetori (337.1 mm) dhe muaji me më pak rreshje është
korriku (19.7 mm). Temperatura mesatare vjetore është 14oC, e muajit më të ngrohtë
korrikut 23oC dhe ajo e muajit më të ftohtë janarit është 5.2oC. Temperaturat mesatare
maksimale variojnë nga 10.0oC në janar në 31.9oC në korrik, ndërsa ato mesatare
minimale variojnë nga 0.4oC në janar deri në 15.3oC në korrik (Kabo, 1990).
2.2

Mjedisi biologjik

Në pellgun e lumit Drino sipërfaqja e pyllëzuar zë rreth 15% të saj. Formacionet më të
përhapura janë shkurret dhe dushku që shpërndahen në sektorë të veçantë. Përreth
brigjeve e në shtratin e lumit rriten rrapi, shelgu, shkoza e shkurre të shumëllojshme.
Në gjatësinë e lumit Drino bimësia breglumore dominohet prej shelgut (Salix
purpurea) në zonën Ura e Lumit-Andon Poçi (Figura 2-2/1) dhe plepit të bardhë
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(Populus alba) në zonën në afërsi të Viroit (Figura 2-2/2). Ndërsa në zonën në afërsi
të fshatit Andon Poçi deri në afërsi të derdhjes së Drinos në Vjosë ku dhe shpejtësia e
lumit është më e madhe, dominohet prej rrepeve (Platanus orientalis), (Figura 2-2/3).

1

2

3
Figura 2-2: Foto të bimësisë breglumore përgjatë lumit Drino.

Shoqërimet kryesore bimore të Drinos përfshihen në skemën e mëposhtme.
• NERIO TAMARICETEA
Grumbuj të vegjël me marinë buzë tarracave lumore (Platanetalia orientalis).
Grumbuj të vegjël buzë lumenjve (Nerion oleandri), (Tamaricion parviflorae).
• POPULETEA ALBA
Pyje e grumbuj pyjorë gjethegjërë buzë lumenjve e përrenjve (Populetalia albae).
Grumbuj pyjorë pionierë mesdhetarë e submesdhetarë të buzëlumenjve e përrenjve
(Populion albae).
• SALICETEA PURPUREAE
Shkorreta e grumbuj pyjorë prej shelgu e plepi buzë lumenjve (Salicetalia purpurea).
Shkorreta e grumbuj pyjorë prej shelgu buzë lumenjve e fushave të përmbytura
(Salicion albae), (Salicion eleagni), (Petrit Hoda, Koment personal).
2.3
2.3.1

Metodologjia e studimit
Përcaktimi i metodës bazë të studimit

Metodat bazë që u përdorën për realizimin e objektivave të studimit ishin:
(i) Kërkimi, grumbullimi dhe dokumentimi i shenjave të aktivitetit të
lundërzës (feçe, sekrecione, gjurmë, pirgje, vend strehime, shesh pushime,
fole, shenja ushqimi).
(ii) Egzaminimi i feçeve të grumbulluara për përcaktimin e dietës së lundërzës.
(iii) Vlerësimi i karakteristikave mjedisore të stacioneve të rilevimit.
(iv) Intervistat me rritësit e peshkut dhe peshkatarët sportivë të zonës.
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2.3.2

Përcaktimi i parametrave vlerësues të aktivitetit të lundërzës

Për vlerësimin e përhapjes dhe aktivitetit të lundërzës në zonën e studimit
u përdorën këto parametra:
1. Intenstiteti i shënimit i matur me:
Numrin e vendeve të feçeve për çdo stacion prej 200 m (llogaritet si raport
i vendeve të feçeve kundrejt numrit të stacioneve).
Numrin e feçeve për çdo stacion prej 200 m (llogaritet si raport i numrit të
feçeve kundrejt numrit të stacioneve).
Numrin e sekrecioneve për çdo stacion prej 200 m (llogaritet si raport i
numrit të sekrecioneve kundrejt numrit të stacioneve).
2. Përqindja e stacioneve pozitive (P%). Është quajtur pozitiv çdo stacion në të
cilin është gjetur të paktën një shënim prej lundërzës në breg (feçe ose
sekrecion).
Për vlerësimin e dietës së lundërzës u përdorën këto parametra:
1. Frekuenca e ndodhjes (FN%) ose konstantja (K) = (numri i feçeve që
përmbajnë taksonin specifik/numrin e feçeve të analizuara) x 100.
2. Frekuenca relative (FR%) = (numri i individëve që përmbajnë taksonin
specifik /numrin total të individëve të të gjithë taksoneve të identifikuar) x
100.
Për vlerësimin e sezonit të riprodhimit të lundërzës u përdorën:
1. Vlerat mesatare të intensitetit të shënimit për çdo periudhë dy mujore.
2. Përmasat e gjurmëve të të voglit (putra e përparme 4.2/4.7 cm, putra e pasme
4/5 cm) (Figura 2-3).

Figura 2-3: Foto e gjurmëve të individit të vogël.

2.4

Mjetet e punës në terren dhe në laborator
Aparati GPS (GARMIN e-trex) me anë të të cilit do të bëhet përcaktimi i
saktë i vendndodhjes së vendshënimeve të feçeve, sekrecioneve, gjurmëve
duke përpunuar hartat e përhapjes së kësaj specie përgjatë luginës së
Drinos.
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Aparat fotografik dhe kamer digitale (SONY DSC-W320) për të
fotografuar dhe filmuar gjurmët, feçet, foletë, shenjat e ushqimit, bimësinë
shoqëruese të habitateve.
Kalibër për matjen e përmasave të gjurmëve të lundërzës.
Kompleti i paisjeve të mbledhjes së feçeve nga terreni (pincetë, lugë, qese
letre, etiketë).
Paisje për përpunim të feçeve deri në fazën e egzaminimit (gota plastike,
filtra, sitë, lupë).
Steromikroskop me aparat fotografik dixhital për të egzaminuar dietën e
lundërzës, dhe fotografuar mbetjet tipike ushqimore.
2.5

Përcaktimi dhe vlerësimi i stacioneve të rilevimit.

Për përcaktimin e stacioneve të rilevimit fillimisht u realizua një vëzhgim paraprak i
zonës së studimit. Klasifikimi i tyre u bë mbi bazën e kombinimit të një sërë faktorësh
mjedisorë.
Karakterizimi mjedisor i stacioneve të rilevimit u realizua nëpërmjet vlerësimit të
vegjetacionit mbulues të brigjeve, rregjimit ujor, burimit ushqimor dhe shqetësimit
njerëzor. Për secilin parametër mjedisor u përdorën këto shkallë vlerësimi:
(i) Vegjetacioni mbulues i brigjeve i cili u vlerësua me katër shkallë
Shkalla 1: 76-100% (dendur)
Shkalla 2: 51-75% (mirë)
Shkalla 3: 26-50% (mesatare)
Shkalla 4: 0-25% (rrallë)
(ii) Burimi ushqimor i cili u vlerësua me tre shkallë
Shkalla 1: I bollshëm
Shkalla 2: Mesatar
Shkalla 3: I pakët
Shkalla 4: Mungon
(iii) Rregjimi i ujrave i cili u vlerësua me tre shkallë
Shkalla 1: I shpejtë
Shkalla 2 : Mesatar
Shkalla 3: I ngadaltë
(iv) Shqetësimi njerëzor i cili u vlerësua me dy shkallë:
Shkalla 0: Jo i pranishëm
Shkalla 1: I pranishëm
Zona e studimit përfshin:
1. Lumin Drino
2. Tributarët e lumit Drino
3. Rezervuarët në afërsi të lumit Drino

23

Studim bio-ekologjik i lundërzës ( Lutra lutra L.) përgjatë luginës së Drinos

2.5.1

Lumi Drino

Gjatësia prej 60 km e lumit Drino u nda në 3 sektorë studimi mbështetur në
kombinimin e faktorëve mjedisorë të sipërpërmendur (Tabela 2-1):
1. Sektori Kakavie-Virua (30 km)
2. Sektori Virua-Andon Poçi (10 km)
3. Sektori Andon Poçi-Vjosë (20 km)

Andon Poçi-Vjosë

Virua-Andon Poçi

Kakavie-Virua

Tabela 2-1: Karakterizimi sipas faktorëve mjedisorë i tre sektorëve përgjatë lumit Drino,
Rregjimi ujor
Mbulesa Bimore
Shqetësimi njerëzor
Shkalla 1 (dendur)
I përhershëm
7 stacione (4.67%)
Shkalla 0 (Jo i pranishëm)
30 stacione (20%)
Shkalla 2 (mirë)
121 stacione (80.67%)
0 stacione (0%)
Shkalla 3 (mesatare)
19 stacione (12.67%)
I përkohshëm
Shkalla 1 (I pranishëm)
120 stacione (80%)
29 stacione (19.33%)
Shkalla 4 (rrallë)
124 stacione (82.67%)
Shkalla 1 (dendur)
I përhershëm
43 stacione (86%)
Shkalla 0 (Jo i pranishëm)
50 stacione (100%)
Shkalla 2 (mirë)
43 stacione (86%)
0 stacione (0%)
Shkalla 3 (mesatare)
7 stacione (14%)
I përkohshëm
Shkalla 1 (I pranishëm)
0 stacione (0%)
7 stacione (14%)
Shkalla 4 (rrallë)
0 stacione (0%)
Shkalla 1 (dendur)
I përhershëm
0 stacione (0%)
Shkalla 0 (Jo i pranishëm)
100 stacione (100%)
Shkalla 2 (mirë)
75 stacione (75%)
45 stacione (45%)
Shkalla 3 (mesatare)
11 stacione (11%)
I përkohshëm
Shkalla 1 (I pranishëm)
0 stacione (0%)
25 stacione (25%)
Shkalla 4 (rrallë)
44 stacione (44%)

Perveç parametrave mjedisorë siç janë regjimi ujor, vegjetacioni dhe shqetësimi
njerëzor, për ndarjen në tre sektorët e mësipërm janë marrë në konsideratë edhe
faktorë të tjerë si:
Burimi ushqimor
Shpejtësia e rrjedhjes së ujërave
Prania e tributarëve
Prania e korridoreve ekologjike
Konfiguracioni i shtratit të luginës
Sektori Kakavie-Virua me një gjatësi prej 30 km ndodhet në pjesën e sipërme të
rrjedhës së lumit Drino dhe paraqet uniformitet të shtratit të lumit në këtë zonë. Ky
sektor karakterizohet nga një mbulesë e rrallë bimore, e cila në stacione të veçanta
paraqitet tepër e fragmentuar. Sektori paraqet luhatje të theksuara të rregjimeve ujore,
përkohshmëri të prurjeve dhe shpejtësi mesatare të rrjedhës (Figura 2-4/1,2).
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1
Figura 2-4: Foto nga sektori Kakavie-Virua.

2

Sektori Virua-Andon Poçi ka një gjatësi prej 10 km dhe shoqërohet në të gjithë
gjatësinë e tij nga një mbulesë e dendur bimore e alternuar prej shelgjesh, rrepesh,
plepash, shkurresh dhe kallamishtesh. Karakterizohet nga luhatje të rregjimeve ujore
dhe shpejtësi mesatare të rrjedhës. Në stacione të veçanta të këtij sektori vihen re
alternime të ujrave të rrjedhshëm me ato të qeta (Figura 2-5/1,2).

1
Figura 2-5: Foto nga sektori Virua-Andon Poçi.

2

Sektori Andon Poçi-Vjosë ka një gjatësi prej 20 km dhe karakterizohet nga një bimësi
e nivelit mesatar, e dominuar në stacione të veçanta prej rrepeve dhe shelgjeve. Ka
qëndrueshmëri të rregjimit të prurjeve të ujrave me ndryshime jo shumë të ndjeshme
në periudhën e prurjeve minimale, pasi furnizohet në vazhdimësi prej lumit të
Kardhiqit, burimeve të Hormovës dhe Ujit të Ftohtë. Karakterizohet nga një rrjedhë e
shpejtë për shkak të konfiguracionit të luginës në këtë sektor (Figura 2-6/1,2).

1
Figura 2-6: Foto nga sektori Andon Poçi-Vjosë.
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Çdo sektor i lumit Drino u nda në stacione 200 m për të matur vlerat e intensitetit të
shënimit të lundërzës sipas metodës standarte të përpunuar nga Macdonald & Mason
(1986).
Në të gjithë gjatësinë e lumit Drino u vlerësuan këto aspekte bio-ekologjike të
lundërzës:
Preferenca për habitat e llojit në këtë luginë me anë të vlerave të intensitetit të
shënimit dhe shenjave të aktivitetit.
Dieta ushqimore dhe luhatja kohore e saj me anë të frekuencës së ndodhjes
(FN%) dhe frekuencës relative (FR%) të llojeve të presë.
Sektori Virua-Andon Poçi (10 km), në sajë të karakteristikave mjedisore optimale në
raport me dy sektorët e tjerë, u përzgjodh për studim më të detajuar dhe të shtrirë në
kohë për të përcaktuar:
Luhatjen kohore të intensitetit të shënimit të lundërzës.
Luhatjen kohore të dietës ushqimore të lundërzës.
Identifikimin e grup stacioneve të preferuara të lundërzës.
Sezonin e riprodhimit të lundërzës.
Eksplorimi i sektorit Virua-Andon Poçi u realizua gjatë gjithë vitit, i ndarë në 6 dy
mujore (tetor 2010-shtator 2011). Ky sektor përfshiu në studim 50 stacione
kampionimi, 200 m secili.
2.5.2

Tributarët

Në studim u përfshinë të gjithë tributarët e lumit Drino (Tabela 2-2):
1. Përroi i Kserias
2. Lumi i Suhës
3. Lumi i Nimisës
4. Lumi i Kardhiqit
Tabela 2-2: Tributarët e lumit Drino të marrë në studim.
Tributarët
Gjatësia
Prurjet
Burimi
e lumit Drino
(km)
Përroi i Kserias
16
të përhershme
në afërsi të fshatit Koshovicë
Lumi i Suhës
12.6
të përhershme
në afërsi të fshatit Suhë
Lumi i Nimisës
9.5
të përhershme
në afërsi të fshatit Këllëz
Lumi i Kardhiqit
17
të përkohshme
në afërsi të fshatit Kapariel

Përroi i Kserias i cili buron në afërsi të fshatit Koshovicë derdhet në të majtë të
rrjedhës së lumit Drino, në afërsi të Kakavies. Ka një gjatësi prej 16 km dhe
shoqërohet nga një bimësi e rrallë dhe prurje të përkohshme (Figura 2-7/1).
Lumi i Suhës me gjatësi prej 12.6 km, buron në afërsi të fshatit Suhë dhe derdhet në
lumin Drino në afërsi të fshatit Kordhocë. Karakterizohet nga prurje të përkohshme të
ujrave dhe një mbulesë e rrallë bimore përgjatë brigjeve (Figura 2-7/2).
Lumi i Nimisës buron në afërsi të fshatit Këllëz dhe derdhet në lumin Drino poshtë
zonës së Mullirit të Babait. Ka një gjatësi prej 9.5 km, shoqërohet nga një bimësi e
rrallë dhe prurje të përkohshme (Figura 2-7/3).
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Lumi i Kardhiqit buron në afërsi të fshatit Kapariel dhe derdhet në lumin Drino në
afërsi të fshatit Palokastër. Ka një gjatësi prej 17 km. Është i vetmi tributar i lumit
Drino që karakterizohet prej prurjeve të përhershme. Ai furnizohet në vazhdimësi prej
ujrave të Gurës së Picarit dhe përrenjve të shumtë malor. Shoqërohet prej një bimësie
të nivelit mesatar (Figura 2-7/4).

1

2

3
4
Figura 2-7: Foto nga tributarët e lumit Drino: 1. Përroi i Kserias, 2. Lumi i Suhës, 3.
Lumi i Nimisës, 4. Lumi i Kardhiqit.

Në këta tributarë të lumit Drino u vlerësua:
Lartësia mbi nivelin e detit ku lundërza shtrin habitatin e saj në këta
lumenj.
Raporti që lundërza vendos me këta lumenj furnizues në raport me prurjet
dhe karakteristikat e habitateve të tyre për sigurimin e ushqimit, strehimit
dhe mbrojtjes.
2.5.3

Rezervuarët

U përzgjodhën disa prej rezervuarëve që kanë lidhje direkte me lumin Drino ose me
tributarët e tij (Tabela 2.3):
1. Rezervuari Dritë
2. Rezervuari i Peshkëpisë (i madhi)
3. Rezervuari i Peshkëpisë (i vogli)
4. Rezervuari i Doftisë
5. Rezervuari “Asim Zeneli”
6. Rezervuari i Mingulit
7. Rezervuari i Nokovës
8. Rezervuari i Dhoksatit
9. Rezervuari i Viroit
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Si kritere përzgjedhëse u përdorën:
Afërsia me lumin Drino ose me tributarët e tij.
Prania e korridoreve ekologjike dhe siguria që këto korridore ofronin.
Në rolin e korridoreve ekologjike janë edhe kanalet shkarkuese të çdo rezervuari si
dhe përrenjtë natyrale përreth tyre.

Lumi
komunikues

Distanca
më e afërt me
lumin (m)

Sipërfaqja
(ha)

Kapaciteti
(000 m3)

Vegjetacioni

Dritë
Peshkëpi (i madhi)
Peshkëpi (i vogli)
Dofti
Asim Zeneli
Mingul
Nokovë
Dhoksat
Viroi

Lartësia mbi
nivelin
e detit (m)

Rezervuari

Tabela 2-3: Rezervuarët e marrë në studim.

343
287
256
226
220
258
246
287
186

Përroi i Kserias
Lumi Drino
Lumi Drino
Lumi Suhës
Lumi Drino
Lumi Nimisës
Lumi Nimisës
Lumi Nimisës
Lumi Drino

300
1070
340
1400
1500
930
650
830
50

7.1
15
2.2
230
5.1
7.1
3.1
16
17

0.4
1.3
0.08
16.6
0.232
0.45
0.25
1.55
1.354

Mesatar
Mungon
I rrallë
Mungon
Mesatar
I dendur
Mesatar
Mungon
I rrallë

Rezervuari Dritë ndodhet në afërsi të fshatit Dritë dhe lidhet me përroin e Kserias me
anë të kanalit shkarkues të tij me një gjatësi prej 300 m. Ai ndodhet 343 m mbi nivelin
e detit, zë një sipërfaqe rreth 7.1 ha dhe ka një kapacitet ujor mbajtës 400.000 m3
(marrë nga Drejtoria e Bordit të Kullimit dhe Prefektura Gjirokastër). Karakterizohet
nga një vegjetacion mesatar i brigjeve (Figura 2-8/1).
Rezervuaret e Peshkëpisë ndodhen në të djathtë të rrjedhës së lumit Drino dhe lidhen
me të nëpërmjet kanaleve shkarkuese të tyre. Rezervuari i madh i Peshkëpisë me
sipërfaqe 15 ha dhe kapacitet ujor mbajtës 1.300.000 m3 ndodhet në lartësinë 287 m
mbi nivelin e detit, ndërsa rezervuari i vogël me sipërfaqe 2.2 ha dhe kapacitet ujor
mbajtës 80.000 m3 në lartësinë 256 m mbi nivelin e detit. Rezervuari i madh shkarkon
në lumin Drino me një kanal me gjatësi 1070 m, ndërsa rezervuari i vogël me anë të
një kanali 340 m (marrë nga Drejtoria e Bordit të Kullimit dhe Prefektura
Gjirokastër). Rezervuari i vogël karakterizohet nga një mbulesë e rrallë bimore,
ndërsa në rezervuarin e madh brigjet janë të zhveshura prej bimësisë (Figura 2-8/2,3).
Rezervuari i Doftisë ndodhet në të majtë të rrjedhës së lumit të Suhës dhe furnizohet
prej tij me anë të një kanali me gjatësi 1400 m. Ndodhet në lartësinë 226 m mbi
nivelin e detit, me sipërfaqe 230 ha dhe kapacitet ujor mbajtës 16.600.000 m3 (marrë
nga Drejtoria e Bordit të Kullimit dhe Prefektura Gjirokastër). Është rezervuari më i
madh në luginën e Drinos. Brigjet e rezervuarit janë të zhveshura nga mbulesa bimore
(Figura 2-8/4).
Rezervuari i Asim Zenelit ndodhet në të djathtë të rrjedhës të lumit Drino në lartësinë
220 m mbi nivelin e detit, me sipërfaqe 1.5 ha dhe kapacitet ujor mbajtës 90.000 m3
(marrë nga Drejtoria e Bordit të Kullimit dhe Prefektura Gjirokastër). Shkarkon në
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lumin Drino me anë të një kanali me një gjatësi 1500 m dhe karakterizohet nga një
mbulesë bimore mesatare në brigje (Figura 2-8/5).
Rezervuari i Dhoksatit ndodhet në afërsi të fshatit Dhoksat dhe furnizohet nga dy
përrenj malorë. Shkarkon në lumin e Nimisës me një kanal me gjatësi 830 m.
Rezervuari ndodhet në lartësinë 287 m mbi nivelin e detit, me sipërfaqe 16 ha dhe
kapacitet ujor mbajtës 1.550.000 m3 (marrë nga Drejtoria e Bordit të Kullimit dhe
Prefektura Gjirokastër). Brigjet e tij janë të zhveshura nga mbulesa bimore (Figura 28/8).
Rezervuaret Mingul dhe Nokovë janë të vendosur mbi të njëjtën kodrinë rreth 200 m
larg njëri-tjetrit dhe lidhen me anë të kanaleve shkarkuese me lumin e Nimisës, me
gjatësi përkatësisht 650 m dhe 930 m (marrë nga Drejtoria e Bordit të Kullimit dhe
Prefektura Gjirokastër). Rezervuari i Nokovës ka përmasa më të mëdha se rezervuari i
Mingulit.
Rezervuari i Nokovës ndodhet në lartësinë 258 m mbi nivelin e detit, me sipërfaqe 6.5
ha dhe kapacitet ujor mbajtës 350.000 m3, ndërsa rezervuari i Mingulit ndodhet në
lartësinë 246 m mbi nivelin e detit, me sipërfaqe 3.1 ha dhe kapacitet ujor mbajtës
250.000 m3 (marrë nga Drejtoria e Bordit të Kullimit dhe Prefektura Gjirokastër).
Rezervuari i Nokovës karakterizohet nga një mbulesë e dendur bimore në brigje,
ndërsa ai i Mingulit nga një mbulesë bimore mesatare (Figura 2-8/6,7).
Rezervuari i Viroit gjendet në të majtë të rrjedhës së lumit Drino në lartësinë 186 m
mbi nivelin e detit, me sipërfaqe 17 ha dhe kapacitet ujor mbajtës 1.354.000 m3
(marrë nga Drejtoria e Bordit të Kullimit dhe Prefektura Gjirokastër). Furnizohet nga
“Mëma e Viroit”, një burim karstik i cili shërben njëkohësisht edhe si tributar i lumit
Drino. Rezervuari shkarkon në lumin Drino me një kanal me gjatësi 50 m. Në
krahasim me rezervuarët e mësipërm ai thahet plotësisht gjatë periudhës së verës.
Mbulesa bimore lokalizohet në brigjet jugore të këtij rezervuari duke u dominuar nga
shelgjet, ndërsa pjesa tjetër e brigjeve është e zhveshur (Figura 2-8/9).
Në këto rezervuare u vlerësua frekuentimi prej lundërzës në varësi të prurjeve të
lumenjve lidhës dhe faktorëve mjedisorë të pranishëm në to.
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Figura 2-8: Foto nga rezervuarët e marrë në studim: 1. Rezervuari Dritë 2. Rezervuari i Peshkëpisë (i madhi) 3. Rezervuari i Peshkëpisë (i vogli)
4. Rezervuari i Doftisë 5. Rezervuari “Asim Zeneli” 6. Rezervuari i Mingulit 7. Rezervuari i Nokovës 8. Rezervuari i Dhoksatit 9.Rezervuari i Viroit.
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2.6

Përcaktimi i periudhës dhe frekuencës së vëzhgimeve në terren.

Studimi u shtri në periudhën kohore 2009-2012.
Në varësi të objektivave, zona e studimit u vëzhgua në këto periudha kohore:
Lumi Drino (60 km) në dy periudha kohore në varësi të prurjeve:
- mars 2010-maj 2010 (prurje maksimale të ujrave)
- gusht 2010-shtator 2010 (prurje minimale të ujrave)
Sektori Virua-Andon Poçi (10 km) në çdo dy muaj gjatë një viti:
- (tetor 2010-shtator 2011)
Sektori Virua-Andon Poçi (10 km) u vëzhgua për herë të dytë në dy mujorin dhjetor
2011-janar 2012. Ky vëzhgim u realizua për të bërë krahasimin e dietës me dy
mujorin dhjetor 2010-janar 2011, për shkak të ndryshimeve të theksuara të klimës në
këto dy periudha kohore:
Tributarët në dy periudha kohore në varësi të prurjeve të lumit Drino:
- dhjetor 2010-janar 2011 (prurje maksimale të ujrave)
- maj 2011-qershor 2011 (prurje minimale të ujrave)
Rezervuarët në afërsi të lumit Drino në tre periudha kohore në varësi të
prurjeve të lumenjve lidhës:
- dhjetor 2010-janar 2011 (prurje maksimale të ujrave)
- maj 2011-qershor 2011 (prurje minimale të ujrave)
- gusht 2011-shtator 2011 (gjatë periudhës së thatësirës)
Eksplorimi është kryer në orët e para të mëngjesit për shkak të aktivitetit nokturn të
lundërzës. Për matjen më të saktë të përmasave të gjurmëve u shfrytëzuan ditët pas
rreshjeve të shiut (Figura 2-9/1,2).

1

2

Figura 2-9: Foto nga puna në terren.

2.7

Përpunimi i materialit biologjik.

Feçet e mbledhura në terren u përdorën për përcaktimin e dietës ushqimore të
lundërzës në lumin e Drinos.
Ato u përzgjodhën duke u bazuar në gjendjen e tyre, e cila u përcaktua nga forma e
plotë tipike e feçes dhe ngjyra (Figura 2-10/1,2).
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1
Figura 2-10: Foto të feçeve të lundërzës

2

Gjatë ekspeditës feçet u vendosën në paketa letre të veçanta duke u etiketuar me datë,
orë dhe pikë koordinative. Më pas feçet kaluan në disa etapa përpunimi në laborator
para se të analizoheshin. Ato u hodhën në ujë të vakët në gota plastike dhe qëndruan
aty për disa orë, për të lehtësuar ndarjen e elementeve përbërës të feçes. Më pas u
pastruan duke u shpëlarë me ujë të rrjedhshëm përmes një site me filtër shumë të
hollë. Pas tharjes u vendosën në zarfa letre dhe u etiketuan përsëri me të dhënat
koresponduese të terrenit. Në këtë gjendje materiali biologjik ishte i gatshëm për
egzaminim.
Ky material biologjik ruhet pranë laboratorit të Zoologjisë Vertebrore në
Departamentin e Biologjisë të Universitetit “Eqrem Çabej” Gjirokastër.
2.8

Identifikimi i llojeve të presë në dietën e lundërzës

Për egzaminimin e mbetjeve ushqimore dhe identifikimin e llojeve të presë në dietën e
lundërzës, u përdor aparat steromikroskop (XTJ-5700F) dhe çelësi i përcaktimit të
Jean.B.Webb “Otter spraint analysis” (Figura 2-11).

Figura 2-11: Foto nga puna në stereomikroskop.
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Peshqit u përcaktuan nga luspat, vertebrat e tyre amficelike si dhe nga dhëmbët
faringialë (Figura 2-12/1,2,3,4,5,6).
Ngjala u përcaktua nga vertebrat tipike me skaje të harqeve hemalë shumë të hapura
anash si dhe nga pjesë të nofullës së poshtme të tyre (Figura 2-12/7,8).
Trofta u përcaktua prej luspave tipike të tyre (Figura 2-12/9).
Bretkosat u përcaktuan nga vertebra tipike e tyre procelike, prej pjesëve të nofullës së
sipërme të paisura me dhëmbë të vegjël dhe të njëtrajtshëm si dhe pjesë të ndryshme
gjymtyrësh (Figura 2-12/10,11,12).
Gjarpërinjtë u përcaktuan duke u bazuar tek vertebra e tyre procelike, nofulla tipike si
dhe tek lëkura luspore përkatëse, që në shumicën e feçeve me prani të gjarpërit e
mbështjell të gjithë feçen (Figura 2-13/1,2,3).
Gaforret u përcaktuan prej pjesëve të karapaksit si dhe çifteve të para të këmbëve
ecëse të tyre (Figura 2-13/4,5).
Kërmijtë u përcaktuan prej pjesëve të ndryshme të guackave të tyre (Figura 2-13/6).
Insektet u përcaktuan prej flatrave, pjesëve nga kapsula cefalike ose nga pjesë tibiale
të çifteve të ndryshme të këmbëve (Figura 2-13/7,8,9).
Shpendët u përcaktuan prej pjesëve të neurokraniumit (Figura 2-13/10).
Gjitarët u përcaktuan prej vertebrave të tyre tipike platicelike dhe pjesëve të nofullave
(Figura 2-13/11,12).
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Figura 2-12: Foto të mbetjeve ushqimore në feçet e lundërzës: 1. Luspë peshku, 2. Vertebër peshku, 3.4.5.6. Dhëmbë të ndryshëm faringialë,
7. Vertebër ngjale, 8. Nofull ngjale, 9. Luspë trofte, 10. Vertebër bretkose, 11. Nofull bretkose, 12. Gjymtyrë bretkose.
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Figura 2-13: Foto të mbetjeve ushqimore në feçet e lundërzës: 1. Vertebër gjarpri, 2. Lëkurë gjarpri, 3. Nofull gjarpri, 4. Karapaks gaforeje, 5. Çifti parë i
këmbëve ecëse të gafores, 6. Guackë kërmilli, 7. Flatër insekti, 8. Pjesë nga kapsula cefalike e insektit, 9. Pjesë tibiale të këmbëve të insektit, 10. Pjesë
neurokraniumi e shpendit, 11. Vertebër gjitari, 12. Nofull gjitari.
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2.9

Përpunimi statistikor i të dhënave

Përpunimi statistikor i të dhënave të grumbulluara është bërë duke përdorur testin χ2
(hi katror) dhe ANOVA një faktoriale.
Testi χ2 është përdorur për të testuar hipotezat e mëposhtme:
1. Nëse ka ndryshim në intensitetin e shënimit të territorit nga ana e lundërzës
midis dy periudhave (periudha me prurje minimale dhe periudha me prurje
maksimale).
2. Nëse intensiteti i shënimit të territorit është i ndryshëm sipas brigjeve lumore
(bregu lindor dhe bregu perëndimor i lumit Drino)
3. Në se ka luhatje të dietës së lundërzës midis dy periudhave të prurjeve në
lumin Drino (periudha me prurje minimale dhe periudha me prurje
maksimale), si dhe midis periudhave dy mujore gjatë një viti.
Testi ANOVA një faktoriale është përdorur për të testuar hipotezat e mëposhtme:
1. Nëse ka ndryshim në intensitetin e shënimit të territorit nga ana e lundërzës
midis dy periudhave (periudha me prurje minimale dhe periudha me prurje
maksimale) ndërmjet tre sektorëve të lumit Drino.
2. Nëse ka ndryshim në frekuentim të rezervuarëve nga ana e lundërzës midis dy
periudhave (periudha me prurje minimale dhe periudha me prurje maksimale
të lumit Drino dhe tributarëve të tij).
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3

REZULTATE DHE DISKUTIME

3.1
3.1.1

Përhapja e lundërzës në luginën e Drinos.
Përhapja e lundërzës në lumin Drino.

Për të vlerësuar përhapjen e lundërzës në lumin Drino u përdor numri dhe përqindja e
stacioneve pozitive (P%). Të dhënat për numrin dhe përqindjen e stacioneve pozitive
në të gjithë gjatësinë e lumit Drino paraqiten në tabelën 3-1.
Tabela 3-1: Numri dhe përqindja e stacioneve pozitive gjatë dy periudhave të prurjeve në
lumin Drino.
Nr. Stacioneve
Stacione pozitive
Stacione negative
P%
Periudha
Prurje maksimale
300
118
182
39.33%
Prurje minimale
300
92
208
30.67%

Nga ky vlerësim rezulton se në periudhën e prurjeve maksimale 39.33% e stacioneve
rezultojnë pozitive, ndërsa në periudhën e prurjeve minimale rezultojnë 30.67%.
Analiza statistikore sipas testit të χ2 tregon se luhatja e përqindjes së stacioneve
pozitive në raport me prurjet në të gjithë gjatësinë e lumit Drino, është domethënëse
(χ2 = 4.95, P = 0.026, 1 d.f.).
Luhatja domethënëse e përqindjes së stacioneve pozitive, vjen si pasojë e ndryshimit
të rregjimit të ujrave të lumit Drino në periudhën e thatësirës. Në këtë periudhë një
gjatësi lumore prej 24 km (prej stacionit 1 deri në stacionin 120) është plotësisht e
tharë rreth dy-tre muaj. Në këtë zonë, që shtrihet prej Kakavies deri në afërsi të
Kordhocës, nuk u identifikua asnjë shenjë e aktivitetit të lundërzës. Kjo zonë rezulton
me përhapje të përkohshme gjatë të dy periudhave të prurjeve të ujrave (shih figurën
3-1/2).
Duke përjashtuar 120 stacionet të cilat janë totalisht të thara në periudhën e prurjeve
minimale, numri dhe përqindja e stacioneve pozitive në zonën me rregjim ujor të
përhershëm paraqiten në tabelën 3-2.
Tabela 3-2: Numri dhe përqindja e stacioneve pozitive në zonën me rregjim ujor të
përhershëm (180 stacione) gjatë dy periudhave të prurjeve në lumin Drino.
Periudha
Nr. Stacioneve
Stacione pozitive
Stacione negative
P%
Prurje maksimale
180
104
76
57.78%
Prurje minimale
180
92
88
51.11%

Nga të dhënat rezulton se në zonën me rregjim ujor të përhershëm në periudhën e
prurjeve maksimale 57.78% e stacioneve rezultojnë pozitive, ndërsa në periudhën e
prurjeve minimale rezultojnë 51.11%. Analiza statistikore sipas testit të χ2 tregon se
luhatja e përqindjes së stacioneve pozitive në raport me prurjet, në zonën më rregjim
ujor të përhershëm të lumit Drino, nuk është domethënëse (χ2 = 1.88, P = 0.17, 1
d.f.).
Në zonën me rregjim ujor të përhershëm (Kordhocë-Vjosë) gjatë periudhës së
prurjeve minimale pritej një zvogëlim i ndjeshëm i numrit të stacioneve pozitive.
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Në këtë periudhë për shkak të përqëndrimit të burimit ushqimor ndodh një tkurrje e
përhapjes së lundërzës e cila do të çonte në zvogëlimin e numrit të stacioneve
pozitive. Por, si rezultat i zhvendosjes së lundërzës në zonën me rregjim ujor të
përhershëm, faktori demografik ka bërë që luhatja e stacioneve pozitive në këtë zonë
nuk është domethënëse.
Nga kjo analizë e të dhënave rezulton se përhapja e lundërzës në lumin Drino
ndryshon në varësi të prurjeve. Në periudhën me prurje maksimale përhapja e
lundërzës në lumin Drino është e përhershme dhe e vazhdueshme, ndërsa në
periudhën e prurjeve minimale përhapja e lundërzës është e përqëndruar në rrjedhën e
mesme dhe të poshtme të lumit Drino, në një gjatësi prej 36 km, nga Kordhoca deri në
derdhjen e Drinos në lumin Vjosë (Figura 3-1/1,2).
Ky ndryshim i përhapjes kushtëzohet prej rregjimit ujor në periudha të ndryshme
kohore si dhe prej faktorëve mjedisorë të pranishëm në këtë luginë (Tabela 3-3).
Tabela 3-3: Karakterizimi i stacioneve të studimit përgjatë lumit Drino, sipas faktorëve
mjedisorë.
Rregjimi ujor
Mbulesa Bimore
Shqetësimi njerëzor
Shkalla 1 (dendur)
I përhershëm
50 stacione (16.67%)
Shkalla 0 (Jo i pranishëm)
180 stacione (60%)
Shkalla 2 (mirë)
239 stacione (79.67%)
45 stacione (15%)
Shkalla 3 (mesatare)
37 stacione (12.33%)
I përkohshëm
Shkalla 1 (I pranishëm)
120 stacione (40%)
61 stacione (21.33%)
Shkalla 4 (rrallë)
168 stacione (56%)

Për të identifikuar përhapjen e diferencuar të lundërzës në lumin Drino u analizua
shpërndarja e stacioneve pozitive sipas tre sektorëve në të gjithë gjatësinë e lumit
Drino. Në tabelën 3-4, paraqitet përqindja e stacioneve pozitive të çdo sektori në
numrin total të stacioneve pozitive në lumin Drino.
Tabela 3-4: Përqindja e stacioneve pozitive të çdo sektori në numrin total të stacioneve
pozitive në lumin Drino në dy periudha prurjesh.
Prurje maksimale
Prurje minimale
Sektorët
P%
P%
Kakavie-Virua (30 km)
27.12%
14.13%
Virua-Andon Poçi (10 km)
32.20%
43.48%
Andon Poçi-Vjosë (20 km)
40.68%
42.39%

Në të dy periudhat e prurjeve duket se stacionet pozitive janë të përqëndruara në
sektorin Virua-Andon Poçi ku vihet re se 32.20% e gjithë stacioneve pozitive në
prurje maksimale dhe 43.48% e gjithë stacioneve pozitive në prurje minimale,
përqëndrohen në këtë sektor me gjatësi 10 km.
Për të krahasuar përqindjen e stacioneve pozitive brenda çdo sektori të lumit Drino
dhe shpërndarjen e tyre në të dy periudhat e prurjeve të ujërave është përpunuar tabela
3-5 dhe figura 3-2.
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1

2

Figura 3-1: Hartat e përhapjes së lundërzës në luginën e Drinos në dy periudha 1) jashtë kushteve të krizës hidrike 2) në kushtet e krizës hidrike
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Tabela 3-5: Përqindja e stacioneve pozitive të çdo sektori në dy periudha prurjesh.
Prurje maksimale
Prurje minimale
Sektorët
Nr. Stacioneve
Poz.
Neg.
P%
Poz.
Neg.
P%
Kakavie-Virua
150
32
118
21.33%
13
137
8.67%
Virua-Andon Poçi
50
38
12
76.00%
40
10
80.00%
Andon Poçi-Vjosë
100
48
52
48.00%
39
61
39.00%

80.00%

80.00%

76.00%

60.00%
48.00%

40.00%
20.00%

39.00%

21.33%
8.67%

0.00%
Prurje maksimale
Kakavie-Virua

Prurje minimale

Virua-Andon Poçi

Andon Poçi-Vjosë

Figura 3-2: Grafiku i shpërndarjes së stacioneve pozitive në periudhat me prurje maksimale
dhe minimale sipas tre sektorëve të lumit Drino.

Sikurse shihet, sektori Virua-A.Poçi ka vlerat më të larta të stacioneve pozitive në të
dy periudhat e prurjeve (përkatësisht 76% dhe 80%). Vlerat më të ulëta identifikohen
në sektorin Kakavie-Virua (përkatësisht 21.33% dhe 8%).
Për të vlerësuar qëndrueshmërinë e stacioneve pozitive dhe negative gjatë dy
periudhave të prurjeve të ujrave në të tre sektorët është përpunuar tabela 3-6 dhe
figura 3-3.
Tabela 3-6: Përqindja e stacioneve të qëndrueshme pozitive dhe negative të tre sektorëve në
dy periudha prurjesh.
Stacione pozitive
Stacione negative
të qëndrueshme
të qëndrueshme
Nr. Stacioneve
Sektorët
Nr
%
Nr
%
Sektori Kakavie-Virua
150
7
4.67%
113
75.33%
Sektori Virua-A.Poçi
50
29
58.00%
1
2.00%
Sektori A.Poçi-Vjosë
100
22
22.00%
35
35.00%

80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

75.33%
58.00%
35.00%
4.67%

22.00%

Pozitive
Sektori Kakavie-Virua

2.00%

Negative
Sektori Virua-A.Poçi

Sektori A.Poçi-Vjosë

Figura 3-3: Grafiku i shpërndarjes së stacioneve të qëndrueshme në periudhat me prurje
maksimale dhe minimale përgjatë lumit Drino.
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Përqindja më e lartë e stacioneve pozitive të qëndrueshme identifikohet përsëri në
sektorin Virua-Andon Poçi (58%), ndërsa sektori Kakavie-Virua shfaq vlerat më të
larta të stacioneve të qëndrueshme negative (75.33%).
Shkaku i përhapjes së diferencuar të lundërzës në tre sektorët e lumit Drino është e
lidhur ngushtë me faktorët mjedisorë që ofron secili sektor (Hysaj et al., 2012 in
press), (shih tabelën 2-1).
Mbështetur në sa më sipër, përhapja e lundërzës në lumin Drino paraqitet e
diferencuar në sektorë të ndryshëm. Tre sektorët (Kakavie-Virua, Virua-Andon Poçi,
Andon Poçi-Vjosë) karakterizohen nga vlera të diferencuara të parametrave mjedisorë
dhe për këtë arsye nga vlera të diferencuara të përhapjes së lundërzës.
3.1.2

Përhapja e lundërzës në tributarët e lumit Drino.

Lartësia mbi nivelin e detit që lundërza shtrinte përhapjen e saj në këta tributarë,
koordinata gjeografike e kësaj lartësie si dhe largësia e kësaj pike nga pika e derdhjes
në lumin Drino paraqiten në tabelën 3-7.
Tabela 3-7: Koordinatat e shtrirjes së habitatit të lundërzës në tributarët e lumit Drino.
Lartësia
Furnizuesit
Largësia nga
Koordinata
mbi nivelin
e lumit Drino
pika e derdhjes (km)
e detit (m)
Përroi i Kserias
39°52'33.31"N/20°22'1.12"E
321
7.7
Lumi i Suhës
40°03'47.36"N/20°15'31.99"E
253
8.6
Lumi i Nimisës
40°7'27.27"N/20°9'26.47"E
245
8.5
Lumi i Kardhiqit
40°7'17.18"N/19°57'50.71"E
458
15.6

Në përroin e Kserias pika më e lartë e shënimit rezultonte rreth 321 m mbi nivelin e
detit, përballë me liqenin Dritë që ndodhet në afërsi të përroit. Kjo pikë shënimi
gjendej 7.7 km larg nga derdhja e përroit të Kserias në Drino (pika 1, figura 3-4).

Figura 3-4: Harta e shënimit në përroin e Kserias.
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Në lumin e Suhës pika më e lartë në të cilën u identifikuan shënime të lutrës ishte në
lartësinë rreth 253 m mbi nivelin e detit (pika 1, figura 3-5).

Figura 3-5: Harta e shënimeve në lumin e Suhës, Nimisës dhe Kardhiqit.

Në lumin e Nimisës pika më e lartë në të cilën u identifikuan shënime të lutrës ishte
në lartësinë rreth 245 m mbi nivelin e detit tek ura e Dhoksatit (pika 2, figura 3-5). Në
këtë pikë derdhej një përrua i cili u eksplorua për të evidentuar korridorin ekologjik të
zhvendosjes së lundërzës drejt liqenit të Dhoksatit. Përroi karakterizohej nga mbulesë
e dendur shelgjesh dhe kishte shënime (feçe, sekrecione, gjurmë) gjatë gjithë gjatësisë
së tij. Në lartësinë 255 m mbi nivelin e detit dhe 800 m vijë lumore larg derdhjes së tij
në lumin e Nimisës u gjend shënimi i fundit prej lundërzës (pika 3, figura 3-5). Në
afërsi të kësaj pike përfundonte kanali derdhës i liqenit të Dhoksatit.
Në të tre këta tributarë vegjetacioni mbulues i brigjeve ishte i rrallë, i dominuar nga
shelgjet. Shqetësimi njerëzor në këto lumenj ishte i papërfillshëm edhe për shkak të
pasurisë peshkore të ulët.
Frekuentimi prej lundërzës i këtyre lumenjve gjatë periudhës së prurjeve maksimale
dhe minimale mendojmë se bëhet për dy arsye:
Së pari: për spostimin e saj drejt rezervuareve që ndodhen në afërsi të tyre. Në këtë
mënyrë ato shërbejnë si korridore ekologjike për një zhvendosje të sigurt drejt
burimeve të bollshme të ushqimit (rezervuari i Doftisë ndodhet në afërsi të lumit të
Suhës, rezervuaret Mingul-Nokovë-Dhoksat ndodhen në afërsi të lumit të Nimisës,
rezervuari Dritë në afërsi të përroit të Kserias). Ky konkluzion mbështetet edhe nga
fakti se në lumin e Nimisës dhe përroin e Kserias lartësia mbi nivelin e detit që
lundërza shtrinte përhapjen ishte e lidhur ngushtë me vendodhjen e rezervuareve që
ishin në afërsi të tyre. Gjithashtu në pikat e hyrjes në këto rezervuare shënimi ishte i
vazhdueshëm përveç momenteve të tharjes plotësisht të tributarëve.
Ajo i ruan këto mjedise me fanatizëm, sepse në periudhat përpara fillimit të stresit
hidrik, ato i ofrojnë burim ushqimor të bollshëm dhe të sigurt.
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Së dyti: këta lumenj shërbejnë si mjedise spostimi në rast rreziku (përmbytje apo
përndjekje direkte nga njeriu (Ruiz-Olmo et al., 2005a; Madsen & Prang, 2001;
Romanowski, 2005; Kranz & Toman, 2000).
Frekuentimi i lundërzës në këta tributarë rezulton i përkohshëm. Shënimet u
identifikuan në periudhën e të dy prurjeve (maksimale dhe minimale), ndërsa në
periudhën kur këta tributarë thahen plotësisht lundërza nuk i frekuenton, edhe pse
rezervuarët në afërsi të tyre kanë një burim të bollshëm dhe të sigurt ushqimor.
Frekuentimi i përkohshëm përcaktohet prej rregjimit të përkohshëm ujor të këtyre
lumenjve, të cilët rreth 2-3 muaj në stinën e verës thahen plotësisht.
Për këto arsye tre tributarët e mësipërm klasifikohen si habitate të përkohshme të
lundërzës në luginën e Drinos (shih figurën 3-1/1,2).
Shënimet e territorit prej lundërzës u identifikuan përgjatë gjithë gjatësisë së lumit të
Kardhiqit edhe në periudhën e verës. Lundërza e shtrinte përhapjen e saj deri në afërsi
të burimit kryesor të lumit të Kardhiqit në zonën e Kaparielit në lartësinë rreth 458 m
mbi nivelin e detit (pika 4, figura 3-5). Gjithashtu në të gjitha vaskat e rritjes së
peshkut u identifikuan shënime të shpeshta nga ana e lundërzës. Në Gurrën e Picarit
shënimi i fundit u identifikua në lartësinë 255 m mbi nivelin e detit pranë vaskave të
rritjes së peshkut dhe gati 4 km nga derdhja e këtij përroi në lumin e Kardhiqit (pika
5, figura 3-5).
Në periudhën e prurjeve maksimale, lumi i Kardhiqit paraqet një rëndësi të veçantë
për lundërzën duke shërbyer si një mjedis spostimi dhe mbrojtje sidomos në rast
përmbytjeje në luginën e Drinos. Një situatë e tillë u identifikua në javën e parë të
janarit 2009. Nga intervistat me rritësit e peshkut, në këtë periudhë ishte rritur
frekuentimi i lundërzave në vaskat e tyre, duke rritur edhe rrezikun e gjuetisë së saj.
Nga analiza e të dhënave, gjatë eksplorimit të tributarëve të lumit Drino rezulton se
lumi i Kardhiqit në raport me tre tributarët e tjerë ofron kushte më të favorshme për
një frekuentim të përhershëm dhe shtrirje të territorit nga lundërza deri në burimin e
tij (shih figurën 3-1/1,2), sepse në të identifikohen disa faktorë favorizues:
Vegjetacioni i dendur i alternuar me dominancë rrepesh, shelgjesh që
shoqëron lumin në të gjithë gjatësinë e tij.
Prurjet e këtij lumi janë të vazhdueshme gjatë gjithë vitit.
Prania e burimit ushqimor të vetë këtij lumi (peshqve, bretkosave,
gjarprinjve).
Prania në rrjedhën e sipërme të tij të vaskave të rritjes së peshkut si dhe
korridoreve ekologjike të spostimit drejt tyre.
Shqetësimi njerëzor si faktor rrezikues është gati i papërfillshëm.
Derdhja e disa përrenjve të cilët ajo i shfrytëzon dhe si strehë për
zhvendosje në rast rreziku.
Furnizimi me prurje të vazhdueshme nga Gura e Picarit si dhe vaskat e
peshkut në këtë zonë.
Për këto arsye lumi i Kardhiqit klasifikohet si një habitat i përhershëm i cili i ofron
lundërzës kushtet e nevojshme për realizimin e aktiviteteve biologjike të llojit
(ushqim, strehim, mbrojtje, dhe ndoshta riprodhim).
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3.1.3

Përhapja e lundërzës në rezervuarët në afërsi të lumit Drino.

Lundërza frekuenton të gjithë rezervuarët e luginës së Drinos të marrë në studim, me
përjashtim të rezervuarit “Asim Zeneli”. Shkallë më e lartë frekuentimi vihet re në
periudhën përpara fillimit të krizës hidrike në lumenjtë lidhës të rezervuareve (Tabela
3-8). Në prurjet maksimale të lumenjve lidhës burimi ushqimor është i shpërndarë
dhe konkurrenca territoriale për ushqim ka një shtrirje më të gjerë, ndërsa përpara
fillimit të krizës hidrike burimi ushqimor përqëndrohet në zona të veçanta duke rritur
së tepërmi konkurrencën midis individëve. Kjo konkurrencë çon në spostimin e
lundërzës për gjetjen e burimeve të sigurta dhe të bollshme ushqimore të cilat gjenden
në këto rezervuarë (shih figurën 3-1/1).
Tabela 3-8: Intensiteti i shënimit të lundërzës në rezervuarët në luginën e Drinos, në prurje
maksimale dhe minimale të lumenjve lidhës.
Prurje maksimale
Prurje minimale
Rezervuari
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
vendeve të
vendeve të
feçeve sekrec.
feçeve sekrec.
feçeve
feçeve
Rezervuaret që lidhen me tributarët e lumit Drino
Rezervuari
4
7
1
7
21
6
Nokovë Korridori
3
3
1
6
8
3
lidhës
Rezervuari
2
2
1
4
6
3
Mingul
Korridori
5
5
0
6
6
0
lidhës
Rezervuari
1
1
0
3
4
0
Dhoksat Korridori
5
5
0
6
8
0
lidhës
Rezervuari
7
15
6
18
37
11
Dofti
Korridori
3
3
1
4
5
3
lidhës
Rezervuari
4
4
2
5
15
5
Dritë
Korridori
2
2
0
3
3
1
lidhës
Rezervuaret që lidhen me lumin Drino
1
1
0
3
3
1
Peshkëpi Rezervuari
(rez. i
Korridori
4
4
0
8
8
1
madh)
lidhës
3
4
2
6
12
4
Peshkëpi Rezervuari
(rez. i
Korridori
2
2
0
2
2
1
vogël)
lidhës
Rezervuari
4
5
2
7
13
3
Viroi
Korridori
0
0
0
0
0
0
lidhës

Shkalla e frekuentimit prej lundërzës në secilin prej rezervuareve, është në varësi të
kombinimit të një grup faktorësh favorizues dhe rrezikues të pranishëm në to, sikurse
tregohet në paragrafët në vijim.
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Rezervuaret Mingul, Nokovë, Dhoksat që lidhen me anë të kanaleve shkarkuese të
tyre me lumin e Nimisës paraqesin shkallë të diferencuar frekuentimi (Figura 3-8/1,3
dhe 3-8/2,4) në dy periudhat e prurjeve të ujrave në lumenjtë lidhës të tyre.
Faktorët favorizues të cilët shprehin shkallën më të lartë të frekuentimit prej lundërzës
në rezervuarin e Nokovës sesa në atë të Mingulit dhe Dhoksatit janë:
1. Bimësia që rrethon pothuajse të gjithë sipërfaqen e rezervuarit.
2. Konfiguracioni heterogjen i brigjeve të rezervuarit me zall, xhepa të futur,
shesh pushime.
3. Përrenjtë furnizues nga mali me bimësi të dendur përgjatë tyre.
4. Korridore më të shumta ekologjike që lidhin rezervuarin me lumin e Nimisës.
Kanali i madh shkarkues i rezervuarit të Nokovës së bashku me përroin në të cilin ai
derdhet mendojmë se përfaqësojnë një korridor ekologjik të favorshëm për spostimin
e lundërzës. Në këtë korridor ekologjik çdo 200 m vihen re shënime territori me anë të
feçeve dhe sekrecioneve. Diferenca e gjendjes së feçeve tregon një frekuentim të
vazhdueshëm të rezervuarit. Gjithashtu prania e shumë feçeve të freskëta tregon se
janë disa individë që gjuajnë brenda një nate në rezervuar (minimalisht dy individë).
Në rezervuarin e Dhoksatit, edhe pse janë të pranishëm disa faktorë favorizues, si:
sipërfaqja më e madhe, administrimi nga subjekt privat, burimi i bollshëm ushqimor,
vihet re një shkallë më e ulët frekuentimi në krahasim me dy rezervuaret e
sipërpërmendur. Afërsia me fshatin Dhoksat dhe aktiviteti blegtoral që zhvillohet në
këtë zonë mendojmë se janë faktorë shqetësues për lundërzën. Këta faktorë kthehen
në faktorë rrezikues në lëvizjet e lundërzës drejt këtij rezervuari duke përcaktuar
mënyrat e sjelljes dhe frekuentimin prej saj.
Rezervuari i Doftisë rezulton me shkallën më të lartë të frekunetimit. Kanali
furnizues rezultoi të kishte shënime të vazhdueshme, duke u identifikuar si korridor
ekologjik për spostimin e lundërzës (Figura 3-9/5 dhe 3-9/6). Në segmentin që
derdhej në rezervuar i cili është edhe i zhveshur nga bimësia, u gjetën shenja të tjera
të aktivitetit (gërvishje, pirgje, shenja ushqimi) dhe gjurmë të përmasave të ndryshme,
të cilat tregojnë frekuentim nga disa individë njëkohësisht. Aktiviteti i lundërzës ishte
i përqëndruar kryesisht në zonën e digës së rezervuarit dhe pranë saj, zonë në të cilën
edhe thellësia e rezervuarit ishte më e madhe. Mungesa e mbulesës bimore, cektësia
në pjesën tjetër të brigjeve të rezervuarit duket se kufizojnë aktivitetin në këtë zonë.
Ky fakt konfirmohet edhe nga autorë të tjerë (White et al., 2003). Pavarësisht pranisë
së konfliktit me rritësit e peshkut si dhe mungesës së mbulesës bimore, sipërfaqja e
madhe e këtij rezervuari dhe sasia e madhe e peshkut e bëjnë të papërfillshëm
shqetësimin njerëzor si faktor rrezikues për lundërzën.
Rezervuari Dritë nga informacionet e mbledhura në terren nga peshkatarët ka sasi të
bollshme peshku. Shqetësimi njerëzor në këtë rezervuar nuk identifikohet në asnjë
prej formave të tij, pasi edhe peshkimi kryhet nga peshkatarë sportivë. Duke qenë se
përroi i Kserias që ndodhet pranë tij nuk karakterizohet nga burime të mëdha
ushqimore, ky rezervuar duket se përfaqësonte në këtë zonë të vetmen alternativë për
sigurimin e burimit ushqimor. Korridor elologjik spostimi për lundërzën u identifikua
kanali shkarkues, i cili në gjithë gjatësinë e tij dhe në pikat e kthesave që ai merrte
kishte shënime me anë të feçeve (Figura 3-9/7 dhe 3-9/8).
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Rezervuaret e Peshkëpisë kanë lidhje me lumin Drino me anë të kanaleve
shkarkuese, por njëkohësisht ata lidhen midis tyre me anë të një kanali të cilin
administruesit e përdorin për të mbajtur në nivel ujërat e rezervuarit të vogël. Kanali
natyror që lidh të dy rezervuaret shërbente për spostimin e lundërzës nga rezervuari i
madh në rezervuarin e vogël. Në çdo kthesë të këtij kanali kishte shënime me anë të
feçeve dhe sekrecioneve të cilat shërbenin si udhërrëfyese për spostimin e lundërzës
(Figura 3-10/9 dhe 3-10/10). Ky rrjet komunikimi specifik në këto dy rezervuare me
sa duket i ofron lundërzës gjithmonë një rrugë të dytë alternative largimi nga rreziqet,
duke mos mbetur e izoluar në një rezervuar të vetëm (Ruiz-Olmo et al., 2005a;
Madsen & Prang, 2001; Romanowski, 2005; Kranz & Toman, 2000).
Rezervuaret e Peshkëpisë kanë sasi të bollshme peshku, mundësi të favorshme
komunikimi për lundërzën, por në rezervuarin e vogël frekuentimi rezulton më i
shpeshtë dhe i dendur, identifikuar nga numri më i madh i vendshënimeve dhe i
feçeve.
Shkalla më e lartë e frekuentimit në rezervuarin e vogël mendojmë se shpjegohet nga
prania e disa faktorëve favorizues në krahasim me rezervuarin e madh:
1. Rezervuari i vogël rrethohet përgjatë sipërfaqes së tij prej një bimësie të rrallë,
ndërsa rezervuari i madh në të gjithë sipërfaqen e tij është i zhveshur
2. Nuk ka ndërhyrje të shpeshta nga administratori në gjuajtjen e peshkut si në
rezervuarin e madh
3. Ka një regjim konstant ujrash të kontrolluar prej administratorit sepse
furnizohet në vazhdimësi prej rezervuarit të madh, në të cilin luhatjet e nivelit
të ujit janë të vazhdueshme.
4. Ndodhet më në afërsi të lumit Drino duke shkurtuar rrugën hyrëse të lundërzës
për në rezervuar dhe minimizuar faktorët rrezikues.
Në kodrën mbi rezervuarin e madh ndodhen disa stane bagëtish, qentë e të cilave
përbëjnë një shqetësim për lundërzën nëse ajo tenton të futet në territorin e rezervuarit
gjatë natës.
Rezervuari i Viroit ofron një shumëllojshmëri të burimeve ushqimore për lundërzën.
Edhe pse ky rezervuar është një pikë turistike, aktivitetet që zhvillohen në të nuk
përbëjnë shqetësim serioz për lundërzën. Ndërkohë si shqetësim rezulton prania e
rrugës kombëtare në afërsi të tij në bregun lindor. Si korridor ekologjik i spostimit të
lundërzës drejt tij u identifikua kanali furnizues i Drinos, i cili kalonte në një distancë
prej 3 m përgjatë gjithë bregut verior të rezervuarit të Viroit në një gjatësi prej 750 m.
Pika e hyrjes së lundërzës në rezervuar u identifikua në një prej pikave shkarkuese të
tij në një distancë rreth 350 m nga pika e derdhjes në Drino (Figura 3-10/11 dhe 310/12).
Gjatë eksplorimeve të realizuara kjo pikë rezultonte me shënime të vazhdueshme.
Kanali furnizues i lumit Drino që shërbente si korridor ekologjik shoqërohej me një
segment i cili kalonte në rrugën kombëtare dhe përbënte një situatë rreziku për
lundërzën. Megjithatë ky segment edhe pse me shkallë të lartë rreziku ishte e vetmja
alternativë për gjueti në rezervuar gjatë orëve të vona të natës. Kjo vërtetohej prej
feçeve dhe sekrecioneve të freskëta të gjetura në disa vendshënime përreth rezervuarit
të Viroit. Si pengesë natyrore e këtij kalimi ishte ujëvara te vendi i quajtur “Shkuma e
Viroit” e cila, me sa duket, ishte e pakapërcyeshme për lundërzën gjatë të dyja
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periudhave. Por kjo pengesë natyrore, në momentet e përmbytjeve që karakterizojnë
këtë zonë në periudha të ndryshme i krijon lehtësi lundërzës për spostim drejt liqenit.
Një situatë e tillë u vëzhgua në rezervuarin e Viroit disa ditë pas përmbytjes së
ndodhur në datat 20-21 nëntor 2010 që përfshinë segmentin Ura e Lumit-Palokastër.
Nga eksplorimet e realizuara në këtë periudhë për të identifikuar problematikën e
përmbytjeve në këtë zonë dhe ndikimet e mundshme tek lundërza në rezervuarin e
Viroit u fotografua një lundërz në orët e paradites, jo normale për zakonin nokturn të
saj (Figura 3-6).

Figura 3-6: Foto e lundërzës në rezervuarin e Viroit.

Rezervuari i “Asim Zenelit” karakterizohet nga një sasi e bollshme ushqimi dhe
mungesë e shqetësimeve njerëzore. I administruar nga pushteti vendor (komuna), ky
rezervuar përdoret për ujitje si dhe nga informacionet e mbledhura në terren
shfrytëzohet për peshkimin sportiv. Kanali i tij shkarkues derdhej në lumin Drino me
një gjatësi prej 1500 m (Figura 3-7).

Figura 3-7: Rezervuari “Asim Zeneli”.

Në krahasim me të gjithë rezervuarët e studiuar, ky ishte i vetmi rezervuar i cili
rezultonte i pafrekuentuar nga lundërza (shih figurën 3-1/1,2). Edhe pse faktorët
mjedisorë që rezervuari ofronte ishin të favorshëm, kanali shkarkues i këtij rezervuari
nuk mund të luante rolin e një korridori ekologjik, sepse ishin të pranishëm disa
faktorë rrezikues:
1. Largësia e pusetës shkarkuese të tij (100 m larg digës) e shoqëruar me rrugë
kalimtarësh dhe gjatësia prej 1500 m e këtij kanali deri në derdhje në Drino.
2. Mungesa e mbulesës bimore përgjatë kanalit shkarkues për të lehtësuar dhe
siguruar spostimin e lundërzës drejt këtij rezervuari.
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3. Përdorimi i këtij kanali për vaditje dhe për pasojë prania e shqëtësimit njerëzor
gjatë gjithë gjatësisë së tij.
4. Zona e lumit Drino në të cilën derdhet kanali shkarkues i rezervuarit është një
prej zonave me burime të mjaftueshme ushqimore në çdo periudhë prurjesh,
duke mos e bërë të nevojshëm spostimin drejt një mjedisi të dytë të pasigurt.
Të gjitha rezervuaret e marra në studim u eksploruan edhe në periudhën kur lumenjtë
lidhës të tyre rezultonin në pikun e stresit hidrik. Pas disa vëzhgimeve rezultoi se në
këtë periudhë asnjëri prej rezervuareve nuk shërbente si një habitat i përhershëm për
lundërzën (shih figurën 3-1/2). Nga eksplorimi i vazhdueshëm një javor rezultoi se
feçet dhe sekrecionet e gjetura ishin të gjitha të vjetra dhe nuk kishte shënime të reja.
Vëzhgimet e realizuara në terren tregojnë se në periudhën e stresit hidrik përhapja e
lundërzës në luginën e Drinos nuk fragmentohet, por tkurret në sektorin KordhocëVjosë i cili i ofron kushtet më optimale për strehim, mbrojtje dhe ushqim (shih
figurën 3-1/2).
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Figura 3-8: Intensiteti i shënimit në rezervuarët e ujit në periudhën me prurje maksimal
maksimale dhe minimale 1. Rezervuarët Nokovë dhe Mingul,
prurje maksimale; 2 prurje minimale; 3. Rezervuari i Dhoksatit, prurjee maksimale; 4. prurje minimale.
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Figura 3-9: Intensiteti i shënimit në rezervuarët e ujit në periudhën me prurje maksimale dhe minimale 5. Rezervuari Doftisë, prurje
maksimale; 6. prurje minimale; 7. Rezervuari Dritë, prurje maksimale; 8. prurje minimale.
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Figura 3-10: Intensiteti i shënimit në rezervuarët e ujit në periudhën me prurje maksimale dhe minimale 9. Rezervuarët e Peshkëpisë (i
madh dhe i vogël),
), prurje maksimale; 10 prurje minimale; 11. Rezervuari i Viroit, prurje maksimale; 12. prurje minimale.

51

Studim bio-ekologjik i lundërzës ( Lutra lutra L.) përgjatë luginës së Drinos

3.2
3.2.1

Preferenca e lundërzës për habitat përgjatë lumit të Drinos.
Preferenca e lundërzës për habitat në varësi të rregjimit ujor.

Gjatë periudhës së prurjeve maksimale janë identifikuar në të gjithë gjatësinë e lumit
Drino 243 vende feçeje, 649 feçe dhe 131 sekrecione, ndërsa në periudhën e prurjeve
minimale janë identifikuar 164 vende feçeje, 313 feçe dhe 64 sekrecione duke iu
referuar të dy brigjeve të lumit (Tabela 3-9).
Tabela 3-9: Intensiteti i shënimit të lundërzës gjatë dy periudhave të prurjeve në lumin Drino
(300 stacione).
Prurje maksimale
Prurje minimale
Bregu
Nr. vendeve
Nr.
Nr.
Nr. vendeve
Nr.
Nr.
të feçeve
feçeve sekrecioneve
të feçeve
feçeve Sekrecioneve
Lindor
132
405
74
84
159
37
Perëndimor
111
244
57
80
154
27
Gjithsej
243
649
131
164
313
64

Mbi bazën e këtyre të dhënave është përcaktuar mesatarja e intensitetit të shënimit
prej lundërzës në lumin Drino gjatë dy periudhave të prurjeve, duke përdorur si
parametra matës, numrin e vendeve të feçeve, numrin e feçeve si dhe numrin e
sekrecioneve për çdo stacion prej 200 m (Figura 3-11).
2.5
2.16

2
1.5
1

1.04
0.81

0.5

0.55

0.44

0.21

0
Prurje maksimale
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Figura 3-11: Grafik krahasues i mesatareve të intensitetit të shënimit të territorit të lundërzës
në lumin Drino, gjatë dy periudhave të prurjeve (300 stacione).

Nga krahasimi i vlerave të mesatareve të intensitetit të shënimit të lutrës gjatë të dy
periudhave të prurjeve të ujrave në lumin Drino, analiza statistikore sipas testit të χ2
identifikon luhatje shumë domethënëse: për numrin e vendeve të feçeve/200m (χ2 =
92.9***, p < 0.001), ndërsa për numrin e feçeve/200m (χ2 = 474.4***, p < 0.001).
Vlerat e mesatareve të intensitetit të shënimit shfaqen më të larta në periudhën e
prurjeve maksimale. Në këtë periudhë si pasojë e shpërndarjes së burimit ushqimor
dhe mungesës së presë alternative të lundërzës, rritet konkurrenca për ushqim dhe
identifikohet një rritje e theksuar e intensitetit të shënimit (Clavero et al., 2003;
Prigioni et al., 1991; Prenda et al., 2001). Ndërsa në periudhën e prurjeve mininale
vihet re një ulje e theksuar e vlerave të intensitetit të shënimit.
Faktori mjedisor i cili shkakton këtë luhatje të parametrave vlerësues të intensitetit të
shënimit dhe përcakton shkallën e frekuentimit të lundërzës është niveli i ujrave, i cili
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gjatë periudhës së prurjeve minimale ndryshon ndjeshëm. Në këtë periudhë 120
stacionet e para (nga kufiri në zonën e Kakavies deri në zonën e Kordhocës) janë
plotësisht të thara dhe nuk vihet re asnjë shenjë aktiviteti prej lundërzës. Gjithashtu
dhe në zonat e tjera ka ndryshime të niveleve të ujrave duke krijuar edhe zona me
pellgje të mëdha sidomos në afërsi të Viroit.
Qëndrueshmëri të lartë të niveleve të ujrave paraqet zona në afërsi të Mullirit të
Babait dhe në afërsi të fshatit Palokastër. Këto janë zona ku konfiguracionet e
brigjeve si dhe të shtratit të lumit favorizojnë këtë situatë. Luhatje të niveleve të
ujrave vihen re dhe në zonën poshtë fshatit Andon Poçi si dhe përgjatë rrjedhës së
lumit deri në derdhje në Vjosë, por kjo luhatje është jo shumë e ndjeshme, pasi ky
sektor furnizohet në vazhdimësi prej furnizuesit kryesor që është lumi i Kardhiqit si
dhe prej burimeve të Hormovës.
Renia e nivelit të ujrave çon në përqëndrimin e burimit ushqimor në zona të caktuara
të lumit Drino. Si rezultat i përqëndrimit të burimit ushqimor kemi dhe një tkurrje të
përhapjes të lundërzës drejt segmenteve lumore me prurje të vazhdueshme ujore që i
sigurojnë ushqim të bollshëm dhe paralelisht me të faktorët e tjerë të domosdoshëm
për zhvillimin e aktiviteteve të saj (Prigioni et al., 2006a). Kjo tkurrje e përhapjes të
lundërzës sjell zvogëlimin e numrit të vendshënimeve, të feçeve si dhe të
sekrecioneve, pasi ato përqëndrohen në zonat që sigurojnë optimalisht kërkesat e llojit
për strehim, mbrojtje dhe ushqim. Tendenca e tkurrjes së përhapjes prej lundërzës
sjell dhe luhatjen e vlerave të intensitetit të shënimit gjatë dy periudhave të prurjeve të
ujrave në lumin Drino.
Nëse përjashtohen nga analiza 120 stacionet e para, të cilat rezultojnë pa asnjë shënim
territori prej lundërzës në periudhën e prurjeve minimale të ujrave, mbeten 180
stacione të tjera, në të cilat vihen re shënime territori gjatë të dy periudhave të
prurjeve të ujrave. Në këto 180 stacione niveli i prurjes së ujrave ndryshon në të dy
periudhat, por këto luhatje nuk janë drastike.
Gjatë periudhës së prurjeve maksimale në këto 180 stacione janë identifikuar 229
vende feçeje, 627 feçe dhe 128 sekrecione, ndërsa në periudhën e prurjeve minimale
janë identifikuar 164 vende feçeje, 313 feçe dhe 64 sekrecione duke iu referuar të dy
brigjeve të lumit (Tabela 3-10).
Tabela 3-10: Intensiteti i shënimit të lundërzës gjatë dy periudhave të prurjeve në lumin Drino
(180 stacione).
Prurje maksimale
Prurje minimale
Bregu
Nr. vendeve
Nr.
Nr.
Nr. vendeve
Nr.
Nr.
të feçeve
feçeve sekrecioneve
të feçeve
feçeve Sekrecioneve
Lindor
120
386
71
84
153
40
Perëndimor
109
241
57
80
160
24
Gjithsej
229
627
128
164
313
64

Të dhënat e mesatareve të intensitetit të shënimit për 180 stacione (nga stacioni 120
deri tek stacioni 300) janë paraqitur në figurën 3-12.
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Figura 3-12: Grafik krahasues i mesatareve të intensitetit të shënimit të territorit të lundërzës
në lumin Drino, gjatë të dy periudhave të prurjeve (180 stacione).

Analiza statistikore sipas testit të χ2 për luhatjen e parametrave matës të intensitetit të
shënimit, në dy periudhat e prurjeve të ujrave, në 180 stacionet e analizuara tregon se:
për parametrin numri i vendeve të feçeve/200m nuk rezulton luhatje domethënëse (χ2
= 38.098, p = 0.33, d.f = 35), ndërsa për parametrin numri i feçeve/200m rezulton
luhatje shumë domethënëse (χ2 = 277.608, p = 0.001, d.f = 209).
Numri i vendeve të feçeve nuk paraqet luhatje domethënëse në dy periudhat e
prurjeve të ujrave pasi në 180 stacionet e analizuara kemi një prani të kufizuar të
burimeve ushqimore si dhe të aktivitetit të llojit, për pasojë shënimet janë të
përqëndruara pothuajse rreth vendshënimeve egzistuese. Kjo situatë lidhet dhe me
zhvendosjen e individëve drejt kësaj zone, të cilët tolerojnë njëri-tjetrin në kushtet e
stresit hidrik që ka përfshirë lumin e Drinos. Gjithashtu shfaqja e presë alternative në
këtë periudhë rrit shkallën e tolerancës midis individëve. Luhatja shumë domethënëse
e numrit të feçeve/200m në dy periudhat e prurjeve në 180 stacionet e analizuara
vërteton dukuritë e shfaqura në periudhën e prurjeve minimale.
Luhatjet e identifikuara në vlerat e intensitetit të shënimit përgjatë lumit Drino vijnë si
pasojë e ndryshimit në nivelet e prurjes së ujërave. Ky fenomen kushtëzon edhe
tkurrjen e përhapjes, duke e përqëndruar në ato zona që i sigurojnë optimalisht
kërkesat llojit (Prenda et al., 2001; Saavedra, 2002).
3.2.2

Klasifikimi i preferencës së lundërzës për habitat përgjatë lumit Drino.

Preferenca e lundërzes për habitat ështe vlerësuar në të tre sektorët e lumit Drino:
sektori Kakavie-Virua (30 km); sektori Virua-Andon Poçi (10 km) dhe sektori Andon
Poçi-Vjosë (20 km). Në secilin prej sektorëve u analizuan intensiteti i shënimit dhe
luhatjet që ai pëson në dy periudhat e prurjeve të ujrave në lumin Drino, në periudhën
e prurjeve maksimale si dhe në periudhën e prurjeve minimale. Vlerat e intensitetit të
shënimit për secilin sektor në të dy periudhat e prurjeve të ujrave, në të dy brigjet e
lumit, paraqiten në tabelat 3-11 dhe 3-12.
Tabela 3-11: Intensiteti i shënimit në periudhën e prurjeve maksimale sipas sektorëve.
Sektori
Bregu
Nr. vendeve të feçeve Nr. Feçeve Nr. Sekrecioneve
Lindor
26
54
6
Perëndimor
12
18
0
Kakavie-Virua
Gjithsej
38
72
6
54
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Sektori
Virua-Andon Poçi

Andon Poçi-Vjosë
Total

Bregu
Nr. vendeve të feçeve Nr. Feçeve
Lindor
53
225
Perëndimor
59
148
Gjithsej
112
373
Lindor
53
126
Perëndimor
40
78
Gjithsej
93
204
243
649

Nr. Sekrecioneve
45
38
83
23
19
42
131

Tabela 3-12: Intensiteti i shënimit në periudhën e prurjeve minimale sipas sektorëve.
Sektori
Bregu
Nr. vendeve të feçeve Nr. Feçeve Nr. Sekrecioneve
Lindor
8
21
3
Perëndimor
8
18
5
Kakavie-Virua
Gjithsej
16
39
8
Lindor
38
75
18
41
82
8
Virua-Andon Poçi Perëndimor
Gjithsej
79
157
26
Lindor
38
63
16
31
54
14
Andon Poçi-Vjosë Perëndimor
Gjithsej
69
117
30
Total
164
313
64

Duke u mbështetur në vlerat e mësipërme janë përcaktuar për secilin sektor në të dy
periudhat e prurjeve të ujrave, mesataret e intensitetit të shënimit të lundërzës (Figura
3-13).
Kakavie-Virua

Virua-Andon Poçi

Andon Poçi-Vjosë

7.46

3.14
2.24
0.25

0.93

Prurje maksimale

2.04

1.58
0.17

0.69

Prurje minimale

Nr. Vendeve të feçeve/200m

1.17

0.48

0.26

Prurje maksimale

Prurje minimale

Numri i feçeve/200m

1.66
0.42

0.070.52 0.3

Prurje maksimale

Prurje minimale

0.04

Nr. Sekrecioneve/200m

Figura 3-13: Grafik krahasues i mesatareve të intensitetit të shënimit të territorit të lundërzës
në tre sektorët e lumit Drino gjatë të dy periudhave të prurjeve.

Analiza statistikore sipas ANOVA (një faktoriale) identifikon luhatje shumë
domethënëse të parametrave vlerësues të intensitetit të shënimit ndërmjet tre
sektorëve të lumit Drino, gjatë dy periudhave të prurjeve të ujrave: për parametrin
numri i vendeve të feçeve/200m (F = 59.7***, p < 0.001), ndërsa për parametrin
numri i feçeve/200m (F = 45.5***, p < 0.001).
Luhatja shumë domethënëse e vlerave të intensitetit të shënimit ndërmjet tre
sektorëve, në të dy periudhat e prurjeve të ujrave tregon preferencën e lundërzës për
habitat.
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Në të dy periudhat e prurjeve sektori Virua-Andon Poçi rezulton sektori me vlerat më
të larta të intensitetit të shënimit, i ndjekur nga sektori Andon Poçi-Vjosë dhe me
vlera më të ulta sektori Kakavie-Virua. Diferencat e vlerave të intensitetit të shënimit
janë të lidhura me faktorët mjedisorë që ofron secili prej sektorëve të marrë në studim.
Këta faktorë mjedisorë bëhen përcaktues në preferencën e lundërzës në zgjedhjen e
habitateve të favorshme.
Sektorët e marrë në studim, mbi bazën e vlerave të mesatareve të intensitetit të
shënimit në dy periudha prurjesh dhe faktorëve mjedisorë të pranishëm në secilin prej
tyre (Figura 3-13 dhe tabela 2-1) klasifikohen në tre kategori habitatesh të
frekuentuara prej lundërzës:
Sektori Kakavie-Virua, habitat me preferencë të ulët.
Sektori Virua-Andon Poçi, habitat me preferencë të lartë.
Sektori Andon Poçi-Vjosë, habitat me preferencë mesatare.
Sektori Virua-Andon Poçi përfaqëson një habitat me preferencë të lartë për lundërzën
në krahasim me dy sektorët e tjerë, sepse ai karakterizohet nga një kombinim
faktorësh mjedisorë (sic tregohet me poshte), të cilët i sigurojnë asaj kushtet më të
favorshme në sigurimin e ushqimit, mbrojtjes, riprodhimit (Kruuk, 1995, Ruiz-Olmo,
1998).
Së pari, sektori Virua-Andon Poçi në të gjithë gjatësinë e tij karakterizohet nga një
mbulesë e dendur bimore, prej shelgjesh, rrepesh, plepash, shkurresh dhe
kallamishtesh. Në 86% të stacioneve ky sektor paraqet një mbulesë të dendur bimore
(shkalla 1), ndërsa në 14% të stacioneve një mbulesë bimore mesatare (shkalla 3). Ky
vegjetacion mbulues ndikon në temperaturën e ujit dhe për pasojë në sasinë e
oksigjenit të tretur në ujë, duke formuar mikro-mjedise ku peshqit gjejnë kushte të
përshtatshme për tu ushqyer dhe riprodhuar (Sjöåsen, 1997; Ruiz-Olmo et al., 2001;
White et al., 2003; Kruuk, 2006). Prania e bimëve me një aparat rrënjor veçanërisht të
zhvilluar në ujë, ose pjesërisht të zhytur në të lejon rritjen e popullatave të ndryshme
të invertebrorëve dhe një burim të pasur ushqimi, sidomos për peshqit (Jenkins &
Burrows, 1980). Vegjetacioni i dendur siguron, strehimin (foletë e përkohshme si dhe
të përhershme), mbrojtjen, mundësinë e spostimit larg brigjeve si dhe mjedisin e
përshtatshëm për të konsumuar ushqimin (White et al., 2003).
Së dyti, në segmente të caktuara të këtij sektori vihen re alternime të ujrave të
rrjedhshëm me ato të qeta. Këto alternime furnizojnë në vazhdimësi ujrat me oksigjen
duke favorizuar rritjen e shëndetshme të popullatave të peshqve dhe preve të tjera
alternative të lundërzës në këtë zonë duke e bërë më efektive gjuetinë e saj (Melquist
& Hornocker, 1983). Zonat me ujra të qeta dhe të cekëta shërbejnë si mjedise për të
voglin e lundërzës në momentet e mësimit të teknikave të notimit dhe kapjes së
gjahut. Gjurmët e të voglit të identifikuara në këto mjedise, tregojnë rëndësinë e
këtyre alternimeve të ujrave për zhvillimin e aktiviteteve të lundërzës, sikurse
konfirmohet edhe nga disa autorë (Taylor & Kruuk ,1990; Liles, 2003; Green et al.,
1984). Këto zona me alternime të ujrave lundërza i përdor njëkohësisht dhe për
largime në rast rreziku (Prenda et al., 2001).
Së treti, në sektorin Virua-Andon Poçi derdhen disa nga tributarët kryesorë të lumit
Drino, lumi i Kardhiqit, Nimisës, si dhe burimet e Gurës së Picarit dhe të Viroit. Këto
prurje furnizojnë ndjeshëm në periudha të caktuara lumin Drino. Në periudhën e
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rënies së nivelit të ujrave në lumin Drino kjo zonë favorizohet nga prurjet e
vazhdueshme gjatë gjithë vitit të lumit të Kardhiqit, të burimit të Gurës së Picarit, si
dhe deri në njëfarë momenti nga prurjet e lumit të Nimisës dhe burimit të Viroit. Kjo
situatë krijon një qëndrueshmëri të niveleve të ujrave në këtë zonë gjatë gjithë vitit.
Lumi i Kardhiqit, Nimisës, Burimi i Gurës së Picarit si dhe burimi i Viroit shërbejnë
si korridore ekologjike për zhvendosjet e lundërzës, në sigurimin e burimit ushqimor,
fenomen të cilin e kemi analizuar tek tributarët e lumit Drino. Këto korridore
ekologjike të sipërpërmendura mund të shërbejnë njëkohësisht dhe si mjedise strehimi
dhe mbrojtjeje në rast rreziku. Duke qënë se uji i lumit gjatë përmbytjeve turbullohet
si dhe një pjesë e vendstrehimeve përmbyten, lundërza i frekuenton më shpesh këta
tributarë. Përmbytjet ndikojnë negativisht në disa drejtime në uljen e efektivitetit të
gjuetisë. Ato krijojnë një përhapje në zona më të gjera të burimit ushqimor për shkak
të turbullirës dhe vështirësojnë gjuetinë për shkak të uljes së shikimit (Prenda et al.,
2001). Për këto arsye lundërza gjatë përmbytjeve zhvendoset drejt këtyre tributarëve.
Rasti i fotografimit të lundërzës në liqenin e Viroit gjatë orëve të paradites, disa ditë
pas përmbytjeve të nëntorit 2010 argumenton rëndësinë e këtyre tributarëve. Në
vëzhgimin e Gurës së Picarit, po në periudhën pas përmbytjes së nëntorit 2010, u
vërejt një aktivitet i shprehur i lundërzës, me shënimin e territorit në hyrjet e
mundshme për në vaska. Nga bisedat me rritësit e peshkut në këto vaska, në kohën e
përmbytjeve, ajo i frekuenton këto mjedise më dendur pasi dhe dëmet e peshkut janë
më të mëdha. Në këtë periudhë dhe gjuetia e lundërzave prej rritësve të peshqve në
vaska ka qënë më e shprehur.
Së katërti, në këtë sektor në kohën e stresit hidrik krijohen pellgje të mëdha, me një
sasi të konsiderueshme ushqimi të përqëndruar në to, si pasojë e formacionit që ka
lugina në këtë zonë dhe vendosjes e llojit të bimësisë. Njëkohësisht në këtë periudhë
mjedise të tilla janë habitate të përshtatshme për aktivitetin biologjik të preve
alternative të lundërzës si: ngjalat, bretkosat dhe gjarpërinjtë (Prenda et al., 2001).
Së pesti, ky sektor është më pak i shqetësuar nga aktiviteti njerëzor. Ai është i
pranishëm vetëm në 14% të stacioneve. Natyra e këtyre shqetësimeve në këtë sektor
nuk paraqet probleme serioze për lundërzën. Prania e qendrave të banuara
identifikohet vetëm përballë fshatit Palokastër, por mbulesa e dendur bimore e bën
këtë shqetësim thuajse të papërfillshëm. Ky fakt konfirmohet edhe nga autorë të tjerë
(Adrian, 1985; Ruiz-Olmo & Delibes, 1998; Prenda et al., 2001). Në këtë zonë
ushtrohet gjithashtu edhe peshkimi sportiv, i cili nuk rezulton i dëmshëm për
lundërzën, pasi pranë vendeve të peshkimit janë gjetur në vazhdimësi shënime
territori.
Sektori Andon Poçi-Vjosë klasifikohet si habitat me preferencë mesatare në krahasim
me dy sektorët e tjerë, duke u nisur nga vlerat e intensitetit të shënimit si dhe nga
faktorët mjedisorë që e karakterizojnë.
Së pari, mbulesa bimore është e pranishme pothuajse përgjatë gjithë brigjeve të
sektorit, e dominuar kryesisht prej rrepeve në zonën midis Andon Poçit-Ura e Leklit
dhe shelgjeve në zonën Ura e Leklit-Vjosë. Në 45% të stacioneve ky sektor paraqet
një mbulesë të mirë bimore (shkalla 2), në 11% të stacioneve një mbulesë bimore
mesatare (shkalla 3) dhe në 44% të stacioneve një mbulesë bimore të rrallë shkalla
(4). Rrënjët e rrepeve janë një mjedis shumë i përshtatshëm për lundërzën si
vendpushim gjatë gjuetisë së natës (White et al., 2003). Në këto zgavra të rrepeve
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janë gjetur feçe, sekrecione si dhe shenja ushqimi. Në zgavrat e krijuara nga rrjedha
në rrënjët e rrepeve të zhytura në mjedisin ujor gjejnë një mjedis të përshtatshëm
peshqit dhe ngjalat, duke siguruar një ushqim të bollshëm për lundërzën (Jenkins &
Burrows, 1980).
Së dyti, sektori Andon Poçi-Vjosë ka një qëndrueshmëri të prurjeve të ujrave
pothuajse gjatë gjithë vitit me ndryshime jo shumë të ndjeshme në periudhën e
prurjeve normale. Kjo qëndrueshmëri sigurohet nga furnizimet e vazhdueshme të
lumit të Kardhiqit si dhe nga burimet e Hormovës dhe të Ujit të Ftohtë. Përrenjtë e
shumtë që zbresin prej malit në këtë sektor të lumit Drino, kryesisht në zonën e
Hormovës, shërbejnë si mjedise të përshtatshme për spostime të lundërzës. Feçet e
gjetura përgjatë këtyre përrenjve identifikojnë preferencën e lundërzës për këto
mjedise. Ajo i shfrytëzon përrenjtë e Hormovës për zhvendosje drejt vaskave të
peshkut në këtë zonë si dhe për gjueti të preve të tjera alternative, si bretkosa dhe
gjarprinj.
Së treti, një pjesë e brigjeve të këtij sektori karakterizohet nga formacione shkëmbore
të përmasave të ndryshme, të cilat shërbejnë si mjedise vendstrehimi në rolin e
foleve të përkohshme ose të përhershme për lundërzën (White et al., 2003). Feçet dhe
sekrecionet e gjetura në gjendje të ndryshme vërtetojnë frekuentimin në vazhdimësi të
këtyre mjediseve të tjera alternative.
Së katërti, në këtë sektor për shkak të konfiguracionit të brigjeve nuk shfaqen
asnjëherë përmbytje, dukuri kjo e theksuar në sektorin Virua-Andon Poçi. Ky
fenomen rrit qëndrueshmërinë e vendshënimeve të lundërzës.
Megjithëse sektori A.Poçi-Vjosë siguron kërkesat e llojit për ushqim, strehim,
mbrojtje dhe riprodhim, në të identifikohen disa faktorë rrezikues:
Së pari, ky sektor i lumit në disa segmente të tij (ura e Labovës-Uji i Ftohtë)
karakterizohet nga një pjerrësi e madhe dhe për pasojë rrjedhje më e shpejtë e
ujrave. Pikërisht në këto zona nuk janë gjetur shënime në asnjë prej periudhave.
Prania e këtyre rrjedhave të forta nuk preferohet nga lundërza pasi kjo rrit harxhimin e
energjisë së kafshës gjatë lëvizjes dhe gjuetisë (Thom et al., 1998; Durbin, 1996). Kjo
dukuri theksohet sidomos kur prurjet e lumit rriten gjatë sezonit të shirave ku në 87%
të stacioneve identifikohet rrjedhje e shpejtë, ndërsa në 13% të tyre shpejtësi mesatare
e rrjedhjes. Gjurmët e mashkullit të gjetura më shpesh në këtë zonë në raport me
gjurmët e femrës ose subadultëve, vërtetojnë argumentin e mësipërm. Individi
mashkull përshkon një territor më të madh për sigurimin e burimit ushqimor duke
përballuar dhe fizikisht rrjedhat e forta të lumenjve në zona të caktuara.
Së dyti, në këtë sektor është i shprehur dukshëm shqetësimi njerëzor i cili ndikon në
preferencat e lundërzës në zgjedhjen e habitateve më të favorshme dhe për pasojë kjo
reflektohet në intensitetin e shënimit të territorit prej saj. Këto shqetësime
identifikohen në 25% të stacioneve të këtij sektori në disa forma. Kjo zonë i është
nënshtruar ndërhyrjeve të herë pas hershme në brigjet e lumit gjatë ndërtimit të
superstradës duke transformuar konfiguracionin e mëparshëm natyror të këtyre
brigjeve. Këto ndërhyrje kanë një ndikim të theksuar në gjithë gjatësinë e bregut
perëndimor në segmentin Ura e Labovës-Ura e Leklit. Ndërhyrjet e kësaj natyre
(hedhjet e materialeve inerte dhe ndërtimet e mureve mbajtëse të superstradës)
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shkaktojnë tjetërsim të habitatit dhe për pasojë zvogëlimin e preferencës së lundërzës
në përdorimin e tij (Chadwick et al., 2005). Në këtë sektor është shumë e theksuar
gjuetia e peshkut me dinamit dhe e ngjalës me rrymë elektrike nga peshkatarët e
zonës. Në segmente të caktuara (pranë ujit të Ftohtë dhe poshtë urës së Leklit) janë
gjetur tufa peshqish të ngordhur si pasojë e kësaj gjuetie. Këto mënyra të gjuetisë së
paligjshme jo vetëm që ndikojnë indirekt për shkak të varfërimit të pasurisë
ushqimore të lumit por rrezikojnë drejtpërdrejt edhe lundërzën. Afërsia me rrugën
kombëtare në krahasim me sektorët e tjerë është një tjetër faktor që ndikon negativisht
gjatë aktiviteteve të natës në këtë sektor (Philcox et al., 1999). Rruga kombëtare kalon
ngjitur me brigjet perëndimor të lumit Drino nga Ura e Labovës deri tek Ura e Leklit
në një gjatësi prej 15 km. Në brigjet e lumit Drino në këtë sektor janë ndërtuar disa
impiante të nxjerrjes së materialeve inerte. Zhvillimi i këtij aktiviteti përbën një
shqetësim të drejtpërdrejt për lundërzën sepse çon në tjetërsimin e konfiguracionit të
brigjeve dhe rrjedhës së lumit. Një efekt negativ nxjerrja e inerteve ka edhe mbi
pasurinë peshkore e cila është preja kryesore e lundërzës, sepse pezullitë e krijuara
nga rritja e turbullirës dëmtojnë branshitë dhe frymëmarrjen e peshqve (Macdonald &
Mason, 1994; Chanin, 2003).
Sektori Kakavie-Virua duke u bazuar në vlerat e intensitetit të shënimit dhe faktorët
mjedisorë që ai ofron klasifikohet si habitat me preferencë të ulët. Kjo sepse:
Së pari, ky sektor përgjatë gjithë gjatësisë së tij karakterizohet nga një mbulesë
bimore tepër e fragmentuar. Në 4.67% të stacioneve ky sektor paraqet një mbulesë
të mirë bimore (shkalla 1), në 12.67% të stacioneve një mbulesë bimore mesatare
(shkalla 3) dhe në 82.67% të stacioneve një mbulesë bimore të rrallë (shkalla 4).
Gjithashtu bimësia në shumicën e sektorit është e spostuar në një distancë 10-15 m
larg brigjeve, si dhe ka segmente në të cilat bimësia mungon fare.
Së dyti, sektori Kakavie-Virua paraqet luhatje të theksuara të rregjimit ujor. Në
periudhën e thatësirës 80% e stacioneve të këtij sektori (rreth 24 km vijë lumore e
vazhdueshme nga stacioni 1 në stacionin 120) janë të thara plotësisht dhe nuk është
identifikuar asnjë shenjë shënimi territori prej lundërzës. Aktiviteti në këtë sektor
është i lokalizuar në zonën afër Kordhocës, ku 20% e stacioneve janë me ujëra të
ndenjura (shkalla 4) duke krijuar pellgje të mëdha në të cilat janë të pranishme edhe
burime të tjera alternative të presë së lundërzës. Përreth këtyre pellgjeve janë
identifikuar gjurmë të përmasave të ndryshme, shumë shënime me anë të feçeve dhe
sekrecioneve të freskëta. Këto fakte janë shprehje të konkurrencës mes individëve për
burim ushqimor në periudhën e krizës hidrike në këtë sektor, sikurse rapoprtohet nga
autore te tjere (Saavedra, 2002; Kruuk et al., 1993). Me anë të shënimeve të shpeshta
të territorit, në zonën afër Kordhocës individët e ndryshëm kërkojnë të ndajnë
territoret e tyre.
Së treti, sektori Kakavie-Virua paraqet uniformitet të konfiguracionit të luginës.
Shtrati i lumit në këtë sektor ndjek një drejtim rrjedhjeje pothuajse në të gjithë
gjatësinë e sektorit pa krijuar alternime xhepash si dhe mjedise me nivele të ndryshme
thellësie. Këto luhatje drastike të nivelit të ujrave në këtë sektor, fragmentimet e
rrjedhës së lumit në zona të konsiderueshme, mbulesa bimore e fragmentuar dhe
lokalizuar larg brigjeve si dhe uniformiteti i konfiguracionit të luginës, sigurojnë
minimalisht kërkesat e llojit për ushqim, strehim, mbrojtje dhe riprodhim (Ruiz-Olmo
et al., 2005a; Madsen & Prang, 2001; Romanowski, 2005; Kranz & Toman, 2000).
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Ky klasifikim i habitateve të preferuara sipas tre sektorëve mbeshtetet edhe nga
analizat statistikore. Kështu, analiza statistikore sipas testit të χ2 tregon se në sektorët
Virua-Andon Poçi dhe Andon Poçi-Vjosë, parametrat e intensitetit të shënimit në dy
periudhat e prurjeve të ujrave, nuk paraqesin luhatje domethënëse. Në sektorin ViruaAndon Poçi, vlerat janë: për parametrin numri i vendeve të feçeve/200m (χ2 = 35.1,
dhe p = 0.46), dhe për parametrin numri i feçeve/200m (χ2 = 173.3, dhe p = 0.8).
Ndërsa, në sektorin Andon Poçi-Vjosë këto vlera janë: për parametrin numri i
vendeve të feçeve/200m (χ2 = 20.5 dhe p = 0.2), dhe për parametrin numri i
feçeve/200m (χ2 = 87.2 dhe p = 0.2). Ky fakt vërteton se të dy sektorët e
lartpërmendur, si rezultat i pranisë së një grup faktorësh mjedisorë, i sigurojnë llojit
në të dy periudhat e prurjeve të ujrave kushte të favorshme për aktivitetet biologjike të
tij.
Në sektorin Kakavie-Virua analiza statistikore sipas testit të χ2 tregon se parametri
numri i vendeve të feçeve/200m paraqet luhatje shumë domethënëse në të dy
periudhat e prurjeve të ujrave (χ2 = 26.5***, dhe p < 0.001), ndërsa parametri numri i
feçeve/200m nuk paraqet luhatje domethënëse (χ2 = 48.7 dhe p = 0.077). Luhatja
domethënëse e numrit të vendeve të feçeve/200m në të dy periudhat e prurjeve ka si
shkak ndryshimet drastike të rregjimit ujor në periudhën e prurjeve minimale. Në këtë
periudhë 120 stacione (rreth 24 km vijë lumore) rezultojnë të thara plotësisht dhe pa
asnjë aktivitet shënimi prej lundërzës. Shënimet e territorit lokalizohen në zonën afër
Kordhocës, përreth pellgjeve të krijuara si e vetmja mundësi në këtë sektor, me një
prani të kufizuar të burimeve ushqimore. Kjo situatë sjell zvogëlimin e numrit të
vendeve të shënimit në krahasim me periudhën e prurjeve maksimale në këtë sektor.
Në këto vendshënime të mundshme që ofron kjo zonë në këtë periudhë individët
duket se tolerojnë njëri-tjetrin. Kjo tendencë e tyre në këto vendshënime të mundshme
ruan vlerat e parametrit numri i feçeve/200m në këtë sektor, në të dy periudhat e
prurjeve të ujrave.
3.2.3

Preferenca e lundërzës sipas brigjeve të lumit (breg lindor/breg
perëndimor)

Analiza e vlerave të intensitetit të shënimit në lumin Drino, në të dy periudhat e
prurjeve të ujrave, jep informacion edhe për preferencën e lundërzës në lidhje me
brigjet lumore. Gjatë prurjeve maksimale dhe minimale identifikohet një preferencë
më e lartë prej lundërzës në shënimin e bregut lindor të lumit Drino në krahasim me
bregun perëndimor e shprehur kjo në ndryshimin e vlerave të mesatareve të
intensitetit të shënimit (Figura 3-14).
Analiza statistikore me anë të testit të χ2 identifikoi luhatje domethënëse në të dy
periudhat e prurjeve të ujrave, në të dy brigjet e lumit Drino: gjatë prurjeve maksimale
për parametrin numri i vendeve të feçeve/200m (χ2 = 50.25**, p < 0.01), ndërsa për
parametrin numri i feçeve/200m (χ2 = 428.7***, p < 0.001) dhe gjatë prurjeve
minimale për parametrin numri i vendeve të feçeve/200m (χ2 = 342.9***, p < 0.001),
ndërsa për parametrin numri i feçeve/200m (χ2 = 437.3***, p < 0.001).
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Lindor

Perëndimor

0.25 0.19

0.28 0.27

1.35
0.81
0.53 0.51

0.44 0.37

Prurje maksimale

0.12 0.09

Prurje minimale

Figura 3-14: Grafik krahasues i mesatareve të intensitetit të shënimit në të dy brigjet e lumit
Drino në periudhën e prurjeve maksimale dhe minimale.

Kjo situatë mendojmë se shkaktohet nga prania e shqetësimit njerëzor si faktor
rrezikues në bregun perëndimor, në disa forma. Së pari: bregu perëndimor i lumit
kryesisht në segmentin Ura e Labovës-Ura e Leklit (rreth 15 km) i është nënshtruar
ndërhyrjeve, gjatë ndërtimit të superstradës, në krijimin e argjinaturave mbrojtëse
duke tjetërsuar relievin natyror të këtij segmenti. Së dyti: në bregun perëndimor gjatë
ekspeditave janë identifikuar shpesh aktivitete për prerjen e drurëve buzë lumit. Së
treti: ndërtimet e ndryshme përgjatë brigjeve të lumit Drino, janë të lokalizuara
kryesisht në bregun perëndimor. Së katërti: impiantet e nxjerrjes së materialeve inerte
zhvillojnë aktivitetet e tyre, të gjitha përgjatë bregut perëndimor.
3.2.4

Analizë e preferencës së lundërzës për habitat në sektorin Virua-Andon
Poçi.

3.2.4.1 Përcaktimi i grup stacioneve më të preferuara.
Gjithsej në sektorin Virua-Andon Poçi në çdo dy mujor gjatë gjithë vitit rezultojnë:
437 vende feçe, 977 feçe dhe 169 sekrecione. Të dhënat e intensitetit të shënimit si
dhe vlerat mesatare vjetore të tij, për çdo stacion të sektorit Virua-Andon Poçi, janë
përpunuar dhe paraqitur në shtojcën 1. Mbi bazën e vlerave të intensitetit të shënimit,
janë përcaktuar në çdo dy mujor edhe stacionet pozitive dhe negative në sektorin e
përzgjedhur Virua-Andon Poçi. Të dhënat janë përpunuar dhe paraqitur në shtojcën 2.
Duke u nisur nga vlerat e stacioneve pozitive në çdo dy mujor është përcaktuar
përqindja si dhe mesatarja vjetore e stacioneve pozitive në këtë sektor (Tabela 3-13).
Tabela 3-13: Numri dhe përqindja e stacioneve pozitive në sektorin Virua-Andon Poçi.
Dymujori
Nr. i stacioneve pozitive
% e stacioneve pozitive
Tetor '10-Nëntor '10
28
56.00%
Dhjetor '10-Janar '11
33
66.00%
Shkurt '11-Mars '11
36
72.00%
Prill '11-Maj '11
35
70.00%
Qershor '11-Korrik '11
39
78.00%
Gusht '11-Shtator '11
40
80.00%
Mesatarja vjetore
35.17
70.33%
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Të dhënat tregojnë së mesatarja vjetore e stacioneve pozitive merr vlerat 70.33%
kundrejt 29.67% të stacioneve negative. Nga përpunimi i të dhënave të stacioneve
pozitive dhe negative të sektorit Virua-Andon Poçi (shtojca 2), rezulton se 9 stacione
janë pozitive në çdo dy mujor gjatë gjithë vitit.
Këto stacione lokalizohen në këto zona:
Stacionet 7-9-11 në afërsi të Liqenit të Viroit.
Stacioni 16 në afërsi të Mullirit të Babait.
Stacioni 27 në afërsi të derdhjes së lumit të Nimisës.
Stacionet 38-39 në afërsi të zonës së Palokastrës.
Stacionet 42-43 në afërsi të derdhjes së lumit të Kardhiqit.
Në periudhën tetor 2010-nëntor 2010 një pjesë stacionesh rezultojnë negative. Nga
zona e Viroit deri në afërsi të derdhjes së lumit të Nimisës shënimet janë tepër të rralla
ose mungojnë plotësisht. Grup stacionet me preferencë më të lartë janë ato rreth zonës
së derdhjes së lumit të Kardhiqit (42-43-44), grup stacionet (37-38-39) që ndodhen
rreth fshatit Palokastër si dhe grup stacionet (26-27-28) që ndodhen në afërsi të
derdhjes së lumit të Nimisës (Figura 3-15 dhe shtojca 4 ).

Figura 3-15: Harta e shënimeve në sektorin Virua-Andon Poçi (10 km) në periudhën tetor’10nëntor’10.

Në periudhën dhjetor 2010-janar 2011 ka një tendencë të rritjes së përqindjes së
stacioneve pozitive. Grup stacionet në afërsi të zonës së Viroit (prej stacionit 1 deri në
stacionin 7) si dhe grup stacionet (30-31-32-33) rreth 700 m poshtë derdhjes së lumit
të Nimisës rezultojnë negative (Figura 3-16 dhe shtojca 5).
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Figura 3-16: Harta e shënimeve në sektorin Virua-Andon Poçi (10 km) në periudhën dhjetor
‘10-janar ‘11.

Në periudhën shkurt 2011-mars 2011 vihet re jo vetëm rritje e numrit të stacioneve
pozitive, por edhe rritje e vlerave të intensitetit të shënimit në to. Grup stacionet më të
preferuara vazhdojnë të jenë si të periudhave dy mujore më parë (Figura 3-17 dhe
shtojca 6).

Figura 3-17: Harta e shënimeve në sektorin Virua-Andon Poçi (10 km) në periudhën
shkurt’11-mars’11.

Në periudhën prill 2011-maj 2011 vihet re tendenca e rritjes së vlerave të intensitetit
të shënimit në stacionet pozitive, përqëndrimi i shënimeve të territorit në grup
stacionet e sipërpërmendura, si dhe në grup stacionet në afërsi të zonës së
Argjinaturës (stacionet 6-7-8-9-10), (Figura 3-18 dhe shtojca 7).
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Figura 3-18: Harta e shënimeve në sektorin Virua-Andon Poçi (10 km) në periudhën prill’11maj’11.

Në periudhën qershor 2011-korrik 2011 vazhdon rritja e numrit të stacioneve pozitive,
ndërsa vlerat e intensitetit të shënimit në këto stacione rezultojnë në rënie. Në këtë
periudhë vihet re tendenca e përqëndrimit të shënimit të territorit kryesisht në zonën
në afërsi të Viroit (stacionet 2-3-4-5-6) deri në afërsi të Mullirit të Babait (stacionet
18-19) (Figura 3-19 dhe shtojca 8).

Figura 3-19: Harta e shënimeve në sektorin Virua-Andon Poçi (10 km) në periudhën
qershor’11-korrik’11.

Në periudhën gusht 2011-shtator 2011 rezulton përqindja më e lartë e stacioneve
pozitive në vlerën 80% dhe shpërndarja e tyre në grup stacionet e sipërpërmendura
(Figura 3-20 dhe shtojca 9).
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Figura 3-20: Harta e shënimeve në sektorin Virua-Andon Poçi (10km) në periudhën gusht’11shtator’11.

Duke u nisur nga vlerat dhe shpërndarja e intensitetit të shënimit gjatë çdo dy mujori
është përcaktuar mesatarja vjetore e intensitetit të shënimit për çdo stacion të sektorit
Virua-Andon Poçi (Figura 3-21).
9.00
8.00
7.00
6.00
5.00

Nr.Vend

4.00

Nr.Feç

3.00

Nr.Sek

2.00
1.00
0.00
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Figura 3-21: Grafiku i mesatares vjetore të intensitetit të shënimit për çdo stacion në sektorin
Virua-Andon Poçi.

Nga vlerat e mesatares vjetore të shënimit për çdo stacion rezulton se grup stacionet të
cilat shprehin dukshëm preferencën e lundërzës gjatë gjithë vitit në sektorin e
përzgjedhur Virua-Andon Poçi janë:
stacionet rreth derdhjes së lumit të Kardhiqit (41-42-43-44),
stacionet poshtë fshatit Palokastër në drejtim të rrjedhës (38-39)
stacionet rreth Mullirit të Babait (16-17-18-19),
stacionet (26-27) rreth derdhjes së lumit të Nimisës
stacionet (5-6-7-8-9-10) poshtë zonës së Viroit në drejtim të rrjedhës.
Tendenca e shënimit të territorit prej lundërzës në këtë sektor në çdo dy mujor, ka
qënë e përqëndruar pikërisht në këto 5 grup stacione që plotësojnë maksimalisht
kërkesat biologjike të llojit, për shkak të kombinimit dhe vlerave të larta të faktorëve
mjedisorë si: bimësi e dendur (shkalla 1), alternime të rrjedhës së ujrave,
vendstrehime, degëzime të rrjedhës, pellgje larg lumit, prani e tributarëve, burim i
bollshëm ushqimor (shkalla 1) dhe mungesë e shqetësimit njerëzor (shkalla 0).
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Analiza e këtyre grup stacioneve argumenton bashkëlidhjen midis kombinimit të
faktorëve mjedisorë dhe preferencës së lundërzës në zgjedhjen e habitateve optimale
sikurse raportohet edhe nga studime te autoreve te tjere (Adrian, 1985; Ruiz-Olmo &
Delibes, 1998; Prenda et al., 2001).
3.2.4.2 Luhatjet në kohë të preferencës për habitat në sektorin Virua-Andon
Poçi.
Në sektorin e përzgjedhur Virua-Andon Poçi u përcaktuan dhe mesataret e vlerave të
intensitetit të shënimit në çdo dy mujor gjatë një viti (tetor 2010-shtator 2011),
(Figura 3-22).
Nr.i vendeve të feçeve/200m
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Nr. i sekrecioneve/200m
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Figura 3-22: Grafiku i mesatareve të intensitetit të shënimit në çdo dy mujor në sektorin
Virua-Andon Poçi.

Nga të dhënat e grafikut në figurën 3-22 rezulton se kemi luhatje të vlerave të
mesatareve të intensitetit të shënimit në çdo dy mujor.
Analiza statistikore sipas ANOVA (një faktoriale) identifikon luhatje domethënëse në
çdo dy mujor të parametrave vlerësues të intensitetit të shënimit: për parametrin numri
i vendeve të feçeve/200m (F = 2.7* dhe p = 0.021, me prag sigurie p < 0.05), ndërsa
për parametrin numri i feçeve/200m (F = 3.6** dhe p = 0.004, me prag sigurie p <
0.01).
Vlerat më të ulta të mesatareve të intensitetit të shënimit identifikohen në periudhën
tetor-nëntor, ndërsa vlerat më të larta në periudhën prill-maj.
Periudha tetor 2010-nëntor 2010 përkon me dy momente të rëndësishme, të cilat kanë
ndikuar drejtpërsëdrejti në vlerat e ulëta të intensitetit të shënimit. Së pari, në këtë
periudhë aktiviteti i shënimit të territorit prej individëve meshkuj dhe femra është i
ulët. Sipas Liles (2003) dhe Green et al. (1984), individi femër (nëna) në këtë
periudhë, qëndron sa më afër folesë në të cilën ndodhet i vogli dhe shënon rrallë
territorin e saj, vetëm për sigurimin e burimit ushqimor. Individi mashkull shënon për
të zotëruar territorin e tij dhe jo për femrën riprodhuese pasi momenti i çiftimit ka
kaluar dhe ai i largohet asaj. Së dyti, në këtë periudhë dy mujore, në javën e parë të
nëntorit, sektori Virua-Andon Poçi është përfshirë prej përmbytjeve disa ditore, si
rezultat i daljes së lumit Drino prej shtratit të tij. Ky fenomen natyror ka ndikuar
drejtpërsëdrejti në intensitetin e shënimit prej lundërzës. Përmbytja prish gjithë
vendshënimet e saj, dhe njëkohësisht bën që brigjet e lumit të afrohen me qendrat e
banuara dhe rrugën kombëtare duke rritur peshën e këtyre faktorëve rrezikues në këtë
periudhë. Rezultate të tilla konfirmohen edhe nga autorë të tjerë (Saavedra, 2002;
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Kruuk et al.,1993). Për këtë arsye lundërza, në këtë situatë kritike për mbijetesën e
saj, largohet drejt vendeve më të sigurta. Këto zhvendosje në sektorin Virua-Andon
Poçi, bëhen kryesisht në drejtim të lumit të Kardhiqit, lumit të Nimisës si dhe në
zonën e Palokastrës, ku degëzimet e shumta të shtratit dhe lartësia e brigjeve i ofrojnë
mjedise shpëtimi dhe të sigurta nga përmbytja. Sipas Prigioni et al. (2006c)
përmbytja, duke rritur turbullirën dhe shpejtësinë e ujit, ul efektivitetin e gjuetisë. Për
rrjedhojë lundërza detyrohet të spostohet drejt rrjedhave të sipërme të lumit Drino ose
drejt tributarëve të tij. Këtë fakt e vërtetojnë dhe vlerat më të larta të intensitetit të
shënimit, në grup stacionet rreth derdhjes së lumit të Kardhiqit (stacionet 42-43-44),
lumit të Nimisës (stacionet 26-27) si dhe zonës në afërsi të fshatit Palokastër
(stacionet 37-38-39), në krahasim me të gjitha grup stacionet e tjera të sektorit ViruaAndon Poçi (Shtojca 3).
Në periudhën dhjetor 2010-janar 2011 vihet re një rritje e ndjeshme e vlerave të
mesatareve të intensitetit të shënimit. Rritja e këtyre vlerave është e justifikuar edhe
me daljen në shënime territori të të voglit të tetorit, i cili në këtë periudhë është rreth 6
muajsh. Por rritja e ndjeshme e këtyre vlerave është si pasojë e reagimit pas
përmbytjeve të nëntorit. Në këtë moment kemi rivendosje të territoreve duke rritur
konkurrencën mes individëve, e cila shprehet me rritjen e shënimeve të territorit prej
tyre. Ky fakt konstatohet edhe në studimet e autorëve të tjerë (Saavedra, 2002; Kruuk
et al., 1993). Edhe pse ky sektor i nënshtrohet përmbytjeve në sezonin e dimrit, vlerat
e larta dhe kombinimet e faktorëve mjedisorë, rikthejnë përsëri individët në territoret
e mëparshme, të cilat ofrojnë kushtet optimale të kërkesave të llojit.
Në dy mujorin shkurt 2011-mars 2011 vazhdon rritja normale e vlerave të mesatareve
të intensitetit të shënimit në po të njëjtët grup stacione. Kjo rritje normale përputhet
me faktin se në këtë dy mujor nivelet e larta dhe të qëndrueshme të ujrave, bëjnë që
dhe burimi ushqimor të jetë i përhapur duke rritur konkurrencën në grup stacionet ku
ai është më i përqëndruar. Rezultate të ngjashme japin edhe autorë të tjerë në Mesdhe
(Clavero et al., 2003; Prigioni et al., 1991).
Në periudhën prill 2011-maj 2011 vlerat e mesatareve të intensitetit të shënimit arrijnë
vlerat maksimale të tyre. Në fillim të muajit prill kryesisht në zonën në afërsi të
Nimisës, në zonën rreth Palokastrës si dhe në zonën në afërsi të Argjinaturës, janë
vënë re disa fenomene të veçanta dhe shumë të shpeshta, të cilat përputhen me
sezonin e riprodhimit të lundërzës. Meqënëse periudha prill-maj përputhet me sezonin
e riprodhimit të lundërzës, kjo argumenton vlerat e larta të mesatareve të intensitetit të
shënimit, sepse sipas Prigioni et al.(1995) gjatë sezonit të riprodhimit individët rrisin
intensitetin e shënimit me feçe dhe sekrecione për të demonstruar gadishmërinë për
çiftim si dhe për shkak të konkurrencës së meshkujve për femrat riprodhuese.
Në periudhën qershor 2011-korrik 2011 fillon rënia graduale e vlerave të mesatareve
të intensitetit të shënimit. Normalisht rënia e këtyre vlerave duhej të ishte më e
ndjeshme, pasi faktori fiziologjik i dy mujorit të mëparshëm (sezoni i çiftimit) ka
kaluar. Shkaku i rënies graduale të këtyre vlerave mendojmë se është thatësira dy
mujore qershor 2011-korrik 2011, e cila ka bërë që niveli i ujrave në lumin Drino në
zona të caktuara të bjerë ndjeshëm. Si rezultat i fillimit të krizës hidrike, përhapja e
lundërzës është përqëndruar në ato zona në të cilat është përqëndruar dhe burimi
ushqimor, duke rritur në këtë mënyrë intensitetin e shënimeve të këtyre territoreve për
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shkaqe demografike (shtimi i numrit të individëve). Nje fenomen të tillë kanë vënë re
edhe autorë të tjerë (Prigioni et al., 1995; Remonti et al., 2007; Fusillo 2006).
Në periudhën gusht 2011-shtator 2011 ka një rënie të vlerave të mesatareve të
intensitetit të shënimit. Edhe në këta dy mujor vazhdon dhe thellohet kriza hidrike e
lumit Drino për shkak të thatësirës disa mujore të këtij viti. Stacioni 49, i cili rezulton
negativ pothuajse gjatë gjithë vitit sepse lokalizohet tek gurorja e zonës së fshatit
Andon Poçi, në periudhën e thatësirës rezulton si stacion pozitiv (Shtojca 2). Kjo
mendojmë se është rezultat i thatësirës. Peshkatarët krijojnë në këtë zonë pellgje të
mëdha të rrethuara me zhavor, në të cilat ka sasi të mëdha peshku dhe bretkose që i
shfrytëzojnë për peshkim. Në këto mjedise janë vënë re grupe feçesh të freskëta dhe
sekrecione që tregojnë frekuentim në vazhdimësi prej lundërzës dhe jo rastësor. Sipas
Magalhães et al. (2001) mjedise të tilla rezultojnë me një rëndësi të veçantë për
lundërzën duke i siguruar bollëk ushqimor dhe efektivitet në gjueti. Ky fakt vërteton
elasticitetin dhe sjelljen oportuniste të lundërzës në lidhje me ushqimin (Jedrzeweska
et al., 2001; Poledník et al., 2004; Remonti et al., 2007).
3.3

Analiza e dietës ushqimore të lundërzës në lumin e Drinos.

3.3.1

Përbërja e dietës së lundërzës në lumin e Drinos.

Në përcaktimin e përbërjes së dietës së lundërzës në lumin e Drinos, u analizuan
gjithsej 2028 kampione feçesh. Në të gjithë gjatësinë e lumit Drino, në dy periudhat e
prurjeve të ujrave (prurje maksimale dhe minimale) janë mbledhur dhe egzaminuar
962 feçe, në sektorin Virua-Andon Poçi në çdo dy mujor gjatë një viti (tetor 2010tetor 2011) janë mbledhur dhe egzaminuar 977 feçe si dhe në sektorin Virua-Andon
Poçi në dy mujorin dhjetor 2011-janar 2012 janë mbledhur dhe egzaminuar 89 feçe.
Në totalin prej 2028 kampione feçesh janë përcaktuar 5636 individë nga të cilët: 4600
individë që i përkasin klasës së peshqve, 651 individë që i përkasin klasës së
amfibëve, 198 individë që i përkasin klasës së zvarranikëve, 124 individë që i
përkasin klasës së gaforreve, 26 individë që i përkasin klasës së insekteve, 22 individë
që i përkasin klasës së molusqeve, 9 individë që i përkasin klasës së shpendëve dhe 6
individë që i përkasin klasës së gjitarëve .
Mbi bazën e të dhënave të mësipërme u llogaritën FN% (ose K) dhe FR% për çdo lloj
preje (Tabela 3-14 dhe figura 3-23).
Tabela 3-14: Vlerat e FN% dhe FR% në dietën e lundërzës për çdo lloj preje në 2028
kampione feçesh.
Total Drino
Nr. Individëve
FN%
FR%
Peshqit
4600 100.00% 81.62%
Cyprinidae
4287
99.80% 76.06%
Cobitidae
28
1.38%
0.50%
Anguillidae
260
12.82%
4.61%
Salmonidae
25
1.23%
0.44%
Amfibët
651 30.03% 11.55%
Ranidae
635
29.39% 11.27%
Bufonidae
15
0.74%
0.27%
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Total Drino
Nr. Individëve
FN%
Salamandridae
1
0.05%
Zvarranikët/Colubridae
198
9.76%
Gaforret
124
6.11%
Insektet
26
1.28%
Molusqet
22
1.08%
Shpendët/Passeriformes
9
0.44%
Gjitarët
6
0.25%
Mycrotus thomasi
5
0.25%
Talpa stankovici
1
0.05%
2.20%

0.46%

0.39%

0.16%

3.51%

FR%
0.02%
3.51%
2.20%
0.46%
0.39%
0.16%
0.11%
0.09%
0.02%

0.11%

11.55%

81.62%

Peshqit

Amfibët

Zvarranikët

Gaforret

Insektet

Molusqet

Shpendët

Gjitarët

Figura 3-23: Grafiku i përbërjes së dietës së lundërzës në lumin Drino.

Nga vlerat e tyre rezulton se peshqit janë kategoria kryesore në dietën e lundërzës me
(FN = 100% dhe FR = 81.62%), duke kategorizuar llojet e tjera si pre alternative të
lundërzës.
Peshën specifike më të madhe të preve alternative duke iu referuar FR% e zënë
amfibët me (11.55%), më pas zvarranikët me (3.51%), të ndjekur prej gaforreve me
(2.20%) dhe në vlera shumë të ulëta insektet (0.46%), molusqet (0.39%), shpendët
(0.16%) dhe gjitarët (0.11%).
Mbi bazën e vlerave të FN% (ose K) , rezulton se peshqit janë llojet konstante pasi
gjenden në mbi 50% të kampioneve (FN = 100%), amfibët rezultojnë të jenë llojet
shoqëruese pasi gjenden në 25-50% të kampioneve (FN = 30.03%), ndërsa në llojet
rastësore të cilat gjenden në më pak se 25% të kampioneve rezultojnë zvarranikët (FN
= 9.76%), gaforret (FN = 6.11%), insektet (FN = 1.28%), molusqet (FN = 1.08%),
shpendët (FN = 0.44%) dhe gjitarët (FN = 0.25%).
Studime të ngjashme kanë treguar se FR% e peshqve është më e lartë në Angli (91,492.7%) dhe zonat në veri të kontinentit Europian (Suedi 93.4%, Skoci 93.2%,
Gjermani 88.3%, Poloni 87.3%), vlera më të ulëta janë regjistruar në Portugali (25.746.6 %) dhe Spanjë (37.9-67.2%), ndërsa vlera të ngjashme me studimin tonë janë
regjistruar në Itali (82.7%) (Clavero et al., 2003).
Përbërja e dietës së lundërzës në luginën e Drinos karakterizohet nga një larmi e
llojeve të presë. Dieta duket se reflekton karakteristikat e lumenjve në zonat
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mesdhetare, të cilët karakterizohen nga një regjim hidrik i paqëndrueshëm, me tharje
dhe përmbytje sezonale. Në këtë këndvështrim duket se këto karakteristika
favorizojnë diversitetin e dietës së lundërzës në krahasim me zonat kontinentale
Europiane (Clavero et al., 2003). Në luginën e Drinos peshqit rezultojnë si preja
kryesore e lundërzës, dukuri e vërejtur në shumicën e arealit europian (Mason &
Macdonald, 1986; Kruuk, 1995). Sipas Blondel & Aronson (1999), në zonat
mesdhetare identifikohet një ulje e vlerave të FR% të peshqve për shkak të pranisë së
preve alternative (amfibët, gaforret dhe zvarranikët) pasi në këto zona identifikohet
një prani më e lartë e tyre, sepse kushtet klimatike u lejojnë aktivitet gjatë pjesës më
të madhe të vitit.
3.3.2

Dieta ushqimore dhe luhatja e saj në lumin Drino.

Gjatë prurjeve maksimale në 300 stacionet, në 243 vende feçeje, janë mbledhur dhe
egzaminuar 649 feçe, ndërsa gjatë prurjeve minimale në 300 stacionet, në 164 vende
feçeje, janë mbledhur dhe egzaminuar 313 feçe. Të dhënat e frekuencave të ndodhjes,
frekuencave relative, në të dy periudhat e prurjeve janë paraqitur në tabelën 3-15.
Tabela 3-15: Frekuencat e ndodhjes (FN%) dhe frekuencat relative (FR%) të llojeve të presë
në dietën e lundërzës në lumin Drino në prurjet maksimale (649 kampione feçesh) dhe
minimale (313 kampione feçesh).
Prurje maksimale
Prurje minimale
Nr. Indiv.
FN%
FR%
Nr. Indiv.
FN%
FR%
Peshqit
1417 100.00% 80.33%
743 100.00% 78.05%
Cyprinidae
1292 100.00% 73.24%
660 100.00% 69.33%
Cobitidae
9
1.39%
0.51%
5
1.60%
0.53%
Anguillidae
101
15.56%
5.73%
68
21.73%
7.14%
Salmonidae
15
2.31%
0.85%
10
3.19%
1.05%
Amfibët
229 33.13% 12.98%
118 35.46% 12.39%
Ranidae
222
32.36% 12.59%
116
34.82% 12.18%
Bufonidae
6
0.92%
0.34%
2
0.64%
0.21%
Salamandridae
1
0.15%
0.06%
0
0.00%
0.00%
Zvarranikët/Colubridae
57
8.78% 3.23%
60 19.17% 6.30%
Gaforret
41
6.32% 2.32%
20
6.39% 2.10%
Insektet
4
0.62% 0.23%
5
1.60% 0.53%
Molusqet
9
1.39% 0.51%
6
1.92% 0.63%
Shpendët/Passeriformes
3
0.46% 0.17%
0
0.00% 0.00%
Gjitarët
4
0.46% 0.23%
0
0.00% 0.00%
Mycrotus thomasi
3
0.46%
0.17%
0
0.00%
0.00%
Talpa stankovici
1
0.15%
0.06%
0
0.00%
0.00%

Nga analiza e mesatareve të frekuencave të ndodhjes dhe frekuencave relative në të
dy periudhat e prurjeve të ujrave, rezulton se në lumin Drino, peshqit janë kategoria
kryesore e dietës së lundërzës në të dy periudhat e prurjeve (në prurje maksimale FN
= 100%, FR = 80.33% dhe prurje minimale FN = 100%, FR = 78.05%)
Nisur nga vlerat e mesatareve të frekuencave të ndodhjes, peshqit janë të pranishëm
në të gjitha feçet e egzaminuara duke kategorizuar llojet e tjera si lloje pre alternative
të lundërzës.
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Nga analiza e dietës së lundërzës rezulton se lumi Drino i ofron asaj larmi ushqimore
në të dy periudhat e prurjeve të ujrave. Prania e llojeve të ndryshme të presë në të dy
periudhat konfirmon oportunitetin e lundërzës dhe spektrin e gjerë ushqimor të saj
(Ruiz-Olmo et al., 2001; Clavero et al., 2003). Sipas Mason & Macdonald, (1986)
dhe Kruuk (2006), larmia në dietë është një përshtatshmëri etologjike e lundërzës në
funksion të sigurimit të sasisë së nevojshme të energjisë për shkak të metabolizmit të
lartë.
Të dhënat e frekuencave relative prej tabelës 3-15, janë përpunuar grafikisht për të
analizuar luhatjen e llojeve të presë në dietën e lundërzës në të dy periudhat e prurjeve
të ujrave (maksimale dhe minimale), (Figura 3-24).

Gjitarët

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Shpendët
Molusqet
Insektet
Gaforret
Zvarranikët
Amfibët
Peshqit
Prurje maksimale

Prurje minimale

Figura 3-24: Grafik krahasues i frekuencave relative (FR%) të llojeve të presë në dietën e
lundërzës në dy periudhat e prurjeve në lumin Drino.

Analiza statistikore sipas testit të χ2 tregon se ka luhatje domethënëse të dietës së
lundërzës në dy periudha prurjesh në lumin Drino (χ2 = 115.500, p = 0.036 ose p <
0.05, d.f = 90).
Peshqit edhe pse janë preja kryesore e lundërzës në lumin Drino, në periudhën e
prurjeve minimale frekuenca relative e tyre në dietë bie në vlerën 78.05% në krahasim
me prurjet maksimale ku kjo vlerë ishte 80.33%. Ndërsa pretë kryesore alternative të
lundërzës në periudhën e prurjeve minimale rritin peshat e tyre specifike.
Ulja e frekuencës relative të peshqve në periudhën e prurjeve minimale, shkaktohet
nga rritja e pranisë së preve alternative të lundërzës në lumin Drino. Periudha e
prurjeve minimale përkon edhe me rritjen e aktivitetit të llojeve alternative të preve të
dietës së lundërzës. Krijimi i zonave me rrjedha të qeta dhe gropave të qëndrueshme
krijon njëkohësisht edhe mjediset e përshtatshme për rritjen e tyre të përqëndruara në
këto zona, duke zgjeruar spektrin ushqimor të lundërzës me burime alternative,
sikurse raportohet edhe nga autorë të tjerë (Fusillo, 2006; Prigioni et al., 2003,
2006c). Kombinimi i këtyre dy faktorëve rrit jo vetëm praninë e preve alternative të
lundërzës në këto zona, por njëkohësisht edhe prekshmërinë e tyre. Rezultatet
tregojnë se pavarësisht preferencës së spikatur ushqimore për peshqit, dieta e
lundërzës dallohet për një shkallë të lartë elasticiteti dhe oportuniteti.
Në një analizë më të detajuar të dietës nga të dhënat e tabelës 3-16 janë llogaritur edhe
frekuencat relative (FR%) të familjeve (Cyprinidae, Cobitidae, Anguillidae dhe
Salmonidae) brenda klasës së peshqve në dy periudha prurjesh në lumin Drino (Figura
3-25).
71

Studim bio-ekologjik i lundërzës ( Lutra lutra L.) përgjatë luginës së Drinos

90.00%
80.00%
70.00%

Salmonidae

60.00%

Anguillidae

50.00%
40.00%

Cobitidae

30.00%

Cyprinidae

20.00%
10.00%
0.00%
Prurje maksimale

Prurje minimale

Figura 3-25: Grafiku i frekuencave relative (FR%) të familjeve brenda klasës së peshqve në
dy periudhat e prurjeve në lumin Drino.

Nga vlerat e frekuencave relative duket se përfaqësuesit e Familjes Cyprinidae
dominojnë dietën peshkore të lundërzës në të dy periudhat e prurjeve (në prurje
maksimale FR = 73.24% dhe prurje minimale FR = 69.33%) të ndjekur nga
përfaqësues të Familjes Anguillidae, në vlera më të ulta nga përfaqësues të Familjes
Salmonidae dhe përfaqësues të Familjes Cobitidae. Këto vlera argumentojnë faktin se
pretë përzgjidhen kryesisht nga prania, por edhe nga prekshmëria dhe nga vlera
ushqyese e tyre. Një gjë e tillë konfirmohet edhe nga autorë të tjerë (Lanszki &
Kormendi, 2001).
Përfaqësuesit e Familjes Cyprinidae, duket se përzgjidhen si pre kryesore brenda
klasës së peshqve në të dy periudhat e prurjeve për shkak të pranisë së lartë të tyre në
lumin Drino. Edhe gjatë periudhave të thatësirave prania e tyre vazhdon të jetë e lartë,
si rezultat i rezistencës së tyre ndaj ndryshimit të sasisë së oksigjenit dhe të aftësive të
pakta mbrojtëse (Ruiz-Olmo et al., 2001; Fusillo, 2006). Tipologjia e ujërave të lumit
Drino krijon kushte të përshtatshme për rritjen e tyre.
Brenda klasës së peshqve ngjala si përfaqësuese e Familjes Anguillidae, zë vendin e
dytë në dietën e lundërzës në lumin Drino. Sipas Beja (1991), ngjalat përzgjidhen si
pre në sajë të vlerave të larta ushqyese. Në periudhën e prurjeve minimale vihet re një
rritje e frekuencës relative të ngjalës në dietë. Pikërisht në këtë periudhë, sipas Weber
(1990), ato janë më të prekshme, pra kapen më lehtë nga lundërza, duke qëndruar
inaktive në fundet e lumenjve.
Ndërkohë që trofta, si përfaqësuese e Familjes Salmonidae, zë peshë më të vogël në
dietë në krahasim me dy familjet e sipërpërmendura, për shkak të lokalizimit të saj në
sektorin Andon Poçi-Vjosë. Ky është i vetmi sektor që i ofron troftës mjedis të
përshtatshëm për rritjen dhe aktivitetin e saj, për shkak të tipologjisë dhe
qëndrueshmërisë së prurjeve.
Përfaqësuesit e Familjes Cobitidae zënë peshën më të ulët në dietën e lundërzës
brenda klasës së peshqve. Preferenca e ulët për përfaqësuesit e kësaj familje është e
lidhur me përmasat relativisht të vogla të tyre në krahasim me përfaqësuesit e
Familjes Cyprinidae, duke treguar tendencën e lundërzës në gjuetinë ndaj peshqve të
madhësive mesatare, sikurse rezulton nga studimet e autorëve të tjerë (Prigioni, 1987;
Chanin, 2003).
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Brenda klasës së amfibëve rezulton se peshën specifike më të lartë e zë Familja
Ranidae në të dy periudhat e prurjeve (në prurje maksimale FR = 12.59% dhe prurje
minimale FR = 12.18%), e ndjekur nga Familja Bufonidae dhe në vlera shumë të ulëta
Familja Salamandridae e cila rezulton si pre rastësore. Përfaqësuesit e Familjes
Ranidae në dy periudhat e prurjeve të ujrave janë të pranishme përgjatë gjithë
gjatësisë së lumit Drino, duke shfaqur një shkallë më të lartë pranie dhe prekshmëria
në periudhën e prurjeve minimale. Ndërsa përfaqësuesit e Familjes Bufonidae janë të
pranishme vetëm në zona të veçanta, kryesisht në afërsi të pellgjeve përgjatë lumit
Drino si dhe pranë brigjeve të rezervuareve. Gjithashtu, kjo lloj preje shkallën më të
lartë të pranisë dhe prekshmërisë e shfaq në periudhën e riprodhimit, gjatë së cilës ajo
i afrohet pellgjeve dhe rezervuareve, për çiftim dhe lëshimtë gametëve.
3.3.3

Luhatjet kohore të dietës së lundërzës në sektorin Virua-Andon Poçi.

Të dhënat e frekuencave relative të llojeve të presë prej shtojcës 3 janë përpunuar
grafikisht për të analizuar luhatjen kohore të dietës së lundërzës në sektorin ViruaAndon Poçi (10 km) në çdo dy mujor, gjatë gjithë vitit (Figura 3-26).
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Figura 3-26: Grafiku i frekuenca ve relative të llojeve të presë (FR%) në dietën e lundërzës në
çdo dy mujor në sektorin Virua-Andon Poçi.

Analiza statistikore sipas testit të χ2 tregon se ka luhatje domethënëse të dietës së
lundërzës në çdo dy mujor, gjatë gjithë vitit. U vlerësuan luhatjet kohore të dietës së
lundërzës për 15 kombinimet e mundshme dy mujore (Tabela 3-16).
Tabela 3-16: Analiza statistikore sipas testit χ2 për luhatjen e dietës në çdo dy mujor në
sektorin Virua-Andon Poçi.
Vlerat Vlerat
Shkalla e
Kombinimet e dymujorëve
e χ2
ep
sinjfikancës
Tetor '10-Nëntor '10/Dhjetor '10-Janar '11
60.667 0.006
**
Tetor '10-Nëntor '10/Shkurt '11-Mars '11
64.167 0.015
*
Tetor '10-Nëntor '10/Prill '11-Maj '11
79.333 0.014
*
Tetor '10-Nëntor '10/Qershor '11-Korrik '11
76.000 0.001
**
Tetor '10-Nëntor '10/Gusht '11-Shtator '11
84.000 0.006
**
Dhjetor '10-Janar '11/Shkurt '11-Mars '11
74.667 0.001
**
Dhjetor '10-Janar '11/Prill '11-Maj '11
80.500 0.011
*
Dhjetor '10-Janar '11/Qershor '11-Korrik '11
78.000 0.001
**
Dhjetor '10-Janar '11/Gusht '11-Shtator '11
78.400 0.017
*
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Kombinimet e dymujorëve
Shkurt '11-Mars '11/Prill '11-Maj '11
Shkurt '11-Mars '11/Qershor '11-Korrik '11
Shkurt '11-Mars '11/Gusht '11-Shtator '11
Prill '11-Maj '11/Qershor '11-Korrik '11
Prill '11-Maj '11/Gusht '11-Shtator '12
Qershor '11-Korrik '11/Gusht '11-Shtator '11
p < 0.01 (**), p < 0.05 (*)

Vlerat Vlerat
e χ2
ep
84.875 0.035
76.000 0.008
89.600 0.015
90.000 0.014
105.000 0.038
98.000 0.003

Shkalla e
sinjfikancës
*
**
*
*
*
**

Në të gjitha kombinimet analiza e testit të χ2, identifikoi luhatje domethënëse të dietës
së lundërzës, por në kombinime të caktuara vihej re një shkallë më e lartë luhatje (p <
0.01), në krahasim me kombinimet e tjera në të cilat vihej re një shkallë më e ulët
luhatje (p < 0.05). Vetëm dy mujori Qershor’11-Korrik’11 paraqet luhatje shumë
domethënëse (p < 0.01) në 4 nga 5 kombinimet e mundshme. Shkaqet e kësaj
luhatjeje shumë domethënëse mendojmë të jenë dy faktorë: (i) shkalla e lartë e
diversitetit të llojeve të presë që shfaqen në këtë periudhë, si dhe (ii) fillimi i
thatësirës.
Peshqit zënë peshën specifike më të lartë, në dietën e lundërzës në çdo dy mujor gjatë
gjithë vitit, nisur nga vlerat e FR% (Figura 3-27).
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Figura 3-27: Grafiku i frekuencave relative (FR%) të peshqve në dietën e lundërzës në
sektorin Virua-Andon Poçi në çdo dy mujor.

Sektori Virua-Andon Poçi ofron habitate të përshtashme për këtë lloj preje jo vetëm
duke e bërë të pranishme gjatë gjithë vitit, por duke qëndruar në vlerat më të larta të
frekuencave relative në çdo dy mujor, në raport me llojet e tjera të presë. Disa aspekte
të biologjisë të peshqve të pranishëm në lumin Drino, që në shumicën e rasteve i
përkasin Familjes Cyprinidae dhe aftësitë e njohura të lundërzës në gjuetinë në ujë,
argumentojnë vlerat e larta të frekuencave relative gjatë gjithë vitit. Mjediset e këtij
sektori i ofrojnë cyprinidëve habitate të përshtatshme për ushqim dhe riprodhim. Sipas
Ruiz-Olmo et al., (2001) dhe Fusillo (2006), gjatë periudhave të thatësirave prania e
cyprinidëve vazhdon të jetë e lartë si rezultat i rezistencës që ata kanë ndaj
ndryshimeve të sasisë së oksigjenit. Sipas Green (1977) disa cyprinidë të sipërfaqes
që jetojnë në grupe të mëdha shfaqin një shkallë të lartë prekshmërie, pasi lundërza
përdor një teknikë të veçantë gjuetie të quajtur “gjahu kurth”, duke e pritur peshkun
në sipërfaqe dhe më pas duke e kapur me një kafshim të shpejtë. Gjithashtu
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prekshmëria e tyre sipas Crivelli (2005) rritet në momentet e riprodhimit dhe migrimit
drejt zonave riprodhuese, sepse cyprinidët afrohen në tufa kryesisht natën, në mjediset
me zallishte si dhe në rrënjët e zhytura në ujë.
Frekuenca relative e peshqve në dietë qëndron në vlera të larta edhe në verë, kur
peshqit përqëndrohen në pellgje me ujë të qëndrueshëm dhe janë më të prekshëm. Ky
rezultat konfirmohet edhe nga autorë të tjerë (Remonti et al., 2007; Fusillo, 2006).
Një rezultat interesant duket në uljen e përqindjes së peshqve në periudhën prill 2011maj 2011, periudhë gjatë të cilës peshqit që bëjnë pjesë tek cyprinidët janë në sezone
riprodhimi, sipas Rakaj (1995) dhe shkalla e prekshmërisë së tyre është e lartë. Por në
këtë periudhë shfaqen dhe janë më aktive edhe llojet e tjera të presë (amfibët,
zvarranikët, gaforret) duke konfirmuar oportunitetin e lundërzës në përzgjedhjen e
presë. Me ardhjen e dimrit, peshqit shfaqin vlera maksimale të frekuencës relative për
shkak të zvogëlimit të burimeve të tjera alternative.
Në 977 feçet e egzaminuara në sektorin Virua-Andon Poçi, krahas përfaqësuesve të
Familjes Cyprinidae që përbëjnë pjesën kryesore të klasës së peshqve në dietën e
lundërzës në këtë sektor, janë identifikuar edhe përfaqësues të Familjes Anguillidae
(Anguilla anguilla) si dhe në përqindje shumë të ulët përfaqësues të Familjes
Cobitidae (Figura 3-28).
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Figura 3-28: Grafiku i frekuencave relative (FR%) të familjeve brenda klasës së peshqve në
dietën e lundërzës në sektorin Virua-Andon Poçi në çdo dy mujor.

Ngjala (Anguilla anguilla) rezulton që është një nga llojet e peshqve që plotëson në
sezone të ndryshme dietën e lundërzës. Duke qenë se ajo është një lloj që ka tolerancë
të lartë ndaj shumë faktorëve (kripësisë, temperaturave, oksigjenit, trysnisë) kolonizon
një larmi ekosistemesh ujore dhe është e pranishme në lumin e Drinos. Rritja e
pranisë së ngjalës në dietën e lundërzës identifikohet në periudhën gusht-shtator dhe
kulmon në periudhën tetor-nëntor.
Periudha tetor-nëntor është periudha e migrimit të ngjalave drejt detit për riprodhim.
Kjo sjellje e bën atë të jetë njëkohësisht më e pranishme, por edhe më e prekshme
ndaj gjuetisë, pasi kërkon me çdo kusht largimin drejt detit për riprodhim. Ngjala
preferon fundet e baseneve me shtrat të butë dhe ka një aparat nuhatës mjaft të
zhvilluar, karakteristika këto që e bëjnë një pre të vështirë. Por, ngjalat, si dhe
lundërza, janë nokturne dhe gjuajnë natën. Për ngjalën netët pa hënë janë më të
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përshtatshme për migrim, por aparati ndjesor i lokalizuar në mustaqet e lundërzës e
lejon gjuetinë edhe në këto kushte.
Rënia e vlerave të frekuencës relative të ngjalës në periudhën dhjetor-mars përkon
me periudhën gjatë të cilës ngjala, për shkak të uljes së temperaturave, zvogëlon
aktivitetin, duke qëndruar për më shumë kohë në shtratin e butë të lumit ose në
zgavrat e krijuara prej tij. Sipas Weber (1990) edhe pse ngjalat në periudha të tilla
qëndrojnë inaktive në shtratet me baltë, lundërza e realizon gjuetinë e tyre duke
prekur fundet e shtratit, duke zhvendosur gurët dhe duke shfrytëzuar ndjeshmërinë e
lartë, të prekjes të gishtave të saj.
Peshën specifike më të madhe të preve alternative e zënë amfibët.
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Figura 3-29: Grafiku i frekuencave relative (FR%) të amfibëve në dietën e lundërzës në
sektorin Virua-Andon Poçi në çdo dy mujor.

Nga figura 3-29 vihet re se amfibët janë të pranishëm në çdo dy mujor, gjatë gjithë
vitit në dietën e lundërzës, por me ndryshime të vlerave të FR%. Sektori Virua-Andon
Poçi në segmentet më kryesore të tij (zona Virua-Argjinaturë, Zona e Mullirit të
Babait, zona afër fshatit Palokastër, zona në afërsi të derdhjes së lumit të Kardhiqit)
ofron habitate shumë të përshtatshme për amfibët. Vendet me ujëra të qeta dhe të
cekëta në brigje, prania e pellgjeve, shtrate të mbuluara me shtresa llumi si dhe
mbulesa e dendur bimore janë karakteristikat e një habitati optimal për amfibët si për
strehim dhe ushqim, ashtu edhe për riprodhim. Njëkohësisht këto janë edhe disa nga
karakteristikat e një habitati të përshtatshëm për lundërzën. Mbivendosja e habitateve
duket që është një faktor që e favorizon lundërzën në gjuetinë e kësaj preje, duke i
ofruar ushqim afër vendbanimeve të saj.
Në periudhën tetor 2010-nëntor 2010 identifikohen vlerat më të ulëta të frekuencës
relative të amfibëve në dietën e lundërzës. Gjatë kësaj periudhe për shkak të rënies së
temperaturave aktiviteti i amfibëve fillon të reduktohet prandaj prania e tyre ulet.
Në periudhën dhjetor 2010-janar 2011 vihet re një rritje e vlerës së frekuencës relative
të amfibëve në dietën e lundërzës, edhe pse në këtë periudhë amfibët duhet të jenë në
fazën e hibernacionit (dimërimit). Ky rezultat mendojme se shpjegohet me praninë e
dy faktorëve, të cilët në periudhën nëntor 2010-janar 2011 kanë ndikuar
drejtpërsëdrejti në rritjen e frekuencës relative të amfibëve. Në nëntor 2010 sektori
Virua-Andon Poçi është përfshirë nga përmbytja disa ditore si rezultat i daljes së
lumit Drino nga shtrati i tij. Ky fenomen ka ndikuar në prishjen e vendstrehimeve të
amfibëve përgjatë brigjeve të lumit, duke i nxjerrë të pambrojtura në mjedisin përreth
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dhe si pasojë të ekspozuara ndaj gjuetisë së lundërzës. Gjithashtu periudha nëntor
2010-janar 2011 është karakterizuar nga një dimër i butë, me temperatura jo normale
për stinën e dimrit. Kjo situatë duket se ka sjellë aktivizimin e amfibëve, edhe pse
ndodhen në fazën e dimërimit. Ky rezultat konfirmohet edhe nga autorë të tjerë
(Weber 1990).
Për të vërtetuar ndikimin e këtyre dy faktorëve mjedisorë, vëzhguam përsëri këtë
sektor në periudhën dhjetor 2011-janar 2012 dhe llogaritëm FN% dhe FR% (Tabela 317). Kjo periudhë u përzgjodh për shkak të temperaturave të ulëta që e shoqëronin.
Tabela 3-17: Frekuencat e ndodhjes (FN%) dhe frekuencat relative (FR%) të presë në dietën
e lundërzës në sektorin Virua-Andon Poçi për dy periudha kohore (dhjetor 2010-janar 2011
dhe dhjetor 2011-janar 2012).
Dhjetor '10-Janar '11 Dhjetor '11-Janar '12
FN%
FR%
FN%
FR%
Peshqit
100.00%
93.17%
100.00%
98.88%
Cyprinidae
100.00%
92.75%
100.00%
98.88%
Cobitidae
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Anguillidae
1.22%
0.41%
0.00%
0.00%
Salmonidae
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Amfibët
14.02%
4.76%
0.00%
0.00%
Ranidae
14.02%
4.76%
0.00%
0.00%
Bufonidae
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Salamandridae
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Zvarranikët/Colubridae
1.83%
0.62%
0.00%
0.00%
Gaforret
2.44%
0.83%
2.25%
0.74%
Insektet
0.61%
0.21%
0.00%
0.00%
Molusqet
0.61%
0.21%
0.00%
0.00%
Shpendët/Passeriformes
0.61%
0.21%
1.12%
0.37%
Gjitarët
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Mycrotus thomasi
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Talpa stankovici
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

Në 89 feçet e mbledhura dhe të egzaminuara nuk u identifikua asnjë mbetje e
amfibëve, duke vërtetuar hipotezën e mësiperme si dhe ndikimin e faktorëve
mjedisorë në sjelljet e llojeve të ndryshme pre.
Të dhënat e frekuencave relative të llojeve të presë prej tabelës 3-17, janë përpunuar
grafikisht për të analizuar luhatjen e dietës së lundërzës në sektorin Virua-Andon
Poçi, për dy periudha kohore (dhjetor 2010-janar 2011 dhe dhjetor 2011-janar 2012),
(Figura 3-30).
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Figura 3-30: Grafiku i frekuencave relative (FR%) të llojeve të presë në dietën e lundërzës në
sektorin Virua-Andon Poçi për dy periudha kohore (dhjetor 2010-janar 2011 dhe dhjetor
2011-janar 2012).

Analisa statistikore sipas testit të χ2 tregon se nuk kemi luhatje domethënëse të dietës
së lundërzës në dy periudhat kohore (dhjetor 2010-janar 2011 dhe dhjetor 2011-janar
2012), (χ2 = 17.600, p = 0.284, d.f = 15). Përqindja shumë e lartë e frekuencës relative
të peshqve në të dy periudhat kohore (93.17% dhe 98.88%) tregon se pavarësisht
shfaqjes së presë alternative, ndikimi i tyre nuk shkakton luhatje domethënëse në
dietën e lundërzës. Duket se peshqit në periudhën dhjetor 2011-janar 2012 dominojnë
totalisht dietën e lundërzës, pasi temperaturat e ulëta të kësaj periudhe në krahasim me
një vit më parë kanë kushtëzuar dimërimin e llojeve alternative të presë (amfibët dhe
zvarranikët) dhe për pasojë edhe mungesën e tyre në dietë.
Në fund janari dhe fillim shkurti thithlopat (Bufo bufo) janë amfibët e parë që i
afrohen ujrave për të lëshuar vezët e tyre. Gjatë kësaj periudhe ato bëhen më të
disponueshme dhe më të prekshme, ç’ka pasqyrohet edhe në rritjen e preferencës së
lundërzës ndaj tyre. Në javën e dytë të shkurtit në afërsi të brigjeve të lumit Drino si
dhe në rezervuarët përreth, janë identifikuar thithlopa (Bufo bufo) të ngrëna prej
lundërzës në pjesën barkore dhe të kthyera me shpinë nga toka (Figura 3-31/1,2).

1
Figura 3-31: Individë të Bufo bufo të ngrëna prej lundërzës.

2

Në periudhën shkurt 2011-mars 2011 vlerat e frekuencave relative të amfibëve vijnë
në rritje. Pikërisht në këtë periudhë bretkosat fillojnë të aktivizohen duke filluar edhe
migrimet drejt ujrave për të filluar sezonin e riprodhimit i cili e arrin pikun në fund
prilli deri në fillim korriku. Përqëndrimi i meshkujve dhe femrave për të realizuar
depozitimin e gametëve në brigjet e ujërave rrit ndjeshëm praninë dhe prekshmërinë e
bretkosave duke i bërë një pre të preferuar prej lundërzës. Në periudhën prill-maj
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identifikohet vlera më e lartë e FR% për shkak të rritjes së aktivitetit biologjik të
amfibëve.
Në periudhat qershor-korrik dhe gusht 2011-shtator 2011 vihet re një qëndrueshmëri e
vlerave të frekuencës relative të amfibëve në dietën e lundërzës. Ky fakt shpjegohet
me krijimin e pellgjeve të mëdha në këtë sektor si pasojë e thatësirës disa mujore,
duke krijuar mjedise të përshtatshme për rritjen e tyre të përqëndruara në këto zona
dhe për pasojë rritjen e pranisë dhe prekshmërisë si pre alternative e lundërzës.
Zvarranikët rezultojnë një tjetër përbërës i dietës së lundërzës në sektorin ViruaAndon Poçi. Ata janë të pranishëm gjatë gjithë vitit në dietën e lundërzës (Figura 332).
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Figura 3-32: Grafiku i frekuencave relative (FR%) të zvarranikëve në dietën e lundërzës në
sektorin Virua-Andon Poçi në çdo dy mujor.

Ndryshimi i frekuencës relative të tyre në çdo dy mujor është i lidhur me ndryshimin
e aktivitetit vjetor të tyre. Pikërisht periudha e pranverës ka një kurbë në rritje duke
arritur vlerat më të larta të frekuencës relative në qershor 2011-korrik 2011, periudhë
që përkon me rritjen e aktivitetit të tij dhe sezonin e riprodhimit (Luiselli et al., 1997).
Ulja e vlerave të frekuencës relative në periudhën gusht-shtator shpjegohet me
temperaturat e larta, të cilat kushtëzojnë aktivitetin e tyre.
Periudha e fillimit të vjeshtës duket se ka një tjetër ngritje vlerash. Sipas Luiselli et al.
(1997), momenti i çeljes së vezëve të reptilëve, i bën individët e vegjël më të
pranishëm dhe të prekshëm duke qënë një pre e lehtë për lundërzën. Prania e tyre në
dietën e lundërzës në periudhën dhjetor 2010-janar 2011 mendojmë se është
kushtëzuar nga temperaturat relativisht të larta dhe jo normale për stinën e dimrit, të
cilat duket se i kanë aktivizuar gjarprinjtë gjatë periudhës së tyre të dimërimit. Ashtu
si edhe në rastin e amfibëve të analizuar më lart, në 89 feçet e mbledhura dhe
egzaminuara në periudhën dhjetor 2011-janar 2012 në sektorin Virua-Andon Poçi,
nuk u identifikuan mbetje të reptilëve në dietën e lundërzës. Kjo periudhë e
karakterizuar nga temperatura të ulëta (disa ditë rresht nën zero) ka kushtëzuar
dimërimin e tyre dhe për pasojë mungesën dhe praninë e tyre.
Gaforret rezultojnë të jenë një prej llojeve alternative të presë së lundërzës në sektorin
Virua-Andon Poçi gjatë gjithë vitit, por me ndryshime të vlerave të FR% sipas dy
mujorëve (Figura 3-33).
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Figura 3-33: Grafiku i frekuencave relative (FR%) të gaforreve në dietën e lundërzës në
sektorin Virua-Andon Poçi në çdo dy mujor.

Edhe për gaforret sektori i analizuar ofron një habitat të përshtatshëm. Formacionet e
brigjeve i favorizojnë ato në gërmimin e strofkullave për strehim. Duke qënë se kanë
një aktivitet të shprehur gjatë orëve pas perëndimit, gaforret janë të pranishme gjatë
gjithë vitit në dietën e lundërzës. Vlera mesatare të pranisë së tyre në dietë vihen re në
dy mujorët shkurt’11-mars’11 dhe prill’11-maj’11, pasi ata përkojnë edhe me
periudhat në të cilat gaforret janë më aktive.
Në periudhën tetor 2010-nëntor 2010 identifikohet vlera më e lartë e frekuencës
relative në raport me periudhat e tjera. Një argument që shpjegon këtë rezultat kanë
dhënë Gherardi et al. (1988), sipas të cilëve sjelljet e gaforreve pas riprodhimit
(gusht-shtator), kur nëna shoqëron të vegjlit për një periudhë disa javore, i bën
gaforret më të pranishme dhe të prekshme. Gjithashtu vlerat e larta të frekuencës
relative në tetor 2010-nëntor 2010 shpjegohen me situatën hidrike të lumit Drino të
shoqëruar me rreshje të shumta dhe përmbytje jo të zakonshme për këtë periudhë. Si
rezultat i daljes nga shtrati të lumit Drino në këtë sektor, kemi përmbytje të herë pas
hershme të foleve të tyre, duke i lënë pa strehë dhe mbrojtje. Ky fakt mendojme se i
ka bërë më aktive gaforret dhe për pasojë më të pranishme dhe të prekshme.
3.4

Roli i rezervuarëve në strategjinë ushqimore të lundërzës në luginën e
Drinos.

Rezultatet e frekuentimit të rezervuarëve në të tre periudhat e vëzhgimit në to jepen në
tabelën 3-18. Sikurse shihet, kemi të bëjmë me rezultate të ndryshme: (i) frekuentim
më i lartë i të gjithë rezervuarëve gjatë periudhës përpara fillimit të krizës hidrike që
fillon në tributarët e lumit Drino si dhe në rrjedhën e sipërme të Drinos (KakavieKordhocë), (qershor-korrik); (ii) ndërprerje e frekuentimit gjatë periudhës së krizës
hidrike, tharje e plotë e tributarëve dhe sektorit Kakavie-Kordhocë, (gusht-shtator),
dhe (iii) rimarrje e frekuentimit të lundërzës në këto rezervuarë në periudhën mbetëse
të vitit (tetor-maj).
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Tabela 3-18: Intensiteti i shënimit të lundërzës në rezervuarët dhe korridoret e tyre përgjatë
luginës së Drinos në periudhën me prurje minimale dhe maksimale të lumenjve lidhës.
Prurje maksimale
Prurje minimale
Numri
i
Numri
i
Numri
i
Numri i
Rezervuari
Numri
Numri
vendeve të
sekrecione
vendeve të
sekrecione
i feçeve
i feçeve
feçeve
ve
feçeve
ve
Rezervuaret që lidhen me tributarët e lumit Drino
7
10
2
13
29
9
Nokovë
7
7
1
10
12
3
Mingul
6
6
0
9
12
0
Dhoksat
10
18
7
22
42
14
Dofti
6
6
2
8
18
6
Dritë
Rezervuaret që lidhen me lumin Drino
Peshkëpi
5
5
0
11
11
2
(rez. i madh)
Peshkëpi
5
6
2
8
14
5
(rez. i vogël)
4
5
2
7
13
3
Viroi

Analiza sipas ANOVA (një faktoriale) tregon se kemi ndryshime domethënëse në
intensitetin e shënimit (për parametrin numri i feçeve), midis dy periudhave me prurje
minimale dhe maksimale të ujrave në lumenjtë lidhës të rezervuarëve (F = 5.6*, p =
0.033 ose p < 0.05).
Lundërza i frekuenton dendur këto rezervuarë kur rezervat hidrike të lumenjve lidhës
fillojnë të bien, pasi gjen ushqim të bollshëm dhe të sigurtë në rezervuarë, siç është
gjetur edhe nga studime të tjera të ngjashme në pellgun e mesdheut (Prenda et al,
2001). Frekuentimi është më i rrallë në momentet kur lumenjtë janë në kushtet me
prurje maksimale të tyre. Kur prurja e ujrave në lumenjtë apo përrenjtë lidhës me
rezervuarët ndërpritet plotësisht, ndërpritet edhe frekuentimi i lundërzës në to.
Mungesa e ujit në lumenjtë lidhës, dhe tharja e një pjese të konsiderueshme të vetë
lumit Drino, me sa duket i detyron lundërzat që të zhvendosen në sektorë të poshtëm
të lumit Drino, ku uji, ushqimi dhe strehimi janë të përhershëm dhe të sigurtë, siç
është sektori Kordhocë-Vjosë. Për rrjedhojë, frekuentimi i rezervuarëve, edhe pse ato
ofrojnë ushqim të bollshëm, bëhet i pamundur për shkak të distancës së tyre të rritur
tashmë nga lumi Drino dhe rritjes së prekshmërisë së lundërzës ndaj rrezikut (White
et al, 2003).
Më të frekuentuar prej lundërzës rezultojnë rezervuarët e Doftisë, Nokovës, Dritës
dhe Viroit. Madhësia e rezervuarit, burimi i bollshëm ushqimor, mbulesa bimore e
brigjeve, distanca e tij nga lumi lidhës më i afërt dhe korridoret e sigurta ekologjike
për spostim, mendojmë se janë faktorët që favorizonin këtë rritje të frekuentimit të
lundërzës në këta rezervuarë.
Këto rezultate tregojnë se rezervuarët e ndodhur përgjatë luginës së Drinos
përfaqësojnë një pjesë të rëndësishme të strategjisë ushqimore të lundërzës, dhe
marrin një rëndësi të veçantë në periudhën përpara fillimit të krizës hidrike (tharjes së
lumenjeve lidhës të tyre). Njëherazi, kjo sjellje e lundërzës në frekuentimin e këtyre
rezervuarëve dëshmon për rëndësinë e ruajtjes dhe të menaxhimit të përshtatshëm të
tyre, me qëllim që ata të vazhdojnë të luajnë këtë rol edhe në të ardhmen.
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3.5

Identifikimi i sezonit të riprodhimit të lundërzës në lumin Drino.

Për të identifikuar sezonin e riprodhimit të lundërzës në lumin Drino u përzgjodh
sektori Virua-Andon Poçi (10 km). Ky sektor është klasifikuar si një habitat me
preferencë të lartë për lundërzën në krahasim me dy sektorët e tjerë të lumit Drino,
sepse ai karakterizohet nga një kombinim faktorësh mjedisorë të cilët i sigurojnë asaj
kushtet më të favorshme në sigurimin e ushqimit, strehimit, mbrojtjes, duke ndikuar
drejtpërdrejt në riprodhimin e lundërzës (Kruuk, 1995, Ruiz-Olmo, 1998; Ruiz-Olmo
et al., 2001).
Në këtë sektor identifikohen një sërë faktorësh mjedisorë të nevojshëm në funksion të
riprodhimit të lundërzës.
- Prania e vegjetacionit të dendur dhe të alternuar prej shelgjesh, rrepesh, plepash,
shkurresh dhe kallamishtesh. Këto mjedise i sigurojnë lundërzës mundësinë e krijimit
të foleve të përkohshme ose të përhershme, të cilat do të jenë funksionale gjatë
momentit të rritjes së të voglit (Liles, 2003). Gjithashtu ky vegjetacion siguron
mbrojtjen e të voglit nga rreziqet e mundshme, të cilat mund të vijnë nga shqetësimet
njerëzore dhe kafshët e tjera si qentë dhe dhelprat (Kruuk, 2006; Green et al., 1984).
- Qëndrueshmëria e rregjimit ujor gjatë gjithë vitit. Gjithashtu përmbytjet në këtë
sektor identifikohen vetëm në stinën e dimrit.
- Prania e burimit ushqimor të bollshëm dhe të sigurt gjatë gjithë vitit në këtë
sektor. Prania dhe larmia e ushqimit rezulton si një nga kushtet thelbësore që ndikojnë
në sezonin e riprodhimit për lundërzën (Ruiz-Olmo et al., 2001).
- Në këtë sektor skarpatet e brigjeve në disa stacione ofrojnë mjedise shumë të
përshtatshme për ndërtimin e vendpushimeve gjatë sezonit të riprodhimit. Këto
mjedise shërbejnë si vende të preferuara nga lundërzat në sezonin e riprodhimit kur
takimet e individëve femër dhe mashkull janë intensive (Taylor & Kruuk, 1990; Liles,
2003).
- Prania e zonave me ujra të qeta dhe të cekëta në këtë sektor si dhe pellgje të
mëdha larg lumit, shërbejnë si mjedise për të voglin e lundërzës në momentet e
mësimit të teknikave të notimit (Prenda et al., 2001). Këto zona nëna i shfrytëzon për
të siguruar ushqim të bollshëm afër folesë, por njëkohësisht edhe si mjedise në të cilat
i mëson të voglit teknikat e gjuetisë (Ruiz-Olmo et al., 2005a, b).
Në përcaktimin e sezonit të riprodhimit të lundërzës jemi bazuar në disa të dhëna dhe
fenomene të veçanta të vërejtura në këtë periudhë, duke i analizuar në lidhje dhe
funksion të njëra-tjetrës. Gjithashtu këto fenomene janë analizuar të shtrira në kohë në
një periudhë dy vjeçare (tetor 2010-tetor 2012). Konkretisht jemi bazuar në:
ndryshimin e intensitetit të shënimit
ndryshimin e aktivitetit në brigje të lundërzës
identifikimin e gjurmëve të të voglit në momentin e daljes nga foleja.
Sipas Prigioni et al (1995), gjatë momenteve të sezonit të riprodhimit individët femra
dhe meshkuj rrisin intensitetin e shënimit me feçe dhe sekrecione. Duke u bazuar në
lidhjen që egziston midis ndryshimit të intensitetit të shënimit dhe sezonit të
riprodhimit, u vlerësuan për çdo dy mujor mesataret e intensitetit të shënimit në
sektorin Virua-Andon Poçi (Figura 3-22).
Vlerat e mesatareve të intensitetit të shënimit në çdo dy mujor gjatë gjithë vitit në
sektorin Virua-A. Poçi, tregojnë se periudha prill-maj karakterizohet nga vlerat më të
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larta të parametrave të intensitetit të shënimit (mesatarja e nr. të vendeve të
feçeve/200m = 1.62, nr. të feçeve/200m = 4.48 dhe nr. të sekrecioneve/200m =
0.72). Këto vlera tregojnë një rritje të aktivitetit shënues të lundërzës në këtë periudhë
në krahasim me dy mujorët e tjerë. Fenomeni i cili shkakton këtë rritje të aktivitetit të
lundërzës, është fillimi i sezonit të riprodhimit (periudha e çiftimit), gjatë të cilit
individët e të dy sekseve njoftojnë gadishmërinë për çiftim me anë të shënimeve të
shpeshta të territoreve të tyre me feçe dhe sekrecione (Mason and Macdonald, 1986)
Në këtë periudhë në këtë sektor janë identifikuar gjurmë të individëve meshkuj të
përmasave të ndryshme. Gjurmët e individëve meshkuj dallohen për shkak të
përmasave të mëdha të tyre (Mercier & Fried, 2005). Madhësitë e gjurmëve të gjetura
variojnë: 8-8.5 cm gjatësi / 7-7.2 cm gjerësi (putra e përparme) dhe rreth 8.5-9 cm
gjatësi / 6.5-7 cm gjerësi (putra e pasme). Shpesh gjurmët e individëve meshkuj janë
të shoqëruar me gjurmë të tjera më të vogla, të cilat mendohen të jenë të femrave
riprodhuese me përmasa të cilat variojnë: 6.8-7.2 cm gjatësi / 6.2-6.5 cm gjerësi (putra
e përparme) dhe 7.1-7.6 cm gjatësi / 6-6.4 cm gjerësi (putra e pasme). Sipas Georgiev
& Stoycheva (2006), përcaktimi i seksit të individëve saktësohet nga pozicioni i
urinës në raport me feçet e freskëta të gjetura në terrene të sheshta. Këto
bashkëshoqërime gjurmësh të individëve meshkuj dhe femra janë tregues të
konkurrencës së meshkujve për femrën riprodhuese në periudhën e çiftimit.
Nga figura 3-22, identifikohet se vlerat mesatare të intensitetit të shënimit fillojnë
rënien e tyre në periudhat qershor-korrik (mesatarja e nr. të vendeve të feçeve/200m
= 1.84, nr. të feçeve/200m = 4.02 dhe nr. të sekrecioneve/200m = 0.68) dhe gushtshtator (mesatarja e nr. të vendeve të feçeve/200m = 1.58, nr. të feçeve/200m =
3.14 dhe nr. të sekrecioneve/200m = 0.52). Kjo dukuri duket se shfaqet pas çiftimit
kur intensiteti i shënimit nga femra fillon të reduktohet për të evituar identifikimin e
folesë nga armiqtë e mundshëm. Sipas Green et al.,(1984), gjatë kësaj periudhe femra
fillon përgatitjen e folesë, prej të cilës del në intervale të shkurtra kohe, duke
reduktuar aktivitetin e gjuetisë afër folesë. Kjo situatë duket se favorizohet edhe nga
shtimi i larmisë së dietës së lundërzës në këtë sektor në këto periudha kohore.
Pikërisht larmia dhe bollëku ushqimor që karakterizojnë këtë sektor njihet dhe
vlerësohet si një nga faktorët kryesorë që ndikon në sezonalitetin e riprodhimit të
lundërzës, konfirmuar kjo edhe nga autorë të tjerë në Mesdhe (Ruiz-Olmo et al.,
2012).
Gjatë periudhës prill-maj, përveç shtimit të intensitetit të shënimit, identifikohet dhe
një shtim i aktivitetit në brigje të lundërzës në funksion të riprodhimit, i shprehur me
mënyra të ndryshme sjelljeje prej saj. Përgjatë brigjeve të këtij sektori në këtë
periudhë, është vërejtur një shtim i gërvishjeve në skarpate përgjithësisht të shënuara
me feçe dhe të bashkëshoqëruara me gjurmë të përmasave të ndryshme. Në zonat në
afërsi të Argjinaturës, në afërsi të derdhjes së lumit të Nimisës dhe në afërsi të fshatit
Palokastër, janë krijuar disa shesh pushime përgjatë skarpateve si vendqëndrime të
individëve të cilët janë në momentet e çiftimit. Këto vendqëndrime janë të shënuara
me feçe dhe sekrecione të freskëta (Figura 3-34/1). Në këtë periudhë janë vërejtur në
zona të caktuara (grup stacionet 5-10, 25-27 dhe 38-41) grumbullime feçesh të
freskëta dhe sekrecione njëherazi në të njëjtin vendshënim (Figura 3-34/2), duke
treguar intensifikimin e shënimit për të demonstruar gadishmërinë për çiftim si dhe
konkurrencën mes meshkujve për femrën riprodhuese. Përgjatë brigjeve në këtë
periudhë janë identifikuar disa formacione prej balte ose rëre në formë pirgjesh, të
83

Studim bio-ekologjik i lundërzës ( Lutra lutra L.) përgjatë luginës së Drinos

shoqëruara me feçe dhe sekrecione (Figura 3-34/3). Ky fenomen është më shumë i
shprehur në periudhën e çiftimit (Georgiev, 2008). Përgjatë gjithë sektorit në këtë
periudhë janë vërejtur bashkëshoqërime të vazhdueshme gjurmësh, që mendohet se i
përkasin dy individëve femër-mashkull përcaktuar nga madhësia e gjurmëve të tyre
(Figura 3-34/4). Sipas Prigioni et al., (1995) fenomenet që karakterizojnë sezonin e
riprodhimit (luhatja e intensitetit të shënimit dhe ndryshimi i aktivitetit në brigje) janë
element bazë për identifikimin e sezonit riprodhues të lundërzës në mjediset
mesdhetare në të cilat identifikohet një sezonalitet riprodhimi.

1

2

3
4
Figura 3-34: Foto të aktivitetit të lundërzës në periudhën prill-maj në sektorin ViruaAndon Poçi: 1) Sheshpushime në skarpate 2) Grumbullime feçesh dhe sekrecionesh 3)
Pirgje 4) Bashkëshoqërime gjurmësh

Identifikimi i gjurmëve të të voglit në momentin e daljes nga foleja vërteton sezonin e
riprodhimit të lundërzës në lumin Drino (Figura 3-35/1). Gjatë vëzhgimeve të
shpeshta të këtij sektori gjatë gjithë vitit, në javët e para të muajit tetor 2011, janë
kapur gjurmë të të voglit të bashkëshoqëruara gjithmonë me gjurmë të nënës (Figura
3-35/2). Këto bashkëshoqërime janë vënë re në mjediset buzë lumit të mbuluara prej
kallamishteve të dendura. Ky fakt evidenton kujdesin e nënës në nxjerrjen e të voglit
në ekspeditat e para. Këto mjedise janë shumë të sigurta dhe lehtësisht të kalueshme
për të voglin e sapo dalë në terrene të vështira dhe të panjohura. Gjithashtu gjurmët e
të voglit në javët e para të tetorit janë identifikuar edhe në mjedise buzë ujrave të
cekëta dhe me rrjedha të ngadalta të lumit. Këto janë mjediset e preferuara nga nëna
në mësimin e teknikave të notimit dhe gjuetisë të të voglit të saj.
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1
2
Figura 3-35:: Foto gjurmësh 1) Gjurmët e të voglit (→),, 2) Gjurmët e të voglit (→) të
bashkëshoqëruara me nënën (→).

Kapja e gjurmëve të të voglit në mesin e muajit tetor 2011 në sektorin Virua-Andon
Virua
Poçi, ka shërbyer si elementi kyç për identifikimin e sezonit të riprodhimit të
lundërzës në këtë sektor. Dinamika e gjurmëve të të voglit tregonte se ai lëvizte
paralel me rrjedhën e ujit dhe jo drejt tij. Ky element tregon se i vogli është në
momentet e para të daljes nga foleja.
Duke ditur se shtazania tek lundërza zgjat rreth 9 javë, ndërsa i vogli qëndron brenda
në fole rreth 12 javë, dalja e tij në javët e para të tetorit
tetorit konfirmon se periudha e
riprodhimit është midis prillit dhe majit.
Vëzhgimet për kapjen e gjurmëve të para të të voglit u realizuan përsëri edhe në javët
e para të tetorit 2012 në sektorin Virua-Andon
Virua Andon Poçi. Rezultati ka qënë i njëjtë jo
vetëm për periudhën kohore të daljes së të voglit, por edhe për zonat specifike në të
cilat është vërejtur ky fenomen. Kjo përputhje tregon se disa zona (grup
grup stacionet 5-10
5
në afërsi të Argjinaturës,, 25-27
25
në afërsi të derdhjes së Nimisës dhe 38-41në
38
afërsi të
fshatit Palokastër) shërbejnë si zona të qëndrueshme për riprodhimin e lundërzës në
luginën e Drinos.
Nga analiza e mësipërme
rme rezulton se periudha prill-maj
maj është periudha e fillimit të
sezonit të riprodhimit të lundërzës në lumin Drino. Fenomenet tipike që shoqërojnë
sjelljet e lundërzës në momentet e sezonit të riprodhimit janë identifikuar vëtëm
v
në
këtë periudhë. Dukuritë e vëzhguara
vëzhguara në këtë sektor të lumit Drino, duket se
konfirmojnë se lundërza karakterizohet nga një sezonalitet i riprodhimit i cili
kushtëzohet nga kombinimi i faktorëve
faktorëv mjedisorë.. Ky rezultat konfirmohet edhe nga
autorë të tjerë (Heggberget
Heggberget & Christensen, 1994).
19
3.6

Konsiderata mbi faktorët rrezikues të pranishëm në luginën e Drinos

Shkaqet dhe faktorët rrezikues të cilët mendohet se kanë ndikuar në rënien drastike të
popullatave në arealin Europian në vitet ’60-‘70
’60 ‘70 janë të shumtë, por të gjithë janë të
lidhur drejtpërdrejt
ejtpërdrejt ose tërthorazi me aktivitetin njerëzor
njerëzor (Mason & Macdonald, 1994;
Foster-Turley et al.,., 1990). Përgjatë luginës së Drinos ky faktor shprehet në disa
forma,
orma, në zona të ndryshme, në 21.33%
21.33% të stacioneve të lumit Drino si dhe në
n disa
prej rezervuareve të luginës së Drinos (Figura 3-36). Shqetësimi njerëzor si faktor
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rrezikues ndërthuret në ndikimin e tij me një sërë faktorësh të tjerë mjedisorë duke
ndikuar në mënyrë të drejtpërdrejt ose të tërthortë në aktivitetet biologjike të llojit.
Gjithashtu janë verifikuar ndërveprime të njëkohësishme midis faktorëve të
ndryshëm, të cilët mund të shkaktojnë një efekt të shumfishtë në gjendjen e llojit në
këtë luginë.

Figura 3-36: Harta e pranisë së faktorëve rrezikues së lundërzës në luginën e Drinos.

Dëmtimi i burimeve ushqimore të lundërzës.
Një prej formave më agresive të shqetësimit njërëzor në luginën e Drinos rezulton të
jetë gjuetia e paligjshme e peshkut me dinamit dhe e ngjalës me rryme elektrike.
Aktivitete të tilla zhvillohen kryesisht në segmentet Uji i Ftohtë-Vjosë (gjuetia e
peshkut me dinamit) dhe Ura e Subashit-Uji i Ftohtë (gjuetia e ngjalës me rrymë
elektrike). Aktivitete të tilla janë regjistruar gjatë periudhës së studimit edhe në lumin
e Suhës. Gjithashtu në disa segmente lumore (poshtë fshatit Palokastër si dhe në afërsi
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të fshatit Andon-Poçi) është identifikuar gjuetia ilegale e peshkut me rrjeta. Nga
intervistat me personat që realizonin këtë gjueti, u pa se lundërza në ndjekje të
peshkut binte shpesh në këto rrjeta. Edhe pse në asnjë rast nuk u identifikua mbytje
aksidentale e lundërzës, këto lloj rrjetash të cilat nuk janë të paisura me mjete
mbrojtëse për lundërzën dhe qëndrojnë të zhytura gjatë gjithë natës në ujë, përbëjnë
një rrezik të mundshëm për të, pasi në rast se ajo ngec në këto rrjeta rrezikon mbytjen
(Chanin, 1985; Macdonald & Mason 1994).
Gjatë ekspeditave janë identifikuar edhe raste të tufave të peshqve të ngordhur (në
afërsi të urës së Leklit) të cilat nga informacionet e mbledhura, rezultojnë nga
përdorimi i helmeve në gjuetinë e peshkut.
Tjetërsimi i habitatit
Tjetërsime të habitatit të ekosistemit lumor të Drinos, të cilat klasifikohen si faktor
rrezikues për lundërzën, janë vërejtur në disa forma. Një nga format e tjetërsimit të
habitatit është identifikuar në zona të caktuara në segmentin lumor Ura e Subashit-Ura
e Leklit, ku gjatë ndërtimit të superstradës në brigjet perëndimore të lumit Drino janë
depozituar mbetje inerte si dhe janë ndërtuar argjinatura mbrojtëse të cilat kanë
tjetërsuar relievin natyror të këtij segmenti dhe e kanë zhveshur nga bimësia e
dikurshme.
Në shtratin e lumit Drino janë evidentuar dy pika të nxjerrjes së materialeve inerte në
bregun perëndimor të tij (njëra poshtë fshatit Andon Poçi dhe tjetra në afërsi të fshatit
Luzat). Aktivitete të tilla ndikojnë në mënyrë të drejtpërdrejt në tjetërsimin e habitatit
të lundërzës si dhe në proceset jetësore të presë kryesore të saj, peshkut. Këto
aktivitetete të shpesh përbëjnë rrezik potencial për lundërzën pasi rritin mundësinë e
aksidenteve, sidomos ndaj të vegjëlve të saj (Macdonald & Mason, 1994; Chanin,
2003).
Në këtë luginë në sektorin Ura e Lumit-Argjinaturë (rreth 7 km vijë lumore) gjatë
muajve prill-maj 2012 u realizua zgjerimi dhe thellimi i shtratit të lumit Drino, duke
sjellë për pasojë zhveshjen totale të brigjeve nga bimësia, rritjen e shpejtësisë së
rrjedhës së lumit dhe të turbullirës së tij. Këto ndërhyrje kanë çuar në thjeshtimin e
ekosistemeve lumore në këto zona dhe për pasojë në zvogëlimin e mundshëm të
biodiversitetit (në veçanti të peshkut si dhe llojeve alternative të presë së lundërzës).
Kjo zonë karakterizohej para kësaj ndërhyrje nga një pasuri e lartë peshkore për shkak
të alternimeve të ujërave dhe bimësisë së dendur përgjatë brigjeve me një aparat
rrënjor të zhvilluar në ujë ose pjesërisht të zhytur në të. Këto lloj ndërhyrjesh
zvogëlojnë praninë e zonave mbrojtëse për lundërzën dhe sidomos të zonave për
kujdes prindëror, duke rritur prekshmërinë e llojit edhe ndaj faktorëve të tjerë
rrezikues (Adrian 1985).
Ndotja e mjedisit lumor
Një tjetër faktor rrezikues për lundërzën është aktiviteti industrial në disa zona të
lumit Drino dhe derdhja e mbetjeve industriale duke shkaktuar ndotje të mundshme të
tij. Këto dukuri janë identifikuar në zonën e Kordhocës (fabrika e përpunimit të
plastmasit) dhe në zonën e Gjirokastrës (ish fabrika e përpunimit të lëkurëve). Mbejtje
të tilla të mundshme, me efekte toksike për shkak të bioakumulimit në zinxhirin
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ushqimor të lundërzës (Ruiz Olmo et al., 1998), shpesh figurojnë me efekt letal, ose
dëmtojnë në afate kohore të gjata sistemin riprodhues, renal, imunitar dhe qarkullues
të saj (Mason & Macdonald, 1986;Foster-Turey et al., 1990).
Derdhja e mbetjeve urbane në zonën e urës së Lumit rezulton të jetë një tjeter faktor
rrezikues, sidomos në periudhën e krizës hidrike në verë, kur përqëndrimi i tyre rritet.
Ndotja organike e cila vjen nga shkarkimet shtëpiake ulin shkallën e pastërtisë së
ujërave për shkak të zvogëlimit të përqëndrimit të oksigjenit dhe për pasojë
zvogëlojnë praninë e pasurisë peshkore (Macdonald & Mason 1994; Madsen & Prang
2001; Ruiz-Olmo & Delibes 1998).
Përndjekja direkte prej njeriut
Një nga format më të shprehura të gjuetisë së lundërzës në luginën e Drinos rezulton
për shkak të konfliktit me rritësit e peshkut, fenomen ky i vërejtur edhe në disa vende
europiane sipas disa autorëve (Jedrzejewska et al. 2001; Di Marzio 2004; Fusillo
2006). Informacione të tilla janë regjistruar gjatë periudhës së studimit në rezervuaret
e Peshkëpisë, rezervuarin e Doftisë dhe në vaskat e rritjes së peshkut në Hormovë,
Kardhiq dhe Picar. Rritësit e peshkut raportonin shpesh informacione për gjuetinë e
lundërzës dhe dëmet që pësonin prej saj. Në janar të vitit 2011 u dokumentua edhe një
rast konkret i vrasjes së lundërzës në vaskat e Picarit (Figura 3-37).

Figura 3-37: Lundërz (mashkull sub-adult) e vrarë nga rritësit e peshkut në vaskat e Picarit
(janar 2011).

Trafiku
Edhe pse zona e studimit nuk ka një rrjet të dendur rrugor dhe habitati i lundërzës
shumë rrallë ndërpritet nga rrugët automobilistike, në zona të caktuara kemi
identifikuar disa pika të mundshme rreziku për lundërzën. Këto pika rezultojnë në urat
që ndodhen mbi lumin e Drinos apo të tributarëve të tij (ura e Lumit, ura e Viroit, ura
e Andon Poçit, Ura e Dhoksatit, Ura e Leklit). Këto pika klasifikohen me rrezik të
lartë për lundërzën sidomos në kohë vërshimesh dhe përmbytjesh, pasi lundërzat nuk
mund të kalojnë poshtë tyre sepse janë pëmbytur nga uji dhe tentojnë kalimin në rrugë
(Philcox et al., 1999).
Rruga kombëtare që shoqëron rrjedhën e lumit në një distancë të afërt me të rreth (50100 m), në segmentin Ura e Labovës-Ura e Leklit (15 km), është një rrezik potencial
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për lundërzën për shkak të ndotjes nga përqëndrimi i plumbit dhe metaleve të tjera të
rënda të cilat akumulohen në indet e lundërzës (Chadwick et al., 2005).
Çrregullimet e rregjimit hidrik në luginën e Drinos
Lumi Drino shfaq karakteristikat e një lumi tipik mesdhetar me çrregullsi prurjesh dhe
periudha disa mujore të thatësirës, në një pjesë të madhe të tij (segmenti KakavieKordhocë 24 km). Në kushtet e një stresi të lartë hidrik mendohet se ka një acarim i
sjelljeve territoriale për mbrojtjen e burimeve ushqimore të qëndrueshme, dhe për
pasojë një shtim i vdekshmërisë (Saavedra, 2002; Kruuk et al., 1993).
Në këtë këndvështrim, rezervuarët e luginës së Drinos marrin një rol të rëndësishëm
në ruajtjen e pranisë së ujrave, por derdhja e pakontrolluar e tyre për kapjen e peshkut
nuk realizon funksionet e tyre si rezerva hidrike për lumin Drino në periudhat e
thatësirës. Një derdhje e kontrolluar e tyre do të siguronte një rregjim minimal të
qëndrueshëm hidrik dhe për pasojë një kapacitet të lartë mbajtës dhe ushqimor në të
gjithë luginën.
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4

PËRFUNDIME

1. Përhapja e lundërzës në luginën e Drinos paraqet karakter të fortë stinor, që lidhet
me rregjimin ujor. Në periudhën e prurjeve maksimale ka një përhapje më të gjerë,
ndersa në periudhën e prurjeve minimale përhapja tkurret në sektorin KordhocëVjosë. Pika më e lartë që lundërza shtrin habitatin e saj ndodhet 458 m mbi nivelin e
detit.
2. Përgjatë lumit Drino rezultojnë tre kategori habitatesh të frekuentuara nga lundërza:
sektori Kakavie-Virua, habitat me preferencë të ulët; sektori Virua-Andon Poçi,
habitat me preferencë të lartë, dhe sektori Andon Poçi-Vjosë, habitat me preferencë
mesatare.
3. Lundërza preferon më shumë bregun lindor të lumit Drino, kushtëzuar prej
faktorëve rrezikues të cilët janë më të shprehur përgjatë bregut perëndimor.
4. Në sektorin Virua-Andon Poçi rezultojnë 5 grup stacionet me rëndësi kritike për
lundërzën: stacionet rreth derdhjes së lumit të Kardhiqit (41-42-43-44); stacionet
poshtë fshatit Palokastër në drejtim të rrjedhës (38-39); stacionet rreth Mullirit të
Babait (16-17-18-19); stacionet (26-27) rreth derdhjes së lumit të Nimisës; stacionet
(5-6-7-8-9-10) poshtë zonës së Viroit në drejtim të rrjedhës.
5. Peshqit në të dy periudhat e prurjeve të ujrave përbëjnë prenë kryesore në dietë
(prurje maksimale FR% = 80.33% dhe FN% = 100%; prurje minimale FR% = 78.05%
dhe FN% = 100%). Llojet e tjera kategorizohen si lloje pre alternative të lundërzës.
6. Luhatjet në dietën e lundërzës përgjatë lumit Drino në të dy periudhat e prurjeve
minimale dhe maksimale janë domethënëse dhe përcaktohen nga ndryshimi i nivelit të
prurjeve, prania dhe prekshmëria e burimeve alternative të llojeve të presë.
7. Luhatjet në dietën e lundërzës në çdo dy mujor në sektorin Vira-Andon Poçi gjatë
një viti janë domethënëse dhe pasqyrojnë sjelljet oportuniste ushqimore të lundërzës,
në raport me aktivitetetin biologjik të llojeve të presë.
8. Sezoni i riprodhimit të lundërzës në lumin e Drinos rezulton në periudhën prill-maj.
Identifikimi i një sezoni të vetëm riprodhimi gjatë një viti, konfirmon sezonalitetin e
riprodhimit, që kushtëzohet nga kombinimi i faktorëve mjedisorë të pranishëm në
lumin e Drinos si një lum tipik mesdhetar me karakter të fortë stinor.
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5

REKOMANDIME

Mbështetur nga rezultatet e këtij studimi, dhe me qëllim që të kontribuojmë në
ruajtjen e këtij lloji me rëndësi kombëtare dhe ndërkombëtare, rekomandojmë marrjen
në konsideratë të propozimeve të mëposhtme:
1.

Shpalljen e sektorit lumor “Virua Andon Poçi” si zonë strikte e mbrojtur
(kategoria e parë sipas IUCN), meqënëse ky sektor është me rëndësi kritike
për mbijetesën e lundërzës në lumin Drino.

2.

Ndërgjegjësimin e peshkatarëve dhe rritësve të peshkut në rezervuarët dhe
ekonomitë peshkore të troftës (Kardhiq, Picar, Hormovë) për rëndësinë e
ruajtjes së lundërzës.

3.

Zbatimin e masave për parandalimin e dëmit nga lundërza në ekonomitë
peshkore dhe krijimin e një skeme kompensimi për këto ferma në rast dëmtimi
të peshkut nga ana e lundërzës.

4.

Marrjen e masave për ndalimin e shkarkimit të ndotjeve urbane, spitalore dhe
industriale të patrajtuara në lumin e Drinos.

5.

Monitorimin e vazhdueshëm të gjendjes së lundërzës dhe vdekshmërisë së saj,
si dhe përdorimin e këtyre të dhënave për mbrojtjen e lundërzës në luginën e
Drinos.

6.

Përfshirjen e lundërzës në sistemin kombëtar të monitorimit të biodiversitetit
dhe cilësisë së ujrave të lumenjeve.

7.

Derdhjen e kontrolluar të rezervuareve që do të siguronte një rregjim minimal
të qëndrueshmëm hidrik dhe për pasojë një kapacitet me të lartë mbajtës dhe
ushqimor për lundërzën në luginën e Drinos.
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5
1

0
15
10
0
1
4
3
0
2
0
3
0
0
0
4
1
3
0
1
4
2
8
1

3
2
0
0
0
0
0
0
0
1
6
0
1
0
0
0
0
2
0
0
0
2
1

2
3
3
0
1
0
2
2
1
2
3
0
1
0
2
2
1
0
1
0
2
4
2

10
3
3
0
2
0
5
2
1
4
5
0
3
0
2
2
2
0
2
0
3
8
3

0
0
0
0
0
0
1
0
0
5
1
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
1
0

1.50
2.00
1.33
0.50
2.00
2.00
1.33
0.67
0.83
2.17
3.17
0.50
0.50
0.00
1.33
1.00
1.17
0.83
0.33
0.83
1.67
3.83
2.67

4.17
4.50
3.00
1.00
3.33
3.67
3.50
0.83
1.83
5.67
8.33
0.67
1.50
0.00
1.83
1.33
2.83
1.83
0.50
1.67
2.33
6.50
6.33

0.67
0.67
0.00
0.17
0.67
0.33
0.33
0.33
0.33
1.33
1.50
0.33
0.17
0.00
0.33
1.00
0.67
1.17
0.00
0.33
0.50
1.33
0.50
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Nr.Fec

Nr.Sek

Nr.Vend

Nr.Fec

Nr.Sek

Nr.Vend

Nr.Fec

Nr.Sek

Nr.Vend

Nr.Fec

Nr.Sek

Nr.Vend

Nr.Fec

Nr.Sek

Nr.Vend

Nr.Feç

Nr.Sek

Mesatare

Gusht-Shtator

Qershor-Korrik

Nr.Vend

Prill-Maj

Shkurt-Mars

Nr.Sek

Djetor-Janar

Nr.Fec

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Nr.Vend

Stacionet

Tetor-Nëntor
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0
0
5
4
2
0
0
0
0
1
0

0
0
13
5
8
0
0
0
0
2
0

0
0
0
3
3
3
0
0
0
0
1

1
3
3
4
3
0
1
1
1
0
0

1
4
5
21
6
0
3
6
2
0
0

1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

2
4
4
3
3
0
1
1
3
0
1

3
6
8
4
5
0
2
3
6
0
1

0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0

1
5
1
4
1
0
1
3
1
0
0

2
14
1
7
2
0
6
9
2
0
0

2
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0

4
3
4
1
0
2
2
1
0
2
0

13
4
8
1
0
3
4
1
0
10
0

0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0

2
1
3
4
2
2
2
0
0
1
0

4
5
13
13
5
2
4
0
0
3
0

0
0
5
3
0
0
0
0
0
2
0

1.67
2.67
3.33
3.33
1.83
0.67
1.17
1.00
0.83
0.67
0.17

3.83
5.50
8.00
8.50
4.33
0.83
3.17
3.17
1.67
2.50
0.17

0.50
0.00
1.33
1.00
0.50
0.67
0.17
0.50
0.00
0.50
0.17
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Shtojca 2: Stacionet pozitive dhe negative në çdo dy mujor në sektorin Virua-Andon Poçi.
Stacionet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Tetor-Nëntor
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Dhjetor-Janar
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Shkurt-Mars
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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Prill-Maj
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Qershor-Korrik
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

Gusht-Shtator
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
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Stacionet
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Tetor-Nëntor
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Dhjetor-Janar
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

Shkurt-Mars
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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Prill-Maj
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

Qershor-Korrik
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

Gusht-Shtator
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
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Shtojca 3: Vlerat e FN% dhe FR% të llojeve të presë në dietën e lundërzës në sektorin Virua-Andon Poçi për çdo dy mujor.

Peshqit
Cyprinidae
Cobitidae
Anguillidae
Salmonidae
Amfibët
Ranidae
Bufonidae
Salamandridae
Zvarranikët/Colubridae
Gaforret
Insektet
Molusqet
Shpendët/Passeriformes
Gjitarët
Mycrotus thomasi
Talpa stankovici

Tetor '10-Nëntor '10
FN%
FR%
100.00% 81.70%
100.00% 71.43%
1.35%
0.45%
29.73%
9.82%
0.00%
0.00%
10.81%
3.57%
10.81%
3.57%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
9.46%
3.13%
29.73%
9.82%
4.05%
1.34%
1.35%
0.45%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

Dhjetor '10-Janar '11
FN%
FR%
100.00% 93.17%
100.00% 92.75%
0.00%
0.00%
1.22%
0.41%
0.00%
0.00%
14.02%
4.76%
14.02%
4.76%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
1.83%
0.62%
2.44%
0.83%
0.61%
0.21%
0.61%
0.21%
0.61%
0.21%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

Shkurt '11-Mars '11
FN%
FR%
100.00% 82.29%
100.00% 80.21%
3.18%
1.30%
1.91%
0.78%
0.00%
0.00%
24.84% 10.42%
22.29%
9.11%
3.18%
1.30%
0.00%
0.00%
8.28%
3.39%
6.37%
2.60%
0.64%
0.26%
0.64%
0.26%
1.91%
0.78%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
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Prill '11-Maj '11
FN%
FR%
100.00% 74.66%
100.00% 70.44%
1.34%
0.51%
9.82%
3.72%
0.00%
0.00%
40.18% 17.57%
40.18% 17.57%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
9.38%
3.55%
6.25%
2.36%
2.68%
1.01%
0.89%
0.34%
0.45%
0.17%
0.89%
0.34%
0.89%
0.34%
0.00%
0.00%

Qershor '11-Korrik '11
FN%
FR%
100.00%
78.46%
100.00%
74.31%
0.00%
0.00%
10.45%
4.15%
0.00%
0.00%
34.33%
13.83%
34.33%
13.83%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
14.93%
5.93%
2.49%
0.99%
1.49%
0.59%
0.50%
0.20%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

Gusht '11-Shtator '11
FN%
FR%
100.00% 83.55%
100.00% 77.92%
3.18%
1.08%
13.38%
4.55%
0.00%
0.00%
34.39% 12.77%
33.12% 12.34%
1.27%
0.43%
0.00%
0.00%
4.46%
1.52%
3.82%
1.30%
1.91%
0.65%
0.64%
0.22%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

Mesatare Vjetore
FN%
FR%
100.00% 82.01%
100.00% 78.05%
1.43%
0.53%
9.31%
3.43%
0.00%
0.00%
28.97% 11.47%
28.35% 11.20%
0.72%
0.26%
0.00%
0.00%
8.29%
3.06%
6.24%
2.30%
1.74%
0.64%
0.72%
0.26%
0.51%
0.19%
0.20%
0.08%
0.20%
0.08%
0.00%
0.00%
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Shtojca 4: Grafiku i intensitetit të shënimit në dy mujorin Tetor '10-Nëntor '10 për çdo stacion në sektorin Virua-Andon Poçi.
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Shtojca 5: Grafiku i intensitetit të shënimit në dy mujorin Dhjetor '10-Janar '11 për çdo stacion në sektorin Virua-Andon Poçi.
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Shtojca 6: Grafiku i intensitetit të shënimit në dy mujorin Shkurt '11-Mars '11 për çdo stacion në sektorin Virua-Andon Poçi.
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Shtojca 7: Grafiku i intensitetit të shënimit në dy mujorin Prill '11-Maj '11 për çdo stacion në sektorin Virua-Andon Poçi.
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Shtojca 8: Grafiku i intensitetit të shënimit në dy mujorin Qershor '11-Korrik '11 për çdo stacion në sektorin Virua-Andon Poçi.
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Shtojca 9: Grafiku i intensitetit të shënimit në dy mujorin Gusht '11-Shtator '11 për çdo stacion në sektorin Virua-Andon Poçi.
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PËRMBLEDHJE
Ky studim i realizuar gjatë periudhës 2009-2012 ka si qëllim thellimin në bio-ekologjinë e lundërzës në
luginën e Drinos, nëpërmjet (i) vlerësimit të kërkesave të saj për habitat dhe faktorëve që përcaktojnë
praninë dhe përhapjen e saj, (ii) analizimit të strategjisë së saj ushqimore dhe përbërjes së dietës në
varësi të faktorëve mjedisorë abiotikë dhe biotikë, si dhe (iii) përcaktimit të strategjisë së saj
riprodhuese dhe periudhës së riprodhimit. Përhapja e lundërzës në luginën e Drinos rezulton e
përhershme dhe e vazhdueshme gjatë stinës me prurje maksimale, ndërsa gjatë stinës me prurje
minimale ajo lokalizohet në zonat me rregjim ujor të përhershëm. Tributarët e Drinos dhe rezervuarët e
studiuar kanë një rëndësi të madhe për lundërzën, sidomos gjatë përmbytjeve dhe para fillimit të krizës
hidrike, duke i siguruar lundërzës mbrojtje dhe burim të sigurtë ushqimor. Krahas nivelit dhe regjimit
të ujrave, prania dhe aktiviteti i lundërzës ndikohet edhe nga faktorë të tjerë, si mbulesa e bimësisë,
largësia nga qendrat e banuara, shqetësimi nga aktiviteti njerëzor dhe gjitarët e tjerë mishngrënës
(baldosa, dhelpra, qeni). Kombinimi i këtyre faktorëve mjedisorë bën që përhapja dhe aktiviteti i
lundërzës përgjatë luginës së Drinos të mos jetë i njëjtë. Sektori Virua-Andon Poçi rezulton si sektori
me aktivitetin më të lartë të lundërzës. Dieta e saj karakterizohet nga një larmi llojesh-pre. Në 2028
kampione feçesh të analizuara, peshqit përbëjnë kategorinë kryesore të dietës (FR% = 81.62%), ndërsa
grupet e tjera janë pre alternative (amfibët FR% = 11.55%, zvarranikët FR% = 3.51%, gaforret FR% =
2.20%, molusqet FR% = 0.39%, insektet FR% = 0.46%, shpendët FR% = 0.16% dhe gjitarët e vegjël
FR% = 0.11%). Dieta e lundërzës gjatë vitit luhatet sinjifikativisht në varësi të prurjeve të ujërave,
pranisë dhe prekshmërisë së llojeve-pre, gjë që mbështet strategjinë e saj oportuniste ushqimore. U
identifikua vetëm një sezon riprodhimi i lundërzës në luginën e Drinos (Prill-Maj), i kushtëzuar ky nga
kombinimi i faktorëve mjedisorë abiotikë dhe biotikë në lumin Drino, si një lum mesdhetar me karakter
të fortë stinor. Rezultatet e studimit tregojnë se aktiviteti biologjik i lundërzës në luginën e Drinos
ndikohet dhe pasqyron karakteristikat mjedisore të lumenjve mesdhetarë.
Fjalë kyçe: lundërza, Drino, përhapje, intensitet shënimi, preferencë për habitat, dietë, riprodhim.

ABSTRACT
The study on the bio-ecology of the Eurasian otter (Lutra lutra) in the Drinos river valley conducted
during 2009-2012 aimed at: (i) assessment of the otter's habitat requirement and preferences, based on
the ecological factors that determine otter's habitat quality and distribution, (ii) analysis of the otter's
feeding strategy and diet composition in relation to abiotic and biotic factors , and (iii) finding out the
otter's reproduction strategy and breeding season in the Drinos river valley. Otter's distribution in the
Drinos valley resulted permanent and continued during the maximum river flow season, while during
the minimum river flow season the otter's distribution range was reduced and concentrated in river
sections with permanent river flow. Tributaries and water reservoirs of the Drinos river valleyplay a
critical role to otters activity, especially during flooding and the beginning of the hydric stress in the
Drinos river valley, offering secured shelter and food sources to otters. Besides the water level and
river flow regime, the presence and activity of otters in the study area is greatly influenced by other
ecological factors, such as vegetation coverage, distance from human settlements, disturbance from
human activity and predation from other carnivores (badger, red fox and dogs). Combined effect of the
ecological factors makes the otter distribution and activity not equal along the entire Drinos valley. The
highest otters' activity was recorded along the river sector "Virua-Andon Poçi". The otter's diet in the
Drinos river valley is characterised by a wide range of food preys. In 2028 spraints collected and
analysed, fish represented the main bulb of food prey (Frequency Relative (FR%) = 81.62%),
whileother food prey items were only an alternative food source (Amphibians FR% = 11.55%,
Reptiles FR% = 3.51%, Crustaceans FR% = 2.20%, Gastropods FR% = 0.39%, Aquatic Insects FR% =
0.46%, Birds FR% = 0.16% and Small Mammals FR% = 0.11%). Seasonally, the diet of otters
significantly fluctuated in relation to water regime, availability and vulnerability of the prey species,
indicating and supporting the opportunistic feeding behaviour of otters. Yearly, only one breeding
season was identified for otters along the Drinos river valley (April-May), due to the combination of
various abiotic and biotic factors of the Drinos river, as a typical Mediterranean river of strong seasonal
characteristics. Results indicate that otters' biology and ecology in the Drinos river valley is greatly
influenced by the environmental characteristics of the Mediterranean rivers.
Keywords: otter, Drino, distribution, marking activity, habitat preference, diet, reproduction.
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PËRMBLEDHJE
Ky studim i realizuar gjatë periudhës 2009-2012 ka si qëllim thellimin në bio-ekologjinë e lundërzës në luginën e
Drinos, nëpërmjet (i) vlerësimit të kërkesave të saj për habitat dhe faktorëve që përcaktojnë praninë dhe përhapjen e
saj, (ii) analizimit të strategjisë së saj ushqimore dhe përbërjes së ditetës në varësi të faktorëve mjedisorë abiotikë dhe
biotikë, si dhe (iii) përcaktimit të strategjisë së saj riprodhuese dhe periudhës së riprodhimit. Përhapja e lundërzës në
luginën e Drinos rezulton e përhershme dhe e vazhdueshme gjatë stinës me prurje maksimale, ndërsa gjatë stinës me
prurje minimale ajo lokalizohet në zonat me rregjim ujor të përhershëm. Tributarët e Drinos dhe rezervuarët e studiuar
kanë një rëndësi të madhe për lundërzën, sidomos gjatë përmbytjeve dhe para fillimit të krizës hidrike, duke i siguruar
lundërzës mbrojtje dhe burim të sigurtë ushqimor. Krahas nivelit dhe regjimit të ujrave, prania dhe aktiviteti i
lundërzës ndikohet edhe nga faktorë të tjerë, si mbulesa e bimësisë, largësia nga qendrat e banuara, shqetësimi nga
aktiviteti njerëzor dhe gjitarët e tjerë mishngrënës (baldosa, dhelpra, qeni). Kombinimi i këtyre faktorëve mjedisorë
bën që përhapja dhe aktiviteti i lundërzës përgjatë luginës së Drinos të mos jetë i njëjtë. Sektori Virua-Andon Poçi
rezulton si sektori me aktivitetin më të lartë të lundërzës. Dieta e saj karakterizohet nga një larmi llojesh-pre. Në 2028
kampione feçesh të analizuara, peshqit përbëjnë kategorinë kryesore të dietës (FR% = 81.62%), ndërsa grupet e tjera
janë pre alternative (amfibët FR% = 11.55%, zvarranikët FR% = 3.51%, gaforret FR% = 2.20%, molusqet FR% =
0.39%, insektet FR% = 0.46%, shpendët FR% = 0.16% dhe gjitarët e vegjël FR% = 0.11%). Dieta e lundërzës gjatë
vitit luhatet sinjifikativisht në varësi të prurjeve të ujërave, pranisë dhe prekshmërisë të llojeve-pre, gjë që mbështet
strategjinë e saj oportuniste ushqimore. U identifikua vetëm një sezon riprodhimi i lundërzës në luginën e Drinos
(Prill-Maj), i kushtëzuar ky nga kombinimi i faktorëve mjedisorë abiotikë dhe biotikë në lumin Drino, si një lum
mesdhetar me karakter të fortë stinor. Rezultatet e studimit tregojnë se aktiviteti biologjik i lundërzës në luginën e
Drinos ndikohet dhe pasqyron karakteristikat mjedisore të lumenjve mesdhetarë.
Fjalë kyçe: lundërza, Drino, përhapje, intensitet shënimi, preferencë për habitat, dietë, riprodhim.

ABSTRACT
The study on the bio-ecology of the Eurasian otter (Lutra lutra) in the Drinos river valley conducted during 2009-2012
aimed at: (i) assessment of the otter's habitat requirement and preferences, based on the ecological factors that
determine otter's habitat quality and distribution, (ii) analysis of the otter's feeding strategy and diet composition in
relation to abiotic and biotic factors , and (iii) finding out the otter's reproduction strategy and breeding season in the
Drinos river valley. Otter's distribution in the Drinos valley resulted permanent and continued during the maximum
river flow season, while during the minimum river flow season the otter's distribution range was reduced and
concentrated in river sections with permanent river flow. Tributaries and water reservoirs of the Drinos river
valleyplay a critical role to otters activity, especially during flooding and the beginning of the hydric stress in the
Drinos river valley, offering secured shelter and food sources to otters. Besides the water level and river flow regime,
the presence and activity of otters in the study area is greatly influenced by other ecological factors, such as vegetation
coverage, distance from human settlements, disturbance from human activity and predation from other carnivores
(badger, red fox and dogs). Combined effect of the ecological factors makes the otter distribution and activity not
equal along the entire Drinos valley. The highest otters' activity was recorded along the river sector "Virua-Andon
Poçi". The otter's diet in the Drinos river valley is characterised by a wide range of food preys. In 2028 spraints
collected and analysed, fish represented the main bulb of food prey (Frequency Relative (FR%) = 81.62%), whileother
food prey items were only an alternative food source (Amphibians FR% = 11.55%, Reptiles FR% = 3.51%,
Crustaceans FR% = 2.20%, Gastropods FR% = 0.39%, Aquatic Insects FR% = 0.46%, Birds FR% = 0.16% and Small
Mammals FR% = 0.11%). Seasonally, the diet of otters significantly fluctuated in relation to water regime, availability
and vulnerability of the prey species, indicating and supporting the opportunistic feeding behaviour of otters. Yearly,
only one breeding season was identified for otters along the Drinos river valley (April-May), due to the combination
of various abiotic and biotic factors of the Drinos river, as a typical Mediterranean river of strong seasonal
characteristics. Results indicate that otters' biology and ecology in the Drinos river valley is greatly influenced by the
environmental characteristics of the Mediterranean rivers.
Keyword: otter, Drino, distribution, marking activity, habitat preference, diet, reproduction.

