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Bashkimi Europian

UNECE
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Organizata Botërore e Shëndetësisë

MSH

Ministria e Shëndetësisë
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Sistemi Madhor i Bazuar-në-Sëmundje i Survejancës
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Drejtoria e Shëndetit Publik
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Instituti i Gjeoshkencave Energjisë Ujit dhe Mjedisit
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Nevoja Biologjike për Oksigjen
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Nevoja Kimike për Oksigjen
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UNECE

Komisioni Ekonomik i Kombeve te Bashkuara
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Vleresimi Strategjik Mjedisor

Min

Vlera minimale

Max

Vlera maksimale

IPS

Treguesi i Ndjeshmërisë së Ndotjes

E. coli

Escherichia coli

LB

Lactose Broth
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PARATHËNIE

Studimi paraqet një kontribut në aspektin mikrobiologjik nëpërmjet monitorimit të
vazhdueshëm të ujërave të lumit Ishëm dhe degëve të tij si Zeza dhe Gjola, dhe në aspektin
ekologjik përmes përcaktimit të ndikimeve antropogjene në pellgun ujëmbajtës të lumit
Ishëm. Lumi i Ishmit formohet nga bashkimi i ujërave të lumit të Tiranës, Lanës, Tërkuzës
dhe degës Zezë, ai grumbullon në këtë mënyrë ndotjet e këtyre trupave ujore, që nëpërmjet
rrjedhjes së tij shkarkohen në detin Adriatik.
Problemi bëhet me i rëndë ne aspektin e rritjes se ndotjes, këto 20 vitet e fundit, me rritjen
e numrit të popullsisë, me rritjen e aktiviteteve të bizneseve të ndryshme, dhe mbi të gjitha
me neglizhimin e ndërtimit të impiantit të trajtimit të ujërave të zeza. Lumi Ishëm është
kthyer në një kolektor të madh natyror, të transportit të ujërave të zeza. Shkarkimet e
lumenjve Tirana dhe Lana në lumin Ishëm, bëjnë që edhe këto ndotje të derdhen direkt në
detin Adriatik. Lumi Ishëm tashmë është kthyer në një kërcënim serioz për shëndetin e
banorëvë të zonave përreth tij. Ndotja masive e lumit që kalon në Tiranë, Durrës, Krujë
dhe Kurbin nuk ka asnjë mundësi që të lejojë përdorimin e ujit të lumit për vaditje apo për
konsum direkt. Ndotja e lartë mikrobike e ujit, jo vetëm që ndikon tek llojet e gjallaseva të
vetë lumit, por edhe në shëndetin e njerëzve që e përdorin ujin e këtij lumi për aktivitete të
tyre të përditshme.
Fermerët që përdorin burimet ujore natyrore për ujitjen e tokave bujqësore, kanë nevojë
për siguri dhe cilësi të mirë të këtyre aseteve që përdorin, në të kundërt kjo përbën rrezik
për ta, produktin bujqësor dhe konsumatorin. Nga ana tjetër të dy lumenjtë Tirana dhe
Ishmi derdhen në zonën turistike të Detit Adriatik; kështu cilësia e ujit ndikon në shëndetin
e pushuesve, pa përmëndur fëmijët e fshatrave përreth që notojnë në lumin Ishëm, ujërat e
të cilit janë më të ndikuarit nga ndotjet organike.
Rëndësia e vlerësimit të cilësisë së ujërave nga këndvështrimi shkencor solli si
domosdoshmëri studimin mikrobiologjik të tyre në lumin Ishëm. Kjo merr vlerë edhe më
tepër duke pasur parasysh ndikimin e cilësisë së ujit në shëndetin e njerëzve. Sipas
studimeve të kryera nivelet e ndotjes janë rritur në mënyrë të konsiderueshme në pellgun
ujëmbledhës të lumit Ishëm (lumi Tirana, Lana dhe Ishmi).
Vlerësimi i riskut mjedisor është bërë duke krahasuar rezultatet e arritura me standartet
kombëtare dhe ndërkombëtare.
Ligji Nr. 8093, datë 21.03.2006 “Për rezervat ujore” është ligji bazë që rregullon çështjet
e menaxhimit të burimeve ujore në Shqipëri. Për të përafruar Direktivën Europiane të Ujit,
është ngritur Drejtoria e Përgjithshme e Menaxhimit të Ujërave që është dhe organi
kryesor për menaxhimin e burimeve ujore.
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HYRJE

Ujërat e pastra janë burim thelbësor për ekzistencën e njerëzimit, bujqësisë dhe industrisë.
Pa pasur burime ujore të një cilësie të përshtatshme, zhvillimi qëndrueshëm nuk do të ishte
i mundur.
Shqipëria është vend malor me rreth 450 km vijë bregdetare dhe me rezerva të shumta
hidrike, shumë lumenj, burime dhe liqene natyrore . Sipas Stanners et Bourdeau (1995),
Shqipëria renditet ndër vendet e para të Evropës përsa i përket sasisë së ujit për frymë të
popullsisë. Sasia e ujit për frymë/vit arrin mbi 13000 m3; rreth 44% e sasisë së ujërave
buron brenda vendit.
Mbi 152 lumenj rrjedhin nga juglindja drejt veriperëndimit, kryesisht drejt bregdetit
Adriatik (Kabo, 1990-1991). Lumenjtë në rrjedhjet e sipërme kanë karakter malor me
rrjedhje të shpejtë dhe forcë të madhe erozive, kurse në rrjedhjet e poshtme kanë karakter
fushor. Lumenjtë rrjedhin në drejtime të ndryshme dhe derdhen në dy detet: në detin
Adriatik dhe në Jon. Ata janë të rrëmbyeshëm, gërryes në pjesën lindore dhe përgjithësisht
formojnë shtrat të gjerë dhe të lakuar në Ultësirën Bregdetare Perëndimore. Ujërat e
lumenjve përdoren kryesisht për peshkim, vaditje në bujqësi dhe për prodhim energjie
(Drini, Mati, Bistrica). Shumë nga këta lumenj, si Mati, Drini, Kiri etj. ushqejnë burime
nëntokësore dhe shërbejnë përveç të tjerave edhe si origjinë e ujërave sipërfaqësore, që
përdoren për ujë të pijshëm (Floqi, 2007).
Me zhvillimin dhe rritjen e popullsisë, rritet edhe kërkesa për ujë të një cilësie të mirë, për
higjienën vetijake, turizëm, vaditje në bujqësi, përdorim në blegtori, energjetikë, për ftohje
në termoenergjetikë dhe industri, si dhe për peshkim, akuakulturë, lundrim etj. Këto
aktivitete, drejtpërdrejt ose tërthorazi, ndikojnë në cilësinë e ujërave. Ndotja e ujërave dhe
keq përdorimi i burimeve ujore përbëjnë rrezik për zhvillimin në përgjithësi. Është arritur
në përfundimin se uji i cilësisë së mirë, është pa dyshim kritik për zhvillimin e
qëndrueshëm socio-ekonomik (Rosenberg, 1998).
Gati të gjithë lumenjtë, liqenet dhe zonat bregdetare shërbejnë si vende shkarkimi për
mbeturinat urbane dhe industriale të lëngëta dhe në disa raste edhe të ngurta (UNEP, 2000).
Si rrjedhojë, gati të gjitha mjediset ujore janë pak ose shumë të kërcënuara. Më e dukshme
kjo është në Ultësirën Perëndimore Adriatike, e cila është zona më e populluar e vendit
(INSTAT, 2014).
Në studimin e lumenjve të Ultësirës Përëndimore Bregdetare gjatë periudhës maj 2002mars 2004, në lumenjtë e Tiranës, Lanës, Ishmit dhe Gjanicës, nga lëndët ushqyese,
veçanërisht nitritet dhe amoniumi tejkalonin shpesh kufijtë detyruese të Standardit 44 të
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BE-së (2006) për cilësinë e ujërave sipërfaqësore për të siguruar mbijetesën e peshqëve
(Miho A 2012).
Cilësia e ujërave është e lidhur me karakteristikat fiziko-kimike dhe mikrobiologjike të tij.
Vlerësimi i parametrave fiziko-kimik dhe mikrobiologjik i ujërave të lumenjve dhe
liqeneve kanë qënë objekt studimi edhe i shumë shkencëtarë të huaj si p.sh. (Bezuidehot et
al., 2002; Servais. 2005; Dere et al., 2006; Kirschner. et al. 2009; Hacioglu. N., 2009;
Purnell. 2011 etj). Direktiva e Kuadrit Ujor 2000/60/EC e Parlamentit Europian parashtron
tek shtetet anëtare të Bashkimit Europian arritjen e statusit të mirë sasior dhe cilësor të të
gjithë tërësisë ujore (duke përfshirë ujërat detare deri në 0.5 km kilometra nga bregu) deri
në vitin 2015 (WFD, 2000).
Vlerësimi i impaktit antropogjen në këtë pellg u bë duke kryer monitorimin dhe analizat
mikrobiologjike për përcaktimin e ndotësve kryesorë dhe origjinën e tyre.
Ndotja e ujërave, është një kërcënim si për vetë ekosistemin ashtu dhe për shëndetin e
njerëzve. Ky është një problem me rëndësi dhe shfaq interes të madh për zgjidhje
veçanërisht për vendet në zhvillim, ku praktikat e administrimit të mjedisit nuk mund të
sigurojnë përshtatje me zhvillimin ekonomik (Agusto & Bamigbola, 2007).
Shtimi i aktivitetit njerëzor gjatë dekadës së fundit dhe nevoja e evidentimit të cilësisë së
ujërave nga këndvështrimi shkencor solli si domosdoshmëri studimin mikrobiologjik të
cilësisë së ujërave të basenit ujëmbledhës të lumit Ishëm dhe degëve të tij duke pasur
parasysh edhe ndikimin e cilësisë së ujit në shëndetin e njerëzve.
Studime të tjera të realizuara nga autorë të tjerë për pellgun e Ishmit mund të citojmë:
(Miho. A 2012) Lumenjtë e jetës: (Vake. A 2014) Aspekte hidrokimike të pellgut
ujëmbajtës Tiranë-Ishëm: (Keçi. E 2014) Vlerësimi sistematiko ekologjik i përbërjes së
makrozoobentosit në lumenjtë Erzen e Ishëm dhe basenet e tyre ujëmbledhëse si dhe
përcaktimi biologjik i cilësisë së ujërave të këtyre lumenjve bazuar në përdorimin e
makroinvertebrorëve bentikë si bioindikatorë: (Bode. A 2012) etj. Impakti ambjental i
faktorëve antropogjenë në pellgun ujëmbajtës të Tiranës.
Monitorimi biologjik është në tjetër metodë e dobishme për identifikimin e ndikimeve
antropologjike mbi komunitetin ujor. Biota rezidente (p.sh. makroinvertebrorët bentikë,
peshqit) në trupat ujorë janë monitoruesit natyrorë të cilësisë mjedisore dhe nxjerrin në pah
efektet e ndotjes episodike e kumulative dhe ndryshimet e habitatit (Barbour et al. 1999,
Barbour et al. 1995).
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RËNDËSIA DHE QËLLIMI I STUDIMIT
Ndotja dhe keqpërdorimi i burimeve natyrore të përtëritshme, konsiderohet një problem
kryesor si rezultat i ndryshimeve globale. Në veçanti, lumenjtë e vendeve në zhvillim
vuajnë nga degradimi i madh i cilësisë së ujit. Trupat ujore rrisin presionin për shkak të
rritjes së numrit të popullsisë, zhvillimit ekonomik dhe shfaqjes në rritje të aktivitetit
antropogjen në pellgjet e lumenjve, veçanërisht në zonat e rrethinave urbane dhe rurale.
Ujërat sipërfaqësorë mbledhin sasi gjithmonë e më të shumta të ujërave të ndotura dhe të
patrajtuara nga zonat e banuara, zona këto me kapacitet të tepruar për t‘u përshtatur me një
ngarkesë të tillë, nga veprimtaritë e industrisë, nga prodhimi intensiv i bagëtive, si dhe nga
prodhimi bujqësor. Cilësia e ujërave, që rezulton e keqe, është një kërcënim si për vetë
ekosistemin ashtu dhe për shëndetin e njerëzve.
Monitorimi dhe vlerësimi i cilësisë së ujërave sipërfaqësor, kontrolli i shkallës së ndotjes
dhe përcaktimi i ndotësve kryesorë që shkarkohen në to merr një rëndësi të veçantë për
njohjen e gjendjes dhe marrjen e masave për mbrojtjen ose rehabilitimin e mjediseve ujore.
Gjatë dy dekadave të fundit lumi Ishëm ka qënë nën ndikimin e vazhdueshëm të
veprimtarive të pakontrolluara antropogjene dhe natyrore, të cilat kanë dëmtuar
ekosistemin e këtij pellgu ujëmbledhës.
Qëllimi i këtij studimi është vlerësimi i ndotjes mikrobiologjike të ujërave të lumit Ishëm
dhe degëve të tij Zeza e Gjola me anë të përcaktimit të indikatorëve të ndotjes fekale në
ujë, ndikimi në mjedis dhe shëndetin publik.

Objektivat kryesore të këtij studimi janë:
 Vlerësimi i cilësisë së ujërave sipërfaqësore lumit Ishëm dhe degëve të tij Zeza e
Gjola bazuar në analizat fiziko-kimike e mikrobiologjike dhe klasifikimi i cilësisë
së ujërave sipas BE dhe UNECE.
 Përvetësimi i metodikave tradicionale dhe moderne për përcaktimin e
mikroorganizmave në lumenj sipas standarteve europiane.
 Vlerësimi i gjendjes ekologjike të ujërave sipërfaqësore të lumit Ishëm dhe degëve
të tij Gjola dhe Zeza si dhe ndikimi antropogjen.
 Vlerësimi i ndikimit të përdorimit të ujërave të pellgut ujëmbledhës të Ishmit në
shëndetin e popullatës që banon rreth e rrotull stacioneve të kampionimit përmes
intervistimeve

xvi

Dibra H. (2017): Ndotja mikrobike e ujërave të Fushë-Krujës, ndikimi në mjedis dhe shëndetin publik

Kapitulli 1
PJESA TEORIKE
TË DHËNA TË PËRGJITHSHME
Hidrosfera (greqisht hydro-ujë) përfshin gjithë masën e ujit që gjendet në planet. Hidrosfera
e Tokës përfshin: oqeane, dete, liqene, lumenj, ujin nëntokësor, shiun, akullin. Pothuajse ¾
e planetit janë të mbuluara nga uji ku vetëm 3% e tij është ujë i ëmbël. Në planetin tonë, uji
është në lëvizje të vazhdueshme e qarkulluese natyrore duke përfshirë avullimin, reshjet
dhe derdhjen në det (Gleick, 2000).
Ujërat ndahen në: ujëra nëntokësore dhe ujëra sipërfaqesore. Në ujërat nëntokësore bëjnë
pjesë burimet, puset dhe krojet, kurse në ujërat sipërfaqësore bëjnë pjesë lumenjtë, liqenet,
detet dhe oqeanet. Përbërja e ujërave varet nga faktorë natyralë gjeologjikë, topografikë,
hidrologjikë dhe biologjikë në basenet kulluese. Ndërhyrjet njerëzore janë gjithashtu të
ndjeshme në cilësinë e ujërave (Kabo 1991; Çullaj 2005).

1.1 LUMENJTË SI PJESË E RËNDËSISHME E UJËRAVE MBITOKËSORE
Lumi është një rrymë uji e vazhdueshme, që lëviz nëpër një shtrat të përpunuar drejt
pjerresisë. Lumi së bashku me degët e tij përbën sistemin lumor. Tek çdo lumë dallojmë
burimin, shtratin dhe grykëderdhjen.
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Figura 1.1 Harta e lumenjve të Shqipërisë që derdhen në detin Adriatik dhe Jon
(google)
Shqipëria ka një rrjet të dendur hidrografik dhe pasuri të mëdha ujore që përbëhet nga 11
lumenj kryesorë të cilët, së bashku me përrenjtë e mëdhenj dhe degët arrijnë në 152. Ata
rrjedhin nga juglindja drejt veriperëndimit, kryesisht drejt bregdetit Adriatik (Kabo, 19901991). Ata janë të rrëmbyeshëm, gërryes në pjesën lindore dhe përgjithësisht formojnë
shtrat të gjerë dhe të lakuar në Ultësirën Bregdetare Perëndimore. Pavarësisht nga
bonifikimi për qëllime bujqësore, ekzistojnë ende rreth 15.000 ha sipërfaqe lagunore
bregdetare, që shërbejnë si strehë për mbrojtjen, ushqimin riprodhimin e shumë
organizmave (peshqve, moluskëve, shpendëve ujorë etj.) me rëndësi ekologjike dhe
ekonomike (Peja et al., 1995).
Të gjithë lumenjtë e Shqipërisë, me përjashtim të lumit të Vermoshit e kanë drejtimin e
rrjedhjes nga lindja në perëndim dhe derdhen kryesisht në detin Adriatik dhe disa në detin
Jon. Këto resurse e bëjnë Shqipërinë një vend të pasur në rezervat ujore dhe potenciali
hidroenergjitik që mund të shfrytëzohet të ketë vlera të rëndësishme për zhvillimin e
vendit. (Qiriazi 2004; Kabo 1991)
Një ndër lumenjtë më të rëndësishëm që ka derdhje ne detin Adriatik është Ishmi. Ky lumë
mbaron në detin Adriatik me një gjuhë të gjatë të drejtuar nga verilindja dhe formohet nga
bashkimi i lumit të Tiranës, Lanës, Zezës, Tërkuzës dhe Gjolës. Shumë kohë më parë
Tirana dhe Zeza ndyshuan drejtimin jugperëndim që e kanë në rrjedhjen malore të tyre pasi
çanin kurrizin kodrinor në perëndim të fushës, i pari në Yzberisht dhe i dyti pranë Vorës
derdheshin në Erzen. Si rezultat i fundosjes që pësoi fusha ata morën drejtimin
veriperëndim që kanë edhe sot (Qiriazi 2004).

1.2 TË DHËNA TË PËRGJITHSHME PËR LUMIN ISHËM DHE DEGËT E TIJ
1.2.1 Hidrologjia
Lumi Ishëm rrjedh përmes Shqipërisë Qendrore dhe formohet nga Lumi i Tiranës, Lanës
dhe përroi i Tërkuzës. Para se të bashkohet me ujërat e Tërkuzës, lumi i Tiranës, i cili është
dega kryesore e lumit të Ishmit dhe njëkohësisht dega e tij më e gjatë, merr dhe ujërat e
Lanës. Lumi Gjolë pasi merr ujërat që vijnë nga Tirana bashkohet me lumin Zezë në
fshatin Bilaj duke formuar lumin Ishëm. Këto tre degë të lumit Ishëm, ruajnë karakteristikat
e përrenjve malorë. Delta e lumit Ishëm ndodhet në Kepin e Rodonit.(Pano N 2008).
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Figura 1.2 Pamje satelitore e pellgut të lumit Ishëm

Prurja maksimale është 1980 m3/sek. Sasia kryesore e lëndëve të ngurta që transportohen
në det është 2 milionë tonë/vit. Ishmi ushqehet kryesisht nga ujëra sipërfaqësorë me
mineralizim relativisht të lartë prej 461 mg/l (Pano N. 2008). Në pjesën veriore lumi Ishëm
ndërpret tërthorazi pellgun ujëmbajtës kuaternar duke paraqitur njëkohesisht mbylljen ose
konturin verior të tij.
Karakteristikat kryesore hidrografike të pellgut të lumit Ishëm janë: gjatësia L = 74km,
lartësia mesatare Hm=357m, sipërfaqja F=673km2, gjerësia B= 0.9km (Kabo M., etj,1990;
Pano N. 2008). Ishmi ushqehet kryesisht nga ujëra sipërfaqësore me mineralizim relativisht
të lartë prej 461 mg/l. Ujërat e lumit Ishëm përdoren për vaditje dhe peshkim (Bode A
2012). Kontributi në bregdetin Adriatik nga ujërat e lumit Ishëm për lëndët e ngurta pezull
është 55966 ton në vit (Miho A. 2012).
Ura e Rinasit është segmenti ujor që përfaqëson bashkimin e ujërave të lumit të Tiranës, të
Lanës dhe të përroit të Limuthit. Lumi i Ishmit duke qenë edhe bashkim i ujërave të lumit
të Tiranës dhe Lanës përfaqëson në këtë mënyrë ndotjet e të dy trupave ujore, që nëpërmjet
rrjedhjes së ujit shkarkohen në det. Sipas Cullaj 2005, Lumi i Tiranës, Lanës dhe Ishmit
janë shumë të ndotura.
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Tabela 1.1 Tregues të parametrave të lumit Ishëm (Kabo,1990)
Lumi

Gjatësia Gjerësia Sipërfaqja Prurja
km

km

km2

m3/ s

Prurja
max

Mineralizimi Sasia e
ngurtë
mg/l

m3/ s
Ishmi

74

0.9

673

20.9

1980

461

2milion
ton

1.2.2 Klima e Pellgut të Ishmit
Sipas ndarjes klimatike të Shqipërisë kjo zonë bën pjesë në nënzonën mesdhetare fushore
qendrore dhe në nënzonën mesdhetare kodrinore qendrore. Pozicioni gjeografik si dhe
afërsia me detin, ndikojnë dukshën në kushtet klimatike. Kjo zonë me karakterin e theksuar
luginor, me drejtim Veriperëndim- Juglindje i nënshtrohet aktivisht ndikimit të Detit
Adriatik (Mici A., Borici M. etj, 1975).
Rreshjet. Në pellgun e lumit Ishëm bie 24% deri 36% e rreshjeve vjetore. Muajt me më
shumë reshje janë nëntori dhe dhjetori, gjatë të cilave bien përkatësisht 9%-13% dhe 1213% e sasisë vjetore të reshjeve. Periudha e lagët e vitit (tetor-maj) përfshin 80%-82% të
reshjeve vjetore, ndërsa në periudhën e thatë (qershor-shtator) bie përkatësisht 18-20% e
sasisë vjetore të reshjeve. (Buletini Hidrometeorologjik, 1964-1993)
Temperatura e ujit luhatet nga 6.12°C në janar deri në 24.7°C në gusht. Muajt më të
ftohtë të vitit janë janari dhe shkurti. Në këto muaj temperatura mesatare e ajrit arrin vlerat
nga 1.2 °C deri 7.0°C. Si muaj më të ngrohtë të vitit paraqiten korriku dhe gushti, ku
temperatura mesatare mujore arrin shifrat nga 20.0°C deri 24.5°C. Lagështia relative e ajrit
ndryshon si vlerë mesatare shumëvjeçare nga 59% deri 78%.
Rrezatimi diellor. Sipas të dhënave meteorologjike të të marra nga stacioni i Kamzës
rezulton se sasia vjetore e rrezatimit të përgjithshëm diellor arrin vlerën 1484.8 kwh/ m2.
Vlera më e lartë arrin në muajin korrik me 211.6 kwh/ m2 dhe vlera më e ulët në muajin
dhjetor me 49.2 kwh/ m2 .

1.2.3 Tipet e habitateve të lumit Ishëm
Dallohen dy tipe habitatesh: habitate ngushtësisht ujorë/akuatik, që jetojnë në shtratin
lumor dhe habitate të bregut/riparian lumor që rriten përgjatë brigjeve lumore. Shumica e
florës ujore përbëhet nga bimë të larta, të cilat qëndrojnë në mjedise me lagështirë dhe
ndonjëherë edhe tërësisht të zhytura, ndonëse përkohësisht. Bimët ujore varen nga mjedisi
lumor dhe egzistenca e tyre influencohet nga shumë faktorë, të tillë si periudha e zhytjes,
niveli i akuiferit, forca e rrymës, përbërja e shtratit lumor dhe transparenca e ujit. Disa bimë
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janë tërësisht të zhytura, ndërsa të tjera kanë të zhytura vetëm rrënjët në shtratin lumor dhe
zhyten në varësi të thellësisë së ujit (Mullaj et al; 2007). Në ujërat e Ishmit ka shumë alga,
disa nga të cilat janë mikroskopike, Diatometë dhe Chyanophyceae,shtrati ujor dominohet
nga lloje të ndryshme algash, gjithashtu dhe nga shoqërime bimore të shtratit ujor të
dominuara nga Chara sp. dhe bimë më të larta të dominuara nga kallamishtet (Phragmites
australis), dhe xunkthet (Typha) (Mullaj et al; 2007).
Vegjetacioni riparian/bregor përfshin shkurret dhe llojet arboreal (shelgjishtet, plepat,
vërrite, etj.), të cilët janë gjendur në zona midis bimëve ujore dhe llojeve të tjera ujore larg
nga lumi. Vegjetacioni i brigjeve të lumenjve (vegjetacioni riparian) ku nuk ka ndërhyrje të
faktorit antropogjen, përfaqëson një nga tipet e vegjetacionit më të pasura nga pikpamja
floristike. Ky tip vegjetacioni përfaqësohet nga specie të tilla si Platanus orientalis, A.
glutinosa, të pasura me një bimësi barishtore, të ndjekur nga seria e dominancës së
shkurreve të gjinisë Salix, graminaceve të tipit Phragmites australis, Typha angustifolia
dhe T. latifolia, si dhe llojeve amfibe dhe ujore në cekëtirat e lumenjve (Mullaj et al; 2007).
Në rajonet ku ujërat kanë një rrjedhje më të shpejtë dhe ku substrati ka karakter zallishtor
vihet re një dominancë e shoqërimeve me Platanus orientalis, ndërsa në ujra me rrjedhje
më të qetë dhe ku substrati është i tipit lymor marrin përparësi apo dominojnë shoqërimet
me Alnus glutinos, Salix alba, etj. (Mullaj et al; 2007). Në vendet me rrjedhje të
ngadalshme, në xhepa apo vende, që përmbyten kohë pas kohe apo të ashtuquajtura ligatina
shoqërimi më kryesor është ai me kallamishten (Phragmites australis). Ne këtë shoqërim
llojet shoqëruese me vlera të larta të sasisë e mbulesës përfaqësohen nga: Typha
angustifolia, Lythrum salicaria, Cladium mariscus, Alisma plantago-aquatica (Mullaj et al;
2007). Ndёrhyrja e faktorit antropogjen, ndotjet dhe hedhja e mbeturinave, e kanë dëmtuar
mjaft këtë florë e bimësi me vlera të larta ekologjike (Mullaj et al; 2007). Roli, që luan ky
lloj vegjetacioni është thelbësor për balancën e lumit: zona e vegjetacionit riparian
funksionon si filtër dhe luan një rol kyҫ në pastrimin e ujit. Nëpërmjet rrënjëve të tyre
bimët ujore janë në gjendje të përthithin materialet ndotës inorganikë të tilla si, fosfatet,
nitratet dhe fertilizuesit e përdorur në bujqësi. Rrënjët e këtyre bimëve luajnë një tjetër
funksion të rëndësishëm: ato mbrojnë brigjet lumore nga erosioni i shkaktuar nga rrjedhja e
ujit (Mullaj et al; 2007). Vegjetacioni i gjetur përgjatë korsive lumore, shpesh i quajtur
―korridori i gjelbër‖, siguron hijen e nevojshme për të ruajtur temperaturën e ujit të
qëndrueshme. Temperatura ujore influencon sasinë e oksigjenit të tretur disponibël, nga i
cili varen format e jetës ujore (Mullaj et al; 2007). Gjithashtu variacioni i vegjetacionit
krijon mundësi strehimi për shumë lloje kafshësh, insektesh, shpendësh, reptilësh amfibësh.
Në ujërat e lumit Ishëm Chladophora nuk është hasur asnjëherë (Çullaj at al, 2005).
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1.2.4 Të dhëna për lumin Zezë
Hidrografia
Lumi i Zezës ka në gjatësi prej 63 km; nga burimi deri ku bashkohet me lumin e Gjolës
prej 29 km. Sipërfaqja e pellgut ujëmbledhës është 239.6 km2 dhe pjerrësinë mesatare të
shtratit 6.0%. Lumi Zezë buron nga pjesët jugore dhe jug-perëndimore të masivit ultrabazik
të Skënderbeut. Gjatë rrjedhjes së tij, ai bashkohet me një serë përrenjsh që derdhen në
shtratin e tij, që nga zona e Qafe Shtames, Kamel, Cullinit, Barkaneshit e Mukjes, duke
kaluar nëpër zonën e Verjonit, Niklës dhe Fushë Krujës e deri sa bashkohet me lumin e
Gjolës në veri perëndim tëFushë Krujës. Kalon në anën lindore të luginës në zonën NikelFushë Krujë dhe bashkohet me lumin Gjola në afërsi të Fushë- Krujës. Prurjet minimale
janë 0.3 m3 /sek, ndërsa prurja maksimale 100-150 m3 /sek. Prurja mesatare shumëvjecare
është 1.81 m3 /sek në stacionin Arrameras (Vake A. 2014).
Lumi i Zezës dallohet për regjim të rrëmbyer. Pjesa e sipërme e tij ka shtrat të thellë e të
ngushtë me pjerrësi 79% duke rënë në 16% dhe në zonën fushore deri në 6 %. Prurjet
maksimale shkarkojnë në det vëllimin kryesor të ujërave të lumit. Njohja e tyre ka rëndesi
të madhe pasi me to lidhen masat hidroteknike që duhen marrë për ndalimin e përmbytjeve,
si ndërtim e projektim kanalesh kulluese, mbrojtja e tokave nga errozioni, etj. Lumi i Zezës
si pjesë e lumit të Ishmit e ka koefiçentin e rrjedhjes 0.68 (68 % e ujit që bie nga reshjet në
pellgun ujëmbledhës hyn në rrjedhje). Ky koefiçient i lartë në kohë rrebeshesh shkakton
prurje të mëdha që zotërojnë energji shkatërruese të lartë (shembulli i Shtatorit 2002). Pjesa
e sipërme e Zezës deri në afërsi të Mullirit ka shtrat të thellë e të ngushtë, ndërsa më poshtë
deri në fshatin Verjon ai formon shtrat të gjerë deri në 190 m ku edhe akumulon materialin
inert që sjell nga pjesët më të sipërme të bazës së errozionit. Pjerrësia e shtratit në këtë
pjesë të lumit zbret duke krijuar kushte të përshtatshme për sedimentim. Më poshtë në një
distancë prej rreth 11 km deri sa bashkohet me lumin e Gjolës, lumi rrjedh qetë nëpër
zonën fushore që përbën dhe rrjedhën e poshtme të tij.
Lumi i Zezës dhe lugina e tij nga rrjedhja e sipërme drejt grykës së Zezës është rezultat i
bashkimit të përrenjve që janë zhvilluar kryesisht në përputhje me strukturat flishore duke
shfrytëzuar shkëmbinjtë me argjilore. Në grykën e Zezës lugina merr pamjen e një kanioni.
Ujërat e lumit Zezë ashtu si dhe ujërat e lumit Ishëm deri në vitet 90 janë përdorur për
vaditje duke ndërtuar në brigjet e këtij lumi shumë motorpompa të fuqishme; deri në vitet
60 janë përdorur dhe për ujë të pijshëm nga njerëzit dhe kafshët.

Klima
Rajoni i Fushë-Krujës përfshihet nga klima mesdhetare fushore-qendrore. Reshjet në këtë
zonë lëkunden nga 920-1200 mm; reshjet e shiut nuk kanë karakter të theksuar të
rrëmbyeshëm dhe bora nuk është e përvitshme. Temperatura mesatare vjetore lekundet nga
15-16°C. Dimri është i butë me ndikim të theksuar detar. Rrjeti hidrografik përfaqësohet
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nga lumi i Zezës që buron nga Cudhi i cili çan masivin karbonatik të Krujës, kalon në
Fushë- Krujë, në veri rrjedh në përroin e Berdharit i cili bashkohet me lumin Zezë në lagjen
Hasan. Lumi Zeza bashkohet më tej me Gjolën për të formuar lumin Ishëm (Pano. N 2008).

1.2.5 Të dhëna për Urën e Rinasit
Ura e Rinasit përfaqëson një zonë ujore të ndotur ku kemi bashkimin dhe përzierjen e
ujërave shumë të ndotura të lumit të Tiranës, Lanës dhe përroit të Limuthit. Lumi ka prurje
të konsiderueshme, me ngjyrë të errët, shpesh herë i turbullt, në sipërfaqen e të cilit shpesh
notojnë mbetje të ndryshme plastike. Veç kësaj duhet të theksojmë praninë e madhe të
mbetjeve të ngurta urbane në brigjet e lumit, të cilat merren nga ujrat e lumit kur ai zgjeron
shtratin e tij në kohë rreshjesh nga prurjet e shumta.
Duhet theksuar se mbetjet e ngurta urbane kanë qenë të pranishme dhe të shumta kudo në
brigjet dhe ujërat sipërfaqësore të studjuara nga ana jonë, të cilat ndikojnë në rritjen e
nivelit të ndotjes.

1.2.6 Të dhëna për lumin Gjolë
Lumi Gjolë është formuar nga reshjet e shirave përgjatë viteve dhe nga shkrirja e
akullnajave e dëborës. Ky lumë gjarpëron ngadalë përgjatë fushës që ka zanafillën në
fshatin Rinas. Këtu bashkohen dy degë dhe formojnë Gjolën. Këto dy degë që formojnë
lumin e Gjolës zbresin nga malet në lindje të Tiranës dhe bashkohen fare pranë aeroportit ―
Nënë Tereza‖ prej nga nis rrjedhën Gjola duke përshkruar fshatrat Rinas, Bilaj, Derven,
Gramëz dhe Mallkuç të rrethit Krujë (Vake A. 2014).
Ka një gjatësi të kufizuar dhe kalon mbi mbulesën argjilore të zhavorreve aluviale por me
shtratin e tij të thellë (12-13 m). prurja maksimale shumëvjeçare e tij është 26 m3 /sek, dhe
ajo minimale është 3.08 m3 /sek në stacionin Ura e Gjolës (Buletin hidrometereologjik,
1950-1992., Vake A. 2014). Më tej lumi Zeza së bashku me lumin Gjola në fshatin Bilaj
formojnë lumin Ishëm. Ky lumë është shumë i ndotur duke qenë se bashkohet dhe me
ujërat e lumit Zezë dhe lumenjtë Lana e Tirana, të cilët kalojnë në urën e Rinasit dhe
vazhdojnë për në Gjolë. Në stinën kur vërshojnë shirat e shumta lumi Gjola del nga shtrati
dhe përmbyt fshatrat përreth. Karakteristikë është se përmbytja ndodh gjithandej. Nga ana
lindore dhe ajo veriore mbrohet nga një digë (argjinaturë) e ndërtuar shumë vite më parë.
Kjo mburojë e ka zanafillën nga fshati Derven dhe përfundon në grykëderdhje dhe është
mburojë e shumë fshatrave në anën e tij. Temperatura mesatare e ujit në stacionin e Gjolës
është 19 °C. Vlera mesatare e pH e regjistruar është 7.5 (Miho A. 2005). Përmbajtja e
oksigjenit të tretur në ujërat e stacionit të Gjolës rezulton në vlerë mesatare 2.2 mg/l O2
(Miho A. 2005).
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1.3 NDOTJA E UJIT
Me ndotje kuptojmë çdo shmangie kualitative të përbërjes dhe cilësive të tij natyrore
kimike, fizike dhe biologjike, të cilat kanë pasoja të padëshirueshme për shëndetin e
njeriut, ekonominë dhe ekosistemin në përgjithësi.
Ndotja e ujërave është infektimi i ujërave sikurse lumenj, liqene, dete, oqeane dhe ujëra
nëntokësore shkaktuar nga aktiviteti human, që mund të jetë i dëmshëm për organizmat e
vogla, kafshët e bimët që jetojnë në këto ujëra. Uji konsiderohet i ndotur kur në të ka lëndë
të huaja, patogjenë dhe ndotës të ndryshëm.
Shkarkimet e lëngëta urbane, industriale dhe bujqësore në ujërat sipërfaqësore, janë një
dukuri e cila në mënyrë progresive ka ndikuar në uljen e cilësisë së ujërave të lumenjve,
liqeneve, të zonave bregdetare dhe të mjedisit në përgjithësi (Bratli, 2000).
Shumë nga ndotësit e ujit transportohen nga lumenjtë drejt detit. Në disa zona bregdetare
shqiptare ky ndikim mund të vihet re shumë qartë sidomos në afërsi të grykëderdhjes së
lumenjve. Shumë nga këto mbetje jetëgjata kalojnë brënda stomakut të shpendëve dhe
kafshëve të tjera detare (p.sh. peshqve dhe gjitarëve ujorë) duke shkaktuar bllokimin e
rrugëve të aparatit tretës. Shumë lëndë kimike (p.sh. PCB-të), i nënshtrohen shpërbërjes ose
ndryshimeve kimike vepruese, veçanërisht gjatë periudhave të gjata në ujërat fundore të
ujëmbledhësve (Miho A 2012).
Ndotja e burimeve të ujit mund të ndahet në dy grupe: burime pikësore dhe jopikësore
(Osmani 2010).
 Burime pikësore: Burimet pikësore më të rëndësishme janë: shkarkimet e
mbeturinave të lëngëta urbane (ujërat e zeza), shkarkimet e mbeturinave të
industrisë, shkarkimet e mbeturinave të lëngëta të fermave blegtorale, ujërat e
shpëlarjes (ekstraktet) nga venddepozitimet e mbeturinave të ngurta etj.
 Burime jo-pikësore: Burimet jo-pikësore më të zakonshme janë: shkarkimet e
ujërave të drenazhimit të tokave bujqësore, rreshjet e ndotura (në veçanti
depozitimet acide), rrjedhjet e tubacioneve të ujërave të zeza, ujërat e shpërlarjes së
rrugëve etj (Carpenter 1998).
Klasifikimi i burimeve të ndotjes së ujërave sipas origjinës i ndan ato në burime
antropogjene dhe në burime natyrore të ndotjeve.

1.3.1 Burimet antropogjene të ndotjeve
Ndotja kimike me burim antropogjen shkaktohet nga veprimtaria urbane që përfshin
mbetjet e prodhuara nga jetesa e përditshme në banesa, punë, komunikacion si dhe nga
veprimtaria teknologjike që përfshin prodhimin industrial. Industria minerale dhe ajo
kimike janë dy burimet më të rëndësishme të ndotjeve kimike, ndonëse ndikim jo të pakët
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kanë edhe industritë e tjera si ato të pesticideve, elektrike, prodhimit dhe përpunimit të
lëkurave, letrës, si dhe mbetjet urbane.
Secila prej tyre ka nënkategoritë dhe karakteristikat e veta (Çullaj A.,2005). Ato janë:
1. Burimet industriale të ndotjes së ujërave;
2. Burimet komunale të ndotjes;
3. Burimet bujqësore të ndotjes;
4. Burimet e rrjedhjeve nga rreshjet;
5. Burimet nga depozitimet e ngurta;
Në përgjithësi dallojmë tre lloje ndotjesh: ndotje fizike, ndotje kimike dhe ndotje
biologjike. (FISH 1992).

1.3.2 Ndotësit kimik të ujit
Ndotjet e ujit klasifikohen në: ndotës kimik, substanca që shterojnë oksigjenin e tretur,
ushqyes, materiale pezull dhe ndotës mikrobiologjik.
Ndotësit kimik të ujit ndahen në ndotës organikë dhe inorganikë.
Ndotësit organikë ujor përfshijnë: insekticidet dhe herbicidet, shumë kripërash organike,
mbeturinat ushqimore, copëzat e pemëve dhe të shkurreve, hidrokarburet e naftës, që
përfshijnë lëndë djegëse (gazolin, diezel, qymyr dhe lëndë djegëse vajore) dhe lubrifikantët
(vajrat e motorëve), detergjentët e produktet kozmetike.
Ndotësit inorganik përfshijnë: metalet e rënda, mbeturinat kimike industriale, plehrat e
largura nga bujqësia si nitrate dhe fosfate.

1.3.2.1 Materialet pezull
Disa ndotës janë tretur në ujë, të tjerë që përbëhen nga pjesë shumë të vogla që qëndrojnë
pezull në ujë. Megjithëse mbahen në suspension nga lëvizjet e ujit, vendosen në fund si
baltë. Këto sedimente zvogëlojnë thellësinë e ujit. Materialet toksike mund të akumulohen
në sediment dhe të ndikojnë në organizmat që jetojnë atje sikurse peshqit, dhe kështu me
rradhë në tërë zinxhirin ushqimor.(Madigan 2005; Waldemar 2006).

1.3.2.2 Ushqyesit
Elemente të tilla si azoti dhe fosfori janë të nevojshëm për rritjen e bimëve dhe ndodhen me
shumicë në mbeturinat e ujërave të patrajtuara. Këto shkaktojne lulëzim të algave të cilat
vdesin dhe bëhen një material i biodegradueshëm. Kështu lindin probleme me paksimin e
oksigjenit. Nëse uji është i pijshëm algat japin erë jo të këndshme dhe shije të keqe.
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1.3.2.3 Substancat që shterojnë oksigjenin e tretur
Mjaft mbetje janë të biodegradueshme, që do të thotë se zbërthehen dhe përdoren si ushqim
nga bakteret. Sa më shumë material të biodegradueshëm të ketë aq më shumë pakësohet
oksigjeni në ujë. Bakteret duke përdorur gjithë oksigjenin e tretur në ujë venë në rrezik
jetën e peshqve. Ndërsa oksigjeni është mbaruar, substancat e formuara në forma të
oksigjenuara si nitrate, sulfate dhe karbonate, kthehen nga mikroorganizmat anaerobe në
toksina si amoniak, metan dhe gaz sulfhidrik. Përmbajtja e oksigjenit të tretur është një
parametër cilësor shumë i rëndësishëm që përcakton ―gjendjen shëndetësore‖ të ujërave ,
kjo për faktin se përmbajtja e tij përcakton sasinë dhe tipet e organizmave në një mjedis
ujor. Vlerësohet se peshqit nuk mund të rriten në ujërat me përmbajtje të oksigjenit të tretur
nën 4 mg/l, ndërsa ujërat me përmbajtje nën 2 mg/l konsiderohen me shkallë eutrofikimi
shumë të lartë dhe tepër të ndotura. (Waldemar 2006)

1.3.3 Ndotësit biologjik të ujërave
Ndotja biologjike përfshin lloje pathogjene dhe invasive si viruse, baktere, helminte dhe
protozoarë. Këta kanë një ndikim të madh mbi jetën e organizmave të zakonshme të ujit të
lumit sit të peshqve, moluskëve etj.

1.3.3.1 Helminte parasite
Në ujë mund të ndodhen helminte parasite, që kalojnë nga ujërat e zeza. Përmendim Taenia
saginata, Ascaris spp .,Echinococcus granulosus, Trichuris spp. Etj. Në këto ujëra ka edhe
një numër të madh krimbash parazitë, vezë dhe cistet e tyre.

1.3.3.2 Viruse
Viruset janë parazitë të detyruar brendaqelizorë, janë parazitë të baktereve, bimëve dhe
kafshëve, të cilët në shumicën e rasteve i shkatërrojnë duke u shumuar vetë me shpejtësi të
madhe. Viruset humane dhe shtazore infektojnë qeliza dhe organe të ndryshme. Viruset që
infektojnë traktin gastrointestinal të njerëzve transmetohen kryesisht nëpërmjet fekaleve.
Të njohur si pjesëtarë të këtij grupi janë: Enteroviruset, Adenoviruset, Rotaviruset, viruset e
hepatit A dhe E, bakteriofaget etj.

1.3.3.3 Kërpudha patogjene më shumë të hasura në ujërat e ndotura
Në ujërat e ndotura ndodhen shumë spore, qeliza dhe pjesë miceli të kërpudhave midis tyre
edhe kërpudha patogjene ku më të rëndësishmet e që gjenden më shpesh në këto ujëra janë
Candida albicans dhe Aspergillus fumigatus.
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1.3.3.4 Protozoarë patogjenë
Në ujërat e ndotura ka dhe parazitë ku shumë janë protozoarë patogjenë. Përmendim
Giardia lamblia, Entamoeba coli etj.
Infeksionet asimptomatike me Giardia përbëjnë 76% të totalit të përgjithshëm në kushtet e
epidemisë. Shumë nga infeksionet me Entamoeba hystolitica janë josimptomatike. Shenjat
klinike janë gastroenterit i shoqëruar me diarre dhe dizanteri. Shumë lloje të gjinisë
Acanthamoeba shkaktojnë keratit, infeksione të lëkurës dhe meningjit ameboik
granulomatoz. Shumë mikroorganizma patogjene janë të pranishme në kanalet e ujëravë të
zeza që shpesh përzihen me ato të ujërave të bardha duke i ndotur me patogjenë e substanca
të tjera të dëmshme e të rrezikshme. Këto ujëra derdhen pa u përpunuar në ujërat e
lumenjve e deteve duke shkaktuar ndotje të madhe të tyre. Ujërat sipërfaqësore përdoren
për vaditje dhe si ujë i pijshëm nga kafshët. Kuptohet sa e dëmshme është ndotja e ujërave
nga ujërat e zeza për të parandaluar shfaqjen dhe përhapjen e epidemive të shkaktuara nga
mikroorganizmat patogjene dhe për parandalimin e sëmundjeve të rënda tumorale,të cilat
shkaktohen nga substancat kimike të rrezikshme që ndodhen në ujërat e zeza (Cairns 1977,
Waldemar 2006; Holt 1986).

1.3.3.5 Baktere
Në ujë ka shumë baktere që janë heterotrofe, të padëmshme si edhe patogjenë e të
rrezikshëm për shëndetin e njerëzve dhe të kafshëve që ndodhen ose përdorin ujin.
Organizma patogjene për njeriun që transmetohen nga uji dhe paraqesin rëndësi nga
(pikëpamja e shëndetit publik) janë: Salmonella typhi dhe paratyphi, Vibrio cholerae,
Shigella, Escherichia coli patogjene, Yersinia enterocolitica, parazitë të ndryshëm, Viruse
etj (EPA, 2006).

1.3.3.6 Enterobakteret
Janë bacile Gram negative, josporformues, të lëvizshëm me flagjele peritrike, disa janë të
palëvizshëm anaerobe fakultative, që fermentojnë sheqerna dhe formojnë produkte të
ndryshme përfundimtare, rriten në terrene të ndryshme ushqyese. Jetojnë në zorrët e
njerëzve dhe kafshëve, por gjenden dhe në habitate natyrale në ujë, bimë e tokë. Disa prej
tyre janë të afta të shkaktojnë sëmundje si: Salmonella, Shigella, Klebsjella pneumonia,
Enterobacter, Escherichia coli.
Shumica e enterobaktereve formojnë koloni të rrumbullakëta, me sipërfaqe të lëmuar,
konvekse dhe me buzë të rregullta. Kolonitë e shigelave dhe të salmonelave dallohen nga
njëra tjetra por edhe nga kolonitë e tjera të enterobaktereve. Ato nuk fermentojnë laktozën,
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kështu që në terrenet selektive e diferencuese kolonitë e tyre janë pa ngjyrë. Disa nga
pjesëtarët e kësaj familje siç janë klebsiellat, formojnë koloni më të mëdha, mjaft mukoide,
që me kalimin e kohës kanë prirje për tubashkuar me njëra tjetrën (Brock 2007; Gilbert
1998; ELLEN1990).

Gjinia Salmonella
Janë baktere patogjene të përhapura në të gjithë botën, veçanërisht në Mesdhe (Akkina,
et.al.1999). Ato janë baktere Gram negative në formë shkopi, lëvizin me anë të flagjelëve.
Salmonella typhi është një patogjen specifik human që shkakton septicemi ose ethet tifoide.
Tek njerëzit shumica e serotipevetë salmonelave shkaktojnë infeksione intestinale të
përkohshme duke shfaqur gastroenterite dhe diarre. Ato mund të shkaktojnë helmime
ushqimore shumë të rënda (Ryan KJ, and Ray CG, 2004).

Gjinia Shigella
Janë baktere Gram negative josporformuese, të palëvizshme, të afta të rriten në kushte
aerobe dhe anaerobe. Ato prodhojnë katalazë me përjashtim të Shigella dysenterica. Gjatë
infeksionit, në mënyrë tipike shkakton dizanteri (Williams et.al, 1993). Koha e mbijetesës
së tyre është relativisht e shkurtër. Higjiena e lartë si: larja e duarve përpara prekjes së
ushqimeve, larja mirë e produkteve ushqimore, gatimi i tyre në kushte higjenike të pastra,
do të ulte riskun e marrjes së shigelave (Ito H, et.al., 2012).

Figura 1.3. a- Salmonella sp

Figura 1.3. b- Shigella sp (Wikipedia)

Gjinia Escherichia
Escherichia bën pjesë në familjen Enterobactericea, janë baktere Gram negative me formë
shufre të drejtë ose shkopi që fermentojnë laktozën (William &Wilkins, 1994).
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Shkarkimet e ujërave të zeza në ujëra të freskët dhe në ujërat detare janë burim i madh i
mikroorganizmave fekalë, duke përfshirë patogjenët që shkaktojnë sëmundje. Disa shtame
shkaktojnë diarre të rënda tek fëmijët, që u ngjajnë atyre të shkaktuara nga baktere të tjera.
Gjatë reshjeve, shkrirjes së borës etj, E. coli mund të kalojë në përrenj, lumenj, liqene ose
ujëra nëntokësorë.

Figura 1.4 a- Escherichia coli,

Figura 1.4 b- Vibrio cholera (Wikipedia)

Gjinia Yersinia
Është një tjetër bakter i pranishëm në ujëra, rezervuari natyror i saj janë derrat. Mendohet
se ashtu si edhe shigelat janë shkaktarë të gastroenteriteve dhe dizanterisë bacilare
(Grabow, 1996, Malekzadeh, F. et.al., 2009). Ajo përfshin 7 specie ku Yersinia pestis
dheYersinia pseudotuberculosis janë patogjenë për njerëzit.
Baktere të tjera patogjene që shkaktojnë gastroenterite të ndryshme nga uji i kontaminuar
janë E.coli-enteropatogjen, grupi D i Streptococcus sipas Lancefield (Lancefield RC,
1933), si dhe mikroorganizma të tjerë fakultative patogjene, të cilët kanë ndikim në
shëndetin publik. Përveç mikroorganizmave patogjenë, me anë të ujit të pijshëm mund të
përhapen edhe një sërë virusesh si: Enteroviruset, Adenoviruset, Viruset e hepatit viral,
Polioviruset, Rotaviruset, Norwalk viruset (Grabow, W.O.K 1996).
Shkaktarë të sëmundjeve me origjinë hidrike janë edhe helmintet (Helminths) si:
Strongyloides stercoralis, Dracunculus medinensis, Schistosoma mansoni, Schistosoma
japonicum, Schistosoma haematobium (MEO, 2007).

Bakteret e gjinisë Vibrio dhe Mycobacterium
Specie e gjinisë Vibrio janë baktere gram negative aerobe dhe anaerobe fakultative. Midis
gjinisë Vibrio vëmendje e veçantë i kushtohet atyre që shkaktojnë kolerën, Vibrio cholera.
Mënyra kryesore e transmetimit të variacioneve patogjene të saj tek njerëzit është me anë të
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ujit, veçanërisht në zonat ekonomikisht të varfra që nuk kanë sisteme të mira të pastrimit të
ujit (Faruque, et.al., 1998). Vitet e fundit është shfaqur edhe në vendin tonë, gjë e cila e ka
futur vendin në zonat endemike të rajonit të Mesdheut. Parandalimi i kolerës është mënyra
më efektive se sa shërimi nga kolera. Kjo bëhet duke përdorur ujë të pastër për pije dhe
higjienën e trupit (Faruque and Nair, 2002, Kakarriqi E., 2006).
Bakteret e gjinisë Mycobacterium janë baktere në formë shkopi me mur qelizor që ka
përmbajtje të lartë lipidesh. Karakteristikat strukturore të murit qelizor rezultojnë me
rezistencë të lartë ndaj dezinfektantëve. Mykobakteret karakterizohen nga rritje e ngadaltë.
Ndër llojet patogjene që transmetohen me ujin përmendim: M. tuberculosis, M.bovis, M.
africanum. Këto transmetohen me ujin por kanë si bartës njerëzit ose kafshët.

1.4 INDIKATORËT E NDOTJES SË UJËRAVE
Historikisht, uji ka luajtur një rol me rëndësi në trasmetimin e sëmundjeve tek njerëzit.
Zonat pranë brigjeve ofrojnë kushte të favorshme për rritjen e baktereve dhe algave të
ndryshme (Cabral, 2010). Shqetësimi kryesor janë mikroorganizmat patogjene që
transmetohen nëpërmjet feçeve dhe janë në gjendje të shkaktojnë epidemi nëpërmjet
ujërave të kontaminuar (UNECE, 2003).
Ndotja e ujërave mund të matet në rrugë kimike duke përdorur ndotësit kimikë, të matet
sasia e oksigjenit të tretur në ujë, NKO (nevojat kimike për oksigjen) dhe NBO (nevojat
biologike për oksigjen), matja e të cilëve jep sasinë e oksigjenit të harxhuar nga reaksionet
kimike dhe organizmat në ujë: prania e nitrateve, nitriteve, karbonateve, lëndët organike,
pesticidet etj.
Cilësia mikrobiologjike e ujërave sipërfaqësore përcaktohet nga monitorimi i pranisë së
mikroorganizmave, kryesisht nga mikroorganizmat që tregojnë ndotjen fekale. Ka tre grupe
madhore që përdoren si indikatorë të ndotjes fekale (Ashbolt 2001).
Grupet e koliformëve përfaqësuar nga: Escherichia coli
Grupi i streptokokëve fekalë, përfaqësuar nga: Streptococcus fecalis
Grupi i reduktimit të sulfitit, përfaqësuar nga: Clostridium perfringenes.
Bakteret indikatore të ndotjes fekale, të cilat përdoren si tregues i cilësisë higjenike të
ujërave duhet të përmbushin disa kritere: duhet të jenë gjithmonë të pranishme dhe në
numër të madh në materialet fekale të njerëzve ose kafshëve me gjak të nxehtë, dhe të
zbulohen lehtë me anë të metodave të thjeshta dhe nuk duhet të shumohen në ujërat
natyrale kimikisht të pastra. Sipas të dhënave të fundit të OBSH,mikroorganizma kryesore i
cila shërben si indikator i ndotjes fekale në ujin e pijshëm është E. coli termotolerant
Gleeson & Gray kanë publikuar një rishikim tërësor të aplikimit të pranisë së organizmave
në fekale që janë tregues në monitorimin e cilësisë së ujit. Ky grup përfshin, bakteret totalë

14

Dibra H. (2017): Ndotja mikrobike e ujërave të Fushë-Krujës, ndikimi në mjedis dhe shëndetin publik

koliforme, koliformet tolerante, E. coli, S. fecalis, dhe bakteriofagët. (Fawell &
Nieuwenhuijsen, 2003).

1.4.1 Koliformët si indikatorë të ndotjes fekale
Koliformët bëjnë pjesë në grupin e Enterobaktereve, përfshijnë një game të gjerë bakteresh
aerobe dhe anaerobe fakultative.
Koliformët janë organizma që rriten në ujë, gjenden si në ujërat e zeza ashtu dhe në ato
natyrale. Shumica e koliformëve janë heterotrofë dhe të aftë të shumohen në mjedise ujore
dhe tokësore si dhe të rriten në sistemin e shpërndarjes së ujit.
Koliformët totalë janë Enterobaktere, Gram negativë, josporformuese, fermentojnë laktozën
me prodhim gazi në temperaturë 35-37°C pas 24- 48 orësh, në një mjedis me kripëra biliare
dhe detergjentë (WHO, 2008; Grabow, 1996; Medema& Payment, 2003; George & Servais
2002; Payment et al., 2003).
Kur testi i koliformëve realizohet me ujëra mjedisore, katër specie të veçanta të Familjes
Enterobacteriaceae japin rezultate pozitive si: Escherichia, Klebsiella, Enterobacter dhe
Citrobacter prandaj janë koliformë sipas këtij përkufizimi. Përcaktimi i aktivitetit të
enzimës β-D-galaktozidazë (në 37°C) është zakonisht një tregues i mirë për të konfirmuar
koliformët totalë në ujërat mjedisore, përderisa pjesa me e madhe e baktereve shfaq këtë
aktivitetet enzimatik. Pjesa më e madhe e gjinive Escherichia, Citrobacter, Enterobacter
dhe Klebsiella kanë galaktozidazë pozitive. (Todar, 2007). Shumë shtame Proteus,
Salmonella dhe Edwardsiella nuk kanë β-galaktozidazë, e cila zbërthen laktozën në
glukozë dhe galaktozë, dhe mund të zbulohet duke përdorur ngjyrat ose shënuesit
fluoreshentë që ndryshojnë ngjyrën mbas veprimit të enzimës, siç është XGAL (5-bromo4-kloro-3-indol-βgalaktopiranozidi) dhe ONPG (O-nitrofenil-β-D-galaktopiranozide),
(Kämpfer, et al.,1991; Kilian, et al., 1976; Muytjens, et al., 1984; Tryland, et al., 1998).

1.4.2 Koliformët fekalë
Koliformët fekalë janë grup i koliformëve që përfaqësohen nga E. coli e që janë banorë të
zorrëvë dhe eleminohen e dalin në ujë e mjedise të tjera me ekstrementet.
Escherichia coli është lloji kryesor i gjinisë Escherichia. Qelizat janë pozitive në testin me
metilin e kuq, por negative në testin Voges-Proskauer. Qelizat nuk përdorin citrat, nuk
prodhojnë H2S ose lipazë, dhe nuk hidrolizojnë urenë. Në mungesë të oksigjenit molekular,
këto mikroorganizma përdorin fermentimin si mjet alternativ të mbijetesës (Berg, 2000;
Chapelle, 2001). Rritet edhe në 44.5°C në terrene komplekse dhe fermenton laktozën dhe
manitolin duke prodhuar acid dhe gaz (William & Wilkins, 1994).
Nga fermentimi i glukozës dhe laktozës prodhohet acid. Testet serologjike bazohen në
antigjenin somatik O, antigjenin kapsular K dhe antigjenin flagjelar H. Testet biokimike
15

Dibra H. (2017): Ndotja mikrobike e ujërave të Fushë-Krujës, ndikimi në mjedis dhe shëndetin publik

nuk dallojnë llojet patogjene të E. colit nga ato jopatogjene. Escherichia coli shkakton
infeksione të organeve të brendshme, cistit, pielit, meningjit, peritonit, septicemi etj
(Andoni, 2009). Kolonitë tipike të Escherichia coli dallohen zakonisht lehtë nga pamja e
tyre karakteristike në terrene të ndryshme. Në terrenin Eosin Metylen Blu japin shkëlqim
metalik të veçantë.

Figura 1.5 Pamje e E. colit në EMB (Dibra H 2016)
Disa shtame shkaktojnë diarre të rënda tek fëmijët, që u ngjajnë atyre të shkaktuara nga
baktere të tjera. Epidemitë e shkaktuara nga këto shtame janë problem serioz në maternitete
dhe spitale. Më shumë preken fëmijët nga mosha 0-2 vjeç por edhe tek të rriturit mund të
shkaktojnë diarre dhe gastroenterit. E.coli është shkaktari më i shpeshtë i infeksioneve
urinare. Shenjat dhe simptomat më të shpeshta të infeksioneve të shkaktuar janë: urinimi i
shpeshtë, disuri, leukocituri, hematuri dhe dhimbje në pjesën lumbare.
Bakteret që i përkasin gjinisë Escherichia janë të lëvizshme në sajë flagjeleve peritrike dhe
nuk formojnë spore për të mbijetuar në kushtet e pafavorshme të mjedisit (Todar, 2002).
Prania e E. coli në ujë është tregues i fortë i ndotjes nga ujërat e zeza dhe nga organizmat
me gjak të ngrohtë (Alam et al., 2006). Shtami E.coli O157:H7 është një nga serotipet e
bakterit E. coli, i cili prodhon një toksinë të fuqishme dhe mund të shkaktojë sëmundje të
rënda. Infeksioni shpesh shkakton diarre me gjak dhe dhimbje barku (Todar, 2007). E. coli
O157: H7 është e lidhur me epidemitë që lidhen me ujin, është izoluar nga ujërat
sipërfaqësore dhe nëntokësore dhe është e aftë të mbijetojë në ujë për ditë ose javë të tëra.
Ato gjenden në ujërat e zeza, efluentet e patrajtuara dhe në të gjithë ujërat sipërfaqësore
dhe njëkohësisht dhe në tokë kur janë të kontaminuara nga materialet fekale (Hamner et al.,
2007).
Shkarkimet e ujërave të zeza në ujëra të freskëta dhe në ujërat detare janë burim i madh i
mikroorganizmave fekalë, duke përfshirë patogjenët që shkaktojnë sëmundje. Gjatë
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reshjeve, shkrirjes së borës etj, E. coli mund të kalojë në përrenj, lumenj, liqene ose ujëra
nëntokësorë. Prania e E. coli në ujë është tregues i fortë i ndotjes nga ujërat e zeza dhe nga
organizmat me gjak të ngrohtë (Alam et al., 2006). Prania e E. colit në ujë nuk duhet
injoruar asnjëherë. E. coli ka avantazhet për të mos u rritur dhe riprodhuar në ujë (përveçse
në ujërat e ngrohta) mbi 10°C (Todar, 2007). E. coli është tregues i ndotjes fekale në ujërat
e ëmbla dhe prania e tij është tregues direkt i ndotjes fekale prej kafshëve me gjak të
ngrohtë.
Koliformët fekalë nga njerëzit dhe bagëtitë përbëjnë rreth 97% të koliformëve totalë.
Dallohen nga koliformet totalë se e fermentojnë laktozën edhe në temperaturë 44.5°C.
Përcaktimi i aktivitetit β-D-glukuronidazë (në 44.5°C) është në përgjithësi, një shënues i
mirë për koliformët fekale në mjediset ujore të ndotura dhe shumë specifik. Në bakteret
Gram negative, ky aktivitet enzimatik mund të gjendet në disa shtame të E.coli dhe në disa
shtame të Salmonelave dhe Shigelave. Koliformët fekalë si koliformë, që zbërthejnë
laktozën në temperaturë 44.5°C janë të njohur si koliformë termotolerantë. Meqenëse, lloji
kryesor në grupin e koliformëve të tillë është E. coli, mund të diferencohet nga koliformët e
tjerë termotolerantë nga aftësia që ka për të prodhuar indol ose nga prodhimi i enzimes βglucoronidazë.
Testet tradicionale për koliformët totalë dhe koliformët fekalë kryhen ose nga teknika e
fermentimit të tubave të shumëfishtë ose me membranë filtruese. Teknika e fermentimit të
tubave të shumëfishtë është përdorur për mjedise ose ujëra shumë të ndotura dhe teknika e
membranës filtruese për ujërat më pak të ndotura. Filtrimi nëpërmjet membranës filtruese
është një teknikë shumë e ndjeshme që mund të zbulojë një qelizë (kulturore) në 100 ml
ujë.
Ky test zbatohet në vlerësimin e ndotjes në ujërat sipërfaqësore, në sistemet e trajtimit të
ujërave të shkarkimit dhe për monitorimin e zakonshëm të cilësisë së ujërave (APHA,
1998). Gjithashtu përdoret dhe për përcaktimin e koliformëve totalë në ujin e pijshëm.
Gjatë shirave koliformët fekalë shpërlahen nga vendburimi i tyre dhe mblidhen në ujërat e
përrenjve, lumenjve dhe trupave ujore më të mëdhenj të pellgut ujëmbledhës përkatës
(liqene ose dete). Kur ujërat e ndotur shfrytëzohen për pirje pa u përpunuar ose kur
përpunohen në mënyrë jo të përshtatshme, E. coli mund të përfundojë në rrjetin e
ujësjellësit deri te njeriu.

1.4.3 Enterokokët intestinalë
Enterokokët intestinalë janë baktere Gram pozitive dhe relativisht tolerantë ndaj NaCl dhe
niveleve të pH alkalin, janë anaerobë fakultativë dhe rriten në çifte ose në zinxhirë të
shkurtër. Streptokokët fekalë duke përfshirë Enterococus intestinalis janë pozitive në
reaksionet e Lancefield. Enterokokët intestinal kanë prirje të jetojnë gjatë në mjedise më
raport me E.coli-in, është më rezistent ndaj thatësirës dhe ndaj klorit. Grupi i Enterokokëve
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intestinal është përdorur si tregues i ndotjes fekale. Në feçet e njerëzve, numri i
Enterokokëve intestinal është në përgjithësi më i ulët se numri i E.coli-it. Enterokokët
intestinal janë në gjendje të mbijetojnë më gjatë se E.coli, (WHO 2008; Payment, 2003).
Enterokokët intestinal gjenden kryesisht në mjedise si rezultat i derdhjeve fekale të
njerëzve ose kafshëve me gjak të ngrohtë si dhe në numër të madh në humbjet e ujërave të
zeza ose mjedise ujore të kontaminuara. Njerëzit kanë një numër shumë të lartë me
enterokokë, ndërsa kafshët përmbajnë numër të madh streptokokësh (Wilson, 2005).
Faktorët e tjerë që influencojnë në mbijetesë janë, përqendrimi i karbonit organik të tretur,
intensiteti i rrezatimit diellor etj (Isobe, 2004).

1.4.4 Streptokokët fekalë
Streptokokët fekalë janë Gram pozitive, josporformuese, koke që rriten në temperaturë
35°C në një mjedis që përmban kripëra biliare dhe anioneve. Të gjithë streptokokët kanë
antigjenin e grupit D sipas Lancefield, i përkasin gjinive Enterococcus dhe Streptococcus.
Gjinia Enterococcus përfshin të gjithë streptokokët të cilët kanë veti të ngjashme biokimike
dhe që kanë një tolerancë ndaj kushteve të pafavorshme të rritjes. Disa Streptokokë
klasifikohen si fekalë. Ato i përkasin dy grupeve kryesore. Grupi i parë përfshin
Streptococcus fecalis, S .faecium dhe S. durans që janë të pranishëm tek njeriu dhe kafshë
të ndryshme. Grupi i dytë përfshin S.bovis, S.equinus, S. avium që nuk ndodhen tek
njerëzit. Prania e streptokokëve fekalë së bashku me koliformët, tregon ndotjen fekale nga
kafshët me gjak të ngrohtë. Meqenëse, streptokokët kanë një kohë të kufizuar për të
mbijetuar jashtë zorrës së kafshëve dhe nuk janë në gjendje të shumohen në mjedis, prania
e tyre tregon një ndotje të kohës së fundit.
Mikroorganizmi kryesor, (Cara & Nick, 1996) i cili shërben si indikator i ndotjes fekale të
ujit të pijshëm është Escherichia coli i cili përfaqëson treguesin më të zakonshëm të
kontrollit rutinë të ujit të pijshëm. Organizma patogjene për njeriun që transmetohen nga
uji dhe paraqesin rëndësi nga pikëpamja e shëndetit publik (EPA, 1990) janë: Salmonella
typhi dhe S. paratyphi, Vibrio cholerae, Shigella, Escherichia coli, Yersinia enterocolitica,
parazitë të ndryshëm, viruse etj.
Një raport i lartë i E. coli-t me Streptokokët fekalë më i madh se 4 tregon një burim human
ndotjeje dhe një raport i ulët, më pak se 0.7 tregon një burim ndotjeje nga kafshët. Kjo
rezulton nga fakti se përqëndrimet e streptokokëve në feçet e njeriut në përgjithësi janë më
pak se koliformët. Në ujërat e zeza urbane, Streptokokët fekalë priren të jenë të pranishëm
në përqëndrime 10-100 herë më pak se koliformët fekalë (Sinton et al., 1998). Streptokokët
fekalë shumohen vetëm në materialet fekale dhe kanë një rezistencë më të madhe kundrejt
faktorëve të mjedisit të jashtëm dhe klorinimit krahasuar me E. coli-n dhe koliformët totalë.
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1.4.5 Grupi i reduktimit të sulfitit, përfaqësues Clostridium perfrigens
Clostridium spp. janë baktere Gram pozitive anaerobe, bacile sulfit reduktuese, prodhojnë
spore që janë shumë rezistente ndaj kushteve të papërshtatshme të mjedisit ujor duke
përfshirë rrezatimet UV, temperaturën dhe pH ekstrem. Clostridium perfrigens është
pjesëtar i florës normale intestinale dhe i organizmave të tjera me gjak të ngrohtë. Sporet e
tij gjenden gjithmonë në ujërat e zeza, prandaj prania e tij është tregues i pranisë së
fekaleve. Nuk shumohen në mjedise ujore (Madigan 2005; Waldemar 2006).

1.4.6 Heterotrofët, HET
Heterotrofët përfshijnë gjithë mikroorganizmat e mikroflorës natyrale të mjedisit ujor dhe
organizma të shtrira në gamë të gjerë burimesh ndotjeje. Gjenden në numër të madh në
burimet ujore dhe ujërat sipërfaqësore. Matja e heterotrofëve është vënia në dukje e të
gjithë mikroorganizmave që japin koloni të dukshme në sipërfaqe të agarit ushqyes.

1.5 Ndotja e ujërave sipërfaqësore dhe nëntokësore në rrethin e Krujës
Rrjeti i dëmtuar i kanalizimeve të ujërave të zeza është ndër burimet kryesore të ndotjes së
sipërfaqeve ujore. Ato bashkohen me ujërat atmosferike (mungesë e rrjeteve separative)
dhe derdhen të gjitha në rrjedhat natyrore në territor, duke dëmtuar ekosistemin ujor të
lumenjve, pasi shkarkimet e ujërave të përdorura urbane përmbajnë sasi të mëdha të
amoniakut (NH4 + ) dhe joneve fosfat. Përqindja e lartë e këtyre elementëve ul sasinë e
oksigjenit të tretur në ujë, rritjen e NBO dhe NKO duke sjellë eutrofizimin e ujërave. Një
burim tjetër për ndotjen e ujërave sipërfaqësore dhe nëntokësore janë mbetjet e ngurta
urbane. Fushë-depozitimi i mbetjeve është jashtë çfarëdo lloj kushti higjieno-sanitar duke i
kthyer brigjet e lumenjve në një vend depozitim mbetjesh, pasi jo vetëm bizneset që janë në
të dy anët e tyre, por edhe banorët depozitojnë mbetjet atje (VSM, Bashkia Krujë). Ato
transportohen nga rrjedha e lumit duke shtuar sasinë e lëndës së ngurtë në sipërfaqet ujore
dhe ndotjen e tyre. Ndotjet e lumenjve Zezë dhe Gjolë pasi bashkohen për të formuar lumin
Ishëm derdhen në detin Adriatik ku pasojat e kësaj ndotje ka disa vite që janë problem
serioz jo vetëm për banorët por dhe për pushuesit.

1.5.1 Rezervat dhe kapacitetet e shfrytëzimit të inerteve nga subjektet
Në lumin e Zezës janë kryer punime kërkim-zbulimi midis fshatit Verjon dhe zonës në
lindje të Kodrës së Verjonit, duke llogaritur rezerva inertesh rreth 1 457 865 m3 (Dhimitri
A. 1997). Në Lumin e Zezës pa u mbështetur në studime, janë ngritur 2 impiante inertesh,
pa llogaritur këtu shfrytëzimin sporadik në të gjithë sektorët e lumit nga makina privatesh,
të cilat marrin zhavorr ku të mundin për qëllime vetjake. Ky lumë është praktikisht një
lumë ku baza e erozionit në rrjedhjen e poshtme të tij janë shumë pranë dhe çdo ndërhyrje
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shfrytëzimi në këtë shtrat inertesh do të rinonte dhe më tepër aktivitetin gërryes të lumit
duke spostuar buzën e erozionit në drejtim të rrjedhjes së mesme, pra duke riaktivizuar
erozionin në pjesët më të poshtme të tij. Prandaj shfrytëzimi i inerteve në të tillë shtretër
nuk duhet bërë në mënyrë kategorike. Në kundërshtim me ketë proçes natyror, pranë fshatit
Verjon, aty ku shtrati ka gjerësi më të madhe thellësia e shfrytëzimit ka shkuar rreth 2m, ku
përveç pjesës së shfrytëzuar prej 5 vjetësh, është grumbulluar një depozitë e madhe zhavori
me material të marrë në vijueshmëri të shtratit të lumit, pra duke e shtrirë shfrytëzimin edhe
në pjesë të tjera të tij. Pasoja të këtij shfrytëzimi janë intensifikimi ë proçesit te erozionit
kryesisht të tokave bujqësore dhe prishjeve të objekteve inxhinjerike dhe bujqësore. Po,
kështu vërehet dhe shkatërrimi i bimësisë dhe varfërimi i llojeve të ndryshme.

1.5.2 Përmbytjet në territorin e rrethit Krujë
Përmbytjet e lumenjve në territorin e rrethit të Krujës, ashtu si edhe në zona të tjera të
vendit, janë një fenomen natyror për shkak te regjimit mesdhetar të reshjeve atmosferike,
të cilat janë të shumta përgjithësisht gjatë periudhës së dimrit por shpesh herë edhe gjatë
vjeshtës e pranverës. Vërshimet shkaktohen prej rritjes së nivelit të ujit në lumë mbi kuotën
më të lartë të brigjeve të tij. Zona e vërshimit përfaqëson një zgjatim natyror të shtratit
lumor. Kështu, përveç ujit që sigurohet aty për ujë të pijshëm dhe për përdorime të tjera,
lumi është burim i sigurimit të ushqimit dhe përdoret edhe për vaditje. Po ashtu brigjet e
luginës së lumit përbejnë vende shumë të pëlqyeshme për ndërtimin e banesave, sepse aty
kushton më lirë për të ndërtuar dhe për të kryer shërbime të tjera të nevojshme. Për fat të
keq, zhvillimi në këto zona bie në konflikt me shumë proçese ekologjike. Kështu, kënetat
dhe ligatinat e tjera, të cilat thahen për t'u përdorur për zhvillimin e zonës, përbëjnë habitate
shumë të kërkuara për shumë lloj speciesh të botës së gjallë. Ato janë jo vetëm filtra të
sistemit lumor por edhe shërbejnë për furnizimin me ujëra të shtresave ujëmbajtëse
nëntokësore. Nga të gjitha përmbytjet që kanë ndodhur në territorin fushor të Bashkisë së
Krujës (Fushë Krujë, Thumanë etj.) gjatë shekullit te 20-të e deri sot, përmbytjet e
periudhës nëntor 1962 - shkurt 1963, konsiderohen si më të mëdhatë. Konkretisht për këtë
zonë, nga ujërat e lumenjve Zezë, Gjolë e Ishëm përmbyten fushat dhe qytetin e FushëKrujës dhe fushat në të dy anët e lumenjve Gjolë e Ishëm. Nga ujërat e mëdha u përmbyten
qytetet dhe toka bujqësore të Fushë-Krujës, Thumanës etj. Përmbytje të lumenjve Zezë dhe
Ishëm kanë ndodhur dhe këto 5 vitet e fundit. Gjatë rrebesheve të forta ka pasur gërryerje
tokash dhe rrëshqitje në shumë zona. Ujërat e lumenjve kanë bartur me vehte shumë
materiale të ngurta si rezultat i erozionit të madh të shpateve të zhveshur. Përmbytje të
mëdha kanë ndodhur edhe në stinën e dimrit të viteve 2010, 2011 dhe 2012, të cilat
shkaktuan dëmtime të konsiderueshme ekonomike. Këtu, duhet përmendur edhe përmbytja
e këtij viti gjatë të cilës lumi Ishëm doli nga shtrati dhe përmbyti zonat fushore poshtë
autostradës e deri pranë zonës bregdetare (Bashkia Krujë 2016).
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1.5.3 Masat për zvogëlimin e pasojave të përmbytjeve
Siç, dihet masat për zvogëlimin e pasojave të përmbytjeve klasifikohen në masa strukturore
dhe në masa jo strukturore. Të parat kanë të bëjnë me ndërtimin e strukturave mbrojtëse si
72 argjinatura, penda etj. Masat strukturore konsistojnë në ndërtimin e konstruksioneve të
strukturave mbrojtëse si argjinatura, rezervuare për kontrollin e plotave, përmirësime të
shtratit të lumit etj. Masat jo strukturore janë masa të karakterit parandalues dhe kryesisht
konsistojnë në menaxhimin më të mirë të zonave të rrezikuara nga përmbytjet me anë të
hartografimit të këtyre zonave, paralajmërimit dhe parashikimit të plotave ka ndryshuar. Në
shekullin e ri, krahas masave për zvogëlimin e humbjeve nga përmbytjet, vëmendje e duhur
i kushtohet edhe hartimit të planeve të menaxhimit të zonave të vërshimit, për të nxjerre
përfitimet e mundshme prej tyre. Prej kohësh në Shqipëri është synuar të pengohen
përmbytjen e tokave të ulta, duke ndërtuar argjinatura gjatë lumenjve kryesore të vendit.

1.6 Karakteristika të mikroorganizmave pathogjene që ndodhen në ujë
Agjentët patogjenë kanë disa veçori që i dallojnë ata nga ndotësit kimikë:
 Patogjenët janë shpesh të grumbulluar ose të lidhur me trupat e ngurtë që ndodhen
në ujë, kështu që mundësia e marrjes së një doze infektive nuk mund të
parashikohet nga përqendrimi mesatar i tyre në ujë.
 Mundësia që një bakter patogjen të futet në organizëm dhe të provokojë një
infeksion varet nga shkalla e virulencës së tij, doza minimale infektuese e tij si dhe
nga niveli imunologjik i individit.
Nëse ka infeksion, patogjenët shumohen në organizmin mbajtës (Carpenter, 2007). Mjafton
një ekspozim i vetëm ndaj një mikroorganizmi patogjen që të shkaktohet sëmundja
(Calderon and Craun, 2007).
Pathogjenët gastro-intestinalë njihen si shkaktarët e mjaft sëmundjeve enterike që
shkaktohen kryesisht nga pjesëtarë të grupit të enterobaktereve si: Salmonella, Shigella,
Yersinia enterolitica, Klebsiella pneumonia, Enterobacter, Eschericha coli si dhe Vibrio
colera, Campylobacter jejuni, Campylobacter coli etj., (CIUWP, 2004), që janë pathogjenë
të tjerë enterikë që shpesh gjenden në ujëra të ndotura. Këto organizma janë të përhapura
nëpërmjet ujit të kontaminuar me material fekale të njerëzve dhe organizmave të tjera me
gjak të ngrohtë.
Në normat e Bashkimit Europian ―Cilësia e ujërave natyrore për të lejuar rritjen e
peshqve‖; vendosen dy kufij, që quhen: niveli i detyrueshëm dhe niveli i rekomanduar
(BMZ 1995). Ato janë dhënë për dy klasa të cilësisë së ujërave: ujëra për rritjen e peshqve
Salmonidae (familja e troftave) dhe ujëra për rritjen e peshqve Ciprinidae (familja e krapit).
Qëllimi i kësaj direktive është mbrojtja dhe përmirësimi i cilësisë së ujërave të rrjedhshme
ose jo të rrjedhshme, për të ndihmuar zhvillimin normal të peshqve.
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1.7 LEGJISLACIONE DHE SISTEME TË SURVEJANCËS EPIDEMIOLOGJIKE
TË SËMUNDJEVE INFEKTIVE

1.7.1 Të dhënat për cilësinë e furnizimit me ujë dhe sëmundshmërinë në Evropën nga
Organizata Botërore e Shëndetësisë
 Në rajonin e Evropës, janë raportuar çdo vit mesatarisht 330 000 raste të
sëmundjeve me origjine hidrike. Sëmundjet me origjinë hidrike të raportuara në
sistemin e mbikëqyrjes së OBSH përfshijnë: hepatitin viral A, Shigella (diarre të
përgjakshme), Escherichia coli, Legionellosis, kolera, etj.
 Në përgjithësi në gjithë Evropën është rritur përmirësimi i sistemit të furnizimit me
ujë dhe kanalizimeve duke rezultuar në një rënie 80% në sëmundje të diarresë në
fëmijët e vegjël për vitet 1995-2005.
 Megjithatë, më shumë se 50% e popullsisë rurale në vendet lindore ende jeton në
shtëpitë që nuk janë të lidhura me një furnizim të sigurt me ujë të pijshëm, dhe kjo
përqindje është në rritje në disa vende.
 Pajisjet sanitare janë të pamjaftueshme në disa zona të Evropës.
 Ngjarjet ekstreme të motit janë në rritje si në frekuencë dhe intensitet dhe ndikojnë
në sasinë dhe cilësinë e burimeve ujore duke ngritur shqetësime si tek
politikëbërësit ashtu edhe tek qytetarët. Sipas statistikave, numri i ngjarjeve
ekstreme në Evropë në vitet 1998- 2007 është rritur me 65%, gjë që ka sjellë
humbje të përgjithshme ekonomike me 13.7 miliard Euro që nga dekada e kaluar.
 Në mbarë botën, OBSH vlerëson se rreth 6% të barrës globale të sëmundjeve është
e lidhur me ujin. Diarreja infektive është komponenti më i madh dhe llogarit 1.7
milion vdekje në vit: rreth 70% të totalit.
 Ndërhyrjet shëndetësore tek sistemi i ujësjellës-kanalizimeve zakonisht redukton
sëmundjet e diarresë nga 15-30%, dhe në mënyrë të konsiderueshme zvogëlon
sëmundjet e tjera (ISHP 2013).
Në tabelën 1.2 janë paraqitur sëmundjet me origjinë hidrike dhe shkaktarët përgjegjës të
tyre.
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Tabela 1.2 Sëmundjet me origjinë hidrike dhe shkaktarët përgjegjës (Grabow, 1996)
SËMUNDJET

SHKAKTARËT

Origjina bakteriale
Ethet e tifos dhe paratifos
Dizanteria bacilare
Kolera
Gastroenterite dhe diare

Salmonela typhi
Salmonela paratyphi A dhe B
Shigela
Vibrio kolera
Escherichia
coli
Campylobacter
Yersinia enterocolitica
Salmonela sp.
Shigela sp.

enterotoksigjene,

Origjina virale
Hepatitet A dhe E

Virusi i Hepatitit A dhe E

Poliomieliti

Virusi i Poliomielitit

Origjina parazitare
Dizanteria ameboide

Entameba histolytica

1.7.2 Legjislacioni dhe Sistemi i Survejancës Epidemiologjike të Sëmundjeve Infektive
në Shqipëri
Sëmundjet infektive kanë përfaqësuar dhe vijojnë të përfaqësojnë barrën më të madhe të
sëmundshmërisë së përgjithshme në Shqipëri për arsye të impaktit të tyre tepër të dëmshëm
në shëndetin publik (Kakarriqi E., 2002).
Ligji ‖Mbi parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve infektive (Nr.7761, datë
19.10.1993)‖, që përfaqëson ligjin e parë dhe njëherësh thelbësor kushtetues lidhur me
sëmundjet infektive, dikton raportimin e detyrueshëm të tyre. Gjithashtu, ligji përfshin edhe
marrjen e masave epidemiologjike të kontrollit dhe parandalimit të tyre (MSH, 2009).
Sistemi Madhor i Bazuar në Sëmundje (SMBS) i Survejancës përmban 73 sëmundje
infektive të paraqitura në formatin standard zyrtar të quajtur pasqyra 14/Sh, e miratuar nga
Ministria e Shëndetësisë. Sëmundjet infektive në Pasqyrën 14/sh janë të ndara në tre grupe
(A, B, C) sipas shkallës së rëndësisë (impaktit) të tyre në shëndetin publik, bazuar në
parametra të tillë si: frekuenca e hasjes të sëmundjes, treguesit e rëndesës klinike të
sëmundjes (nivelet e vdekshmërisë, letalitetit, viteve të jetës potenciale të humbur), impakti
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social-ekonomik (kujdesi mjekësor, produktiviteti i humbur, nivelet e hospitalizimit) dhe
parandalueshmëria.
Grupi A përmban sëmundjet infektive të rëndësisë më të madhe (impaktit më të madh) në
shëndetin publik, si: murtaja, kolera, ethet e verdha, ethet hemorragjike me transmetimnëpërmjet-artropodeve dhe ato me transmetim-nëpërmjet-mushkonjave, ethet dengue,
botulizmi, tifo ekzantematike, difteria, malarja, tërbimi, etj. Ato janë subjekt i raportimit
urgjent (brenda 24 orësh) në nivelin kombëtar (DE i IShP) nëpërmjet nivelit lokal
(Shërbimi Epidemiologjik i Rrethit përkatës), (Kakarriqi E., 1997, Nelson et.al., 2009).
Grupi B përmban ato sëmundje që janë subjekt i një raportimi të shpejtë (brenda 1-3
ditësh) nga burimet e të dhënave në nivelin lokal dhe të një raportimi mujor nga niveli lokal
në nivelin kombëtar atëherë, kur hasja e tyre është e karakterit sporadik. Në këtë grup
listohen 48 diagnoza me sëmundje infektive, nga të cilat me origjinë hidrike janë:
Salmoneloza jotifoide, Shigeloza (Dizanteri bacilare), Hepatit viral i paspecifikuar.
Grupi C të Pasqyrës 14/Sh përfshin konkretisht gastroenteritet e paspecifikuara, gripi (në
kuadrin e epidemisë së gripit) raportohen vetëm në nivel të agreguar të rasteve dhe pa
specifikimin ― ―rast i dyshuar‖ apo ―‖rast i konfirmuar‖.

1.7.3 Sistemi i Raportimit të Aktivitetit të Laboratorëve Mikrobiologjikë
(Laboratorëve të Shëndetit Publik) të Rretheve
Shqipëria aktualisht ka 36 Shërbime Epidemiologjike (në nivel lokal apo rrethi) dhe 36
Laboratorë përkatës Mikrobiologjikë (apo të Shëndetit Publik). Madhësia dhe niveli i
aktivitetit të laboratorit mikrobiologjik varet nga madhësia e rrethit përkatës (UNDP,
2011). Konfirmimi laboratorik i një rasti me sëmundje infektive është një prej detyrave dhe
përgjegjësive të punonjësve të laboratorit mikrobiologjik (laboratorit të shëndetit publik), të
cilët kanë aftësitë dhe materialet e duhura për kryerjen e analizave bakteriologjike,
parazitologjike dhe mykologjike kryesisht për infeksionet/sëmundjet diarreike dhe ato të
rrugëve të sipërme të frymëmarrjes (MSH, 2009; Nezaj R 2014).
Vlerësimi i frekuencës së sëmundjeve infektive me origjinë hidrike (diarre, shigeloza,
salmoneloza dhe hepatite viral) për vitet 2013 – 2016 është bërë duke mbledhur rastet e
paraqitura me sëmundje infektive me origjinë hidrike në Shërbimin Epidemiologjik DSHP
– Krujë.

24

Dibra H. (2017): Ndotja mikrobike e ujërave të Fushë-Krujës, ndikimi në mjedis dhe shëndetin publik

Kapitulli 2
MATERIALE DHE METODA

2.1 Ekspeditat për njohjen e gjendjes së lumenjve
Janë kryer 3 ekspedita, me qëllim njohjen në terren të gjendjes mjedisore të lumit Ishëm, dy
degëve të tij Gjola dhe Zeza dhe të mjedisit përreth këtyre lumenjve. Në këto ekspedita u
përcaktuan edhe stacionet e kampionimit, të cilat u përzgjodhën në bazë të ndikimit të
burimit të ndotjeve antropogjene, duke u pozicionuar në afërsi të zonave të banuara.
Mostrat e ujërave janë marrë në gjashtë pika të ndryshme të emërtuara stacione.
 Stacioni 1 ndodhet para se lumi Zezë të kalojë nëpër qytetin e Fushë-Krujës
(500-600m) para qytetit.
 Stacioni 2 ndodhet në lumin Zezë, një km pasi lumi ka përshkuar qytetin e
Fushë-Krujës.
 Stacioni 3 ndodhet tek ura e Rinasit, rreth 500-600 m nga ura e Rinasit.
 Stacioni 4 ndodhet tek ura e Gjolës.
 Stacioni 5 (ura Telit) ndodhet pas bashkimit të dy lumenjve Gjolë dhe Zezë.
 Stacioni 6 (Salmer) ndodhet pranë grykëderdhjes së lumit Ishëm.

Figura 2.1 Harta e stacioneve të kampionimit
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2.2 Frekuenca e marrjes së mostrave
Për parametrat mikrobiologjike mostrat mujore u morën në periudhat:
 Nëntor 2013- Korrik 2014
 Shtator 2014- Shtator 2015
 Mars 2016 - Qershor 2016
Për parametrat fiziko - kimikë marrja e mostrave është bërë stinore. Në tabelën 2.1 jepen
dhe parametrat mjedisore të matura.
Për ndikimin e ujërave në shëndet është realizuar dhe një pyetësor me banorët që jetojnë
pranë zonës së marrë në studim ku janë intervistuar 231 banorë në lidhje me prekjen e tyre
nga sëmundjet diarreike (shenja dhe simptoma gastro-intestinale) si rezultat i përdorimit të
ujërave sipërfaqësore të patrajtuara.
2.3 Kampionimi dhe transportimi i mostrave
Marrja e mostrave të ujërave dhe ruajtja është realizuar në përputhje me Metodat Standarte
të Ekzaminimit të Ujërave, (APHA, AWWA, WEF 1995; WPCF 1998). Për analizat fizikokimike është marrë 1.5 litra ujë, si sasi e mjaftueshme në bazë të parametrave të
përcaktuara për analiza. U përdorën enë prej polietileni, dhe për analizat bakteriologjike
sasia e ujit të marrë për analizë ka qenë 0.5 litra dhe janë përdorur shishe qelqi të
sterilizuara, ku u shënua data dhe ora e marrjes së mostrës si dhe temperatura e ujit, detaje
të motit dhe të kushteve jo të zakonshme të tij (Hysko, 2012).
Mostrat e ujit u morën në thellësinë 15-30 cm dhe në distancë 50 cm nga bregu. Si marrja
dhe testimi i mostrave u krye në përputhje me Metodat Standarde Europiane (Borrel
Fontelles &Winkler, 2006, Petzel, et al 1985).
Mostrat janë ruajtur dhe transportuar për në laborator, sipas rregullave të përcaktuara nga
ISO dhe EU, në termobokse të pajisura me pllaka amoniaku brenda 24 orëve nga momenti i
marrjes së tyre, në mënyrë që të mos ketë ndryshime të parametrave.

2.4 Përcaktimi i parametrave fiziko-kimike
Disa nga parametrat fiziko-kimikë u matën drejtpërsëdrejti në terren duke përdorur
Multi/Parametër portabile WTW. Falë kësaj pajisje u arrit të maten direkt në terren: pH,
temperatura, përcjellshmëria, lënda pezull, kripshmëria dhe oksigjeni i tretur.
Për përcaktimin e pH u bë tarimi i aparatit duke përdorur tretësirat buferike me pH=4 dhe
pH=7. Përcaktimi i pH u raportua për temperaturën referuese 25°C.
Për matjen e përcjellshmërisë elektrike kalibrimi i aparatit u bë me tretësirë KCl 0.01 N në
temperaturën 25°C. Për të arritur temperaturën 25°C u përdor banjomari.
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Analizat e parametrave të tjerë si NKO dhe NBO5 u kryen pranë Laboratorit të Ujësjellës
Kanalizimeve në Krujë. Parametrat NKO–së dhe NBO5-së u matën me metodën e
fotometrisë dhe të sistemin Oxi-top të matjeve.

Tabela 2.1 Parametrat fiziko-kimikë të monitorimit
Nr.

Parametrat

Njësia

Parametrat fiziko-kimike
1

Temperatura

°C

2

pH

pH

3

Përcjellshmëria elektrike

μS/cm

4

Lënda pezull

mg/l

5

Kripshmëria

g/kg

6

Oksigjeni i tretur

mg/l

7

NKO

mg/l

8

NBO

mg/l

Figura 2.2 Multiparametër për matjen e disa parametrave fiziko-kimikë (Dibra H, 2014).
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2.5 Përcaktimi i parametrave mikrobiologjikë
Analizat e treguesve të ndotjes bakteriale janë kryer në laboratorin Mikrobiologjik të
Departamentit të Biologjisë në FSHN, të Universitetit të Tiranës, ku iu nënshtruan
metodave përkatëse për matjen e parametrave mikrobiologjike (tabela 2.2). Analizat për
treguesit e ndotjes mikrobiologjike të kryera në laborator, janë bërë duke zbatuar me
korrektësi sterilitetin e terreneve mbjellëse, mjeteve dhe ambienteve të punës.

2.5.1 Përcaktimi i koliformëve fekalë dhe koliformëve totalë
Përcaktimi i koliformëve totalë dhe i koliformëve fekalë u bë përkatësisht nëpërmjet
metodës së MPN-së në tubat me bujon laktozë (Laktozë Broth) dhe terren EC të lëngshëm.
Metoda Most Probable Number ose MPN e njohur ndryshe si metoda zero e Poissonit,
është një metodë për të marrë të dhëna sasiore mbi përqendrimet e artikujve diskrete nga të
dhënat pozitive/negative (Taras, 1998). Teknika e MPN-së vlerëson popullatat mikrobike
në terren të lëngshëm (laktozë).
Numri i koliformëve fekalë si; Escherichia coli në mostrat e ujërave u përcaktua nga
vlerësimi statistikor i quajtur Most Probable Number (MPN), që është numri më i
mundshëm i koliformëve në 100 ml ujë (Wilrich, 2010). Ky vlerësim statistikor
përcaktohet në bazë të tabelave të veçanta të bazuara në formulat e probabilitetit. Një seri
tubash të vendosur në stativa që përmbajnë terren të lëngshëm laktozë të pajisur me tuba të
vegjël Durham (shërbejnë për grumbullimin e gazit) të kthyer përmbys u inokuluan me
mostra uji përkatësisht: 10 ml mostër uji u inokulua në tre tubat e parë të cilët përmbajnë
laktozë broth, 1ml ujë u inokulua në serinë e dytë me nga tre tuba, të cilët përmbajnë
laktozë broth dhe 0,1 ml ujë u inokulua në tre tubat e tretë, të cilët përmbajnë terren laktozë
broth. Inkubimi u bë në temperaturën 37 ºC për koliformët e përgjithshëm dhe 44.5°C për
48 orë(Wilrich, 2010).

10 ml ujë

1 ml ujë

Figura 2.3 Raste pozitive në tubat me laktozë broth
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2.5.1.1 Testi i mbjelljes në terren Eozinë Metilen Blu për konfirmimin e koliformëve
fekalë
Në terrenin Eozinë Metilen Blu, E. coli rritet shumë mirë dhe jep koloni me shkëlqim
metalik. Rritja e kolonive të tilla është konfirmim për praninë e saj në tubin me LB me
rezultat pozitiv, d.m.th. të koliformëve fekalë. Është bërë mbjellja me ansë e kulturave nga
tubat pozitive dhe pas inkubimit 24 orë në 35-37°C. Për testin e konfirmimit janë përdorur
të dyja testet.

2.5.1.2 Testi i indolit për konfirmimin e koliformëve fekalëve
Testi i indolit është një test biokimik, i cili u përdor për të përcaktuar praninë e specieve
indol pozitive, të cilat kanë aftësinë për të prodhuar indol nga triptofani. Ky test përdoret
për të vënë në dukje praninë e E. colit, e cila është indol pozitive, në tubat ku kanë rezultuar
me prodhim gazi dhe formim turbullire.
Prova për të vënë në dukje prodhimin e indolit, u realizua duke inokuluar kulturën
bakteriale të zhvilluar në terrenin laktozë në solucionin ujë pepton-tripton dhe duke e
inkubuar në termostat për 24 orë në temperaturën 37°C.
Mbas 24 orëve, hodhëm dy pika nga reagenti i Kovaçit për të vënë në dukje praninë e
indolit. Rezultati u vlerësua pozitiv kur u shfaq formimi i ngjyrës së kuqe si unazë brenda
1-2 minutash. Rezultati u vlerësua negativ kur nuk formon unazën e kuqe.

Figura 2.4 Testi i Indolit
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2.5.1.3 Ekuacioni për llogaritjen e MPN-së

Ku exp(x) jep ex, dhe
K tregon numrin e hollimeve,
gj tregon numrin e tubave pozitivë në hollimin jth,
mj tregon sasinë e mostrës origjinale të hedhur në çdo hollim jth,
tj tregon numrin e tubave në hollimin
Rezultatet raportohen si Most Probable Number (MPN)/100 ml ujë, (APHA/AWWA,
1998). Rekomandimet Europiane dhe WHO (World Health Organization) janë përdorur në
analizat standarte: ISO 8199 (1986); ISO 5667-2 (1991); ISO 7704 (1985); ISO 93081
(2000); ISO 9308-2 (1990). Terreni i përdorur është bujon laktozë.

2.5.2 Përcaktimi i Heterotrofëve nëpërmjet metodës me mbjellje në pjatë Petri
Për HET u përdor mbjellja me mbulim në pjatë Petri dhe si terren u përdor YEA (Yeast
Extract Agar) dhe PCA. Janë mbjellë nga 1 ml dhe 0,1 ml (nga dy paralele) për çdo mostër
uji të marrë. Hollimet janë bërë me shkallën 1/10 me ujë peptoni 0,1% të sterilizuar në
autoklavë për 15 minuta në temperaturën 121°C.
Inkubimi u bë në temperaturat 26ºC dhe në 35ºC për 48 orë (tabela 2.2). Leximet e pjatave
janë bërë pas 48 orësh dhe është llogaritur mesatarja e kolonive për të gjitha terrenet e
mbjella. Numri i kolonive jep numrin e qelizave bakteriale në momentin e kampionimit dhe
shprehet me njësinë e kolonive formuese, CFU/ml ujë. Llogaritjet bëhen për 1 ml ujë dhe
raportohet CFU/100 ml ujë (APHA, 1995).

Tabela 2.2 Metodat mikrobiologjike dhe terrenet ushqyese të përdorura
Testi

Metoda

Temperatura dhe
inkubimi

Terreni ushqyes

Koliformë totalëë

MPN

37 ºC për 24 orë

Bujon laktozë

Koliformë fekalë

MPN

44.5 ºC për 24 orë

LB, EC

Mbjellje me
mbulim

28 ºC dhe 35 ºC për 48
orë

YEA, PCA

Heterotrofët
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2.5.2.1 Normat e përcaktimit të cilësisisë së ujërave sipas standardeve ISO 7899-1
Standardet mikrobike të ujërave sipërfaqësore dhe të rrjedhshëm paraqiten në tabelën 2.3.

Tabela 2. 3 Standardi mikrobiologjik për cilësinë e ujërave të rrjedhshëm sipërfaqësore
(ISO 7899-1)
Standardi ISO 7899-1
Parametrat
mikrobiologjik
Shumë i
mirë

I mirë

I keq

Shumë i
keq

Koliformë fekalë,
CFU/100ml

Deri 500

500-1000

1000-2000

mbi 2000

Koliformë totalë,
CFU/100ml

Deri 1250

2500

5000

10000

2.5.2.2 Direktivat e EU-së për klasifikimin e ujërave sipërfaqësore dhe ujërat e
pijshëm bazuar në parametrat mikrobiologjike të tyre
Në bazë të Direktivës Kuadër të Ujit (WFD; Bashkimi Europian 2000) shtetet anëtare të
Bashkimit Europian janë të detyruar të vlerësojnë dhe raportojnë për statusin ekologjik të të
gjitha tërësive ujore (duke përfshirë ujërat detare deri në 0,5 km² kilometra nga bregu) deri
më 2015 (WFD, 2000). Direktiva e re e EU-së për ujërat e larjes (2006/7/EC) do të
zbatohet me përparësi, për menaxhimin e cilësisë së ujërave sipërfaqësore. Kjo Direktivë e
EU-së synon të sigurojë që ujërat e brigjeve dhe atyre nëntokësore të përdorura zakonisht
për larje nuk lejohet të përmbajnë ndotje bakteriale dhe kimike, të cilat mund të paraqesin
një rrezik për shëndetin e njeriut (tabela 2.4).

Tabela 2.4 Direktiva e re 2006/7/EC për ujërat sipërfaqësorë
Parametër

Cilësi e
shkëlqyer

Cilësi e mirë

E mjaftueshme

Enterokokë intestinal(cfu/100ml)

200

400

330

Escherichia coli (cfu/100ml)

500

1000

2000
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2.5.2.3 Klasifikimi i cilësisë së ujërave sipas UNECE
Klasifimi sipas UNECE (Komisioni Ekonomik i Kombeve te Bashkuara), përcakton klasat
e ujërave nga I deri V, në varësi të ndikimit të shkarkimeve urbane. Si parametra mjedisore
të cilësisë së ujërave, për këtë klasifikim shërbejnë ushqyesit dhe oksigjeni në trajtën e
tretur të tij, si dhe në format e NBO-së dhe të NKO-së (tabela 2.5).

Tabela 2.5 Klasifikimi i cilësisë së ujërave sipas UNECE
NBO5 mg/l

NKO mg/l

O2 i tretur mg/l

Klasa I

<3

<3

>7

Klasa II

3-5

3-10

7-6

Klasa III

5-9

10-20

6-4

Klasa IV

9-15

20-30

4-3

Klasa V

> 15

> 30

<3

2.6 Sëmundjet në rrethin e Krujës me origjinë gastro-intestinale e hidrike
Të dhënat për sëmundjet gastro-intestinale dhe hidrike në rrethin e Krujës për vitet 20132016 janë marrë në Drejtorinë e Shëndetit Publik Krujë. Nga të dhënat e marra janë
përpiluar tabelat dhe grafikët.
Për të nxjerrë dhe një herë ndikimin që kanë ujërat sipërfaqësore në shëndetin e popullsisë
së zonës së marrë në studim është realizuar dhe një intervistim i popullatës që banon në
afërsi të stacioneve të marrjes në studim, lidhur me prekjen e tyre nga sëmundjet diarreike
(shenja dhe simptoma gastro-intestinale). Mbi bazën e këtij pyetësori janë realizuar dhe
korrelacionet midis ndotjes fekale dhe përqindjes së banorëve të prekur me diarre.
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PYETËSORI I INTERVISTIMIT TË BANORËVE
Emri
Mbiemri
Gjinia

M

F

Mosha
Zona e banimit
Zeza 1
Zeza 2
Rinas
Gjolë
Ura e Telit
Salmer
Uji i konsumuar
Nga rrjeti ujësjellës
Pus
Ujë i ambalazhuar
Keni patur Shqetësime Gastrointestinale
gjatë vitit të fundit

PO

JO

Shenjat dhe simptomat
Nauze
Të vjella
Diarre
Numri i episodeve të sëmundjes
1 herë
2-3 herë
>3 herë

2.7 Përpunimi statistikor i të dhënave të analizave
Përpunimi statistikor i analizave u realizua nëpërmjet programit statistikor Minitab 17.
Për përpunimin e parametrave fiziko-kimike dhe mikrobiologjike të ujërave u përcaktuan
treguesit statistikorë të mëposhtëm si:
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 Vlera mesatare, vlera minimale, vlera maksimale.
 Për të vlerësuar korrelacionin e disa parametrave kimike me ata mikrobike u përdor
korrelacioni parametrik i Pearson dhe është përdorur testi hi-katror për krahasimin
e parametrave kimike me HET dhe FC sipas zonave.
 Është përdorur grafiku i dendrogramës që paraqet ngjashmërinë ndërmjet
stacioneve për parametrat mikrobiologjikë.
 Për përpunimin e rasteve të sëmundjeve me origjinë hidrike janë përdorur
përpunimi statistikor sipas gjinisë, moshës, vendbanimit, stinëve sipas programit
Excel.
 Për të vlerësuar ndikimin e ndotjes mbi shëndetin e popullatës u përdor korrelacioni
parametrik i Pearson dhe SPSS për vlerësimin e ndotjes nga koliformët totalë dhe
fekalë me numrin e rasteve të diarreve për periudhen e kryerjes se matjeve.
 Është përdorur testi hi-katror për krahasimin e përqindjes së banorëve të prekur nga
sëmundje diarreike sipas zonave të matjes.
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Kapitulli 3

REZULTATE DHE DISKUTIME

NDOTJET E PELLGUT UJËMBLEDHËS TË LUMIT ISHËM
Ashtu si gjithë lumenjtë e Shqipërisë që si burim kryesor të ndotjes së ujërave sipërfaqësore
kanë shkarkimet urbane, edhe lumi Ishëm përfaqëson një zonë ujore mjaft të ndotur prej
ketij faktori. Shkarkimet urbane përmbajnë lëndë organike, baktere dhe viruse patogjene
komponime të tretshme të fosforit dhe azotit, të cilat favorizojnë proçesin e eutrofikimit, si
dhe metale të rënda me shumë rrezikshmëri në ndotje. Lumi Ishëm përfaqëson një zonë
ujore mjaft të ndotur. Këtu kemi bashkimin dhe përzierjen e ujërave shumë të ndotura të
lumit të Tiranës, Lanës dhe përroit të Tërkuzës. Lumi ka prurje të konsiderueshme, me
ngjyrë të errët, shpesh herë i turbullt, në sipërfaqen e të cilit shpesh notojnë mbetje të
ndryshme plastike dhe përgjatë lumit ka një erë jo të këndshme, e cila është mjaft
shqetësuese për banorët që jetojnë përgjatë bregut të lumit.

3.1 Ndotjet nga shkarkimet e ngurta dhe të lëngëta industriale dhe urbane
Gjatë ekspeditave dhe kampionimeve u evidentuan edhe vendet në të cilat depozitoheshin
mbetje të ngurta, të lëngëta dhe mbetje të karburanteve të hedhura në ujë dhe në brigjet e
lumit. Këto paraqiten në figurat e mëposhtme (Fig 3.1, Fig 3.2, Fig 3.3, Fig 3.4 dhe Fig
3.5).

3.1.1 Ndotja nga depozitimet e mbetjeve të ngurta
Mbetjet e ngurta urbane për fat të keq hidhen në ujërat e lumit Ishëm dhe në brigjet e tij,
ashtu si edhe në lumenjtë e tjerë të Shqipërisë. Mbetjet e ngurta të zonave urbane hidhen në
buzë të lumit një pjesë e tyre digjen dhe një pjesë tjetër bien direkt në ujin e lumit ose
qëndrojnë në breg dhe depozitohen më ngadalë në ujë, pas reshjeve.
Shtrati i lumit Ishëm është kthyer në një depozitim të madh për mbetjet urbane që vijnë nga
qyteti i Tiranës dhe Fushë- Krujës. Gjithashtu përgjatë rrjedhjes së lumit Ishëm vërehen
edhe mbeturina ndërtimore që hidhen nga subjekte dhe individë të papërgjegjshëm.
Ujërat e lumit Ishëm duke u derdhur drejt e në detin Adriatik sjellin ndotje edhe përgjatë
vijës bregdetare. Sasia e madhe e mbetjeve të ngurta të depozituara në breg dhe si dhe era
e pakëndshme kanë bërë që kjo zonë të mos përdoret për notim apo peshkim.
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3.1.2 Ndotja nga nafta dhe hidrokarbure të tjera në pellgun e Ishmit
Në stacionin e Rinasit ka një sërë njësish servis makinash e pika karburantesh, të cilat janë
një burim i madh ndotjeje. Kjo për shkak të vajrave që derdhen në tokë, duke kontaminuar
atë dhe ujërat.. Këto ndotje janë nga më të rrezikshmet dhe më të vështira për t‘u eliminuar.
Mbetjet nga makinat jashtë përdorimit gjithashtu përbëjnë burime ndotjeje. Më potenciale
në lidhje me ndotjen e ujërave nëntokësore janë depozitimet dhe rrjedhjet e vajrave
lubrifikante dhe karburanteve të makinave të rënda gjatë punimeve ose gjatë udhëtimeve
edhe në rastet e derdhje aksidentale. Gjithahshtu edhe ndërrimi i vajit të makinerive të
rënda mund të bëhet shkak për ndotjen e ujërave nëntokësore. Më të rrezikuara janë ato
zona të cilat ndodhen afër puseve të ujit dhe këto janë të shumta përgjatë lumit Ishëm.
Në rastin kur derdhen sasi të konsiderueshme të karburanteve dhe të vajit lubrifikant,
hidrokarburet, ato për shkak të gravitetit lëvizin drejt thellësisë duke u bashkuar me ujërat
nëntokësore. Po ashtu ato përzihen me ujërat sipërfaqësore dhe lëvizin bashkë duke krijuar
emulsione. Derdhja e vajrave lubrifikante është bërë faktor i rëndësishëm kërcënues për
jetën e gjallesave ujore. Sipas të dhënave mbi vlerat e IPS (Index of Pollution Sensitivity)
(Meço M,& Miho A. 2014) në periudhën 2012-2013 stacioni Rinas i përket cilësisë ―e
keqe‖ (IPS me vlerë 3.34).

3.1.3 Ndotja nga dherat dhe materialet inerte gjatë bregut të Ishmit
Gjatë brigjeve të lumit Ishëm ka dhe shumë materiale inerte të hedhura nga persona të
papërgjegjshëm dhe subjekte të ndryshme që i hedhin mbeturinat e tyre të prodhimit ose të
ndërtimit në lumë dhe në brigjet e tij. Në këtë mënyrë shkaktojnë ndotje të ujit me mbetje
që mbeten për një kohë të gjatë. Po, kështu edhe dherat e ndryshme depozitohen në brigjet
e lumit. Këto mbetje ndikojnë si në cilësitë fiziko-kimike të ujërave por edhe në gjendjen e
biodiversitetit të tyre.

Figura 3.1 Pamje e lumit Ishëm në grykëderdhjen e tij në Adriatik (Google)
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Figura3.2 Ndotja e lumit Gjolë nga mbetjet e ngurta dhe nga nafta (Dibra, H. 2013 &
2014)

Figura 3.3 Ndotja e ujit me mbetje të ngurta dhe inerte në stacionin e Rinasit (Dibra, H.
2015)

Figura 3.4 Gjendja e lumit Zeza në dy stacionet (Dibra, H. 2015)
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Figura 3.5 Pamje të lumit Ishëm tek stacioni Ura e Telit dhe stacioni Salmer (Dibra, H.
2014& 2015)

3.2 TREGUESIT FIZIKO-KIMIKË PËR PELLGUN UJËMBLEDHËS TË LUMIT
ISHËM
Në parametrat fiziko-kimikë që u analizuan janë pH, temperatura, përcjellshmëria, lënda
pezull, kripshmëria, oksigjeni i tretur në ujëra, NKO dhe NBO.
Të dhënat e këtyre parametrave si dhe treguesit e tyre jepen me tabela dhe grafikë.
Rezultatet e paraqitura më poshtë i përkasin stacioneve të marra në studim për pellgun
ujëmbledhës të Lumit Ishëm. Të gjithë treguesve u është përcaktuar vlera mesatare, vlera
minimale, vlera maksimale. Është bërë krahasimi i këtyre të dhënave me ato të UNECE si
dhe klasifikimi i ujërave të pellgut ujëmbledhës të lumit Ishëm.
Në tabelat nga 3.1- deri 3.6 jepen rezultatet e marra nga matjet në terren si dhe analizat
laboratorike për të disa parametra fiziko– kimik të rëndësishëm.

Tabela 3.1 Rezultatet e treguesve fiziko-kimikë për stacionin Zeza 1
Temperatur
a

pH

Kripshmëri

L.
pezull

O2i
tretur

Përcjellshmëri
elektrike

NKO

NBO

18

7.11

0.46

50.1

4.80

367

45

34

15

6.46

0.33

63.4

6.00

640

41

38

Pranverë
2015

19

6.30

0.98

64.7

5.30

600

38

38

Verë 2015

20

6.71

0.252

80.2

4.63

641

71

50

Vjeshtë2015

19

7.20

0.65

48.3

4.62

400

46

37

Vjeshtë 2014
Dimër 2014
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Tabela 3.2 Rezultatet e treguesve fiziko-kimikë për stacionin Zeza 2
Temperatura

pH

Kripshmër
i

L. pezull

O2i
tretur

Përcjellshmëri
elektrike

NKO

NBO

17

7.13

0.51

51.4

5.20

470

43

35

14

6.60

0.42

65.7

7.04

645

40.8

38

Pranverë
2015

18

6.37

0.97

69.0

5.98

630

38

22

Verë 2015

20

6.75

0.265

82.3

6.05

648

74

53

Vjeshtë 2015

19

7.20

0.67

53.5

5.85

490

48

38

Vjeshtë 2014
Dimër 2014

Tabela 3.3 Rezultatet e treguesve fiziko-kimikë për stacionin Gjolë
Temperatu
ra

pH

7.97

Kripshmëri

L. pezull

O2i
tretur

Përcjellshmër
i elektrike

NKO

NBO

0.50

47.0

5.45

679

36

12

Vjeshtë 2014

16

Dimër 2014

13.5

6.98

0.30

80.50

5.80

655

40

17

Pranverë
2015
Verë 2015

20

6.51

0.131

84.02

5.82

660

35

22

23.5

6.93

0.251

180.0

5.51

646

60

31

Vjeshtë 2015

17.5

7.95

0.60

45.8

5.50

680

31

14

Tabela 3.4 Rezultatet e treguesve fiziko-kimikë për stacionin Rinas
Temperatur
a

pH

Kripshmëri

L. pezull

O2i tretur

Përcjellshmër
i elektrike

NKO

NBO

Vjeshtë 2014

17

7.12

0.40

48.7

4.35

640

51

35

Dimër 2014

14

6.45

0.35

75.1

5.00

660

41

40

Pranverë
2015

18.5

6.31

0.95

63.2

5.20

570

36

22

Verë 2015

21

6.81

0.251

85.0

4.66

551

73

52

Vjeshtë 2015

18

7.14

0.61

48.3

4.50

635

49

36
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Tabela 3.5 Rezultatet e treguesve fiziko-kimikë për stacionin Ura e Telit
Temperatu
ra

pH

Kripshmër
i

L.
pezull

O2i tretur

Përcjellshmër
i elektrike

NKO

NBO

Vjeshtë 2014

16.4

7.82

0.34

63.1

6.25

650

36

30

Dimër 2014

13.3

6.90

0.15

45.0

6.80

610

18

10

Pranverë
2015

19.4

6.15

0.100

52.3

6.73

693

21

11

Verë 2015

21.7

7.06

0.2171

100.0

6.20

664

27

17

Vjeshtë 2015

17.8

7.82

0.96

93.2

6.35

667

54

38

Tabela 3.6 Rezultatet e treguesve fiziko-kimikë për stacionin Salmer
Temperatu
ra

pH

7.82

Kripshmër
i

L. pezull

O2i
tretur

Përcjellshmër
i elektrike

NKO

NBO

0.40

108.0

6.32

670

42

39

Vjeshtë 2014

16

Dimër 2014

14

6.66

0.19

52.0

6.83

650

20

13

Pranverë
2015
Verë 2015

18.8

6.70

0.120

50.0

6.82

680

21

12

22

7.03

0.352

150.5

6.10

667

29

17

Vjeshtë 2015

17.3

7.86

0.50

106.8

6.20

666

63

41

Tabela 3.7 Krahasimi disa treguesve fiziko-kimikë për lumin Ishëm (Miho, A. 2005&
Dibra, H. 2015)
Lumi Ishëm

Vitet 2002-2004

Vitet 2014-2015

Temperatura ° C

17.6

17.8

pH

7.83

7.0

Përcjellshmëria

543.5

615.2

Lënda pezull

91.8

73.6

Oksigjeni i tretur

4.73

5.73
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Në figurat nga 3.9 deri në 3.16 janë paraqitur grafikët e ecurisë së vlerave mesatare të
parametrave fiziko-kimikë, në ujërat e pellgut të Ishmit për çdo stacion monitorimi, për të
gjitha ekspeditat e kryera, si dhe grafikët e vlerave maksimale dhe minimale.

3.2.1 Vlerat e temperaturës së ujit për pellgun ujëmbledhës të Lumit Ishëm
Temperatura C

Temperatura C

Mesatarja

18.2

25
20

18.1

15
17.6

17.7

17.7

10

17.6

5
0
Zeza 1 Zeza 2 Rinas Gjolë

Zeza
1

Zeza
2

Min

15

Max

20

ura Salmer
Telit

Rinas Gjolë

Ura Salme
Telit
r

14

13.5

14

13.3

14

20

23

23.5

21.7

22

Figura 3.6 Ecuria e vlerave mesatare të temperaturës Figura 3.7 Vlerat maks. dhe min.
Në grafikët e figurave 3.6 dhe 3.7 vlerat e temperaturës variojnë nga 13.3°C tek stacioni
Ura e Telit deri në 23.5°C në stacionin e Gjolës. Vlerat minimale, mesatare dhe maksimale
të temperaturave të paraqitura në grafikët 3.6 dhe 3.7 jepen për katër stinët e vitit.Vlera
mesatare e temperaturës varion nga 17.6 °C tek stacionet Zeza 2 dhe Salmer deri në 18.2°C
tek stacioni Gjolë (fig.3.6) vlerë kjo e përafërt me temperaturën mesatare të matur në vitet
2002-2004 (shih tabela 3.7 me vlerë mesatare 17.6 °C Miho A. 2005). Sipas grafikut (fig
3.7) vlera minimale e temperaturës është regjistruar në stacionin Ura e Telit, ndërsa vlera
maksimale është regjistruar në Gjolë me 23.5°C.

3.2.2 Vlerat e pH-it të ujit për pellgun ujëmbledhës të Lumit Ishëm
Vlerat e përftuara të pH-it janë paraqitur në figurat 3.8 dhe 3.9, ku jepen ato min, max dhe
mes. Vlerat e pH luhaten nga 6.15 te stacioni Ura e Telit deri në 7.95 në stacioni Gjolë
(fig.3.9).Vlerat mesatare të pH luhaten në kufijtë 6.76 deri në 7.27 (fig.3.8) të cilat janë
normale për normat evropiane dhe sipas normave të NIVA-s i përkasin klasës I, (pH 6.5).
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Figura 3.8 Ecuria e vlerave mesatare të pH

Figura 3.9 Ecuria e vlerave min. dhe max të pH

Minimumi i vlerave është regjistruar në stacionin Ura e Telit 6.15. Kjo vlerë mund të vijë si
pasojë e grumbullimit të shkarkimeve të lëngëta urbane gjatë gjithë rrjedhjes së lumit.
Maksimumi i vlerave është regjistruar në stacionin e Gjolës me 7.95. përsa i përket vlerave
mesatare të pH ato luhaten midis 6.76 në stacionin Zeza 1 dhe 7.27 në stacionin Gjolë,
vlerë kjo e përafërt me pH e matur në vitet 2002-2004 për këtë stacion dhe nga (Miho A.
2005) me pH 7.83 (tabela 3.7), vlera të cilat janë normale për normat evropiane dhe sipas
NIVA-s (klasi I, pH > 6,5) (BMZ, 1995; Bartli, 2000). Vlerat e pH ndryshojnë si rezultat i
proçeseve të fotosintezës, frymëmarrjes dhe të dekompozimit.

3.2.3 Vlerat e kripshmërisë së ujit për pellgun ujëmbledhës të Lumit Ishëm
Vlerat e kripshmërisë variojnë nga 0.1 g/kg në stacionin Ura Telit deri në 0.95 g/kg në
stacioni e Rinasit. Në grafikun e ecurisë së vlerave mesatare (figura 3.10) vëmë re se vlerat
mesatare variojnë 0.312 g/kg në stacionin Salmer deri në 0.562 g/kg në stacioni Zeza 2
(pasi lumi ka përshkuar qytetin).

Figura 3.10 Ecuria e vlerave mes. të kripshmërisë Figura 3.11 Ecuria e vlerave min dhe max.
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Po ti referohemi vlerave të kripshmërisë së ujërave të lumit Ishëm për vitin 2012 sipas
studimeve të kryera nga autorë të tjerë (Bode A.2012) ato luhaten në 0.243 g/kg në
stacionin e Rinasit deri në 0.238 g/kg në stacionin Salmer.Nga grafiku (figura3.10) vihet re
një rritje e vlerave mesatare të kripshmërise në stacionet Zeza 2 dhe Rinas, kjo për faktin se
Rinasi është stacioni i grumbullimit të mbetjeve të lëngëta urbane që vijnë nga lumenjtë
Tirana dhe Lana. E njëjta situatë paraqitet dhe për stacionin Zeza 2 sepse lumi grumbullon
mbetjet urbane të qytetit. Në grafikun (fig. 3.11) vihet re që stacioni Ura e Telit me
0.10g/kg dhe stacioni Salmer me vlerë 0.12g/kg kanë vlera më të ulëta të kripshmërisë,
ndërsa vlerat maksimale regjistrohen tek Zeza 2 dhe tek stacioni Gjolë. Pra siç shihet me
rrjedhjen e ujërave përgjatë zonës urbane rritet dhe kripshmëria e ujërave.

3.2.4 Vlerat e lëndës pezull për pellgun ujëmbledhës të Lumit Ishëm
Vlerat e lëndës pezull sipas muajve variojnë nga 45.0 mg/l tek stacioni Ura e Telit deri në
180.0 mg/l në stacionin e Gjolës grafiku (figura 3.12). Vlerat mesatare variojnë nga 61.3
mg/l në stacionin Zeza 1 deri në 87.5 mg/l në stacionin Gjolë grafiku (figura 3.12) vlera
këto të përafërta me vlerat e regjistruara në vitet 2002-2004 si rezultat i monitorimit të
ujërave të lumit Ishëm (Miho, A 2005) shih tabelën 3.7. Në vitet 2002-2004 vlera mesatare
e lëndës pezull ishte 91.8 mg/l vlera këto shumë të larta krahasuar me direktivën e BE –së,
vlera e detyrueshme e lëndës pezull duhet të jetë nën 25mg/l (BMZ, 1995).

Figura 3.12 Ecuria e vlerave mes. të lëndës pezull Figura 3.13 Ecuria e vlerave min dhe max

Përmbajtja e lëndës pezull përbën problem kritik për të gjithë pellgun e Ishmit. Vlerat e
larta të lëndës pezull të regjistruara përgjatë lumit Ishëm kanë pasoja negative pasi ulet
cilësia e ujit që përdoret për vaditje në bujqësi, për përdorim industrial si dhe për përdorim
nga vetë njeriu.
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Një ndër shkaqet që ndikon në rritjen e vlerave të lëndës pezull në lumin Ishëm është dhe
erozioni. Faktorët natyrorë si: faktorët klimatikë (reshjet me intensitet të lartë), faktorët
gjeografikë (pjerrësia mesatare mbi 27 %), faktorët antropogjenë (shpyllëzimi, zhvillimi i
bujqësisë etj.) e kanë përshpejtuar dukurinë e erozionit në këtë zonë.

3.2.5 Vlerat e përcjellshmërisë elektrike të ujit për pellgun ujëmbledhës të Lumit
Ishëm
Vlerat e përcjellshmërisë elektrike variojnë nga 480 μS/ cm në stacionin Ura e Telit në deri
në 693 μS/ cm po në Urën e Telit grafiku (figura 3.15).

Figura 3.14 Ecuria e vlerave mes. të përcj. Figura 3.15 Ecuria e vlerave min dhe max.
Vlera e përcjellshmërisë elektrike paraqitet më e lartë në periudha me reshje të pakta, kjo
shpjegohet se në periudha me shumë reshje rritet shumë tretshmëria e kripërave, prandaj
dhe vlerat e përcjellshmërisë elektrike janë më të ulëta. Nga grafiku i ecurisë së vlerave
mesatare (figura 3.14) vëmë re se vlerat mesatare variojnë nga 586 μS/ cm në stacionin
Zeza 1 deri në 643 μS/ cm në stacionin e Gjolës. Gjatë një monitorimi të kryer në ujërat e
lumit Ishëm (Miho, A. 2005), për vlerat mesatare të përcjellshmërisë elektrike vihet re një
rritje e këtyre vlerave në vite (tabela 3.7). Në normat europiane nuk jepen kufij të cilësisë
së ujërave në lidhje me përcjellshmërinë elektrike, megjithatë lumi Ishëm paraqet vlera
mjaft të larta të kësaj përcjellshmërie, gjë që tregon përmbajtje të lartë të lëndëve të tretura.

3.2.6 Vlerat e oksigjenit të tretur për pellgun ujëmbledhës të Lumit Ishëm
Të dhënat e matjeve të vlerave të oksigjenit të tretur janë paraqitur në grafikët në figurën
3.16 dhe në atë 3.17. Po ti referohemi dhe studimeve të mëparshme në lidhje me vlerat e
oksigjenit të tretur në ujërat e lumit Ishëm vihet re një rritje e vlerave mesatare, nga 4.73
mg/l që ishte në vitin 2002-2004 (Miho A. 2005) deri 5.73 mg/l në periudhën 2014-2015.
Vlerat e oksigjenit të tretur variojnë nga 4.35 mg/l në stacionin Rinas deri në 7.04 mg/l në
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stacionin Zeza 2. Nga grafiku (figura 3.16) vihet re që vlerat mesatare më të larta të
oksigjenit të tretur janë në dy stacionet e fundit. Vlerat mesatare variojnë nga 4.47 mg/ l në
stacionin e Rinasit deri në 6.47 mg/ l në Urën e Telit dhe në Salmer. Vlerat e larta të
oksigjenit të tretur në këto dy stacione shpjegohen me faktin se janë stacione larg qendrave
të banuara ku aktiviteti i njeriut është më i vogël.

Figura 3.16 Ecuria e vlerave mes e O2 të tretur Figura 3.17 Ecuria e vlerave min dhe max
Ndërsa në zonat e banuara vihet re një ulje e vlerave të oksigjenit të tretur grafiku (figura
3.17) pasi ndikimi antropogjen, shkarkimet nga bujqësia dhe aktivitetet private janë shumë
të larta. Vihet re një rritje e verave të oksigjenit të tretur në stacionin Gjolë po ta
krahasojmë me vitet 2002-2004 ku vlera mesatare e oksigjenit të tretur regjistrohet me 2.2
mg/l ndërsa në periudhën 2014-2015 vlerat arrijnë në 5.6 mg/l (Miho, A. 2005), shih
tabelën 3.7.Stacionet me vlerat më të ulëta të oksigjenit të tretur janë: stacionet Zeza1 dhe
Rinas, ku në këtë të fundit si rezultat i bashkimit të ujërave shumë të ndotura të lumenjve
Tirana dhe Lana ndotja është në vlera shumë të larta. Për këtë arsye ky stacion shënon dhe
vlerën mesatare më të ulët të oksigjenit të tretur me 4.74 mg/l (fig. 3.16).
Tabela 3.8 Klasifikimi i cilësisë së ujërave të lumit Ishëm krahasuar me vlerat e UNECE
Stacionet

O2

Klasa

Stacionet

Zeza 1

5.07

Zeza 1

48.2

Zeza 2

6.02

Zeza 2

48.76

Rinas

4.74

Rinas

50

Gjolë

5.62

Gjolë
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Ura e
Telit
Salmer

6.47

Klasa
III
Klasa
II
Klasa
III
Klasa
III
Klasa
II
Klasa
II

Ura e
Telit
Salmer

31.2

6.45

NKO

35

45

Klasa
Klasa
V
Klasa
V
Klasa
V
Klasa
V
Klasa
V
Klasa
V

Stacionet

NBO

Klasa

Zeza 1

35.8

Klasa V

Zeza 2

37.2

Klasa V

Rinas

37

Klasa V

Gjolë

19.2

Klasa V

Ura e Telit

21.2

Klasa V

Salmer

24.4

Klasa V
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Në lidhje me normat e UNECE–së (tabela 3.8), ujërat e lumit Ishëm janë mbi normat e
lejuara nga UNECE pasi shkarkimet e mëdha të mbeturinave të lëngëta urbane në këtë
rajon kanë shkaktuar deoksigjenimin e këtyre ujërave.Vetëm stacionet Ura e Telit dhe
Salmer i përkasin klasës së II-të, stacionet e tjera i përkasin klasës së III-të. Përmbajtja e
oksigjenit të tretur është parametër cilësor shumë i rëndësishëm, që përcakton ―gjendjen
shëndetësore‖ të ujërave të lumit Ishëm, përcakton sasinë dhe tipet e gjallesave në këtë
mjedis ujor.
3.2.7 Vlerat e nevojës kimike për oksigjen (NKO) për pellgun ujëmbledhës të Lumit
Ishëm
Rezultatet e analizave për nevojat kimike për oksigjen për çdo stacion monitorimi janë
paraqitur në tabelat 3.1 deri në 3.7 dhe në grafikët (figura 3.19 dhe 3.20), sipas grafikëve
rezultatet e analizave variojnë nga 18 mg/l në stacionin Ura e Telit deri në 74 mg/ l në
stacionin Zeza 2. Vlerat mesatare variojnë nga 31.2 mg/ l deri në 50 mg/l në stacionin
Rinas grafiku (figura 3.18). Nga ecuria e vlerave mesatare të NKO-së vihet re se në
stacionet Ura e Telit dhe në Salmer vlerat e NKO-së janë të ulëta pasi rrjedhja e këtyre
ujërave nuk është afër zonave të banuara. Ndërkohë në stacionet Rinas dhe Zezë vihet re
një rritje vlerave mesatare të NKO-së, që shpjegohet me faktin se në këtë segment ujërat
grumbullojnë dhe sasinë më të madhe të shkarkimeve të kolektorëve urbane të lumenjve
Tirana dhe Lana për stacionin e Rinasit,vlera këto të përafërta dhe me matjet e vitit 2012
nga autorë të tjerë (Bode A. 2012), ndërsa vlerat e larta të NKO-së në stacionin Zeza 2
shpjegohen me faktin se duke grumbulluar mbetjet urbane të qytetit të Fushë–Krujës.
Bazuar në këto vlera ujërat e lumit Ishëm rezulatojnë të jenë mbi normën e UNECE dhe i
përkasin klasës së V-të, (tabela 3.7).

Figura 3.18 Ecuria e vlerave mesatare të NKO Figura 3.19 Ecuria e vlerave min dhe max.
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3.2.8 Vlerat e Nevojës Biologjike për Oksigjen (NBO) për pellgun ujëmbledhës të
Lumit Ishëm
Sipas grafikëvë të (fig. 3.20 dhe 3.21) vihet re që vlerat variojnë nga 10 mg/ l në stacionin
Ura e Telit deri në 53 mg/ l në stacionin Zeza 2.Vlerat mesatare te NBO-së variojnë nga
19.2 mg/ l në stacionin Gjolë deri në 37.2 mg/l në stacionin Zeza 2 grafiku (figura3.20).
Ashtu si dhe për vlerat e NKO-së shikohet një ulje e vlerave në stacionet Gjolë, Ura e Telit
dhe Salmer. Në lidhje me normat e BE- së, ujërat e lumit Ishëm janë jashtë normave të
lejuara për rritjen dhe zhvillimin e peshqve.

Figura 3.20 Ecuria e vlerave mesatare të NBO Figura 3.21 Ecuria e vlerave max dhe min.
Shkarkimet e mëdha të mbetjeve urbane në ujërat e lumit Ishëm kanë çuar në rritjen
nevojës biologjike për oksigjen. Në lidhje me klasifikimin sipas UNECE këto ujëra i
përkasin klasës së V-të, shumë të ndotura. Lumi Ishëm paraqet një cilësi të keqe të ujërave
të tij dhe një tendencë keqësimi të gjëndjës së tij ekologjike. Edhe sipas përfundimeve të
arritura nga autorë të tjerë që kanë studiuar gjendjen e lumenjve të shqipërisë lumi Ishëm
është cilësuar ndër lumenjtë më të ndotur (Miho A. 2005).

3.3 TREGUESIT MIKROBIOLOGJIKË PËR PELLGUN UJËMBLEDHËS TË
LUMIT ISHËM
3.3.1 Koliformët totalë
Të dhënat e marra nga testimi për koliformët totalë janë përpunuar siç është treguar edhe
në metodikë dhe paraqiten në tabela dhe grafikë.
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Figura 3.22 Vlerat e koliformëve totalë për të gjitha stacionet krahasuar me standartin ISO
Vlerësimi i këtij parametri u bë nëpërmjet standartit ISO 7899-1, i cili e përmban si
parametër për vlerësimin e ujërave sipërfaqësorë. Koliformët totalë nuk janë masë e ndotjes
fekale dhe për këtë arsye nuk kanë lidhje me ndryshimin e cilësisë së ujit (Cabral, 2010).
Vlerat e koliformëve totalë në këto ujëra konfirmohen dhe nga punimet e tjera të gjetura
për ujërat e lumit Ishëm (Bode A. 2012). Në figurën 3.22 paraqiten të dhënat e
koliformëve totalë për të gjitha stacionet e lumit Ishëm. Siç shihet dhe nga grafiku, (figura
3.22) ujërat e lumit Ishëm në të gjithë stacionet e monitoruara janë jashtë normave të
lejuara nga BE (vlera e lejuar është 10000 Baktere/100ml), vlera këto shumë larg këtij
standarti në të gjithë periudhat e vitit. Vlera mesatare më e ulët e koliformëve totalë është
në stacionin e Rinasit me 120200 Cfu/100ml ujë, ndërsa vlera mesatare më e lartë është në
dy stacionet e lumit Zezë dhe në Gjolë.
Përsa u përket ujërave të stacionit Zeza 2, numri i koliformëve totalë, si ai minimal,
maksimal dhe mesatar janë jashtë normave të lejuara nga BE (tabela 2.3) për ujërat
sipërfaqësore. Ky është dhe stacioni me ndotje më të madhe pasi lumi ka përshkuar qytetin
e Fushë–Krujës dhe ka marrë me vete mbetjet urbane të qytetit. Vlera mesatare më e lartë
është 680710 Cfu/ 100ml ujë, gjë që përbën dhe vlerën më të lartë të koliformëve totalë.
Vlera më e lartë është në muajin Maj 2015 me 800000 Cfu/ 100ml ujë, ndërsa vlera më e
ulët është në Janar 2015 me 503000 Cfu/ 100ml ujë.
Në dy stacionet e fundit Ura e Telit dhe Salmer ashtu si dhe në stacionet e tjera vlerat e
koliformëve totalë janë jashtë normave të lejuara nga BE (tabela 2.3) për cilësinë e ujërave
sipërfaqësore nëpërmes parametrave koliformë totalë. Vlerat e koliformëve totalë krahasuar
me stacionet e tjera janë më të ulëta ,gjë që tregon se kjo zonë është më e pastër, kjo vjen
dhe si rezultat i numrit më të vogël të banorëve. Vlera më e lartë është 550000 Cfu/100 ml
ujë.
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Tabela 3.9 Vlerat min, max dhe mesatarja e koliformëve totalë, në çdo stacion
Zeza 1

Zeza 2

Rinas

Gjolë

Ura telit

Salmer

Mesatare

470200

5704440

305840

419800

394000

338000

Minimale

260300

503000

100000

350000

320000

300000

Maksimale 580000

800000

410000

475000

550000

460000

Në grafikun (figura 3.24) jepen vlerat mesatare të koliformëve totalë për çdo stacion
monitorimi, dhe në tabelën 3.9 jepen madhësitë minimale dhe maksimale të koliformëve në
të gjitha stacionet. Stacionet e Rinasit dhe Salmer kanë vlerat më të ulëta të koliformëve
totalë. Ndërsa vlerat më të larta janë në stacionin Zeza 2, përkatësisht me 570440 Cfu/
100ml ujë. Kjo do të thotë se ujërat e këtij lumi paraqesin një rrezik të madh nëse përdoren
për vaditje apo peshkim.

900000
800000
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0

Max

Min

Figura 3.23. Ecuria e vlerave min dhe max. Figura 3.24 Ecuria e vlerave mesatare

3.3.1.1 Krahasimi i stacioneve Zeza 1 dhe Zeza 2 për vlerat e koliformëve totalë sipas
vlerës mesatare, minimale, maksimale dhe sipas stinëve
Në figurën 3.25 paraqiten vlerat mesatare, minimale dhe maksimale të koliformëve totalë
për stacionet Zeza 1 dhe Zeza 2. Bëjmë një krahasim të këtyre dy stacioneve për vlerat e
koliformëve totalë në mënyrë që të nxjerrim në pah ndikimin që ka qyteti i Fushë- Krujës
në lumin Zeza dhe pikërisht në stacionin Zeza 2, i cili është përcaktuar si stacion pasi lumi
ka përshkuar qytetin.
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Koliformë totalë
vlera mesatare

vlera minimale

Zeza 1

vlera maksimale

Zeza 2

Figura 3.25 Krahasimi i stacioneve Zeza 1 dhe Zeza 2 për vlerat e koliformëve totalë
Grafiku (figura 3.25) tregon qartë se vlerat e koliformëve totalë janë më të larta në
stacionin Zeza 2. Për këtë stacion vlera mesatare është 570200 Cfu/100ml, ndërsa vlera
maksimale është 800000 Cfu/100ml. Derdhja e ujërave të patrajtuara të qytetit në lumë dhe
shkarkimet që vijnë nga tregu që ndodhet aty pranë kanë një ndikim shume negativ në
lumë.
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Figura 3.26 Krahasimi i stacioneve Zeza 1 dhe Zeza 2 për vlerat e koliformëve totalë sipas
stinëve
Siç shihet dhe nga figura 3.26 stina e verës ka dhe vlerat më të larta të koliformëve totalë
për të dy stacionet e monitorimit. Po të krahasojme vlerat e Zeza 1 me Zeza 2, vihet re
qartë se Zeza 2 ka vlera shumë më të larta në çdo stinë të vitit kjo vjen dhe për faktin se ky
stacion është 5000-600m, pasi lumi Zeza ka përshkuar Fushë-Krujën. Vlerat e regjistruara
në lumin Zezë janë vërtet shumë shqetësuese. Kjo situatë bëhet shqetësuese sidomos në
periudhën e pranverës dhe verës ku ka pak ujë dhe era është mjaft e pakëndshme.
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3.3.1.2 Korrelacioni i koliformëve totalë sipas pikave të matjes me oksigjenin,
temperaturën dhe pH
Për të parë në se ka lidhje numri i kolifirmëve totalë dhe parametrave oksigjen i tretur,
temperaturë dhe pH është llogaritur koefiçienti i korrelacionit ndërmjet numrit mesatar të
koliformëve totalë me vlerat mesatare të temperaturës, pH dhe Oksigjenit.
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Figura 3.27 Korrelacioni koliformë totalë me temperaturë
Në figurën 3.27 vërerehet korrelacion i dobët ndërmjet numrit të koliformëve totalë me
temperaturën por marrëdhënia nuk është sinjifikante pasi: r=0.04 p=0.9 95% CI -0.79 0.82.
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Figura 3.28 Korrelacioni i kol. totalë me pH Figura 3.29. Korrelacioni i kol. totalë me O2
Vërehet korrelacion mesatar negativ ndërmjet numrit të koliformëve totalë me pH por
marrëdhënia nuk është sinjifikante (r=-0.31 p=0.5 95%CI -0.89 - 0.66).
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Vërehet korrelacion i dobët ndërmjet numrit te koliformëve totalë me O2 por marrëdhënia
nuk është sinjifikante (r=0.13 p=0.8 95%CI -0.76 - 0.85).
Marrëdhënia nuk është sinjifikative, sepse në të gjitha degët e lumenjve dhe në ata vetë
derdhen ujërat e zeza të papërpunuara dhe prurjet që ata sjellin janë të ndryshme, numri i
baktereve është i ndryshëm dhe zgjatja në kohë e këtyre derdhjeve është e ndryshme.
Po kështu mund të themi edhe për koliformët fekalë dhe për HET. Pra lumi është i
eutrofikuar, ka shumë lëndë organike që vijnë nga ujërat e zeza por nuk kanë marrëdhënie
sinjifikative me oksigjenin e tretur.
3.3.1.3 Korrelacioni i numrit mesatar stinor të koliformëve totalë dhe vlerave
mesatare stinore të Temperaturës, Ph dhe Oksigjenit sipas pikave të matjes
Të dhënat e përpunuara për korrelacionin e numrit stinor të totalë koliformëve dhe
temperaturës, oksigjenit dhe pH paraqiten në figurën 3.31.

Figura 3.30 Panel korrelacioni i koliformëve totalë me Temp. pH dhe O2 sipa stinëve
Nga paneli i korrelacionit midis tyre sipas stacioneve të matjes shohim se: Vërehet
korelacion i dobët ndërmjet numrit të koliformeve totalë me temperaturën dhe marrëdhënia
nuk është sinjifikante (r=0.15, p=0.5).
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Vërehet korrelacion i dobët ndërmjet numrit të koliformëve totalë me pH dhe marrëdhënia
nuk është sinjifikante (r=0.03, p=0.9).
Vërehet korrelacion mesatar ndërmjet numrit të koliformëve totalë me O2 por marrëdhënia
nuk është sinjifikante (r=0.30, p=0.1).

3.3.2 KOLIFORMËT FEKALË NË PELLGUN E ISHMIT

3.3.2.1 Vlerat e koliformëve fekalë sipas muajve për çdo stacion
Në grafikët (figura nga 3.31 deri në 3.42) dhe në tabelat 3.1 deri në 3.6 paraqiten vlerat e
koliformëve fekalë për çdo stacion të lumit Ishëm. Figurat, tregojnë sesi ndryshojnë vlerat e
koliformëve fekalë për çdo stacion sipas muajve, duke i krahasuar vlerat e marra me të
dhënat e Bashkimit Europian për cilësinë e ujërave sipërfaqësore.

Zeza 1
Cfu/100ml
40000
30000
koliformë fekal

20000
10000
0
muaji

Figura 3.31 Vlerat e koliformëve fekalë për stacionin Zeza 1, sipas muajve

Siç, shihet dhe nga grafiku (figura 3.31) ujërat e lumit Zeza 1 janë jashtë normave të lejuara
nga BE (vlera e lejuar është 2000 baktere koliformë fekalë/100ml), të paraqitura në tabelën
2.4.
Vlera më e ulët e koliformëve fekalë është në muajin shtator 2014 me 27000 Cfu/ml ujë,
ndërsa vlera më e lartë është në muajt qershor- korrik 2015 me 39000 Cfu/ml ujë.
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Figura 3.32 Vlerat e koliformëve fekal për stacionin Zeza 1 sipas muajve
Siç shihet dhe nga grafiku (figura 3.32) ujërat e lumit Zeza 2 janë jashtë normave të lejuara
nga BE (vlera e lejuar është 2000 Cfu/ml) në të gjithë muajt e vitit. Vlera më e ulët e
koliformëve fekalë është në muajin shtator 2014 me 43200 Cfu/ml ujë, ndërsa vlera më e
lartë është në muajin mars 2015 me 69000 Cfu/ml ujë.

Figura 3.33 Vlerat e koliformëve fekal për stacionin Rinas sipas muajve
Siç, shihet dhe nga grafiku (figura 3.33) në ujërat e stacionit të Rinasit vlera më e ulët e
koliformëve fekalë është në muajin janar 2015 me 9700 Cfu/ml ujë, ndërsa vlera më e lartë
është në muajin shtator 2015 me 39600 Cfu/ml ujë. Nga muaji janar 2015 deri në korrik
2015 vlerat e koliformëve fekalë vijnë gjithnjë duke u rritur, në muajin gusht pësojnë një
ulje të vogël ndërsa në muajin shtator 2015 për stacionin e Rinasit shënohet dhe vlera
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maksimale e koliformëve fekalë. Vlerat e larta të koliformëve të regjistruara shpjegojnë dhe
erën jo të këndshme që mbajnë ujërat e këtij stacioni në të gjithë muajt e vitit.
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Figura 3.34 Vlerat e koliformëve fekal për stacionin Gjola sipas muajve
Siç, shihet dhe nga grafiku (figura 3.34) ujërat e stacionit të Gjolës janë jashtë normave të
lejuara nga BE (vlera e lejuar është 2000 Cfu/ml) në të gjithë muajt e vitit. Vlera më e ulët
e koliformëve fekalë është në muajin dhjetor 2014 me 28000 Cfu/ml ujë, ndërsa vlera më e
lartë është në muajin maj 2015 me 39000 Cfu/ml ujë. Vlerat e larta të koliformëve të
regjistruara shpjegojnë dhe erën jo të këndshme që mbajnë ujërat e këtij stacioni ashtu si
dhe në stacionin e Rinasit. Si rezultat i ngarkesës së lartë mikrobike në të gjithë muajt e
vitit ujërat e këtij lumi janë një rrezik i madh për banorët nëse ujërat do të përdoren për
vaditje dhe për larje. Ujërat e këtij lumi përbëjnë rrezik sidomos në stinën e dimrit ku lumi
del nga shtrati duke përmbytur banesat përgjatë lumit, duke u bërë një kërcënim serioz për
shëndetin e banorëve.

Figura 3.35. Vlerat e koliformëve fekalë për stacionin Ura Telit sipas muajve
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Siç shihet dhe nga grafiku (figura 3.35) vlera më e ulët e koliformëve fekal është në muajin
dhjetor 2014 me 30000 Cfu/ml ujë, ndërsa vlera më e lartë është në muajin korrik 2015 me
53000 Cfu/ml ujë.

Figura 3.36. Vlerat e koliformëve fekal për stacionin Salmer sipas muajve
Siç, shihet dhe nga grafiku (figura 3.36) në ujërat e stacionit Salmer vlera më e ulët e
koliformëve fekal është në muajin dhjetor 2014 me 19000 Cfu/ml ujë, ndërsa vlera më e
lartë është në muajin korrik 2015 me 45000 Cfu/ml ujë. Siç, shihet dhe nga grafiku (figura
3.39) ujërat e stacionit Salmer janë jashtë normave të lejuara nga BE (vlera e lejuar është
2000 Cfu/ml) në të gjithë muajt e vitit.

3.3.2.2 Krahasimi i stacioneve për vlerat e koliformëve fekalë
Siç shikohet dhe nga grafiku (figura 3.37) stacionet Zeza 2, Ura Telit dhe Gjola kanë dhe
vlerat më të larta të koliformëve fekalë. Po ti referohemi Direktivës 2006/7/EC për cilësinë
e ujërave sipërfaqësore vëmë re se vlerat e koliformëve fekalë në ujërat e lumit Ishëm janë
shumë më të larta se vlerat e direktivës (vlera e lejuar është 2000 Cfu/100 ml). Këto vlera
shumë të larta të koliformëve fekalë bëjnë që ujërat e lumit Ishëm të jenë një problem
serioz jo vetëm për banorët por dhe për bregdetin e Adriatikut ku këto ujëra shkarkohen.
Grafiku (figura 3.37) tregon se stacioni Zeza ka ndotjen më të madhe në çdo stinë. Lumi në
këtë segment ujor ka shtrat të thellë dhe me prurje të shumta. Ky segment ujor ka prurje të
konsiderueshme, shpesh të turbullta dhe me ngjyrë të errët në të zezë si pasojë e ndotjes
dhe një erë jo të këndshme gjatë gjithë vitit. Kjo zonë është mjaft e populluar dhe ndikimi i
njeriut është mjaft i madh në ndotjen e ujit.
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Figura 3.37 Vlerat e koliformëve fekalë sipas stinëve krahasuar me Direktivën 2006/7/EC

Situata paraqitet më e rënduar në stinën e pranverës dhe verës ku sasia e ujit është më e
pakët.

Tabela 3.10 Ecuria e vlerave mesatare, min dhe max e koliformëve fekalë
Zeza 1

Zeza 2

Rinas

Gjolë

Ura e Telit

Salmer

Mesatarja

31285

47320

28160

33000

41800

29400

Minimale

27000

43200

9700

28000

30000

19000

Maksimale

39000

69000

28160

39000

53000

42000

Në tabelën 3.10 paraqiten vlerat mesatare, minimale dhe maksimale për koliformët fekalë
sipas stacioneve. Mbi bazën e të dhënave të tabelës janë ndërtuar dhe grafikët (figura 3.38
dhe 3.39). Sipas grafikut (figura 3.38) vlerat minimale të koliformëve fekalë janë
regjistruar në stacionin e Rinasit me 9700 Cfu/100ml ujë. Vlerat maksimale janë regjistruar
në stacionin Zeza 2 me 69000 Cfu/100ml ujë.
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Figura 3.38 Ecuria e vlerave maksimale dhe minimale të koliformëve fekalë

Figura 3.39 Ecuria e vlerave mesatare të koliformëve fekalë

Në grafikun (figura3.39) jepen vlerat mesatare të koliformë fekalë për çdo stacion
monitorimi. Stacionet e Rinasit dhe Salmer kanë vlerat më të ulëta të koliformëve fekalë.
Ndërsa vlerat më të larta janë në stacionin Zeza 2 dhe Ura e Telit përkatësisht me 47320
Cfu/ 100ml ujë dhe 41800 Cfu/ 100ml ujë. Po ti krahasojmë me standartet e BE së vëmë re
këto ujëra janë jashtë normave të lejuara nga BE (2000 Cfu/100ml). Po ti referohemi
studimeve të kryera nga autorë të tjerë (Bode A. 2012) disa vite më parë konstatohen
vlera të përafërta të koliformëve fekalë me vlerat e marra nga ana jonë gjë që tregon dhe
një herë se ky problem është mbartur me vite dhe nuk është problem i kohëve të fundit.

58

Dibra H. (2017): Ndotja mikrobike e ujërave të Fushë-Krujës, ndikimi në mjedis dhe shëndetin publik

3.3.2.3 Krahasimi i stacioneve Zeza 2 dhe Gjolë për vlerat e koliformëve fekalë
Në figurën 3.40 është bërë një krahasimi vlerave të koliformëve fekalë për stacionet Zeza 2
dhe Gjola. Janë krahasuar këto dy stacione pasi Zeza 2 është stacioni që grumbullon dhe
ujërat e qytetit të Fushë- Krujës, ndërsa stacioni Gjolë grumbullon ujërat e lumenjve Lana e
Tirana. Siç vihet re dhe nga grafiku (figura 3.40) stacioni Zeza 2 ka vlerat më të larta të
koliformëve fekalë në çdo stinë të vitit krahasuar me Gjolën. Në stinën e pranverës janë
regjistruar dhe shifrat më të larta të koliformëve fekalë përkatësisht 66300 Cfu/100ml. Për
stacionin Gjolë vlerat më të larta vërehen në stinën e verës me 37000 Cfu/100ml.

Figura 3.40 Ecuria e vlerave të koliformëve fekalë sipas stinëve në stacionet Zeza 2 dhe
Gjola

Pra, duke u bazuar në grafikun (figura 3.40) mund të themi se lumi Zeza ka një ndotje më
të lartë se Gjola, kjo evidenton dhe ndikimin e madh që kanë banorët e zonës në ndotjen e
lumit. Stina e pranverës dhe verës janë shumë shqetësuese për banorët që jetojnë pranë
lumenjve jo vetëm për numrin e lartë të mbetjeve të ngurta spitalore, urbane apo mbetje të
lëngëta por dhe era jo e këndshme që i shoqëron këto ujëra në këto stinë është shumë
problematike pa llogaritur dhe dëmin që pësojnë gjallesat bimore e shtazore që rriten në
këto ujëra.

3.3.2.4 Korrelacioni i koliformëve fekalë sipas stacioneve për parametrat e oksigjenit,
temperaturës dhe pH
Për të parë nëse ka lidhje numri i koliformëve fekalë dhe parametrave oksigjen i tretur,
temperaturë dhe pH është llogaritur koefiçienti i korrelacioni ndërmjet numrit mesatar të
koliformëve fekalë me vlerat mesatare të temperaturës të pH-it dhe oksigjenit të tretur.
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Figura 3.41 Korrelacioni i koliformëve fekalë me temperaturën

Vërehet korrelacion mesatar negativ ndërmjet numrit të koliformëve fekalë me temp. por
marrëdhënia nuk është sinjifikante (r=-0.32 p=0.5 95%CI -0.90 - 0.65).
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Figura 3.42 Korrelacioni i koliformëve fekalë me pH
Vërehet korrelacion i dobët ndërmjet numrit të koliformëve fekalë me pH dhe marrëdhënia
nuk është sinjifikante (r=-0.06 p=0.9 95%CI -0.83 - 0.78).
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Figura 3.43 Korrelacioni i koliformëve fekalë me O2
Vërehet korrelacion mesatar ndërmjet numrit të koliformëve fekalë me O2 por marrëdhënia
nuk është sinjifikante (r=0.50 p=0.3 95%CI -0.51 - 0.93).
3.3.2.5 Korrelacioni i numrit mesatar stinor të koliformëve fekalë dhe vlerave
mesatare stinore të temperaturës, pH dhe oksigjenit sipas stacioneve
Të dhënat e përpunuara për korrelacionin e numrit stinor të koliformëve fekalë me
temperaturën, oksigjenin dhe pH paraqiten në figurën 3.44. Nga paneli i korrelacionit midis
tyre sipas stacioneve të marrjes themi se:
Vërehet korrelacion i dobët ndërmjet numrit të koliformëve fekalë me temperaturën dhe
marrëdhënia nuk është sinjifikante (r=-0.09, p=0.6).
Vërehet korrelacion i dobët negativ ndërmjet numrit të koliformëve fekalë me pH dhe
marrërdhënia nuk është sinjifikante (r=-0.16, p=0.4).
Vërehet korrelacion mesatar ndërmjet numrit të koliformëve fekalë me O2 dhe marrëdhenia
është sinjifikante (r=0.37, p=0.04).
Marrëdhëniet ndërmjet parametrave nuk janë sinjifikante pasi bëhet fjalë për mesataret e
madhësive, temp, pH dhe oksigjenit të tretur me numrin e baktereve koliforme në degë të
ndryshme të lumit Ishëm ku ka prurje fekale të ndryshme dhe të vazhdueshme nga zonat e
banuara. Kjo bën që të mos kenë korrelacion. Nëse nuk do kishte derdhje të ujërave të zeza
në lumë do të kishte edhe korrelacion ndërmjet parametrave.
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Figura 3.44. Panel korrelacioni i koliformëve fekalë me temperaturën, pH dhe O2 sipas
stinëve
3.3.3 Vlerat e Heterotrofëve në 28°C sipas stacioneve në pellgun ujëmbledhës të lumit
Ishëm
Në tabelën 3.11 paraqiten vlerat mesatare, minimale dhe maksimale për HET në
temperaturë 280C sipas stacioneve. Mbi bazën e të dhënave të tabelës janë ndërtuar dhe
grafikët (figura 3.49).
Tabela 3.11 Të dhënat stastistikore të HET në temperaturë 280C në pellgun ujëmbledhës të
lumit Ishëm
Stacionet

Vlera minimale

Vlera maksimale

Mestarja

Zeza 1
Zeza 2
Rinas
Gjolë
Ura e Telit
Salmer

13000
25000
13200
50000
14000
20000

29200
87000
59000
82000
61000
99200

20223
52569
28284
65146
35907
71170

Sipas tabelës 3.11 vlerat minimale tëHET në temperaturë 280C janë regjistruar në stacionin
Zeza 1 me vlerë 13000 Cfu/ml ujë dhe në stacioni e Rinasit me 13200 Cfu/ml ujë. Vlerat
maksimale janë regjistruar në stacionin Salmer me vlerë 99200 Cfu/ml ujë dhe Zeza 2 me
87000 Cfu/ml ujë.
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Figura 3.45 Vlerat e heterotrofëve në 28°C në stacionin Zeza 1
Sipas të dhënave të grafikut (figura 3.45) në stacionin Zeza 1, vlerat më të larta të HET janë
regjistruar në muajin mars 2015 përkatësisht me 29200 Cfu/ml ujë. Vlera të larta të HET në
temperaturë 28°C janë regjistruar dhe në muajt nëntor e dhjetor 2014. Vlerat më të ulëta të
HET për temperaturën 28 °C janë shënuar në muajt shtator 2014 dhe shtator 2015.

Figura 3.46 Vlerat e heterotrofëve në 28°C në stacionin Zeza 2
Sipas të dhënave të grafikut (figura 3.46) në stacionin Zeza 2 vlerat më të larta të HET në
temperaturë 28°C janë regjistruar në muajt nëntor e dhjetor 2014 përkatësisht 87000
Cfu/ml ujë. Vlerat më të ulëta të HET për temperaturën 28°C janë shënuar në muajt
shtator-tetor 2014 dhe shtator 2015. Ky stacion ka një ngarkesë shumë të lartë mikrobike
duke qenë se ndodhet pasi lumi Zezë ka përshkuar qytetin e Fushë-Krujës. Në këtë mënyrë
ai merr me vete dhe shkarkimet e lëngëta dhe të ngurta urbane.
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Figura 3.47 Vlerat e heterotrofëve në 28°C në stacionin Rinas
Stacioni i Rinasit ka ngarkesë më të madhe në muajin qershor 2015 me vlerë 59000 Cfu/ml
ujë, duke u ndjekur nga muajt shtator-tetor 2014. Nga muaji nëntor 2014-prill 2015 numri i
HET është pothuajse i njëjtë gjatë gjithë kësaj periudhe dhe luhatet ndërmjet vlerave 15000
dhe 16000 Cfu/ml ujë.

Figura 3.48 Vlerat e heterotrofëve në 28°C në stacionin Gjolë
Për stacionin e Gjolës muajt me ngarkesë më të madhë të HET janë shtator-tetor 2014 dhe
qershor–shtator 2015. Në muajin tetor vlerat e HET shkojnë në 82000 Cfu/ml ujë.
Pothuajse gjatë gjithë vitit vlerat e HET në temperaturë 28°C për këtë stacion janë të larta.
Pothuajse në çdo periudhë të vitit ky lumë ka një erë jo të këndshme dhe sidomos në stinën
e verës është shqetësuese për banorët e zonës.
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Figura 3.49 Vlerat e heterotrofëve në 28°C në stacionin Ura e Telit
Në stacionin Ura e Telit janë regjistruar vlera të larta të HET në muajt shtator-tetor 2014
dhe qershor –shtator 2015. Sipas tabelës 3.11 vlera maksimale për këtë stacion është 61000
Cfu/ml ujë. Ndërsa vlera më e ulët është regjistraur në prill 2015 me 14000 Cfu/ml ujë. Ky
stacion krahasuar me stacionet e tjera përgjatë pellgut të lumit Ishëm ka vlerat më të ulëta
të HET.

Figura 3.50 Vlerat e heterotrofëve në 28°C në stacionin Salmer
Po ti referohemi vlerave min dhe maks të HET në temperaturë 28°C (tabela 3.11) vlera më
e lartë është në muajin qershor 99200 Cfu/ml ujë. Salmeri përfaqëson dhe stacionin me
ngarkesën më të lartë mikrobike krahasuar me stacionet e tjera. Kjo është dhe zona më afër
grykëderdhjes së lumit Ishëm.
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Figura 3.51 Vlerat e heterotrofëve në 28°C në stacionet të gjitha stacionet
Sipas të dhënave të tabelës 3.11 dhe grafikut (figura 3.51) mesataren më të lartë e kanë
stacionet Gjolë dhe Salmer. Vlera mesatare në Salmer është 71170 Cfu/ml ujë dhe në Gjolë
65146 Cfu/ml ujë. Mesataren më të ulët e ka stacioni Zeza 1 me 20223 Cfu/ml ujë.

3.3.3.1 Korrelacioni i heterotrofëve ne 28°C sipas stacioneve për parametrat e
oksigjenit dhe pH
Për të parë nëse ka lidhje numri i heterotrofeve ne 28°C dhe parametrave oksigjen i tretur
dhe pH është llogaritur koefiçienti i korrelacioni ndërmjet numrit mesatar të heterotrofëve
ne 28°C me vlerat mesatare të pH dhe Oksigjenit të tretur.
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Figura 3.52 Korrelacioni i heterotrofëve me pH
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Në grafikun (figura 3.52) vërehet korrelacion i fortë ndërmjet numrit të heterotrofëve me
pH por marrëdhenia nuk është sinjifikante (r=0.72 p=0.1 95%CI -0.20 - 0.96).
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Figura 3.53 Korrelacioni i heterotrofëve me O2
Në grafikun e figurës 3.53 vërehet korrelacion mesatar ndërmjet numrit të heterotrofëve me
O2 por marrëdhenia nuk është sinjifikante (r=0.60 p=0.2 95%CI -0.40 - 0.95).
3.3.3.2 Korrelacioni i numrit mesatar stinor të Heterotrofëve dhe vlerave mesatare
stinore të pH dhe O2 sipas stacioneve

Figura 3.54 Korrelacioni i Heterotrofëve në 28oC dhe vlerave të pH sipas stinëve
Vërehet korrelacion mesatar ndërmjet numrit të heterotrofëve me pH dhe marrëdhenia
është sinjifikante (r=0.51, p=0.01).
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Figura 3.55 Korrelacioni i Heterotrofëve në 28oC dhe vlerave të O2 sipas stinëve
Sipas grafiku (figura 3.55) vërehet korrelacion mesatar ndërmjet numrit të heterotrofëve me
O2 dhe marrëdhënia është sinjifikante (r=-0.49 p=0.01).

3.3.4 Heterotrofët në 35°C sipas stacioneve në pellgun ujëmbledhës të lumit Ishëm
Në tabelën 3.9 paraqiten vlerat mesatare, minimale dhe maksimale për HET në temperaturë
350C sipas stacioneve. Mbi bazën e të dhënave të tabelës janë ndërtuar dhe grafikët (figura
3.55). Sipas tabelës 3.9 vlerat minimale të HET në temperaturë 350C janë regjistruar në
stacionin Ura e Telit me 9000 Cfu/ml ujë dhe Zeza 1 me vlerë 9300 Cfu/ml ujë. Vlerat
maksimale janë regjistruar në stacionin Salmer me vlerë 78000 Cfu/ml ujë dhe Zeza 2 me
58600 Cfu/ml ujë.
Tabela 3.12 Të dhënat stastistikore të HET në temperaturë 350C në pellgun ujëmbledhës të
lumit Ishëm
Stacionet

Vlera minimale

Vlera maksimale

Mesatarja

Zeza 1

9300

30000

18506

Zeza 2

18000

58600

41430

Rinas

11700

49000

24900

Gjolë

38200

57000

50092

Ura e Telit

9000

36000

19992

Salmer

54000

78000

64846
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Figura 3.56 Vlerat e heterotrofëve në 35°C në stacionin Zeza 1
Vlerat e heterotrofëve në 35°C për stacionin Zeza 1 janë më të larta në muajt mars-maj. Në
muajin prill arrijnë vlerën 30000 Cfu/ml ujë. Vlera minimalë e HET në 35°C është 9300
Cfu/ml ujë në korrik 2015. Po ti referohemi tabelës 3.9 vëme re se Zeza 1 ka vlerat më të
ulëta min dhe max të HET.

Figura 3.57 Vlerat e heterotrofëve në 35°C në stacionin Zeza 2

Sipas grafikut (figura 3.57) Zeza 2 ka vlera të larta të HET pothuajse në çdo periudhë të
vitit. Sipas tabelës 3.12 vlera minimale është 18000 Cfu/ml ujë, ndërsa vlera më e
lartëështë 58600 Cfu/ml ujë në muajin mars 2015.
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Figura 3.58 Vlerat e heterotrofëve në 35°C në stacionin Rinas

Stacioni i Rinasit ashtu si dhe në temperaturën 28°C përfaqëson një zonë me ngarkesë më
të ulët mikrobike krahasuar me stacionin Salmer, Zeza 2 apo Gjola të cilët kanë vlera të
larta të HET. Vlera minimale është 11700 Cfu/ml ujë në muajin gusht 2015, dhe vlera më e
lartëështë 49000 Cfu/ml ujë në muajin qershor 2015.

Figura 3.59 Vlerat e heterotrofëve në 35°C në stacionin Gjolë

Po ti referohemi të dhënave të tabelës 3.12 dhe grafikut (figura 3.59) vëmë re se Gjola ka
ngarkesë të lartë mikrobike pothuajse gjatë gjithë vitit. Vlera minimale është 38200 Cfu/ml
ujë në janar 2015. Ndërsa vlera më e lartë është gjetur në muajin tetor 57000 Cfu/ml ujë.
Vlerat e HET në të dy temperaturat janë të larta në këtë stacion.

70

Dibra H. (2017): Ndotja mikrobike e ujërave të Fushë-Krujës, ndikimi në mjedis dhe shëndetin publik

Figura 3.60 Vlerat e heterotrofëve në 35°C në stacionin Ura e Telit

Duke qenë se përfaqëson një zonë jo shumë të populluar dhe vlerat e HET nuk janë shumë
të larta në pjesën më të madhe të vitit. Ngarkesa më e lartë është regjistruar në muajt
shtator dhe qershor me 36000 Cfu/ml ujë. Vlera minimale është 9000 Cfu/ml ujë në muajin
dhjetor 2014.

Figura 3.61 Vlerat e heterotrofëve në 35°C në stacionin Salmer

Sipas tabelës 3.12 dhe grafikut (figura 3.61) stacioni Salmer përfaqëson një zonë me
ngarkesë të lartë mikrobike pothuajse gjithë vitit. Vlera minimale është 54000 Cfu/ml ujë
në muajin maj 2015, ndërsa vlera më e lartë në tetor 2014 me 78000 Cfu/ml ujë.
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Figura 3.62 Vlerat mesatare të heterotrofëve në 35°C në të gjitha stacionet

Sipas të dhënave të tabelës 3.12 dhe grafikut (figura 3.62) mesataren më të lartë e kanë
stacionet Gjolë dhe Salmer. Vlera mesatare në Salmer është64846 Cfu/ml ujë dhe në
Gjolë50092 Cfu/ml ujë. Mesataren më të ulët e ka stacioni Zeza 1 me 18506 Cfu/ml ujë
dhe Ura e Telit me 19992 Cfu/ml ujë.

Figura 3.63 Krahasimi i vlerave të heterotrofëve në 36°C ndërmjet viteve për stacionin
Zeza 2
Siç, vihet re dhe nga figura 3.63 vlerat e HET në periudhën 2013-2014 janë më të larta në
çdo stinë të vitit. Stina e verës ka dhe numrin më të lartë të HET në të dy periudhat. Vlera
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më e ulët është në stinën e vjeshtës 2013 përkatësisht me 37500 Cfu/ml. Ndërsa vlerat më
të larta regjistrohen në verë 2014 me 159250.

3.3.4.1 Korrelacioni i heterotrofeve ne 35°C sipas stacioneve për parametrat e
oksigjenit dhe pH
Për të parë nëse ka lidhje numri i heterotrofeve ne 35°C dhe parametrave oksigjen i tretur
dhe pH është llogaritur koefiçienti i korrelacionit ndërmjet numrit mesatar të heterotrofeve
ne 35°C me vlerat mesatare të pH dhe oksigjenit të tretur.
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Figura 3.64 Korrelacioni i heterotrofëve me pH
Në figurën 3.64 vërehet korrelacion mesatar ndërmjet numrit të heterotrofëve me pH por
marrëdhënia nuk është sinjifikante (r=0.59 p=0.2 95%CI -0.42 - 0.94).
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Figura 3.65 Korrelacioni i heterotrofëve me O2
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Vërehet korrelacion mesatar ndërmjet numrit të heterotrofëve me O2 por marrëdhënia nuk
është sinjifikante (r=0.46 p=0.3 95%CI -0.55 - 0.92).

3.3.4.2 Korrelacioni i numrit mesatar stinor të Heterotrofëve dhe vlerave mesatare
stinore të pH dhe O2 sipas stacioneve

Figura 3.66 Korrelacioni i Heterotrofëve në 35oC dhe vlerave të pH sipas stinëve
Siç vihet re dhe nga grafiku (figur 3.66) vërehet korrelacion mesatar ndërmjet numrit të
heterotrofëve me pH dhe marrëdhënia është sinjifikante (r=0.39, p=0.03).

Figura 3.67 Korrelacioni i Heterotrofëve në 35oC dhe vlerave të O2 sipas stinëve
Nga figura 3.67 vërehet korrelacion mesatar ndërmjet numrit të heterotrofëve me O2 dhe
marrëdhënia është sinjifikante (r=0.47 p=0.02).
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Figura 3.68 Krahasimi i numrit totalë të heterotrofëve në temp 28oC dhe 35oC
Nga figura 3.68 vërehet qe numri mesatar i Heterotrofëve në temp 28oC, 29642.3
(±86864.1) (Cfu/ml) është më i lartë se numri i heterotrofëve në temp 35oC, 22737.1
(±54602.1) (Cfu/ml), me ndryshim statistikisht të rëndësishëm ndërmjet tyre (t=2.5
p=0.02).

Figura 3.69 Dendrograma në lidhje me stacionet e kampionimit të mostrave ujore
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Sipas figurës 3.69 stacionet Gjolë dhe Salmer kanë ngjashmëri ndërmjet tyre në lidhje me
parametrat e marra në studim. Kjo vjen si rezultat i burimeve të njëjta të ndotjes. Pasi në
stacionin Gjolë kemi bashkimin e ujërave të lumenjve Tirana e Lana si dhe ujërat e lumit
Zezë pasi ka përshkuar qytetin e Fushë-Krujës. Për stacionet e tjera nuk vihet re ndonjë
ngjashmëri ndërmjet tyre një fakt ky i lidhur dhe me pozitën gjeografike të këtyre
stacioneve. Stacionet e marrjes së mostrave Zeza 2 dhe Rinas paraqesin ndryshim më të
madh në karakteristikat e tyre në krahasim me stacionet e tjera. Siç vihet re dhe nga
dendograma në figurën 3.68 stacionet Zeza 1 dhe Zeza 2 nuk paraqesin ngjashmëri kjo
mund të shpjegohet dhe me faktorin ndotës që i shkakton qyteti Fushë-Krujës stacionit
Zeza 2.

3.5 SËMUNDJET ME ORIGJINË HIDRIKE, INCIDENCA E TYRE PËR
RRETHIN E KRUJËS
Uji shpesh është një nga burimet e një sërë sëmundjesh infektive me impakt në shëndetin
publik. Një nga objektivat e këtij punimi ishte edhe vlerësimi i incidencës së sëmundjeve
infektive me origjinë ujin. Duke u bazuar në të dhënat spitalore të rrethit të Krujës si dhe
ato të Laboratorit Mikrobiologjik të Drejtorisë së Shëndetit Publik Krujë për periudhën e
marrë në studim 2013- 2016 u studiuan dhe u analizuan incidencat e sëmundjeve me
origjinë ushqimore dhe hidrike: diarre, shigelozat, salmonelozat dhe hepatiti viral.

Figura 3.70 Pamje nga DShP Krujë
Në (tabelën 3.13) paraqitet numri i rasteve për sëmundjet me origjinë hidrike për rrethin e
Krujës për vitet 2013-2016. Diarretë kanë numrin më të madh të rasteve. Pas tyre renditen
Hepatiti viral dhe Shigellozat ndërsa Salmonelozat nga 2013- 2016, nuk paraqesin asnjë
rast për rrethin e Krujës.
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Tabela 3.13 Sëmundjet me origjinë hidrike sipas vitevenë rrethin e Krujës

Vitet

2013

2014

2015

2016

Totali i
rasteve

Diarre

1445

1485

1829

1281

6040

3.5.1Totalët e rasteve me Diarre sipas viteve, stinëve,gjinisë dhe moshës
Në tabelën 3.14 paraqitet numri i rasteve me diarre sipas gjinisë dhe moshës për rrethin e
Krujës. Sipas tabelës 3.14 vihet re një rritje e numrit të rasteve me diarre nga viti në vit.
Vihet re, gjithashtu që numri i fëmijëve të prekur me diarre është më i lartë se numri i të
rriturve.

Tabela 3.14 Numri i rasteve me Diarre sipas gjinisë dhe moshës
Gjinia

Numri %
për
për
2013
2013

Numri %
për
për
2014
2014

Numri %
për
për
2015
2015

Numri %
për
për
2016
2016

Totali

Femra

473

32.2%

433

30%

558

31%

464

36%

1928

Meshkuj

494

35.3%

482

33%

513

28%

383

30%

1872

Fëmijë

478

32.5%

570

37%

758

41%

434

34%

2240

Totali

1445

100%

1485

100%

1829

100%

1281

100%

6040

Diarretë janë më të shpeshta në moshën pediatrike për shkak të higjienës më të ulët (mos
larja e duarve, e frutave etj), në këtë grupmoshë. Ndërsa në moshën e rritur vërehet një
numër më i vogël rastesh. Krahasuar me vitet e tjera në vitin 2015 është regjistruar dhe
numri më i lartë i rasteve me diarre si për meshkujt, femrat ashtu dhe për fëmijët.

77

Dibra H. (2017): Ndotja mikrobike e ujërave të Fushë-Krujës, ndikimi në mjedis dhe shëndetin publik

Figura 3.71Totalët e rasteve me diarre Figura 3.72 Shpërndarja e rasteve sipas stinëve

Siç vihet re nga grafiku (figura 3.71) numri më i lartë i rasteve me diarre paraqitet në
muajin e gushtit me 345 raste, ndjekur nga muaji shtator me 183 raste. Muajt me më pak
raste me diarre janë: janar-shkurt dhe nëntor-dhjetor. Nga grafiku (figura 3.72), vihet re se
mbizotërojnë rastet me diarre në stinën e verës me 615 raste (43%) raste, ndjekur nga
vjeshta 426 raste (30%) raste, pranvera 236 raste (16%) dhe dimri me 165 raste (11%) me
ndryshim statistikisht të rëndësishëm ndërmjet tyre.

Figura 3.73 Totalët e rasteve me diarre

Figura 3.74 % e rasteve me diarre sipas stinëve

Edhe për vitin 2014 numri më i lartë i rasteve me diarre është regjistruar në muajin gusht
me 262 raste, ndjekur nga muaji tetor me 221 raste dhe shtatori me 195 raste grafiku (figura
3.73). Përsa i përket stinëve mbizotërojnë rastet me diarre në stinën e verës me (34%) raste,
ndjekur nga vjeshta (32%) raste, dimri me (21%)dhe pranvera me (13%) grafiku (figura
3.74).
78

Dibra H. (2017): Ndotja mikrobike e ujërave të Fushë-Krujës, ndikimi në mjedis dhe shëndetin publik

Figura 3.75 Totalët e rasteve me diarre

Figura 3.76 % e rasteve me diarre sipas stinëve

Edhe për vitin 2015, ashtu si dhe për vitet e tjera numri më i lartë i rasteve me diarre është
regjistruar në muajin Gusht me 361 raste, ndjekur nga muaji shtator me 249 raste dhe
korrik me 187 raste grafiku (figura 3.75). Përsa i përket stinëve mbizotërojnë rastet me
diarre në stinën e verës me (36%) raste, ndjekur nga vjeshta me (28%) raste, pranvera rme
(22%) dhe dimri me (14%) sipas grafikut (figura 3.76).

Figura 3.77 Totalët e rasteve me diarre

Figura 3.78 % e rasteve me diarre sipas stinëve

Edhe për vitin 2016 ashtu si dhe për vitet e tjera numri më i lartë i rasteve me diarre është
regjistruar në mujin gusht me 241 raste, ndjekur nga muaji janar me 209 raste dhe muaji
shtator me 196 raste sipas grafikut (figura 3.77). Mbizotërojnë rastet me diarre në stinën e
verës me (39%) raste, ndjekur nga dimri me (25%), pranvera me(21%), dhe vjeshta (15%)
sipas grafikut (figura 3.78).
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Figura 3.79 Rastet me diarre sipas muajve dhe viteve

Sipas grafikut (figura3.79) muajt me numrin më të lartë të rasteve me diarre janë muaji
gusht dhe shtator përgjatë gjithë harkut kohor të marrë në studim. Muaji gusht 2015 ka dhe
numrin më të lartë të rasteve, gjithsej 361 raste, i ndjekur nga gushti i 2013 me 345 raste
dhe gusht 2014 me 262 raste. Edhe muaji shtator 2015 ka shënuar një numë të lartë rastesh
me diarre gjithsej 249 raste. Siç shikohet nga grafiku (figura 3.79) numri më i ulët i rasteve
është shënuar në dimër dhe pranverë. Viti më me pak raste me diarre është viti 2016
përkatësisht me 1281 rastedhe viti 2013 me 1445 raste.

Figura 3.80 Shpërndarja e rasteve me diarre sipas moshës
Nga viti 2013 deri në shtator të 2016 vihet re se përqindja e fëmijëve të prekur me diarre
është 37 %.
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3.5.2 Totali i rasteve me diarre në femijë dhe të rritur për vitet 2013-2016
Numri i rasteve me diarre nga viti në vit vjen duke u rritur si për fëmijë ashtu dhe për të
rritur. Numri totalë i të rriturve të prekur me diarre është më i lartë se i fëmijëve. Kështu,
për vitin 2013 grafiku (figura 3.81) numri më i lartë i rasteve për të rritur është 238 në
muajin gusht, pasuar nga muaji shtator me 130 raste dhe tetori me 107 raste, ndërsa për
fëmijë numri më i lartë i rasteve është në muajin gusht me 107 raste. Muaji më me pak
është muaji shkurt me 14 raste fëmijë dhe 20 raste të rritur.
Për vitin 2014 sipas grafiku (figura 3.82) muajt gusht, tetor dhe shtator kanë dhe numrin më
të lartë të rasteve me diarre për të rritur përkatësisht me 186, 142 dhe 138 raste. Për fëmijë
numri më i lartë i rasteve është regjistruar në muajin tetor me 79 raste dhe gusht me 76
raste. Për vitin 2014 muaji me numrin më të vogël të rasteve është muaji mars me 15 raste
fëmijë dhe 24 raste të rritur.
Për vitin 2015 grafiku (figura 3.83) muaji gusht me 212 raste dhe shtatori me 161 raste
kanë dhe numrin më të lartë të rasteve me diarre për të rritur. Për fëmijë numri më i lartë i
rasteve është regjistruar në muajin gusht me 149 raste dhe korrik, shtator me nga 88 raste.
Për fëmijë muaji më me pak raste është muaji mars me 35 raste, ndërsa për të rritur muaji
shkurt me 26 raste.
Për vitin 2016 grafiku (figura 3.84) numri më i lartë i rasteve për të rritur është 159 në
muajin gusht, pasuar nga muaji janar me 153 raste dhe muaji shtator me 139 raste. Ndërsa
për fëmijë numri më i lartë është regjistruar në muajin gusht me 82 raste. Muaji më me pak
raste diarreje për fëmijë është muaji prill me 29 raste, ndërsa për të rritur është muaji mars
që ka dhe numrin më të vogël të rasteve, 30 raste.

Figura 3.81 Raste me diarre sipas moshës Figura 3.82 Raste me diarre sipas moshës
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Figura 3.83 Raste me diarre sipas moshës

Figura 3.84 Raste me diarre sipas moshës

3.5.3 Numri i rasteve me Diarre sipas vendbanimit
Numri totalë i rasteve me diarre të regjistruara pranë D.Sh.P. Krujë për vitet 2013-2016
është 6040 raste gjithsej. Tabela 3.15 paraqet numrin e rasteve me diarre sipas
vendbanimit.
Tabela 3.15 Numri i rasteve me Diarre sipas vendbanimit
Vendbanimi

Zona Rurale
Zona
Urbane
Totali

Nr në %
2013

Nr në %
2014

Nr në %
2015

Nr në %
2016

Totali

294
1151

20%
80%

347
1138

23%
77%

503
1326

28%
72%

321
960

25%
75%

1465
4575

1445

100%

1485

100%

1829

100%

1281

100%

6040

Figura 3.85 Diarre sipas vendbanimit

Figura 3.86 Diarre sipas vendbanimit
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Siç vihet re nga tabela 3.15 numri i rasteve me diarre në zonat urbane është më i lartë se në
zonat rurale. Në vitin 2015 numri i rasteve me diarre në zonat urbane arrin shifrën e 1326
raste. Edhe për zonat rurale vlera më e lartë është regjistruar po në vitin 2015 me 503 raste.
Përsa i përket vendbanimit numri i rasteve me diarre për vitin 2013 është më i lartë në
zonat urbane (tabela 3.15).
Muaji me numrin më të madh të rasteve me diarre në zonat urbane është muaji gusht me
289 raste, pasuar nga shtatori me 162 raste dhe tetori me 141 raste sipas grafikut (figura
3.85). Përsa i përket zonave rurale muaji korrik ka numrin më të madh të rasteve me diarre,
gjithsej 57 raste. Gjatë gjithë vitit numri i rasteve me diarre në zonat urbane është disa here
më i lartë se në zonat rurale.
Për vitin 2014 vihet re një numër shumë më i lartë rastesh me diarre se në zonat rurale
grafiku (figura 3.86). Për zonat urbane nga muaji korrik deri në tetor vihet re një numë i
lartë rastesh ku kryeson gushti me 235 raste. Në zonat rurale numri më i madh i rasteve me
diarre është regjistruar në muajin tetor me 54 raste. Muaji mars është muaji me numrin më
të vogel të rasteve diarreike.

Figura 3.87 Diarre sipas vendbanimit

Figura 3.88 Diarre sipas vendbanimit

E njëjta situatë vërehet dhe për vitet 2015 dhe 2016 ku numri i rasteve në zonat urbane
është disa herë më i lartë se në zonat rurale. Muajt me numër më të lartë rastesh diarretike
janë gushti me 288 raste dhe shtatori me 201 raste për zonat urbane grafiku (figura 3.87).
Muaji me numër më të vogël rastesh është muaji shkurt me 36 raste në zonat urbane dhe 35
raste në zonat rurale. Për vitin 2016 numri më i lartë i rasteve me diarre në zonat urbane
janë regjistruar në janar me 165 raste dhe në gusht me 116 raste. Ndërsa në zonat rurale në
muajin gusht janë regjistruar 98 raste grafiku (figura 3.88). Pra mund të themi se numri i
rasteve me diarre pë harkun kohor 2013-2016 që kemi marrë në studim numri më i lartë i
rasteve me diarre ka rezultur në zonat urbane dhe në muajin gusht kemi regjistruar dhe
numrin më të lartë të diarreve.
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3.5.4 Rastet me Diarre sipas gjinisë në zona urbane në vitet 2013-2016
Në grafikun 3.89 dhe 3.90 janë paraqitur rastet me diarre sipas gjinisë në zonat urbane të
Krujës.

Figura 3.89 Rastet me diarre sipas gjinisë

Figura 3.90 Rastet me diarre sipas gjinisë

Sipas grafikut (figura3.89) numri i rasteve me diarre është më i lartë tek meshkujt se tek
femrat. Muajt gusht, shtator dhe tetor kanë dhe numrin më të lartë të rasteve si për meshkuj
ashtu dhe për femra. Gushti ka dhe numrin më të lartë me 117 raste meshkuj dhe 112 raste
femra. Edhe për vitin 2014 paraqitet e njëjta situatë ku numri i meshkujve të prekur me
diarre është më i lartë kundrejt femrave. Gjatë muajit gusht kemi të regjistruara 90 raste
meshkuj dhe 88 raste femra grafiku (figura 3.90). në muajin nëntor janë regjistruar vetëm 6
raste meshkuj me diarre, ky është dhe numri më i ulët i rasteve.

Figura 3.91 Rastet me diarre sipas gjinisë

Figura 3.92 Rastet me diarre sipas gjinisë

Për vitin 2015, shihet që numri i rasteve me diarre sipas gjinisë nuk ka shumë diferencë.
Kryesojnë meshkujt me më shumë raste grafiku (figura 3.91). Vetëm në muajin gusht janë
regjistruar 102 raste meshkuj dhe 96 raste femra. Ndërsa muaji shkurt ka numrin më të
pakët të rasteve me diarre si për meshkuj ashtu dhe për femra me vetëm 3 raste. Në vitin
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2016 vihet re një numër më i vogël rastesh me diarre si për meshkuj ashtu dhe për femra
grafiku (figura 3.92). Numri më i lartë i rasteve me diarre për meshkuj dhe femra është
regjistruar në muajin janar me 64 meshkuj dhe 65 raste femra.

3.5.5 Rastet me Diarre sipas gjinisë në zona rurale në vitet 2013-2016

Figura 3.93 Rastet me diarre sipas gjinisë

Figura 3.94 Rastet me diarre sipas gjinisë

Numri i rasteve me diarre në zonat rurale është më i ulët krahasuar me zonat urbane. Për
vitin 2013 numri më i madh i rasteve janë meshkuj. Në muajin korrik janë regjistruar 15
raste meshkuj me diarre në zonat rurale që përbën dhe numrin më të madh të rasteve,
ndërsa femra janë 14 raste. Në muajt shkurt dhe dhjetor nuk është regjistruar asnjë rast
pozitiv me diarre tek personat meshkuj sipas grafikut (figura 3.93). Në vitin 2014 numri i
meshkujve të prekur me diarre në zonat rurale arrin numrin më të madh të rasteve në muajt
shtator me 14 raste, prill dhe tetor me nga 11 raste (figura 3.93Shifrat më të larta janë
shënuar në muajin tetor me 10 raste dhe shtatori me 9 raste femra. Numri më i vogë i
rasteve me diarre për dy gjinitë është në muajin mars ku janë regjistruar 2 femra dhe tre
meshkuj.

Figura 3.95 Rastet me diarre sipas gjinisë

Figura 3.96 Rastet me diarre sipas gjinisë
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Gjatë vitit 2015 janë regjistruar gjithsej 81 raste femra dhe 117 raste meshkuj me diarre.
Muaji maj janë regjistruar 19 raste dhe në shtator janë 17 raste të diarreve për meshkuj. Për
femrat që jetojnë në zonat rurale numri më i lartë i femrave është regjistruar në muaji maj
me 13 raste e ndjekur nga janari dhe shkurti me nga 12 raste. Muaji qershor nuk ka të
regjistruar asnjë rast pozitiv me diarre tek pacientet femra (figura 3.95). Ndërsa, gjatë vitit
2016 kemi 41 raste meshkuj në muajin gusht, që është dhe vlera më e lartë në zonat rurale,
dhe 30 raste femra po në muajin gusht. Numri i meshkujve dhe për 2016 vazhdon të jetë
më i lartë se i femrave. Numri më i ulët i rasteve me diarre është regjistruar në muajin
shkurt me 2 raste pacient meshkuj dhe 1 rast paciente femër shih grafiku (figura 3.96).

3.5.6 Raste me diarre për fëmijë sipas vendbanimit në vitet 2013-2016
Për harkun kohor të marrë në studim nga 2013-2016 janë regjistruar gjithsej 2240 raste
fëmijësh me diarre në zonat urbane dhe rurale. Numri i fëmijëve të prekur me diarre rritet
nga viti në vit. Për vitin 2013 numri i fëmijëve të prekur me diarre është më i lartë në zonat
urbane se ato rurale.

Figura 3.97 Rastet me diarre në fëmijë
sipas vendbanimit në vitin 2013
2014

Figura 3.98 Rastet me diarre në fëmijë
sipas vendbanimit në vitin

Ky numër është më i lartë në muajin gusht ku kemi 60 fëmijë të prekur me diarre që jetojnë
në zonat urbane dhe 47 raste me fëmijë që jetojnë në zonat rurale. Muaji shkurt nuk ka
asnjë rast me fëmijë të regjistruar me diarre në zonat rurale grafiku (figura 3.97). Edhe për
vitin 2014 numri i fëmijëve të prekur me diarre është më i lartë në zonat urbane. Në muajin
gusht janë 57 raste në zonat urbane që është dhe numri më i lartë, ndërsa në qytet numri më
i lartë është regjistruar në muajin tetor dhe janar me nga 46 raste grafiku (figura 3.98).
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Numri më i ulët i rasteve me diarre sipas vendbanimit është regjistruar në muajin Mars, 7
fëmijë në zona urbane dhe 8 fëmijë në zona rurale.

Figura 3.99 Rastet me diarre në fëmijë sipas vendbanimit
në fëmijë sipas vendbanimit

Figura 3.100 Rastet me diarre

Viti 2015 ka dhe numrin më të lartë të fëmijëe të prekur me diarre, 758 raste gjithsej. Në
muajin gusht janë regjistruar 90 raste në zonat urbane dhe 59 raste në zonat rurale sipas
grafikut (figura 3.99). edhe për vitin 2016 gushti është muaji me numrin më të madh të
fëmijëve të prekur nga diarreja si në fshat ashtu dhe në qytet, ku në qytet kemi 45 raste dhe
në fshat 37 raste grafiku (figura 3.100). Në muajin mars është regjistruar vetëm një rast në
zonat rurale.
3.5.7 Ndikimi i ndotjes mikrobike mbi shëndetin e popullatës
Për të vlerësuar ndikimin e ndotjes mbi shëndetin e popullatës u përdor korrelacioni
parametrik Pearson për vlerësimin e ndotjes nga koliformët totalë dhe fekalë me numrin e
rasteve të diarreve për periudhën e kryerjes se matjeve. Eshtë përdorur testi hi-katror për
krahasimin e përqindjes së banorëve të prekur nga sëmundje diarreike sipas zonave të
matjes.
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Figura 3.101 Korrelacioni i koliformëvë totalë me numrin e rasteve me diarre
Vërehet korrelacion mesatar statistikisht i rëndësishëm i nivelit të ndotjes me koliformë
totalë me numrin e rasteve me diarre: me rritjen e nivelit të ndotjes, rritet edhe numri i
rasteve me diarre dhe marrëdhënia është sinjifikante (r=0.41 p=0.02 95%CI 0.35 – 0.78).
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Figura 3.102 Korelacioni i koliformëve fekalë me numrin e rasteve me diarre
Vërehet korrelacion mesatar statistikisht i rëndëesishem i nivelit të ndotjes me koliformë
fekalë me numrin e rasteve me diarre: me rritjen e nivelit të ndotjes, rritet edhe numri i
rasteve me diarre dhe marrëdhënia është sinjifikante (r=0.34 p=0.04 95%CI 0.17 – 0.70).
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Figura 3.103 Kontur diagram i koliformëve totalë dhe fekalë me numrin e rasteve me
diarre
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Nga grafiku kontur vërehet që numri më i madh i rasteve me diarre i korrespondon
niveleve më të larta të koliformëve totalë dhe fekalë. Ky kontur diagram tregon se ndikimi i
koliformëve fekalë në shëndetin e popullatës është i dukshëm.

Figura 3.104 Shpërndarja e numrit të rasteve me diarre me ndotjen nga koliformë totalë
sipas muajve
Vërehet që ashtu si edhe niveli i ndotjes nga koliformë totalë, numri më i madh i rasteve
me diarre është në muajt e verës me ndryshim statistikisht të rëndësishëm me muajt e tjerë
(χ2= p<0.01).
Sipas figurës 3.105 vërehet që ashtu si edhe niveli i ndotjes nga koliformë fekalë, numri më
i madh i rasteve me diarre është në muajt e verës me ndryshim statistikisht të rëndësishëm
me muajt e tjerë (χ2= p<0.01).

Figura 3.105 Shpërndarja e numrit të rasteve me diarre me ndotjen nga koliformë fekale
sipas muajve.
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3.5.8 Ndikimi i nivelit të ndotjes në shëndetin e popullatës
Gjithashtu, për vlerësimin e ndikimit të nivelit të ndotjes në shëndetin e popullatës, u krye
një intervistim i popullatës që banon në afërsi të stacioneve të marra në studim , lidhur me
prekjen e tyre nga sëmundjet diarreike (shenja dhe simptoma gastro-intestinale).
Gjithsej u intervistuan 231 banorë të moshës pediatrike dhe të rritur. Për fëmijët të dhënat u
raportuan nga prindërit. U përzgjodh nje numër pothuajse i njëjtë i banorëve që banojnë në
afërsi të secilit stacion: Zeza 1 (n=37); Zeza 2 (n=39); Rinas (n=38); Gjolë (n=36); Ura e
Telit (n=40); Salmer (n=41)
Të dhënat e marra nga pyetsori me banorë të stacionit janë paraqitur në tabela dhe grafikët
e mëposhtëm. Në tabelën 3.13 janë paraqitur të dhënat e pyetsorit në numër (N) dhe të
shprehur në përqindje.
Tabela 3.16 Të dhënat e intervistimit të banorëve
Variablat

N

%

181

78.4

31

13.4

19
176

8.2
76.2

Nauze

158

68.4

Të vjella

106

45.9

Diarre

161

69.7

Numri i episodeve të
sëmundjes
1 herë

22

9.5

2-3 herë

47

20.3

>3 herë

107

46.3

Frekuenca e të sëmurëve sipas

zonës

Zeza 1 (n=37)

13

35.1

Zeza 2 (n=39)

26

66.7

Rinas (n=38)

12

31.6

Gjolë (n=36)

17

47.2

Ura e Telit (n=40)

25

62.5

Salmer (n=41)

18

43.9

Uji i konsumuar
Nga rrjeti ujësjellës
Pus
Ujë i ambalazhuar
Shqetësime Gastrointestinale
Shenjat dhe simptomat
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Figura 3.106 Mënyra e furnizimit me ujë të pijshëm e banorëve
Nga të dhënat e paraqitura në figurën 3.106 rezulton që shumica e banorëve 181 (78.4%)
konsumojne ujë nga rrjeti i ujësjellësit, 31 (13.4%) konsumojnë ujë pusi dhe vetëm 19
(8.2%) e tyre konsumojnë ujë të ambalazhuar, me ndryshim statistikisht të rëndësishëm
ndërmjet tyre (χ2=211.6p<0.01).

Figura 3.107 Shqetësime gastro-intestinale në vitin e fundit
Siç vihet re dhe nga grafiku (figura 3.107) numri i banorëve që kanë patur shqetesime të
natyrës gastro-intestinale gjatë vitit të fundit është 176 vetë, shifër kjo e shprehur në
pèrqindje është (76%).
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Figura 3.108 Shenjat dhe simptomat
Sipas figurës 3.108 vërehet që shumica e banorëve kanë manifestuar shenja dhe simptoma
të sëmundjes diarreike: Raste me nauze kanë referuar 158 (68.4%) e banorëve, të vjella 106
(45.9%) dhe diarre 161 (69.7%) e banorëve.

Figura 3.109 Numri i episodeve të sëmundjes
Sipas të dhënave të figurës 3.109 vërehet që pothuajse gjysma e banorëve 107 (46.3%) janë
prekur me shumë se tre herë nga sëmundja diarreike, me ndryshim statistikisht të
rëndësishëm me banorët që referojnë që janë prekur 2 -3 herë (20.3%) dhe banorët që
referojnë që janë prekur vetëm 1 herë nga sëmundja diarreike (χ2= 65.0, p<0.01).
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Figura 3.110 Frekuenca e të sëmurëve sipas zonës (%)

Vërehet që më të prekur janë banorët që banojnë në afërsi të zonës Zeza 2 (66.7%) dhe Ura
e telit (62.5%), me ndryshim statistikisht të rëndësishëm me banorët e zonave të tjera
(χ2=16.5
p<0.01)
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Figura 3.111 Korrelacioni ndërmjet ndotjes mesatare fekale sipas pikave dhe % të
sëmurëve në afërsi të pikave
Nga analiza korrelacionale vërehet që me rritjen e nivelit të ndotjes nga koliformët fekalë
rritet edhe përqindja e banorëve që janë prekur nga sëmundja diarreike dhe kjo marrëdhenie
është sinjifikante (r=0.94, p<0.001 95%CI 0.55 -0.99).

93

Dibra H. (2017): Ndotja mikrobike e ujërave të Fushë-Krujës, ndikimi në mjedis dhe shëndetin publik

Figura 3.112 Krahasimi i ndotjes mesatare me koliformë fekalë dhe % banorëve të sëmurë
sipas zonave.
Nga krahasimi i ndotjes mesatare me koliformë fekalë dhe % së banorëve të sëmurë sipas
zonave vërehet që përqindja më e lartë e banorëve të prekur i korrespondon pikave me
ndotjen më të lartë, me ndryshim sinjifikant me pikat e tjera (χ2=36.6, p=0.04).
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PËRFUNDIME
 Vlerat mesatare të parametrave fiziko- kimike për stacionet e lumit Ishëm luhaten
në vlerat normale, të cilat krahasuar me studimet e mëparshme si dhe me normat
Europiane i përkasin klasës I-rë. Vlerat mesatare të oksigjenit të tretur DO për të
gjitha stacionet e lumit Ishëm bazuar në klasifikimin e UNECE i përkasin klasës së
II dhe klasës së III-të.
 Bazuar në vlerat mesatare të NKO dhe NBO të matura në lumin Ishëm vihet re një
trend në rritje i tyre gjë që tregon se ndotja vazhdon të jetë evidente në këtë basen
ujor. Në bazë të rezultateve të marra dhe klasifikimit të UNECE për këto parametra,
ujërat e lumit Ishëm i përkasin klasës së V-të. Stacionet me vlera më të larta të
NKO dhe NBO janë Zeza dhe Rinas.
 Krahasuar me Studimet e mëparshme vlerat e këtyre parametrave janë rritur dhe
ndotja po ashtu dhe se aktiviteti ndotës antropogjen është permanent në këtë basen
ujor.
 Ujërat e lumit Ishëm përsa i përket parametrave mikrobiologjikë (koliformë totalë,
koliformë fekalë dhe heterotrofë) paraqesin ngarkesë mikrobike më të lartë në
stacionet Zeza 2 dhe Gjola. Stacioni Zeza 2 është dhe stacioni me ndotjen më të
madhe dhe kjo është e lidhur me faktin se lumi ka përshkuar qytetin e Fushë –
Krujës dhe ka marrë me vehte edhe mbetjet urbane të qytetit.
 Bazuar në direktivën 2006/7/EC, ujërat e lumit Ishëm i përkasin klasës C (cilësi
shumë e keqe) dhe janë jashtë normave të lejuara nga BE për ujërat sipërfaqësore
në të gjitha stacionet e marra në studim.
 Në bazë të korrelacioneve të bëra vërehet korrelacion i dobët ndërmjet numrit të
koliformëve fekalë me temperaturën dhe marrëdhënia nuk është sinjifikante (r=0.09, p=0.6).Vërehet korrelacion i dobët negativ ndërmjet numrit të koliformëve
fekalë me pH dhe marrëdhenia nuk është sinjifikante (r=-0.16 p=0.4)
 Marrëdhëniet ndërmjet parametrave nuk janë sinjifikante pasi bëhet fjalë për
mesataret e madhësive, temp, pH dhe oksigjenit të tretur me numrin e baktereve
koliforme dhe HET në degë të ndryshme të lumit Ishëm ku ka prurje fekale të
ndryshme dhe të vazhdueshme nga zonat e banuara. Kjo bën që të mos kenë
korrelacion. Nëse nuk do kishte derdhje të ujërave të zeza në lumë do të kishte edhe
korrelacion ndërmjet parametrave.
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 Nga krahasimi i ndotjes mesatare me koliformë fekalë dhe përqindjes së banorëve
të sëmurë sipas zonave vërehet që përqindja më e lartë e banorëve të prekur i
korrespondon pikave me ndotjen më të lartë, me ndryshim sinjifikant me pikat e
tjera (χ2=36.6 p=0.04).
 Me rritjen e nivelit të ndotjes nga koliformët fekalë rritet edhe përqindja e banorëve
që janë prekur nga sëmundja diarreike dhe kjo marrëdhenie është sinjifikante
(r=0.94 p<0.001 95%CI 0.55 -0.99).
 Rritja e sëmundshmërisë infektive është pasojë e rritjes së numrit dhe shtimit të
ndotjes nga koliformët fekale.
 Cilësia e ujit ndikon direkt në cilësinë e jetës së banorëve të zonës dhe shëndetin e
tyre.
 Situata mikrobiologjike dhe ekologjike e Basenit të Ishmit është e rënduar dhe kjo
kërcënon biodiversitetin e ujërave, brigjeve si dhe vetë jetën e banorëve të zonës.
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REKOMANDIME
Gjendja aktuale e lumit Ishëm me të gjitha problematikat që ka kërkon krijimin e një
strukture apo rrjeti monitorimi efikas dhe të vazhdueshëm. Kjo mund të realizohet nga
institucionet shtetërore në rang kombëtar ose edhe nga ana e Bashkive të cilat e
administrojnë këtë pellg ujëmbledhës.
Ngritja dhe instalimi i stacioneve të përherëshme për monitorimin e këtij baseni ujor duhet
t‘i shërbejë përmirësimit të cilësisë së ujërave në kuadër të përmbushjes së direktives
kuadër të ujërave, Direktiva 2000/60/EC.
Meqënëse në këtë basen ujëmbledhës situata paraqitet problematike nevojiten edhe studime
të tjera krahas atyre të realizuara më parë për të vlerësuar biodiversitetin dhe humbjet e tij
për shkak të ndotjes.
Zbatimi rigoroz i ligjeve për mbrojtjen e mjedisit është i domosdoshëm. Duke marrë masat
e duhura për pellgun ujëmbledhës të lumit Ishëm padyshim mund të ripërtërihet cilësia e
ujërave dhe kjo jo vetëm se do të rrisë biodiversitetin por edhe sigurinë e shëndetit të
njerëzve.
Menaxhimi i integruar i mbetjeve dhe kontrolli mbi venddepozitimet e paligjshme është
imediat, kontrolli i territorit si dhe aktiviteteve njerëzore do të parandalonte ndotjen nga
këta faktorë.
Ndërtimi i një impianti për trajtimin e ujërave të zeza është detyrim ligjor por edhe
domosdoshmëri për të penguar eutrofizimin e ujërave të lumit Ishëm.
Duhet të vazhdojë edhe monitorimi i ujërave nëntokësore(puse dhe shpime) të këtij baseni
të cilat janë të ndikuara direkt nga ndotja antropogjene dhe sepse kjo gjë lidhet direkt me
shëndetin e popullatës.
Drejtoria e Shëndetit Publik Krujë në bashkëpunim me autoritetet lokale dhe duke u bazuar
në udhëzimet që jep Direktiva 2006/7/EC për ujërat sipërfaqësore duhet të bëjë informimin
e popullatës lokale për cilësinë e ujërave sipërfaqësore, për mundësinë e përdorimit të tyre
si zona plazhi dhe për sigurinë për peshkim.
Ruajtja e cilësisë së ujërave dhe menaxhimi i qëndrueshëm i pellgjeve ujëmbledhës do të
përmbushte përgjegjësitë e Shqipërisë në nivel rajonal dhe ndërkombëtar për ruajtjen e
mjedisit në përgjithësi si dhe sigurimin e cilësisë së ujrave në veçanti.
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PËRMBLEDHJE
Cilësia e ujërave të lumenjve dhe përrenjve në pellgun e Ishmit, ka qenë dhe është nën ndikimin e një numri
faktorësh. Problemet kryesore lidhen me ndryshimin e cilësisë së ujrave për shkak të ndotjes që vjen
kryesisht nga aktivitetet antropogjene. Ndikimi kryesor vjen nga rrjedhjet urbane dhe ndotësit vijnë nga
shkarkimet e ujërave të zeza. Gjithashtu në ndryshimin e cilësisë së ujërave ndikojnë edhe infiltrimet
aktiviteti bujqësor, shkarkimet nga industritë, kryesisht industria e lehtë, aktivitete të zhvilluara në zonat e
banuara të këtij pellgu.
Ky studim jep një vlerësim mbi gjendjen e cilësisë së ujërave të basenit ujor të Lumit Ishëm duke u bazuar në
parametrat fiziko-kimikë dhe mikrobiologjikë në pikat e kampionimit: Zeza 1, Zeza 2, Rinas, lumi Gjola, ura
Telit, Salmer. Vlerёsimi i cilёsisё sё ujërave u realizua në përputhje me Direktivat 76/160/EEC dhe
2006/7/EC të Parlamentit Europian. Në përputhje me këto Direktiva u përcaktuan koliformët totalëëë dhe
koliformët fekalë të cilët janë indikatorët bazë që përcaktojnë ndotjen e ujërave.
Jemi mbështetur në Klasifikimin e Cilësisë së ujrave sipas NIVA, UNECE, MMPAU, BE (Bratli 2000) për
klasën e ushqyesve. Sipas klasifikimit të UNECE të ndikimit të shkarkimeve urbane ujërat e lumit Ishëm i
përkasin klasës së V.
Për të parë impaktin e ndotjes mikrobiologjike të ujrave në shëndetin e popullatës është bërë një vlerësim i
sëmundshmërisë së popullates. Gjithashtu është realizuar një pyetësor me banorët e zones së marrë në studim
dhe janë ndërtuar korelacionet e ndikimit të koliformëve e heterotrofëve në popullsinë e zones, duke nxjerrë
kështu dhe impaktin që ka ndotja e pellgut të Ishmit sëbashku me degët e tij Gjola e Zeza. Së fundmi studimi
ofron disa propozime për perspektivën e menaxhimit të ujrave të lumenjve si edhe për nevojën e zbatimit të
tyre në planet e përgjithshme të menaxhimit në pellgun ujëmbledhës të Ishmit.
Fjalët Kyçe: ndotje mikrobike, parametra fiziko – kimike, koliformët totalë, koliformët fekalë, sëmundje me
origjinë hidrike.

ABSTRACT
The quality of rivers waters in the basin of Ishmi has been and is under the impact of several factors. The
main problems are linked with the changes of waters quality from pollution coming mainly from the
anthropogenic activities. The main impact comes mainly from urban wastes and the pollutants come from
used waters. Also in the water quality influences the infiltrations from the agriculture activity and industrial
activity, activities that are developed in the areas of the basin.
This study provides an assessment on the state of water quality, water basin of Ishmi River, based on
phySiço-chemical and microbiological parameters of sampling points: Zeza 1, Zeza 2, Rinas bridge, Gjola
river, Teli bridge and Salmer. Assessment of water quality was conducted in accordance with Directives
76/160/EEC and 2006/7/EC of the European Parliament. In accordance with these Directives were
determined totalëë coliforms and faecal coliforms, that are the most fundamental indicators for the fecal
pollution by waste waters.
We relied on water quality classification by NIVA, UNECE, the Ministry, EU (Bratli 2000) for the class of
nutrients.According to the UNECE classification of the impact of urban discharges Ishëm river waters beln
order to see the impact of microbiological pollution on the health of the population, an assessment of
population morbidity has been made. A questionnaire was also conducted with the inhabitants of the study
area and the correlations of the impact of coliforms and heterotrophes on the population of the area were
constructed, thus resulting in the impact of the Ishmi basin pollution along with its branches of Gjola e Zeza.
To assess the impact of microbiological pollution in the sanity of population is made the assessment of the
population‘s desease that are caused from waters polllutions. At the end the study gives some
reccomandations for the perspectives of water management and the need for their implementation in the
totalëë plans of management in Ishmi river basin.
Keywords: microbial contamination, physical-chemical parameters, total coliform, faecal coliform, water
borne diseases.
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