Leshi J. (2017): Ndikimi i zhvillimit urban në ndotjen dhe kushtet fiziko-kimike të ujërave të lumenjve Osum dhe Devoll
në Qarkun e Beratit. Doktoratë, FShN, UT

UNIVERSITETI I TIRANËS
FAKULTETI I SHKENCAVE TË NATYRËS
DEPARTAMENTI I BIOLOGJISË
Adresa: Bulevardi Zogu I, Tiranë, Tel./Fax: 04.2229590
www.fshn.edu.al

Disertacion
Paraqitur nga:

Msc. Jonida Leshi
Për gradën shkencore:

DOKTOR I SHKENCAVE
NDIKIMI I ZHVILLIMIT URBAN NË NDOTJEN DHE
KUSHTET FIZIKO-KIMIKE TË UJËRAVE TË LUMENJVE
OSUM DHE DEVOLL NË QARKUN E BERATIT

Udhëheqës Shkencor: Prof.Dr. Margarita HYSKO

Tiranë, 2017

i

Leshi J. (2017): Ndikimi i zhvillimit urban në ndotjen dhe kushtet fiziko-kimike të ujërave të lumenjve Osum dhe Devoll
në Qarkun e Beratit. Doktoratë, FShN, UT

UNIVERSITETI I TIRANËS
FAKULTETI I SHKENCAVE TË NATYRËS
DEPARTAMENTI I BIOLOGJISË
Adresa: Bulevardi Zogu I, Tiranë, Tel./Fax: 04.2229590
www.fshn.edu.al

Disertacion
Paraqitur nga:

Msc. Jonida Leshi
Për gradën shkencore:

DOKTOR I SHKENCAVE
NDIKIMI I ZHVILLIMIT URBAN NË NDOTJEN DHE
KUSHTET FIZIKO-KIMIKE TË UJËRAVE TË LUMENJVE
OSUM DHE DEVOLL NË QARKUN E BERATIT
Udhëheqës Shkencor: Prof.Dr. Margarita HYSKO
Mbrohet më dt.: 29/09/2017 para Jurisë:
1. Prof.Dr. Etleva Hamzaraj, Kryetar
2. Prof. Dr. Aleko Miho, Anëtar (Oponent)
3. Prof. Dr. Përparim Laze, Anëtar (Oponent)
4. Prof.Dr. Klementina Puto, Anëtar
5. Prof.As. Laura Shabani, Anëtar

Tiranë, 2017
ii

Leshi J. (2017): Ndikimi i zhvillimit urban në ndotjen dhe kushtet fiziko-kimike të ujërave të lumenjve Osum dhe Devoll
në Qarkun e Beratit. Doktoratë, FShN, UT

PASQYRA E LËNDËS
Pasqyra e lëndës..................................................................................................................................II
Falenderime........................................................................................................................................V
Parathënie..........................................................................................................................................VI
Lista e publikimeve..........................................................................................................................VII
Shkurtime........................................................................................................................................VIII
Hyrje..................................................................................................................................................IX
Qëllimi i studimit..............................................................................................................................XI
KREU I: PJESA TEORIKE............................................................................................................1
1.1. Të dhëna të përgjithshme për Qarkun Berat ................................................................................1
1.2. Klima............................................................................................................................................2
1.3. Zhvillimi Ekonomik......................................................................................................................3
1.4. Burimet ujore në Qarkun Berat.....................................................................................................5
1.5. Lumi Osum...................................................................................................................................5
1.6. Lumi Devoll..................................................................................................................................7
1.7. Zonat e mbrojtura të Qarkut Berat................................................................................................9
1.8. Flora e Qarkut Berat.....................................................................................................................9
1.9. Fauna ..........................................................................................................................................10
1.10. Rëndësia e cilësisë së ajrit....................….….……...…...........................................................11
1.11. Ndikimi i ajrit të ndotur në ujërat sipërfaqësore.......................................................................12
1.12. Organizmat mikrobiologjikë të lumenjve ………………….….……...…...............................13
1.13. Escherichia coli, indikator i ndotjes fekale të ujërave..............................................................14
1.14. Koliformët totalë.......................................................................................................................15
1.15. Bakteret patogjene oportuniste.................................................................................................15
1.16. Indikatorë të tjerë të ndotjes së ujërave....................................................................................17
1.17. Rëndësia e vlerësimit të cilësisë së ujërave..............................................................................19
1.18. Problemet mjedisore të Qarkut Berat.......................................................................................20
1.19. Disa masa përmirësuese për ruajtjen e mjediseve ujore...........................................................23
i

Leshi J. (2017): Ndikimi i zhvillimit urban në ndotjen dhe kushtet fiziko-kimike të ujërave të lumenjve Osum dhe Devoll
në Qarkun e Beratit. Doktoratë, FShN, UT

KREU II: MATERIALE DHE METODA...................................................................................25
2.1. Zona dhe stacionet e studimit.....................................................................................................25
2.2. Marrja e mostrave shpeshtia dhe transporti i tyre.......................................................................31
2.3. Parametrat fiziko-kimike............................................................................................................32
2.4. Parametrat mikrobiologjik …………………………………………….....................................33
2.5. Përcaktimi i ndotjes së ajrit.........................................................................................................35
KREU III: REZULTATE DHE DISKUTIME.............................................................................37
3.1. Ndotja e e lumenjve nga mbetjet e ngurta dhe të lëngëta të zonave urbane në Qarkun Berat...37
3.2. Të dhënat mbi parametrat fiziko-kimike në lumin Osum dhe Devoll........................................39
3.3. Vlerësimi mikobiologjik i cilësisë së ujit të lumenjve................................................................42
3.3.1. Parametrat mikrobiologjik në Kanionet e Osumit (Zona A)...................................................45
3.3.2. Ndotja mikrobike në ujërat e lumit Osum (Zona B)................................................................47
3.3.3. Ndotja mikrobike në ujërat e lumit Osum në zonën e Beratit (Zona C)..................................49
3.3.4. Gjëndja mikrobiologjike në zonën D (Devoll-Seman)………………………………………52
3.4. Gjëndja e përgjithshme e ujërave në Qarkun Berat dhe ndikimet e zhvillimit urban.................53
3.5. Gjëndja mikrobiologjike e ajrit pranë disa stacioneve lumore...................................................62
3.6. Krahasimi i ecurisë së ndotjes së lumenjve të Qarkut Berat me studime të ngjashme në vite...66
PËRFUNDIME................................................................................................................................70
REKOMANDIME...........................................................................................................................71
BIBIOGRAFIA................................................................................................................................72

ii

Leshi J. (2017): Ndikimi i zhvillimit urban në ndotjen dhe kushtet fiziko-kimike të ujërave të lumenjve Osum dhe Devoll
në Qarkun e Beratit. Doktoratë, FShN, UT

Përmbajtja e Tabelave........................................................................................................................
Tabela 2.1. Pasqyra përmbledhëse e gjithë stacioneve lumore të studiuara për ujin dhe ajrin.........25
Tabela 2.2. Metodat mikrobiologjike dhe mjedisi ushqyes që përdoret për mbjelljet......................32
Tabela 2.3. Standardi mikrobiologjik (ISO 9308-2 2012) mbi vlerësimin e Escherichia coli dhe
bacterieve koliforme me metoden MPN për cilësinë e ujërave sipërfaqësore...................................33
Tabela 3.1. Pasqyrë përmbledhëse me të dhënat fiziko-kimike, ushqyesit (N, P) të matura në ujërat
e stacioneve lumore të Qarkut Berat (Zona A – Kanionet e Osumit; Zona D – Devolli pranë
Kuçovës; (Fig. 2.1 & 2.2) (S1 – S3, Gusht, Shtator, Tetor, Nëntor, 2013; dhe S13, Janar-Shtator,
2015)..................................................................................................................................................40
Tabela 3.2. Pasqyrë përmbledhëse me të dhënat mikrobiologjike në ujërat e stacioneve lumore....43
Tabela 3.3. Statistika për gjithë mostrat e FC Qarku Berat 2013-2016.............................................54
Tabela 3.4. Statistika për gjithë mostrat e HET Qarku Berat............................................................55
Tabela 3.5. Vlerat e baktereve dhe myqeve në ajër pranë tre stacioneve lumore (Berat, Ura
Vajgurore dhe Kuçovë, përkatësisht S8, S11, S12; Tab. 2.1; Fig. 2.1 & 2.2) gjatë periudhës
Qershor-Gusht 2016...........................................................................................................................63
Tabela 3.6. Parametrat fiziko-kimikë në ujërat e lumenjve të Ultësirës Adriatike në Maj 2002
(Miho et al., 2005).............................................................................................................................67
Tabela 3.7. Parametrat mikrobiologjikë në ujërat e lumenjve të basenit Drin, dhe Mat 2013-2014
(Bushati., 2017).................................................................................................................................68
Përmbajtja e Figurave.........................................................................................................................
Figura 1.1. Harta administrative e Qarkut Beratit (përpunuar nga google).........................................2
Figura 1.2. Pamje nga lumi Osum pranë qytetit të Beratit (Foto: Leshi J., 2017)...............................3
Figura 1.3. Pamje nga guroret në fshatin Guri i bardhë, Ura Vajgurore (Foto: Leshi J., 2016) .......4
Figura 1.4. Harta hidrografike e Qarkut Berat (përpunuar nga google maps).....................................6
Figura 1.5. Pamje nga Kanionet e Osumit (Foto: Leshi J., 2016).......................................................7
Figura 1.6. Pamje e lumit Devoll në zonën e Kuçovës; (Foto: Leshi J., 2016)...................................8
Figura 2.1. Zonat e studimit mikrobiologjik në ujërat sipërfaqësore të Qarkut Berat. (lumenjtë
Osum dhe Devoll; 2013-2016)..........................................................................................................28
Figura 2.2. Stacionet e monitorimit mikrobiologjik në ujërat sipërfaqësore të Qarkut Berat
(lumenjtë Osum dhe Devoll; 2013-2016)..........................................................................................29
Figura 2.3. Stacioni 1 Mulliri i Babait Osum, Skrapar ; (Foto: Leshi J., 2014)................................30
Figura 2.4. Stacioni 2 Ura e Blezënckës Osum, Skrapar; (Foto: Leshi J., 2014)..............................30
Figura 2.5. Stacioni 3&4 Ura e Munushtirës, Bogovë, Osum, Çorovodë; (Foto: Leshi J., 2014)....30
Figura 2.6. Stacioni 8 Ura e Goricës, Osum Berat, Vjeshtë, Dimër, Pranverë;.................................31
Figura 2.7. Stacioni 9&10 tek Ura Velabisht & Fshati Dushnik Osum, Berat..................................31
Figura 2.8. Stacioni 11,12,14 Ura Vajgurore, lumi Osum (majtas); Ura Kozare/Ura e Kuçit, lumi
Devoll (djathtas) (Foto: Leshi J., 2015-2017)...................................................................................31
Figura 2.9. Gjatë analizës së ujërave sipas MPN/100 ml në tuba......................................................34
Figura 2.10. Gjatë punës për përcaktimin e heterotrofëve me metodën HPC (Leshi J., 2015).........35
Figura 2.11. Stacioni i lëvizshëm i ajrit në Berat (majtas) dhe metoda e sedimentimit (djathtas)
(Leshi J., 2016)..................................................................................................................................36
Figura 3.1. Pamje nga vendshkarkimet urbane të qytetit të Beratit në Osum, majtas, në Goricë, dhe
djathtas në Mangalem (Foto: Leshi J., 2017)....................................................................................37
Figura 3.2. Pamje nga vendshkarkimet urbane të qytetit të Beratit në Osum, majtas, në Goricë, dhe
djathtas në Mangalem (Leshi J., 2017)..............................................................................................38
Figura 3.3. Shkarkimet urbane në Osum përgjatë shëtitores së qytetit të Beratit (Foto: Leshi J.,
2017...................................................................................................................................................38
Figura 3.4. Shkarkimet urbane në Osum përgjatë shëtitores së qytetit të Beratit (Foto: Leshi J.,
2017)..................................................................................................................................................38
Figura 3.5. Klasifikimi i ndotjes mikrobike mesatare në kanionet Osum, krahasuar me ISO 7899-1,
Zona A (S1 – S3, Gusht, Shtator, Tetor, Nëntor, 2013; Tab. 3.2).....................................................46

iii

Leshi J. (2017): Ndikimi i zhvillimit urban në ndotjen dhe kushtet fiziko-kimike të ujërave të lumenjve Osum dhe Devoll
në Qarkun e Beratit. Doktoratë, FShN, UT

Figura 3.6. Pasqyrimi ndotjes mikrobike S. fecalis në kanionet e Osumit, Zona A (S1 – S3, Gusht,
Shtator, Tetor, Nëntor, 2013; Tab. 3.2).............................................................................................47
Figura 3.7. Shpërndaja e Koliformëve fekalë, Osum 2014 Zona B (Osum) (S4 – S6; Mars, Korrik,
Tetor, Dhjetor, 2014; Tab. 3.2)..........................................................................................................47
Figura 3.8. Shpërndaja e mikroorganizmave heterptrofë në 26°C, Zona B (Osum) (S4 – S6; Mars,
Korrik, Tetor, Dhjetor, 2014; Tab. 3.2).............................................................................................48
Figura 3.9. Shpërndaja e heterotrofëve në 35°C, Zona B (Osum) (S4 – S6; Mars, Korrik, Tetor,
Dhjetor, 2014; Tab. 3.2)....................................................................................................................49
Figura 3.10. Ecuria e heterotrofëve në 26°C në zonën C (Osum – Berat-Ura Vajgurore) (S7 – S11;
Shkurt, Prill, Qershor 2016; Tab. 3.2)...............................................................................................50
Figura 3.11. Ecuria e heterotrofëve në 35°C në zonën C (Osum – Berat-Ura Vajgurore) (S7 – S11;
Shkurt, Prill, Qershor 2016; Tab. 3.2)...............................................................................................51
Figura 3.12. Ecuria e fekal koliformëve në zonën C (Osum – Berat-Ura Vajgurore) (S7 – S11;
Shkurt – Korrik, 2016; Tab. 3.2).......................................................................................................51
Figura 3.13. Shpërndarja mujore e koliformëve fekalë në zonën D (Devoll-Seman) (S12, S13, S14;
Janar-Nëntor, 2014; Tab. 3.2).................................................................................................52
Figura 3.14. Shpërndarja mujore e heterotrofëve në 26°C në zonën D (Devoll-Seman) (S12, S13,
S14; Janar-Nëntor, 2014; Tab. 3.2)………………………………………………………………...52
Figura 3.15. Shpërndarja mujore e heteretrofëve në 35°C në zonën D (Devoll-Seman) (S12, S13,
S14; Janar-Nëntor, 2014; Tab. 3.2)...................................................................................................53
Figura 3.16. Shpeshtia e mostrave të baktereve FC,të gjetura në ujërat sipërfaqësore të Qarkun
Berat (Osum, Devoll & Seman) në rreth 90 ditë ekspedita në 14 stacionet e studimit…………….54
Figura 3.17. Shpërndarja e ndotjes së FC e lumenjve Osum, Devoll & Seman në Qarkun Berat
(Tab. 3.2 & Fig. 2.1 & 2.2)................................................................................................................58
Figura 3.18. Shpërndarja e heterotrofëve në 35°C lumenjtë Osum, Devoll & Seman në Qarkun
Berat (Tab. 3.2 & Fig. 2.1 & 2.2)......................................................................................................59
Figura 3.19. Shpërndarja e heterotrofëve në 26°C lumenjtë Osum, Devoll & Seman në Qarkun
Berat (Tab. 3.2 & Fig. 2.1 & 2.2)......................................................................................................60
Figura 3.20. Ecuria e vlerave mesatare të koliformëve fekalë (FC) në ujërat sipërfaqësore të Qarkun
Berat (Osum, Devoll & Seman) gjatë periudhës 2013-2016 (Tab. 3.2 & Fig. 2.1 & 2.2). Vijat e
kuqe të ndërprera tregojnë klasat e cilësisë për ujërat sipërfaqësore sipas standardit ISO 9308-2
2012; SHM-Shumë mirë; M-Mirë, K- Keq; SHK-Shumë keq (Tab. 2.3).........................................61
Figura 3.21 Ecuria e vlerave mesatare të baktereve heterotrofe, në 35°C dhe 26°C, në ujërat
sipërfaqësore të Qarkun Berat (Osum, Devoll & Seman) në rreth 90 ditë ekspedita në 14
stacione..............................................................................................................................................62
Figura 3.22 Ecuria e baktereve dhe myqeve në ajër pranë tre stacioneve lumore (Berat, Ura
Vajgurore dhe Kuçovë, përkatësisht S8, S11, S12; Tab. 3.3) gjatë periudhës Qershor-Gusht 2016.
Vija e kuqe tregon vlerën 200 CFU/m³ të standardit për sasinë e baktereve në ajër.........................64
Figura 3.23. Dy stacionet e monitorimit të parametrave fiziko-kimikë të ajrit për qytetin e Beratit
(S8, Zona C) (Tab. 2.1; Fig. 2.1 & 2.2) gjatë periudhës Qershor-Gusht 2016..................................64
Figura 3.24 Vlerat e PM 10 në Berat gjatë pranverës 2016; me të kuqe është treguar vlera kufi 49
µg/m3 e PM10, sipas direktivës së cilësisë së ajrit 2008/EC/50.......................................................65
Figura 3.25. Vlerat fiziko-kimike të ajrit Berat gjatë pranverës 2016...............................................66
Figura 3.26. Ecuria e vlerave mesatare të baktereve heterotrofe, në 35°C dhe 26°C, në ujërat
sipërfaqësore të Qarkun Berat krahasuar me Qarkun Shkodër..........................................................68
Figura 3.27. Ecuria e vlerave mesatare të baktereve fekal koliforme, në ujërat sipërfaqësore të
Qarkun Berat krahasuar me Qarkun Shkodër………………………………………………………69

iv

Leshi J. (2017): Ndikimi i zhvillimit urban në ndotjen dhe kushtet fiziko-kimike të ujërave të lumenjve Osum dhe Devoll
në Qarkun e Beratit. Doktoratë, FShN, UT

FALENDERIME

Do të doja të falenderoja thellësisht nga zemra të gjithë ata që ndihmuan në realizimin e
këtij punimi.
Së pari, falenderoj përzemërsisht udhëheqësen time shkencore Prof. Dr. Margarita
Hysko për bashkëpunimin e saj, këshillat e vlefshme gjatë kohës së realizimit të këtij
punimi dhe ndihmën e pa kursyer për angazhimin dhe pjesëmarrjen time në trajnime dhe
seminare të vlefshme për studimin dhe kualifikimin tim në fushën e mjedisit.
Mirënjohje dhe shumë falenderime shpreh veçanërisht për Prof. Dr. Aleko Miho
(Fakulteti i Shkencave Natyrore, Universiteti i Tiranës) i cili ka qënë gjithmonë i gatshëm
për të më ndihmuar në këshilla të vlefshme dhe sugjerime përmirësuese që janë një pjesë e
rëndësishme e këtij studimi. Me ndihmën dhe punën e tij të palodhur si dhe këshillimet e
çmuara të herë pas herëshme ky punim arriti në nivelin e duhur.
Shpreh mirënjohje ndaj Departamentit të Biologjisë (FSHN, UT) për mbështetjen dhe
dashamirësinë e treguar gjatë gjithë periudhës së realizimit të këtij punimi, duke më krijuar
mundësinë edhe për të punuar në mjediset e Laboratorit të Mikrobiologjisë.
Shumë falenderime për Znj. B. Potoli, Drejtoreshë e Higjienës si dhe specialisten E. Laçka
(Drejtoria e Shëndetit Publik, Kuçovë), gjithë stafi i laboratorit të Drejtorisë së Shëndetit
Publik, Berat, Znj. G. Shegani dhe V. Tapia, Agjencia Kombëtare e Mjedisit, Tiranë për
mbështetjen që më kanë dhënë në vënien në dispozicion të mjeteve laboratorike për
përpunimet e mostrave si dhe gatishmërinë për të plotësuar këtë punim me materiale
zgjeruese dhe përmirësuese.
Falenderoj drejtuesin e zyrës së ARM Berat, P.Toli dhe gjithë stafin e kolegëve për
mbështetjen në realizimin e këtij punimi.
Dua të falenderoj nga zemra familjen time veçanërisht Prindërit e mi, motrën & kunatin si
dhe vëllain tim për inkurajimin, forcën për të ecur përpara si dhe ndihmën e tyre në
realizimin e marrjes se mostave në terren. Pa mbështetjen e tyre, kurajon dhe mendimet
kritike kjo punë nuk do të kishte vlerat e merituara.
Falenderoj shokët dhe miqtë e mi Jonida Jorgo (Mustert), Pjerina Gaxha, Klajd Xhindoli,
Vilma Piroli si dhe dashamirës të tjerë, për gjithë mbështetjen e motivacionin e
vazhdueshëm të dhënë.
Ky punim përfaqëson forcën, këmbënguljen dhe përpjekjet e mia disa vjeçare për të treguar
dhe shtuar disa vlera sado modeste në rrugën e gjatë të kërkimeve shkencore dhe arritjeve
në jetë.
Ja dedikoj këtë punim kushërirës time Olgerta Leshi (29) e cila do të më mungojë shumë
dhe që me vendosmërinë, forcën dhe këmbënguljen e saj në luftën për jetën do të ngelet
gjithmonë shembulli dhe modeli im.

v

Leshi J. (2017): Ndikimi i zhvillimit urban në ndotjen dhe kushtet fiziko-kimike të ujërave të lumenjve Osum dhe Devoll
në Qarkun e Beratit. Doktoratë, FShN, UT

PARATHËNIE
Qarku Berat ndodhet në krahinën malore të Shqipërisë jugore dhe pjesërisht në Ultësirën
Perëndimore. Rrjeti hidrografik i Qarkut Berat përbëhet nga lumenjtë Osum dhe Devoll,
të cilët janë faktor shumë i rëndësishëm klimatik, ekonomik dhe shëndetësor për zonën.
Lumi Osum, kalon pranë qytetit të Çorovodës, përshkon përmes qytetin e Beratit, i cili
është një qëndër e rëndësishme për zhvillimin e turizmit në vend duke vazhduar më tej në
qytetin Ura Vajgurore. Lumi Devoll kalon pranë qytetit të Kuçovës në periferi të saj në
afërsi të fshatit Kozare duke u bashkuar me lumin Osum për të formuar lumin Seman.
Ekosistemet ujore lumore rrezikohen vazhdimisht nga aktiviteti njerëzor si: turizmi,
ndotja me origjinë urbane dhe bujqësore, aktivitetet industriale etj. Njohja dhe vlerësimi i
mjediseve ujore, është domosdoshmëri për njohjen, ruajtjen, përmirësimin dhe
shfrytëzimin sa më racional të tyre. Studimi përfshin periudhën 2013-2016, i përqëndruar
në rrjedhën e mesme të lumenjve Osum dhe Devoll duke zgjedhur si pika monitorimi të
cilësisë së ujit zonat më të mëdha urbane të lumenjve.
Është bërë një punë e vazhdueshme disa vjeçare, si në terren me mbledhjen e kampioneve,
në laborator me punën eksperimentale, ashtu edhe me literaturën. Kjo punë kërkimore u
ndërmorr për të vlerësuar në mënyrë të përgjithshme gjëndjen mjedisore në këtë Qark si
zonë e rëndësishme turistike, duke analizuar parametrat mikrobikë të lumenjve dhe
ndotjet nga burime të ndryshme. Jepen rekomandime mbi faktorët e ndryshimit të
biodiversitetit, shkaqet e ndotjes, vlerësimin e cilësisë së ujit si dhe mundësinë e ruajtjes
dhe ripërtëritjes së tij në të ardhmen.
Shpresoj që ky studim të japë kontribut në njohjen e gjëndjes së mjedisit, faktorëve të
ndotjes dhe përmirësimin e gjëndjes së tij në funksion të një shëndeti më të mirë, niveli
jetese të qëndrueshme brenda normave dhe kushteve të Bashkimit Europian.
Puna ime kërkimore në këtë drejtim do të vazhdojë me projekte më të thelluara në të
ardhmen në shërbim të ruajtjes së ekosistemeve dhe ekuilibrave natyrorë të qëndrueshëm.
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HYRJE
Uji, në të gjitha format e tij dhe në të gjithë ciklet e tij, është në qendër të ekuilibrave
mjedisorë, si një ndërmjetës i vetë jetës, por edhe si pjesë e trashëgimisë së përbashkët të
njeriut dhe natyrës (Pinna et al., 2007). Shqipëria është e pasur me lumenj, të cilët
paraqiten në përgjithësi të rrëmbyeshëm, e me shkallë të lartë erozioni, në basenin e tyre
ujëmbledhës ndërsa rrjedha e tyre e mesme dhe e poshtme shoqërohet nga një numër i
madh vendbanimesh ku dallohen shumë qendra urbane dhe industriale (Anonymous 1,
2003). Këto ekosisteme ujore po rrezikohen nga ecuria e zhvillimit si rritja e ndotjes
veçanërisht urbane, industriale dhe bujqësore, gjenerimi i energjisë, turizmi, krijimi i
digave për ujitje, shpyllëzimet në pellgjet ujëmbledhës, marrja e inerteve për ndërtim etj
(Scanlona et al., 2012; Taylor et al., 2012).
Gjatë dhjetëvjeçarëve të fundit sidomos, Qarku i Beratit ka qënë nën ndikimin e
vazhdueshëm të veprimtarive të pakontrolluara antropogjene dhe natyrore, të cilat kanë
ndryshuar ekuilibrin e ekosistemeve ujore të kësaj zone. Përsa i përket parametrave
mikrobiologjikë nuk ka pasur ndonjë studim të mirëfilltë disavjeçar. Ky studim është
përqëndruar në vlerësimin mikrobiologjik dhe fiziko-kimik të ujërave sipërfaqësore në
Qarkun e Beratit duke u mbështetur dhe konsultuar me Direktivën Kuadër të Ujërave
2006/7/EC të Parlamentit Europian, Planin Kombëtar të Monitorimit etj. Direktiva e BE
është mjaft e gjerë për sa i përket mbrojtjes së ujit në të gjitha përdorimet dhe vendos
objektiva të qarta për arritjen e cilësisë së mirë të ujit në Europë. (EU Directive
2006/7/EC). Ndotja me baktere e ujërave shkaktohet nga shkarkimet e patrajtuara të
ujërave të zeza ose nga pastrimi jo si duhet e tyre (pa pastrim dytësor ose me sistem të
dëmtuar). Bakteret koliforme përdoren zakonisht si tregues të ndotjes së ujit (EU Directive
2006/7/EC; Hysko, 2007; Miho, 2011)
Vlerësimi i gjëndjes natyrore dhe biologjike të lumenjve, është mjaft i rëndësishëm dhe i
nevojshëm për mbrojtjen, shfrytëzimin dhe përmirësimin e tyre. Mjedisi ujor i lumenjve
është vazhdimisht i ndryshueshëm dhe për këtë qëllim ekologët këmbëngulin dhe drejtojnë
qëllimet e tyre në identifikimin e faktorëve modifikues dhe gjetjen e rrugëve për vendosjen
e ekuilibrave natyrorë në ta. Kjo ka bërë që të nevojitet një njohje sa më e mirë në
funksionimin e këtyre ekosistemeve dhe ruajtjes së biodiversitetit të tyre (Chenoweth et al.,
2011). Qarku i Beratit nuk ka të instaluar asnjë impiant për trajtimin e ujërave të ndotur
përpara se të shkarkohen në rrjedhat e lumenjve, gjë që e bën mjaft të rënduar gjëndjen e
ujërave sipërfaqësore në këtë rajon. Nuk ka të hartuar asnjë plan projekt nga qeveria
vendore për instalimin e tij së afërmi.
Meqënëse ndotjet e ujërave sipërfaqësore si pasojë e përmbytjeve në stinët me më shumë
rreshje janë shtuar shumë vitet e fundit, madje më tepër se ritmet e rritjes së popullsisë,
duhet të merren në konsideratë edhe faktorët e tjerë duke përfshirë edhe ndryshimet
klimatike (Mills, 2005).
Ky punim përfaqëson një përpjekje dhe një punë hulumtuese për të nxjerrë më në pah
ndikimin urban mbi degradimin e mëtejshëm të mjedisit jetësor duke sugjeruar mënyra për
uljen e ndikimit të ndotjes në Qarkun e Beratit. Studime të kësaj natyre për vlerësimin e
parametrave fiziko kimike dhe mikrobiologjike për ujërat sipërfaqësore në pjesë të
caktuara të lumit Osum në Qarkun e Beratit janë kryer nga disa autorë ndër më të
rëndësishmit janë: Çullaj et al. (2004); Miho et al. (2005); Mali (2011); Mali & Shumka
(2011).
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QËLLIMI I STUDIMIT
 Vlerësim i ndotjes së lumenjve Osum dhe Devoll me parametra mikrobike dhe
fiziko kimikë e shkaktuar nga zhvillimi urban në Qarkun Berat.
Objektivat
 Vlerësim i ndotjes nga mbeturinat e lëngëta dhe të ngurta të lumenjve Osum dhe
Devoll
 Përcaktim dhe studim i fekal koliformeve të ujërave në lumenjtë Osum dhe Devoll
për zonat urbane të Qarkut të Beratit
 Përcaktimi i dhe studim i baktereve që japin koloni të dukshme në sipërfaqe të
terrenit në ujërat e lumenjve Osum dhe Devoll në zonat urbane të Qarkut Berat
 Përcaktim i parametrave fiziko-kimoke në ujërat e lumenjve Osum dhe Devoll në
Qarkun Berat
 Përcaktim i parametrave mikrobike dhe kimiko-fizike të ajrit në zonat e zhvilluara
urbane të Qarkut Berat
Rëndësia e studimit
 Vlerësimi mikrobiologjikë i ujërave sipërfaqësore përbën interesin kryesor për
shëndetin e njeriut, të dhëna, të cilat, mungojnë në vlerësimin periodik vjetorë të
gjëndjes së mjedisit për Qarkun e Beratit;
 Hartëzimi i burimeve të ndotjes përgjatë rrjedhës së lumenjve është domosdoshmëri
për disiplinimin e shkarkimeve dhe arritjen e vlerave të pranueshme të cilësisë së
ujërave brenda parametrave të direktivave kombëtare dhe ndërkombëtare;
 Ekosistemet ujore të kërcënuara vazhdimisht nga ndërveprimi i lartë i popullatës
njerëzore, zhvillimet industriale e bujqësore kanë nevojë të mbikëqyren në mënyrë
periodike si dhe të investohet për ti rikthyer ujërat në gjëndjen natyrore fillestare.
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KREU I: PJESA E TEORIKE
1.1. Të dhëna të përgjithshme përQarkun Berat
Qarku i Beratit shtrihet në pjesën jugore të Shqipërisë së Mesme dhe përbëhet nga
Bashkitë: Berat, Kuçovë, Poliçan, Skrapar dhe Ura Vajgurore. Qarku i Beratit kufizohet:
në veri me Qarkun e Elbasanit, në lindje me Qarkun e Korçës, në juglindje me Qarkun e
Gjirokastrës, në perëndim dhe jugperëndim me Qarkun e Fierit (Fig 1.1). Qarku i Beratit
përbëhet nga 5 Bashki, 25 Njësi Administrative, 246 fshatra dhe ka një popullsi prej
232,870 banorë dhe sipërfaqe 18,000 km². Bashkia e Beratit ka sipërfaqe 380 km² dhe
popullsi 98,875 banorë. Bashkia e Kuçovës 160,2 km² dhe popullsi prej 56,000 banorësh,
Bashkia Poliçan ka një sipërfaqe prej 272 km² dhe popullsi prej 18,341 banorë. Bashkia e
Skraparit 832 km² dhe popullsi 19,072 banorë dhe Bashkia Ura Vajgurore ka një sipërfaqe
prej 156 km² dhe popullsi prej 39,991 banorë (Kordha Y., 2012); (Anonymous 2, 2017).
Qarku i Beratit, në gjithë gjatësine e tij, përshkohet nga lumi Osum, ndërsa në
veriperëndim përshkohet nga lumi Devoll, i cili bashkohet me lumin Osum në fshatin
Arrëz, afro tre kilometra në juglindje të Urës së Kuçit, urë e cila përbën kufirin me rrethin
e Lushnjes. Berati shtrihet kryesisht në një territor me reliev malor e kodrinor, me lartësi
mesatare mbi nivelin e detit 455 m (qyteti 58 m). Në mjedisin natyror të Beratit dallohen:
zona fushore e kodrinore e Beratit dhe e Kuçovës, mali i Tomorit (Lindje, 2417 m) dhe ai i
Shpiragut (Perëndim, 1218 m) si edhe lugina e Osumit dhe e Tomorricës. Osumi është nje
nga lumenjtë kryesorë të Shqipërisë, i rëndësishëm për bujqësinë, hidro-energjinë,
ekologjinë, turizmin dhe peizazhin (Kabos et al. 1991; Pano et al. 2008; Anonymous,
2011). Skrapari përshkohet nga lumi i Guhakut, i cili bashkohet me lumin Osum në qytetin
e Çorovodës dhe nga lumi i Tomorricës, i cili bashkohet me lumin Devoll në zonën e
Gramshit. Përfshirja në rajonin e Qarkut e zonës fushore, kodrinore dhe malore e bën këtë
rajon, mjaft të pasur me burime natyrore në fushën e turizmit (Anonymous, 2011).
Qyteti i Kuçovës shtrihet në veri të qytetit të Beratit, në pjesën lindore të Ultësirës
Perëndimore, e kufizuar në veri dhe veriperëndim nga zona e Sulovës dhe lumi Devoll, e
në jug e jugperëndim nga rrjedha e poshtme e lumit Osum. Përpara viteve '90 Kuçova
bënte pjesë në rrethin e Beratit, ndërsa sot paraqitet si Bashki më vete dhe kufizohet përveç
Beratit në jug, me Elbasanin në veri dhe Lushnjen në veri-perëndim (Fig 1.1). Kuçova
njihet gjithashtu në rajon për shfrytëzimin e naftës dhe industrinë e nxjerrjes dhe
përpunimit të saj, ndërsa njësitë administrative Kozare e Perondi dallohen për tokën
bujqësore të cilësisë së lartë dhe kultivimin e drithërave e perimeve (Anonymous 2, 2016).
Qyteti i ndërtuar shkon nga kuota 31 deri në 120 m mbi nivelin e detit. Pjerrësitë e terrenit
tërësisht shkojnë nga 1-2% deri në 35%. Përshkohet nga lumi Devoll, në veri-perëndim në
afërsi të fshatit Kozare. Kjo zonë ka një reliev kodrinor-fushor (Anoymous, 2013).
Zona fushore dhe kodrinore nis me qytetin e Kuçovës me lartësi mesatare mbi nivelin e
detit 80 m, vazhdon me qytetin e Beratit me një terren të pjerrët kodrinor-malor (Fig 1.2),
me lartësi mesatare 455 m mbi nivelin e detit duke filluar nga fusha e Beratit dhe deri në
lartësinë 1600 m të malit të Shpiragut dhe më tej me qytetin e Skraparit, me lartësi
mesatare 750-850 m mbi nivelin e detit që luhatet nga 250 m në fushën e Bogovës e deri në
1500 m në Faqëkuq e Backë, lartësi në të cilën janë vendosur të gjitha fshatrat e këtij
qyteti. Maja më e lartë është maja e Tomorit (Çuka Partizane) prej 2417 m mbi nivelin e
detit. I gjithë rajoni i Qarkut ka një sipërfaqe me pyje rreth 450 km 2 dhe rreth 300 km2 me
kullota. Terreni me pyje, livadhe, kullota; lartësitë malore, pasuritë e mëdha ujore,
muzeale, historike, kulturore, si dhe klima karakteristike e rajonit, plotësojnë kushte mjaft
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të mira për zhvillimin e turizmit familiar në rajon. Zona fushore dhe ajo kodrinore janë
baza e zhvillimit të prodhimit bujqësor, ndërsa malet dhe luginat përfaqësojnë burime të
mëdha pyjore, kullosore dhe hidrike, ende të pashfrytëzuara si potenciale të rëndësishme të
zhvillimit ekonomik e mjedisor (Anonymous, 2011).

Figura 1.1. Harta administrative e Qarkut Berat (nga http://www.shtetiweb.org/wpcontent/uploads/2012/09/Berat.jpeg)

1.2. Klima
Territori i Qarkut të Beratit, në ndarjen e përgjithshme klimatike të Shqipërisë, bën pjesë
në dy zona: mesdhetare-kodrinore (nënzona qëndrore) dhe mesdhetare-malore (nënzona
jugore). Është karakteristike një mjedis urban, me klimë mesdhetare dhe temperatura
mesatare vjetore është 15.9°C, me temperaturë absolute më të ulët -12.2°C dhe temperaturë
absolute më të lartë 47.1°C. Vera është e gjatë dhe e thatë, ndërsa dimri është i lagësht, me
një sasi rreshjesh mestare vjetore prej 1200 mm. Lagështia relative në orë 70-73%.
Drejtimi i erërave J-L. (S-W) Shpejtësia e erërave 2.1 m/s. Rreth 65% e reshjeve bien në
vjeshtë-dimër. Në këtë zonë mbi 95% e rasteve me reshje, janë në formë shiu. Bora është

2

Leshi J. (2017): Ndikimi i zhvillimit urban në ndotjen dhe kushtet fiziko-kimike të ujërave të lumenjve Osum dhe Devoll
në Qarkun e Beratit. Doktoratë, FShN, UT

dukuri e rrallë. Tokat bujqësore janë kryesisht të hinjta-kafe, me shpërndarje: 36% në
fushë, 38% në zonë kodrinore dhe 26% në zonë malore (Anonymous, 2015).

Figura 1.2 Pamje nga lumi Osum pranë qytetit të Beratit (Foto: Leshi J., 2017)

Drejtimi i përgjithshëm i formave kryesore të relievit, varg-malet dhe luginat nga juglindja deri në veri-perëndim ka përcaktuar karakterin më mesdhetar të klimës së Qarkut të
Beratit sepse lejojnë depërtimin e masave ajrore të Adriatikut në brendësi. Rol më të madh
luan lugina e Osumit e cila është e mbrojtur nga erërat veriore e veri-lindore prej vargmalit Tomorr-Kulmak-Miçan, ndërsa në luginën e Tomorricës, klima është më e ashpër.
Klima ndryshon vazhdimisht në drejtim të rrjedhës së sipërme të lumit Osum ku
temperaturat në pjesën e sipërme të luginës luhaten nga 2-7°C në Janar dhe 16-25°C në
Gusht. Temperatura mesatare vjetore në Çorovodë arrin 14.7°C. Lugina e Osumit në
pjesën e sipërme ka të zhvilluara struktura morfologjike të relievit të përbëra nga flishi dhe
gëlqerorët. Tokat janë të hirta e kafe në pjesën e poshtme dhe të kafenjta në pjesën e
sipërme (Pano, 1984; Pano, 2015; Qiriazi, 2001). Klima e Devollit të sipërm dallohet për
ndikim të ndjeshëm kontinental. Këtu temperatura mesatare e Janarit është 0-200C dhe
mesatarja e Korrikut 19.6°C. Ujëmbledhësi i lumit Devoll për vetë lartësitë mbi nivelin e
detit që variojnë ka të pranishme disa lloje tokash të cilat janë: tokat e imëta kafe të
pranishme kryesisht nga lartësia 119 m deri në 600-700 m mbi nivelin e detit; tokat e
kafenjta, nga 700-1000 m; tokat e murrme pyjore; 1000 deri 1600-1800 m; tokat livadhore
malore mbi 1800 m mbi nivelin e detit (Pano, 2015; Qiriazi, 2001).
1.3. Zhvillimi Ekonomik
Ekonomia e Qarkut Berat mbështetet në disa shtylla kryesore si: infrastruktura, turizmi dhe
shërbimet. Në qytetin e Beratit ka mjaft aktivitete ekonomike përfshirë industritë që
punojnë me produktet ushqimore të: mishit, pijeve alkolike, joalkolike, të industrisë së
lehtë, të materialeve të ndërtimit, punimeve me dru etj. Industria përpunuese e agro-
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biznesit është më e zhvilluara dhe ende një sektor premtues për zhvillimin e ardhshëm të
Beratit. Kjo reflektohet në numrin e tyre rreth 60 (Anonymous 2, 2017), të cilat puojnë sot
në sektorin e agro-biznesit, dhe territori që mbulojnë këto aktivitete është rreth 23.5% e
sipërfaqes së përgjithshme, duke përbërë kështu 49% të numrit të përgjithshëm të
aktiviteteve ekonomike. Ka një rritje të industrisë së përpunimit të gurit, duke shfrytëzuar
rezervat natyrore të zonës për materiale ndërtimi e gurë dekorativë në malin e Tomorrit dhe
rrethinat e tij. Shfrytëzimi i guroreve ka ndodhur që në kohët e hershme dhe janë pjesë e
rëndësishme e trashëgimisë vendore. Në dhjetëvjeçarin e fundit, ka pasur një rritje të
numrit të guroreve, e shoqëruar me një rritje të rëndësishme në prodhimin mesatar (Fig
1.3). Problemet shqetësuese nuk kanë ndryshuar me kalimin e kohës: ndërhyrjet pamore,
dëmtim i pejisazheve, trafik, tym, zhurmë, pluhur, dëmtim i shpellave, humbje e tokës dhe
përkeqësim i cilësisë së ujit (Keci et al., 2014).

Figura 1.3. Pamje nga guroret në fshatin Guri i Bardhë, Ura Vajgurore (Foto: Leshi J., 2016).

Rreth 16 (gjashtëmbëdhjetë) gurore me leje mjedisore janë aktualisht aktive dhe veprojnë
jashtë zonës së Parkut të Tomorrit ku shumica e tyre ndodhen në zonën buferike.
Aktualisht, guroret që ushtrojnë aktivitetin brenda territorit të Parkut të Tomorrit nuk kanë
leje mjedisore dhe ndikimi i tyre mjedisor është relativisht i lartë. Në zonën e Urës
Vajgurore ushtrojnë aktivitetin rreth 15 (pesëmbëdhjetë) gurore (Anonymous, 2016).
Sektori i turizmit ka një tendencë në rritje me rreth 8,000 vizitorësh në vit tek Muzeumet
Kombëtare, dhe rreth 19 mijë vizitorë në monumentet e kategorisë së parë, nga të cilët
10,000 janë të huaj. Berati pret rreth 45,000 vizitorë në vit, nga të cilët 60% janë të huaj
(Anonymous, 2014).
Qytetit i Kuçovës ka potencial për zhvillim më të lartë pasi rezervat e naftës janë
shfrytëzuar deri në masën 5%. Zona naftëmbajtëse e Kuçovës ndodhet në pjesën jugperëndimore të Shqipërisë nën juridiksionin e Bashkisë Kuçovë afërsisht 3 km në perëndim
të qytetit të Kuçovës dhe 28 km në veri-lindje të qytetit të Fierit. Në rajonin e Kuçovës,
mjedisi është modifikuar së tepërmi me një përzierje të fermave dhe kullotave të bagëtive,
aktiviteteve industriale siç është nxjerrja e mineraleve dhe hidrokarbureve, e cila
shpeshherë mbivendoset në tokat agrokulturore (Anonymous 2, 2016).
Ndotja i dherave në vendburimin e Kuçovës i përket aktiviteteve historike të prodhimit të
naftës për shkak të numrit të madh të puseve në pritje për riparim. Ndotja e ujërave
sipërfaqësore dhe ujërave nëntokësore të cekët është e pranishme në vendburimin e
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Kuçovës. Burimet kryesore të ndotjes së ajrit janë nxjerrja dhe përpunimi i naftës,
prodhimi i energjisë elektrike, ngrohja, diegia e pakontrolluar e mbetejve dhe transporti.
Bashkia Kuçovë si pjesë e zonës së ulët është e pasur me burime ujore. Ujërat
sipërfaqësore përfshijnë lumin Devoll dhe Osum si dhe mjaft përrenj (Anonymous, 2017).
Fare pranë qytetit ndodhet aeroporti ushtarak i cili pëdoret si qëndër riparimi avionësh
ushtarakë. Prania e këtij objekti është një mundësi për zhvillimin e infrastukturës rrugore
dhe asaj të transportit në të ardhmen. Mundësia për zhvillimin e qytetit paraqitet në nivel të
lartë në drejtimin industrial (Anonymous, 2013).
1.4. Burimet ujore në Qarkun Berat
Qyteti i Beratit furnizohet me ujë kryesisht nga burimi i Bogovës me një distancë rreth 35
km në jug-lindje të qytetit. Burimi shtrihet në malin Tomorr me një lartësi rreth 343 m mbi
nivelin e detit dhe furnizon qytetin me gravitet. Prurja maksimale e këtij burimi është 2
deri 2.4 m³/s në dimër ndërkohë që prurja minimale është rreth 350 l/s në muajt e fundit të
verës rreth 30 m3/ditë. Shifrat janë bazuar në vrojtimin e të dhënave për 20 vitet e shkuara
(Anonymous 2, 2012). Fusha ujëmbajtëse Uznova në pjesën jugore të qytetit të Beratit në
lumin Osum dhe Zagori. Fusha ujëmbajtëse ka 4 puse nga të cilët ai më i largëti ka një
distancë rreth 400 m nga stacioni i pompimit dhe me i afërti 35 m. Puset kanë një prurje
përafërsisht 100 l/s. Kjo fushë ujëmbajtëse përdoret gjatë periudhave me sasi të ulët
furnizimi nga burimi i Bugovës. Uji i pompuar nga fusha ujëmbajtëse e Uznovës paraqet
ndotje të lehtë si pasojë e shkarkimeve të ujërave të përdorur në lumin Osum, dhe rritjes
intensive të zhvillimit bujqësor në zonë, dhe sipërfaqet e lidhura me këto aktivitete. Uji i
përdorur i zonës shkarkohet pa trajtim, në lumin Osum (Anonymous, 2013; Anonymous 4,
2016).
Qyteti i Kuçovës ka qënë plotësisht në varësi të burimeve nëntokësore të ujit me zonën
ujëmbajtëse, rreth 7 km në lindje të qytetit, dhe Devolli, si burim kryesor. Zona
ujëmbajtëse furnizonte kryesisht qytetin, fshatin Tapia dhe disa fshatra të tjerë. Fusha
ujëmbajtëse e Devollit dhe stacioni i pompimit shërbejnë për të furnizuar ujin e pijshëm
përmes dhomave të shpërndarjes dhe disa ujëmbledhësve të vegjël dhe pompave ndihmëse
në fshatrat e mëposhtëm: Zona Kuçovë-Tapi (pjesë e rrjetit të qytetit të Kuçovës), Drizë,
Goraj, Velaglosht, Gegë-Polovinë, dhe fshati Polovinë. Fshatrat janë të lidhura direkt me
tubacionet ekzistuese të pompimit, gjithashtu sistemet e ujitjeve private janë të lidhura
direkt me linjën e pompimit (Anonymous, 2013).
1.5. Lumi Osum
Osumi është një nga lumenjtë më kryesorë të vendit. Ai ndodhet në pjesën jugore të
Shqipërisë dhe buron nga pjesa jug-perëndimore e Qarkut Korcë, mali i Vithkuqit në një
lartësi prej 1,050 m (Fig. 1.4). Lumi Osum rrjedh fillimisht përmes Bashkisë Kolonjë, më
tej në perëndim drejt Çepanit dhe në veri-perëndim përmes Çorovodës, ku kalon dhe nëpër
kanionet e Osumit, Poliçan, Berat dhe Urë Vajgurore. Në të dy anët e lumit përveç
rajoneve urbane si Çorovoda, Poliçani, Berati, Ura Vajgurore ka edhe një numër të madh të
zonave rurale (Pano, 2008).
Kanionet e Osumit ose i njohur si rrethi i kanioneve madhështore janë vendosur në
Çorovodë-Hambull, në luginën e Osumit. Ujërat e tij janë pikërisht ato që me fuqinë e tyre
të erozionit kanë depërtuar aq ngadalë, deri në masën e shkëmbit gëlqeror të Çorovodës me
strukturën antiklinale, duke formuar kanionin me bukuri mbresëlënëse (Lirëza, 2014). Ata
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janë bukuria natyrore e Shqipërisë, me 26 km gjatësi, në një lartësi prej 450 m mbi nivelin
e detit. Besohet se ata janë formuar 2-3 milionë vjet më parë për shkak të erozionit të ujit
në tokë. Në gjirin e këtij kanioni kalon lumi Osum dhe përfshin gjashtë seksione të ngushta
që ndryshojnë nga 1.5 m të gjerë në shtratit të lumit deri në 35 m të gjerë përgjatë anëve të
kanionit (Fig 1.5) (http: // albrafting.com).
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Figura 1.4. Harta hidrografike e Qarkut Berat (përpunuar nga https://maps.google.com/).

Kjo tërheqje natyrore është vizituar nga shumë turistë të cilët gjejnë në kanionet e Osumit
një vend të mrekullueshëm me disa aktivitete, duke përfshirë: rafting, not, peshkim, kampe
etj. Skajet e kanionit kanë një ekosistem të pazakontë që ruan gjelbërim në të dyja anët e
kanionit gjatë gjithë vitit, si shkurre mesdhetare dhe ferrishte lulëzojnë së bashku me një
florë dhe faunë të pasur. Në shpatet e kanionit, erozioni ka krijuar muret e mbushur me
gropa e guva apo shpella të vogla (http: // gutenberg.org).
Lumi i Osumit paraqet interes për bujqësinë, energjitikën, hidrogjeologjinë, ekologjinë dhe
urbanistikën. Sipas treguesve hidrologjikë, për nga gjatësia rradhitet i 8-ti, për nga baseni
ujëmbledhës i 10-ti, për nga prurja mesatare vjetore i 11-ti dhe për nga lartësia mesatare e
rrjedhjes i 4-ti. Krijon rrjedhën e tij të plotë pranë Vithkuqit, vend që merret si pika e
fillimit të lumit. Në basenin e Osumit veshja bimore (698 km 2) përbëhet nga pisha, bredhi,
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dushku e shkurre të tjera mesdhetare. Në zonën e Çorovodës e Skraparit krijon kanione
vertikale me forma të ndryshme, me thellësi deri 150 m e 15-20 m të gjera. Osumi
transporton në Seman 995 milionë m3 ujë në vit, me prurje mesatare 32.5 m3/s (në Berat
25-26.9 m3/s) (Anonimous, 2015). Parametrat morfometrikë të lumit Osum jepen si më
poshtë: Gjatësia 161 km, sipërfaqja e pellgut ujëmbledhës është 2150 km 2, lartësia
mesatare 825 m, prurja mesatare 32.5 m3/s, seksioni dhe moduli i rrjedhjes 17.5 1/s/km2.
Merr rreth 600-2000 mm reshje në vit me një shpërndarje stinore: dimër 41%, pranverë
36%, verë 8%, vjeshtë 15%, ndërsa sasia mesatare e reshjeve arrin deri në 1070 mm/vit.
Mineralizimi mesatar është 345 mg/l. Osumi është një lum eroziv dhe arrin në zonën Ura
Vajgurore shkallën më të lartë të turbullirës 3510 g/m3 (Pano, 2015; Qiriazi, 2001).
E gjithë zona pothuajse mbizotërohet dhe karakterizohet nga lugina e lumit Osum.
Korridori i lumit është i gjerë dhe përmban brigje ranore dhe zalli. Lumi rrethohet i tëri nga
kodra të pyjëzuara. Rrjedha e poshtme e lumit Osum është një karakteristikë mbizotëruese
në të gjithë zonën dhe ndjek një rrjedhë gjarpëruese. Bashkimi i këtij lumi me lumin
Devoll bëhet në perëndim të qytetit të Kuçovës ku formojnë lumin Seman. Lumi Osum
konsiderohet si kritik për mirëmbajtjen e strukturës dhe cilësisë së tokës rrethuese, duke
mbështetur florë dhe faunë të rëndësishme dhe duke luajtur një rol rregullues rajonal në
ciklin hidrologjik. Degët kryesore të lumit Osum janë: Kalopaka, Veliga, Vodica,
Gostivishti, Kolloveshi, Treska, Panariti, Micani, Staravecka, Malindi, Çorovoda, Bogova,
Vokopola, Vërtopi, Peshtani, Vodica, Zagorija, Velabishti dhe Lapardhaja (Anonimus,
2016).

Figura 1.5. Pamje nga kanionet e Osumit (Fotot: Leshi J., 2016)

1.6. Lumi Devoll
Zona e ujëmbledhësit të lumit Devoll mbulon pllajën e Korçës, shtrirjen malore të mesme
të lumenjve Devoll dhe Tomorricë deri në Gramsh dhe fshatrat kodrinore të valëzuar nga
Gramshi deri në Kozarë të rrethit të Kuçovës. Lumi Devoll buron nga shpatet jug-lindore
të maleve të Moravës dhe ka një gjatësi prej 196 km. Gjatë rrjedhës të këtij lumi ndodhen
disa vendbanime urbane me ndikim në lumin Devoll si rrethet Devoll, Korçë, Gramsh,
Zona e Cërrikut, Kuçovë si dhe një numër i madh zonash rurale (Fig. 1.6.). Parametrat e tij
morfometrikë janë: sipërfaqja e pellgut ujëmbledhës 3139 km2, lartësia mesatare 950 m,
prurja mesatare 49.5 m3/sek, moduli i rrjedhjes 15.8 l/s/km2. Shpërndarja e rrjedhjes sipas
stinëve është: dimri 39%, pranvera 39%, vera 7% dhe vjeshta 15%. Lumi Devoll ushqehet
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nga ujërat sipërfaqësore. Mineralizimi i ujit është 390 mg/l. Devolli është më eroziv sesa
lumi Osum dhe arrin shkallën e turbullirës në Kozarë 5500 gr/m3 (Pano, 1984; Pano, 2015;
Qiriazi, 2001).
Në Kozarë lumi Devoll bashkohet me lumin Osum dhe formohet lumi Seman, i cili derdhet
në detin Adriatik. Pellgu i lumit të Semanit, shtrihet në zonën e mesme, jugore dhe
juglindore të Shqipërisë. Ai formohet nga bashkimi i Devollit me Osumin, që nga përmasat
e tyre, janë lumenj të pavarur. Në pellgun e ujëmbledhësit të Semanit, së bashku me të dy
degët kryesore Devoll dhe Osum, ekzistojnë 438 rrëke, prroska dhe përrenj (Pano, 2008).
Semani dhe degët e tij ushqehen nga rreshjet. Në sipërfaqen ujëmbledhëse të lumit Seman
bien mesatarisht 1030 mm shi në vit. Prurja mesatare vjetore e lumit është rreth 101 m3/s.
Prurja maksimale e vrojtuar ka qënë 1800 m3/s. Ujërat e shirave, duke kaluar në shpatet me
pjerrësi të madhe dhe me një ndërtim gjeologjik që favorizon erozionin, arrijnë shpejt në
shtratin e lumit duke sjellë edhe një sasi të madhe lënde të ngurtë, duke e bërë Semanin
lumin më të turbullt të vendit. Ai sjell rreth 13.2x106 tonë lëndë të ngurtë në vit e barabartë
kjo afërsisht me 7.3x10 6 m3, ose baraz me një sipërfaqe 730 ha me trashësi 1 m. Semani
është ndër lumenjtë më errozive të vendit tonë, turbullira e ujit në Mbrostar arrin 4390
g/m3, Devolli në Kozarë 5500 g/m3 dhe Osumi tek Ura Vajgurore 3510 g/m3. Ujërat e
Semanit kanë mineralizim mesatar 200-500 mg/l dhe në përgjithësi janë të tipit, bikarbonat
(Anonymous 3, 2016).

Figura 1.6. Pamje e lumi Devoll në zonën e Kuçovës (Foto: Leshi J., 2017 )
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Pjesa e lumit që kalon në rrethin e Devollit, të Korçës dhe Gramshit, karakterizohet nga
dukuria i erozionit që gërryen në mënyrë mjaft aktive terrenin në këto rajone. Ky lumë
është kritik për mirëmbajtjen e strukturës dhe cilësinë e tokës rrethuese; ai strehon florë
dhe faunë të rëndësishme dhe luan rol rregullues rajonal në ciklin hidrologjik. Lumenjtë e
Ballkanit quhen me të drejtë si "Zemra Blu e Europës" ende duke ofruar vlerë të madhe
ekologjike me biodiversitetin e tyre të veçantë endemik, unik për Europën gjatë
mijëvjeçarëve. Në vitin 2012, këto lumenj po ballafaqohen me një zhvillim të shpejtë të
hidrocentraleve, që ndërpresin vazhdimësinë e tyre dhe nëse të gjitha projektet e ndërtimit
do të realizohen, lumenjtë e Ballkanit patjetër do të humbasin vlerat e tyre. Lumi Devoll po
pëson në vitet e fundit modifikime të rëndësishme prej zhvillimit në shtratin e tij të disa
projekteve hidroenergjetike ku më i madhi është ai i Banjës (Anonimous, 2012).
1.7. Zonat e mbrojtura të Qarkut Berat
Zonat e mbrojtura të Qrkut Berat janë: Parku Kombëtar “Mali i Tomorrit”, kategoria II
sipas IUCN; Rezervati Natyror i Menaxhuar Balloll, kategoria IV sipas IUCN; Rezervati
Natyror i Menaxhuar Bogovë, kategoria IV sipas IUCN; 26 Biomonumente dhe 17
Gjeomonumente, kategoria III sipas IUCN
Ekosistemit natyror i malit të Tomorrit me sipërfaqe të zgjeruar 23,444.2 ha është shpallur
Park Kombëtar me VKM nr 472, dt. 18.07.2012, ku 8,398.4 ha përfshihet në Bashkinë
Berat dhe 15,045.8 ha në Bashkinë Skrapar. Lartësia maksimale e tij është 2416 m mbi
nivelin e detit, Çuka Partizan. Kurrizi i malit është i gjerë, i ndërtuar mbi gëlqerorë, si dhe
vihen re zhvillime të karsteve. Ana perëndimore është një ngritje tektonike me kreshta e
thepisje disa qindra metra. Tokat janë të murrme pyjore, të hinjta kafe dhe sipër livadhore
malore (Anonymous 3, 2015).
Rezervati Natyror i Menaxhuar Balloll me sipërfaqe 330 ha ndodhet në territorin e njësisë
administrative Tërpan dhe në fshatin Çorogjaf. Është sipërfaqe me dru lisi mbi 90% dhe
më pak pishë mesdhetare e mbjellë pas vitit 1970 nga ndërmarrja Pyjore Berat. Në të
gjënden vetëm disa parcela të vogla me tokë bujqësore, që tashmë janë thuajse të zëna me
pyje, si rrjedhojë e lënies djerrë të tyre nga fillimi i viteve '90-të. Ka rishfaqje të derrit të
egër me qëndrim të përhershëm, kryesisht meshkuj të veçuar (sidomos në periudhën e
kryqëzimit). Gjithashtu, në territorin e këtij Rezervati ka lepuj të egër, dhelpra, ujq, mace të
egër, baldosa etj.
Rezervati Natyror i Menaxhuar Bogovë ndodhet në pjesën lindore të rrjedhës së lumit
Osum, në afërsi të fshatit Bogovë. Rezervati Bogovë ka sipërfaqe prej 330 ha dhe ndodhet
në ekonominë pyjore Liqeth-Vale. Bimësia pyjore përbehet nga llojet: ilqe, bulgër, mare
etj. Në këtë zonë fauna përbëhet nga: dhelpra, baldosa, kunadhja, mëllenja, guhaku dhe
kohët e fundit popullohet edhe me derrin e egër (Anonymous 3, 2015).
1.8. Flora e Qarkut Berat
Bimësia në Qarkun e Beratit karakterizohet nga shkurre dhe lloje përfaqësuese të bimësisë
së ulët, si: Anagyris foetida, Arctostaphylos uva-ursi, Arbutus unedo, Buxus semprevirens,
Carpinus betulus, Carpinus orientalis, Cercis siliquastrum, Cistus sp., Colutea
arborescens, Cornus mas, Corylus avellana, Cornus sanguinea, Crategus monogyna,
Crategus pentagyna, Cotinus coggygria, Erica arborea, Erica carnea, Evonymus ssp,
Hedera helix, Juniperus communis, Juniperus foetidisima. Shkurret dhe drurët
përfaqësohen nga Phlomis sp. dhe pak mollë e egër (Malus sylvestris) e shpërndarë.

9

Leshi J. (2017): Ndikimi i zhvillimit urban në ndotjen dhe kushtet fiziko-kimike të ujërave të lumenjve Osum dhe Devoll
në Qarkun e Beratit. Doktoratë, FShN, UT

Bimësia në pjesën e poshtme të shpateve, poshtë lartësisë 500 m përfaqësohet nga shkurret
mesdhetare, si shqopa (Erica arborea), (Phillyrea media, P. angustifolia), mareja (Arbutus
unedo), xinë (Pistacia lentiscus) dhe pak drurë dushku (Quercus ilex dhe Q. trojana) të
shpërndara. Niveli i florës barishtore popullohet nga barëra të ndryshme, shumë prej tyre të
përdorura për vlerat e tyre kuruese. Barërat e rëndësishme janë iriqëza gjetherrotullare
(Saxifraga rotundifolia), luleshtrydhja (Fragaria vesca), sherebela veshtullore (Salvia
glutinosa). Karakteristikë e zonës është çaji i malit (Sideritis raeseri) i përdorur dhe për
vlerat kuruese. Çaji i malit është gjithashtu një lloj i kërcënuar për zonën. Llojet endemike,
të kërcënuara përfshijnë lloje si: Aubrieta intermedia, Astragalus austraci, Cupris baldacii
ose Nepeta spursesi (Vangjeli et al., 1995; Keci & Krog, 2014)
Në brigjet e lumit Osum takohen bimët e rrapit (Platanus orientalis) dhe të shelut (Salix
alba). Në pjesën e rrjedhës së poshtme sundojnë bimët e kultivuara në zonën përreth (Pano,
2015; Buzo, 2005). Bimësia në zonën më urbane të qytetit të Beratit i ashtuquajtur edhe
''Ishulli i Beratit'' ka disa grupime më të dallueshme bimore si: Tamarix parviflora, Salix
purpurea, Populus alba, Typha latifolia dhe Phragmites australis, Erianthus ravennae,
Populus nigra dhe Platanus orientalis (Mahmutaj et al., 2016).
Bimësia rreth lumit Devoll karakterizohet nga larmia e tokave, e cila ka kushtëzuar edhe
bimësinë, si atë natyrore dhe atë të kultivuar. Bimësia e luginës përbëhet kryesisht nga
dushqet dhe më pak nga shkurretat mesdhetare, këto të fundit më të pranishme përgjatë
grykës së Devollit. Në zonën e shkurreve (1000 m) dallohen dushqet (Quercus), shkoza
(Carpinus sp.), lajthia (Corillus avellana), dëllinja (Juniperus sp.) dhe shpesh bushi (Buxus
semprevirens), mareja (Arbutus unedo), shqopa (Erica arborea). Në drejtim të lindjes
shkurret mesdhetare bëhen më të rralla, dhe llojet gjithnjë të blerta zëvendësohen nga llojet
gjetherënëse. Ndër katet bimore të tjerë që shoqërojnë pellgun ujëmbledhës të lumit Devoll
mund të përmendim: zonën e ahut (1700-1800 m), zonën e rrobullit (1800-2000 m), zonën
e kullotave sub-alpine (1800-2373 m) (Pano, 2015; Buzo, 2005; Qiriazi , 2001; Kabo,
1991).
1.9. Fauna
Larmia e lartë e habitateve ndikon mbi larminë e llojeve që përbëjnë faunën e vetë zonës.
Megjithatë, disa lloje invertebrorësh, si lloje tw koleopterwve si brisqari (Cerambyx cerdo)
përmenden pasi janë tregues të pasurisë biologjike të PK të Tomorrit dhe kanë rëndësi të
madhe në ekuilibrin ekologjik (Anonymous, 2014). Llojet më të rrezikuara dhe/ose të rralla
të hasura janë komunitetet e amfibëve; si thithëlopa barkverdhë (Bombina variegata),
thithëlopa (Bufo bufo) dhe tritoni me kreshtë (Triturus cristatus). Zvarranikët përfaqësohen
nga bolla laramane (Elaphe situla), bolla me katër vija (Elaphe quatuorlineata, CR),
breshka e zakonshme (Testudo hermanni), breshkujëza (Emys orbicularis) etj. Ka një larmi
shpendësh, përfshirë lloje të rralla dhe të kërcënuara, ku përmendim bufin (Bubo bubo),
shqipen e maleve (Aquila chrysaetos), dhe krahëthatin (Falco peregrinus). I pranishëm
është edhe gjeli i egër (Tetrao urogallus), qukapiku i zi (Dryocopus martius), shqiponja e
vogël (Aquila pomarina) dhe rosat. Llojet e tjera të rëndësishme që riprodhohen në zonën e
Parkut përfaqësohen nga gjeraqina e shkurtës (Accipiter nisus, EN), gjeraqina (Accipiter
gentilis), pak çifte riprodhuese të shqiponjës gjarpërngrënëse (Circaetus gallicus) dhe huta
grenxangrënëse (Pernis apivorus); një prani të konsiderueshme ka edhe thëllëza e malit
(Alectoris graeca).
Gjitarët e mëdhenj të pranishëm në zonën e Parkut të Tomorrit, përfaqësohen nga
mishngrënës, si ariu i murrmë (Ursus arctos) dhe ujku (Canis lupus). Llojet thundrakë si
derri i egër (Sus scrofa) dhe dhia e egër (Rupicapra rupicapra balcanica) hasen brënda
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Parkut. Gjitarët e tjerë të pranishëm në Park janë dhelpra (Vulpes vulpes), kunadhja
(Martes foina), baldosa (Meles meles), lepuri i egër (Lepus europea), ketri (Sciurus
vulgaris), iriqi (Erinaceus concolor) dhe nuselala (Mustela nivalis). Gjithashtu, lloje
lakuriqësh nate, që riprodhohen brenda zonës së mbrojtur, janë të pranishme, të
mbizotëruar kryesisht nga (Rhinolophus hipposideros, Miniopterus schreibersi dhe Myotis
capaccinii).
Ekzistojnë shumë pak të dhëna që lidhen me sasinë e peshqve në lumenj në Shqipëri.
Megjithatë, mbështetur në të dhënat ekzistuese njihen vetëm tre lloje peshqish që duket se
janë të pranishëm pothuaj në të gjithë lumenjtë e Shqipërisë, të cilat, grupohen në
kategorinë "shqetësimi më i ulët" sipas klasifikimit të IUCN. Ata janë Chondrostoma
nasus ose peshku gojëkuti, Gobio gobio ose mrena një mustakore dhe Pseudorasbora
parva ose notaku (Keci & Krog, 2014).
1.10. Rëndësia e cilësisë së ajrit
Mikroorganizmat janë të pranishme pothuajse kudo mirëpo problemi fillon kur
përqëndrimi i tyre në ajër rritet dhe ata gjejnë kushtet e duhura për rritje si: lagështia e lartë
dhe temperatura e përshtatshme (Bugajny et al., 2004). Aktivitetet antropogjenike, të tilla
si industria, bujqësia, dhe jeta e përditshme, janë të lidhur me ndotjen e mjedisit. Kryesisht
ndikim më të lartë kanë ujërat sipërfaqësore në elementet e ndryshëm të ujit (Binkowski et
al., 2014). Mikroorganizmat e pranishëm në ajër mund të ndikojnë në shëndetin e njeriut,
duke shkaktuar sëmundje të frymëmarrjes apo të transmetuara me anë të rrugëve të
frymëmarrjes (Bugajny et al., 2004). Është rënë dakord në përgjithësi që shumica e
baktereve ajrore kanë origjinë nga toka ose nga ujërat sipërfaqësore (Wright et al.,1969).
Ndotjen e ajrit brenda një zone apo qyteti të caktuar prek tokën, ujin, bimësinë, kafshët,
shëndetin e njeriut dhe së fundi edhe klimën globale të gjithë botës. Veç kësaj, shumë prej
këtyre rrjedhojave janë efektet afatgjata. Është mjaft i rëndësishëm informimi i publikut
lidhur me cilësinë e ajrit (Giordano et al., 2007; Deliu, 2015)
Ajri është në kontakt me pothuajse të gjithë organizmat e gjalla dhe përmban qeliza apo
spore të baktereve, kërpudhave dhe algave, viruse dhe protozoarë. Mikroflora e ajrit mund
të studiohet si, mikroflora e hapur dhe mbyllur (Cimmuto et al., 2010). Burime të
zakonshme të mikroflorës së ajrit janë toka, ajri që mban mikroorganizma pezull për një
kohë të gjatë të gjendur në ujë, lëshohen në ajër në formën e pikave të ujit ose aerosole.
Efektet e aerosolit mikrobial në shëndetin e njeriut varen jo vetëm nga përqëndrimi dhe
llojet e tyre, por edhe në shpërndarjen e tyre sipas madhësisë (Li et al., 2013). Ka prova se
përqëndrimi i baktereve është i lidhur me ndotësit atmosferike, që mund të ketë një efekt
mbrojtës në mikroorganizmat, në varësi të llojeve mikrobike (Kumar et al., 2014)
Cilësia e ajrit në Shqipëri u përmirësua pas vitit 1992, si rezultat i prishjes së industrisë së
vjetër. Megjithatë, cilësia e ajrit është e ulët në qëndrat urbane, shkaktuar nga trafiku urban
(kryesisht automjete të vjetra), djegia e mbeturinave dhe fabrikat (Çullaj et al. 2004).
Ndotja e ajrit dhe cilësia e tij lidhet ngushtë me aktivitetin dhe zhvillimin urban, grimcat e
ngurta, dyoksidi i squfurit dhe monoksidi i karbonit (ndotësit primarë) si dhe ndotësit e
formuar në atmosferë prej ndotësve të tipit të parë, këtu më tipiku është ozoni (ndotësit
sekondarë) (Leung, 2015).
Klasifikimi i tipeve të ndotësve të ajrit, në bazë të gjëndjes fizike: ndotësa të ngurtë të
grimcuar imët (bloza, pluhuri), ndotësa të lëngët të grimcuar (pikla të acideve), lëndë e
grimcuar pezull, dhe ndotësa të gaztë. Në bazë të efekteve të ndryshme, si reaksione
kimike ose efekte fizike (zhurmat, nxehtësia, rrezatimet jonizuese) dhe së fundmi në bazë
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të ndikimeve lokale, rajonale apo globale. Shkarkimet e automjeteve që punojnë me
karburant janë burimi kryesor i ndotësave ku përmendim monoksidin e karbonit (CO), i cili
vepron si helm kimik mbi njeriun dhe qëniet e tjera të gjalla duke depërtuar indet dhe
gjakun, ku lidhet me hemoglobinën e rruazave të gjakut 300 herë më shpejt se sa oksigjeni,
duke lënë kështu trurin dhe zemrën pa oksigjen. Monoksidi i karbonit CO, mbetet në
atmosferë për periudha relativisht të shkurtëra, që ndryshon nga pak ditë në pak javë.
Dyoksidi i squfurit në ajër shkarkohet nëpërmjet makinave me motorra dizel dhe vendet e
industrializuara shënojnë rritje të përqëndrimeve të O3 dhe të NOx edhe në zonat rurale.
Oksidi nitror (NO) në zona urbane, reagon me ozonin (O3) për të formuar dyoksid azoti
(NO2) në ajër. Dyoksidi i azotit (NO2) me frymëmarrje mund të depërtojë relativisht thellë
në rrugët e ajrit, ku mund të shkaktojë irritim dhe dëmtim të indeve duke rënduar
simptomat e azmës, alergjisë, gjithashtu mekanizmat mbrojtës të mushkrive kundër
baktereve, viruseve dhe ndotësve të tjerë të ajrit (ozoni dhe kancerogjenet) që gjënden tek
grimcat e imta.
Njeriu ekspozohet ndaj komponimeve BTX përmes ajrit të ndotur, në zonat me trafik të
dendur automobilistik dhe pikat e furnizimit të karburantit, ku benzeni është kancerogjen i
njohur i cili mund të shkaktojë leuçemi akute nonlimfocitike dhe çrregullime të tjera në
gjak si preleuçemi dhe anemi aplastike. Furrat e gëlqeres janë ndotëse ajri mjaft
shqetësuese në disa zona të veçanta të vendit, veçanërisht në zonën e Urës Vajgurore.
Lëndë pezull përbëjnë një diapazon të gjerë grimcash të ngurta dhe të lëngëta, të
shpërhapura në ajër që luhaten nga 0.1 - 25 µm.
Përbërësit e LGP ndryshojnë në kohë dhe hapësirë ku në qytete ka përmbajtje karboni, në
formë bloze, ose hidrokarbure më të lartë të krijuar si rezultat i djegies jo të plotë të
karburantëve. Grimcat me diametra 1 µm e më pak mund të mbeten pezull në ajër për javë
të tëra. Grimcat me diametër më të vogël se 2.5 µm (PM 2.5) në ajrin atmosferik të quajtura
grimca të imëta janë vrasës i padukshëm sipas OBSH, të cilat depërtojnë në thellësi të
mushkërive duke sjellë rëndimin e azmës deri në vdekjen e parakohëshme të njerëzve me
sëmundje zemre. PM10 klasifikohen si grimcatë ashpra (Deliu, 2015).
1.11. Ndikimi i ajrit të ndotur në ujërat sipërfaqësore
Ajri dhe pluhurat përmbajnë mjaft qelizave mikrobiale në gjëndje aerosoli (suspensioni) ku
më shpesh gjenden bakteret, myqet (Aspergillus, Penicillium) dhe më rrallë majatë
Torulopsis. Nga bakteret mbizotërojnë llojet sporogjene dhe mikrokoket; llojet patogjene
më shpesh mungojnë. Vetitë e ajrit mund të ndikojnë në zhvillimin e mikroorganizmave të
dëmshëm kështu lagështia në ajër favorizon zhvillimin e mykut Aspergillus repens, ndërsa
thatësira lejon zhvillimin e myqeve të tjera, si Penicillium cyclopium, Fusarium
moniliformis dhe Paecilomyces variotti (Kallço, 2005; Madigan, 1991). Kur temperatura
ndryshon me shpejtësi nga 5 në 18°C ose nga 42 në 50°C ose kur lagështia e mjedisit është
shumë e lartë favorizohet zhvillimi i mikroorganizmave në sipërfaqe.
Shirat acide që bien direkt mbi pyjet, fushat dhe rrugët e përfundojnë te liqenet, lumenjtë
dhe perrenjtë dhe përfundojnë në trupa ujore më të mëdhenj. Depozitimet acide bëjnë që
tokat argjilore të çlirojnë aluminin dhe magnezin, duke ulur akoma me tej pH në disa zona.
Nëse pH bie nën vlerën 4.8, bimët dhe peshqit rrezikojnë vdekjen (Singh & Agrawal,
2008).
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1.12. Organizmat mikrobiologjike të lumenjve
Ujërat e lumenjve burojnë në male që ndër shekuj pësojnë ndryshime nën veprimin e
kushteve atmosferike. Materialet organike të mbeturinave, të krijuara nga kafshët më të
larta, metabolizohen nga bakteret në tokë, duke liruar lëndë ushqyesve për bimët. Disa nga
lëndët ushqyese të dekompozuara hyjnë në ujërat rrjedhëse, duke lejuar rritjen e shumë
baktereve, algave dhe protozoarëve. Llojet Pseudomonas, Bacillus, Achromobacter,
Flavobacterium, Alcaligenes, Nitrosobacter dhe Nitrobacter gjenden në numër të
ndryshëm, në varësi të lëndëve ushqyesve në mjediset ujore. Pasi lumi bie në kontakt me
bimësinë e kalbur të cilat shtohen në ujin e rrjedhshëm, rriten algat e gjelbra të cilat
përdorin produktet e metabolizmit bakterial dhe rriten në shkëmbinj në zona të cekëta ku
përdorin rrezet e diellit si energji për rritje (Mc Kinney, 2004). Cilësia e mirë e ujërave
sipërfaqësore pa praninë e patogjenëve është e rëndësishme për shëndetin e njeriut (Trevett
et al., 2005).
Aktivitetet antropogjenike, të tilla si industria, bujqësia, dhe jeta e përditshme janë të
lidhura me ndotjen e mjedisit. Ndikim më të lartë ndaj këtyre faktorëve kanë ujërat
sipërfaqësore, ku grumbullohet një sasi e konsiderueshme e ndotësve të ujit (Howell et al.,
1995; Anonymous, 2003; McMichael, 2000; Binkowski et al., 2014). Bakteret patogjene
dhe protozoarët mund të vijnë nga shumë burime të ndryshme në pellgjet ujëmbledhës
rurale dhe periferike, duke përfshirë kafshë të egra, kafshët shtëpiake, bagëtinë e bujqësinë,
dhe njerëzit (Dutta et al., 2015). Ekspozimi ndaj patogjenëve mund të ndodhë gjatë notit
apo aktivitete të tjera rekreative përmes gëlltitjes, thithjes ose kontakt të drejtpërdrejtë me
ujin e ndotur. Ujërat e grykëderdhjeve me përmbajtje bakteresh patogjene mund të
përbëjnë rrezik për shëndetin e njeriut (McMichael, 2000; USEPA, 2001; Meals et al.,
2013; Oporto-Bensig et al., 2014). Mikroorganizmat që janë në gjëndje të shkaktojnë
sëmundje në njerëz dhe kafshë përhapen në ujërat e lumenjve duke hyrë nëpërmjet ujërave
të zeza të patrajtuara, gjatë reshjeve etj. (Freitas et al., 2007; Sanders et al., 2013).
Sot është e pamundur të monitorohet përhapja e çdo mikroorganizmi patogjen që mund të
jetë i pranishëm në ujërat e lumenjve. Patogjenet në ujë kërcënojnë jetën e njeriut p.sh.
bakteret, parazitët dhe enteroviruset që jetojnë në apartin gastro-intestinal të njeriut dhe tek
kafshët me gjak të ngrohtë, siç është; E. coli, Salmonela, Shigella, Vibrionet, Hepatiti A
dhe D, Giardia intestinales mund të ndotin ujin, n.q.s feçet derdhen në ujë. Një numër i
madh mikroorganizmash jetojnë në ujëra të freskëta. Zonat pranë brigjeve ofrojnë kushte të
favorshme për rritjen e baktereve dhe algave të ndryshme (Cabral, 2010). Mjaft patogjenë
të mjediseve ujore kanë aftësi të mbijetojnë jashtë trupit të njeriut për një periudhë të
kufizuar kohe, p.sh. Shigella sp. dhe Vibrio cholerae është relativisht e shkurtër, rreth një
javë, ndërsa protozoarët si Giardia interstinalis mund të jetojnë rreth një muaj në
temperaturë uji 20°C (Trevett et al., 2005).
Raportimet e sëmundjeve nga ujërat e ndotura të bëra në vitin 2009 tregojnë se infeksionet
e shigelozave vazhdojnë në nivele të larta. Numri i përgjithshëm i rasteve të njoftuara nga
helminet ushqimore dhe sëmundjeve nga ujërat e ndotur në vitin 2008 ishte 2,764, me
numrin më të madh të rasteve të infeksionit në qytetin e Beratit (591 raste) (UNECE,
2012). Raste me infeksione të shkaktuara nga kontakti ose përdorimi i ujit të ndotur me
baktere patogjene, si E.coli, janë raportuar nga vende të ndryshme të botës, shpeshherë
duke shkaktuar edhe epidemi që kanë çuar deri në vdekje (Poma et al., 2016).
Të gjithë organizmat tregues të cilësisë së ujit kanë të njëjtën jetëgjatësi në ujë mirëpo disa
shtame mund të kenë qëndrueshmëri relativisht të zgjatur, ndërsa të tjerët mund të durojnë
shumë më dobët në ujërat e mjedisit të ri pritës. Përqëndrimi i lartë i baktereve në
sedimente lidhet me qëndrueshmërinë e lartë të miroorganizmave indikatorë të ndotjes në
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krahasim më shtresat ujore sipërfaqësore (Ouattar et al., 2011; Davies et al., 1995; Craig et
al. 2004; Lee et al. 2006). Uji i kripur ka ndikim negativ në jetëgjatësinë e FC në ujë,
ndërsa në sedimentetet e ujëravë të kripura treguesit mikrobiologjikë të cilësisë së ujit kanë
jetëgjatësi më të madhe se në ujërat e ëmbla.
Prirja në rritje për jetëgjatësinë më të madhe të mikroorganizmave fillon me tokën e
ndotur, e ndjekur nga ujërat e zeza dhe në fund, feçet e kafshëve (Anderson et al., 2005;
Foppen & Schijven, 2006). Megjithë përmirësimin e infrastrukturës dhe zvogëlimin e
vdekshmërive lidhur me mjedisin, ajri i ndotur dhe cilësinë e keqe e ujit vazhdojnë të jenë
përgjegjës për vdekjet e parakohshme në nivel global. Në vitin 2013, uji i ndotur ishte
përgjegjës për 2% të vdekjeve globale (~ 1.24 milionë), ndërsa cilësia e dobët e ajrit ishtë
përgjegjëse për 10% të të gjitha vdekjeve globale (~ 5.52 milionë) (EPI, 2016). Monitorimi
për praninë e bakterieve patogjene është çështje thelbësore e vlerësimit të cilësisë së ujit.
1.13. Escherichia coli, indikator i ndotjes fekale të ujërave
Koliformët fekalë janë përcaktuar që fermentojnë laktozën në temperaturën 44.5°C në
terren me kripëra biliare mbas 48 orësh. Përcaktimi në temperaturë 44.5°C është në
përgjithësi, një shënues i mirë për koliformët fekalë në mjediset ujore të ndotura dhe
shumë specifik për Escherichia coli (Doyle et al., 2005). Në bakteret Gram negative, ky
aktivitet enzimatik mund të gjendet në disa shtame të E.coli dhe në disa shtame të
Salmonelës dhe Shigelës. Koliformët fekalë përfaqësohen nga Esherichia coli; streptokokët
fekalë përfaqësohen nga lloje të gjinisë Streptococcus, si: S. faecalis, S. faecium, S. avium,
S. bovis, S. equinus dhe S. gallinarum - përdoren për të dalluar ndotjen fekale me origjinë
nga njeriu, nga ndotja e kafshëve të tjera gjak-ngrohtë (Jenkins et al., 2008). Bakteret
koliforme nuk janë një lloj i vetëm, por një grup i lamishëm bakteresh, të tilla si E. coli.
Ato janë kudo në natyrë, dhe shumë lloje janë të padëmshme. Bakteret koliforme i përkasin
gjinive Citrobacter, Enterobacter, Escherichia, Hafnia, Klebsiella, Pantoea, dhe Serratia
(Pindi et al., 2013).
Escherichia coli është kryesisht një bakter jo patogjen që rritet gjerësisht në zorrët e
kafshëve dhe mund të izolohet me lehtësi nga fecet e gjitha kafshëve me gjak të ngrohtë.
Për këto dy arsye, është përdorur si tregues kryesor i ndotjes fekale në ujë dhe ushqime.
Bën pjesë në familjen Enterobactericeae dhe rendin Eubacteriales, është anaerobe
fakultative, gram negative dhe mund të rritet në kushte aerobe dhe anaerobe (Chapelle,
2001; Winfield & Groisman, 2003; Byappanahalli et al., 2006; Ishii et al., 2006). Në
mungesë të oksigjenit molekular, E. coli përdor fermentimin si mjet alternativ të mbijetesës
(Berg, 2000; Chapelle, 2001), janë të lëvizshme në sajë të flagjeleve peritrike dhe nuk
formojnë spore për të mbijetuar në kushtet e pafavorshme të mjedisit (Todar, 2002). Janë të
pakapsuluara dhe rriten mirë në terrene të zakonshme në temperaturë 10-45°C ndërsa
temperatura optimale është 37°C.
Kolonitë tipike të E. coli dallohen zakonisht lehtë nga pamja e tyre karakteristike në
terrene të ndryshme, sepse ato fermentojnë laktozën kurse në terrenin Endo kolonitë japin
shkëlqim metalik. E. coli gjendet me shumicë në fekale; 10-200 milionë qeliza
bakterore/gram (ndërkaq kujtojmë se bakteret strikte anaerobe, në fekale ndodhen në sasi
100 herë më të madhe). Shtamet e E. coli prodhojnë acid dhe gaz nga fermentimi i shumë
karbohidrateve. Prova e indolit dhe e metilit të kuq janë pozitive, ndërsa ato të Voges
Proskauer-it dhe Simmones Citrat-it janë negative. Mundësitë për të përcaktuar E. coli janë
më të mira sesa për të përcaktuar bakteret dhe viruset që shkaktojnë sëmundje dhe ka
përparësi 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
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tregues direkt i ndotjes fekale prej kafshëve me gjak të ngrohtë, pra është një tregues
mikrobiologjik i cilësisë së ujit që përdoret gjerësisht për të vlerësuar ujërat (Pope et al.,
2003; Trevett et al., 2005). Shkakton infeksione të organeve të brendshme, cistit, pielit,
meningit, peritonit, septicemi etj. (Andoni, 2009).
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). E. coli O157:H7 është një nga 100 llojet e bakterit
E. coli, që prodhon një helm të fuqishëm 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. Ajo është izoluar nga ujërat
sipërfaqësore dhe nëntokësore (Hamner et al., 2007) dhe kjo specie është e aftë të
mbijetojë në ujë për ditë ose javë të tëra. Megjithatë, një pjesë e llojeve të E.coli janë të
parrezikshme dhe jetojnë në zorrët e njerëzve të shëndetshëm dhe kafshëve. Në terma të
përgjithshme, rreziqet më të mëdha mikrobike janë të lidhura me pirjen e ujit të ndotur me
mbetje fekale të njeriut dhe kafshëve (Cabral, 2010).
1.14. Koliformët totalë
Koliformët totalë janë baktere Gram-negative, oksidazë negative, bacile jo sporformuese,
që fermentojnë laktozën duke prodhuar gaz në temperaturën 35-37°C, mbas 48 orësh, në
terren me kripëra biliare (Doyle et al.,2006). 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. Përveç E.coli llojet e disa gjinive: Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter,
Hafnia, Pantoea, Raoultella, Serratia bëjnë pjesë në grupin e koliformëve totalë shumë
prej tyre janë termotolerantë (Leclerc et al., 2001). Megjithatë, anëtarët e këtyre gjinive
janë gjithashtu të pranishme në mjedis (Kirschner et al., 2014; Beauchamp et al., 2006)
dhe prania e tyre në ujë nuk është e lidhur domosdoshmërisht me ndotjen fekale (Tratore et
al., 2016). Koliformët totalë sipas Cabral, 2010, nuk janë masë e ndotjes fekale dhe për
këtë arsye nuk kanë lidhje me ndryshimin e cilësisë së ujit. Pjesa më e madhe e gjinive
Escherichia, Citrobacter, Enterobacter, Klebsiella dhe Raoultella kanë galaktozidazë
(Todar, 2007). Citrobacter, Enterobacter, Klebsiella janë indikatorë pozitivë fals të ndotjes
fekale dhe mund të rriten në kushte të caktuara si në ujë, ushqime dhe mbetje urbane
(Doyle et al., 2005).
1.15. Bakteriet patogjene oportuniste
Një pjesë e koliformëve totale që bëjnë pjesë në familjen Enterobacteriaceae janë baktere
patogjene oportuniste, të cilat janë mikroorganizma që mund të shkaktojnë sëmundje
vetëm në kushte të caktuara. Ato janë në gjëndje të shkaktojnë infeksione tek personat me
imunitet të ulët, tek fëmijët e vegjël, të moshuarit, tek të sëmurët kronik etj. Speciet
patogjene oportuniste që shkaktojnë infeksione në raste të caktuara janë prej disa gjinive, si
p.sh: Enterobacter, Pantoea, Serratia, Proteus, Citrobacter etj. (Freitas et al., 2007). Këto
specie bakteresh kanë kërkesa të ndryshme për t’u shumuar dhe shkaktuar infeksione në
njerëz (Brawn et al., 2012).
Enterobacter cloacae është patogjene nozokomiale, e cila mund të merret nëpërmjet
lëkurës, traktit gastrointestinal, traktit urinar etj. dhe mjaft specie të Enterobakterieve,
sikurse është Enterobacter sakazaki, janë patogjene oportuniste për njerëzit. Enterobacter
gergoviae, është patogjene oportuniste dhe mund të izolohet nga trakti respirator, trakti
urinar dhe gjaku, por mund të izolohet edhe nga mjedisi, si ujërat e zeza, toka dhe
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ushqimet. Raportohet të jetë izoluar edhe nga produktet kozmetike dhe në përgjithësi është
rezistente ndaj parabeneve (substancave konservuese) që përdoren në kozmetike për
ruajtjen e kremrave dhe shampove nga prishja (Grimont, 2003).
Pantoea sp. është gram negative që i përket familjes Enterobakteriaceae. Është e njohur si
patogjene oportuniste tek njeriu me imunitet të ulët duke shkaktuar infeksion tek plagët,
gjaku dhe infeksione të traktit urinar duke u izoluar nga feçet e njeriut dhe kafshëve (Winn,
2006; Brawn et al., 2012). Pantoea agglomerans është oportuniste patogjene tek njerëzit
me imunitet të ulët, shkakton infeksione të plagëve, të gjakut, urinës etj. Është shumë e
vështirë për të diferencuar Pantoea sp., nga pjesëtarët e tjerë të kësaj familjeje, si
Enterobacter, Klebsiella, dhe Serratia.
Citrobacter pjesë e familjes Enterobacteriaceae, janë bacile, anaerobe fakultative.
Citrobacter sp mund të gjenden në tokë, ujë, ujëra të zeza, ushqime dhe traktet intestinale
të njerëzve dhe kafshëve (Mc Kinney, 2004; Bai et al., 2012); p.sh. Citrobacter freundii
është bakter patogjen oportunist përgjegjës për një numër të lartë infeksionesh. Njihet si
shkaktar i një numri të madh infeksionesh nozokomiale të traktit respirator, traktit urinar,
gjakut etj., dhe megjithëse infektiv për njeriun luan rol pozitiv në mjedis. C. freundii është
përgjegjës për reduktimin e nitrateve në nitrite si një fazë e rëndësishme dhe vendimtare në
ciklin e azotit (Bai et al., 2012; Whalen, 2007). Bakteret gjithashtu ndihmojnë në
riciklimin e azotit. Citrobacter freundii luan rol të rëndësishëm në biodegradimin e acidit
tanik që përdoret për regjien e lëkurave (Whalen, 2007).
Xanthomonas maltophilia është baktere aerobe, Gram negative, jofermentuese, patogjene
oportuniste. Individët që janë në rrezik më të lartë të marrjes së infeksionit janë të sëmurët
me fibrozë cistike, personat me imunitet të ulët, transplant të organeve, kimioterapi etj. Uji
i ndotur ose pajisjet mjekësore në mjediset spitalore janë shkaqet kryesore të infeksionit.
Individët me sistem imun të paprekur mund të infektohen gjithashtu në qoftë se X.
maltophilia hyn në trup nëpërmjet plagëve të infektuara etj. (Waters et al., 2007).
Klebsiellae pneumoniae është patogjene oportuniste për njeriun dhe kafshët dhe është e
pranishme zakonisht në traktin gastro-intestinal, gjendet e pranishme në ujërat e zeza, në
ujëra të ndotura dhe në tokë. Kafshët shtëpiake si gjedhi dhe kuajt janë bujtësit kryesorë
për Klebsiella sp. Higjiena jo e mirë mund të ndikojë në ndotjen e burimeve ujore me
Klebsiella (Podschun et al., 2001; Cole et al., 2009) si mikroorganizma anaerobë
fakultativë.
P. aeruginosa, si edhe shumë Pseudomonas të tjerë, mund të shpërbëjnë hidrokarburet
aromatike si metilbenzenet, të cilat janë nënproduktet e naftës dhe përdoren zakonisht si
hollues për smaltrat dhe ngjyrat, si dhe në prodhimin e drogave dhe kimikateve.
Metilbenzenet janë konsideruar si ndotësit mjedisorë që janë të pranishme në atmosferë, në
ujërat nëntokësore dhe sipërfaqësore dhe tokë (Todar, 2004). Pseudomonas aeruginosa
mund të shndërrojë toluenin, formën më të thjeshtë të metilbenzenit. Pseudomonas
aeruginosa shndërron toluenin përmes oksidimit të grupit metil tek aldehidet, alkoolet, i
cili kthen më pas në katekol. Prandaj, P. aeruginosa mund të përdoret në kontrollin e
ndotjes. P. aeruginosa mund të katabolizojnë një gamë të gjerë të molekulave organike,
komponimet organike që përmbajnë karbon të biodegradueshëm (Trevett et al., 2005). Për
këto veçori që zotëron P. aeruginosa gjendet kudo në florën e lëkurës, në tokë, ujë, bimë,
njerëz, kafshë, ujëra të zeza dhe spitale (Todar, 2004; Cipriano et al., 2007)
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1.16. Indikatorëtë tjerë të ndotjes së ujërave
Streptokokët fekalë dhe Enterokokët intestinalë: Streptokokët fekalë i përkasin
treguesve të ndotjes fekale, janë Gram-pozitive, katalazë negative, koke që nuk formojnë
spore, të cilat rriten në 35°C në terren me kripëra bile, dhe gjithashtu hidrolizojnë
eskulinën (WHO, 2008; George, 2002). Enterokokët intestinalë (E. faecalis, E. faecium, E.
avium dhe E. gallinarum) janë streptokokë fekalë që rriten në prani të 6.5% NaCl në
temperaturën 45°C dhe terrenet selektive përdorin këto karakteristika të veçanta për të
ndarë enterokokët nga streptokokët e tjerë. E. faecalis dhe E. faecium janë të pranishme në
feçet e njerëzve dhe të kafshëve (Klein, 2003). Grupi i enterokokëve intestinalë është
përdorur si tregues i ndotjes fekale (Cohen & Shuvel, 1972). Në feçet e njerëzve, numri i
enterokokëve intestinalë është në përgjithësi më i ulët se numri i E. coli pasi janë në
gjëndje të mbijetojnë më gjatë se E. coli (WHO 2008; Payment, 2003). Në ujërat e zeza
urbane, streptokoku fekalë është i pranishëm në përqendrimet 10-100 herë më shumë se
koliformët fekalë (Sinton et al., 1998). Shkalla e enterokokëve intestinalë nga streptokokët
fekalë ndryshon midis llojeve vertebrore ku njerëzit kanë numër shumë të lartë me
enterokokë, ndërsa kafshët përmbajnë numër të madh streptokokësh (Wilson, 2005).
Faktorët e tjerë që influencojnë në mbijetësë janë, përqëndrimi i karbonit organik të tretur,
intensiteti i rrezatimit diellor etj. (Isobe, 2004).
Clostridium perfringens: është pjesëtari më i rëndësishëm i grupit të klostridium të
reduktimit të sulfitit anaerobik. Gjëndet në fekalet e njeriut dhe kafshëve, por në numër më
të vogël se E. coli dhe streptokokët fekalë, pra është një indikator i drejtpërdrejtë më pak i
ndjeshëm i ndotjes fekale. Sporet rezistente të C. perfringens mbijetojnë në ujë dhe në
mjedise të tjera më gjatë se E. coli dhe organizmat e tjera indikatorë fekalë. Prania e e tyre
larg nga aktiviteti njerëzor lidhet me ndotjen nga kafshët e egra dhe zogjtë. Sporet e C.
perfringens jo gjithmonë asgjësohen me procedurën e zakonshme të klorifikimit në ujë dhe
mund të ngelen në ujin e trajtuar në numër të vogël. Në mungesë të indikatorëve të tjerë të
ndotjes fekale, prania e C. perfringens tregon ndotje të herëshme apo të ndërprerë por është
e nevojshme marrja e mostrave vazhdimisht për praninë e organizmave indikatorë (Grass
et al., 2013). Prania e C. perfringens së bashku me koliformët, por jo E. coli tregon
origjinën fekale të ndotjes. Prania e sporeve C. perfringens në ujë, normalisht nuk paraqet
një problem për shëndetin pasi janë florë normale në zorrët e njerezvë dhe kafshëve me
gjak të ngrohtë si gjedhët, dhentë, derrat, shpendëve etj. Prania e këtyre baktereve në ujë
tregon ndotjen fekale, më saktë ndotjen e fundit, meqë këta organizma nuk mbijetojnë për
një kohë të gjatë në ujë. Individët e infektuar dhe bartësit shpërndajnë patogjenët përmes
feçeve të tyre, të cilët kanë mundësi të futen në ujë, dhe në këtë mënyrë prania e
indikatorëve të ndotjes fekale përdoret indirekt si indikator për praninë e patogjenëve
enterikë (Bennett et al., 2013).
Parametrat fiziko-kimikë:
Alkaliniteti: Karakterizon kapacitetin e ujit për të asnjanësuar acidet. Alkaliniteti është një
parametër i rëndësishëm në disa drejtime. Ai konsiderohet si një tregues i pjellorisë së
ujërave natyrorë për biotën, sepse tregon vetinë e mjedisit ujor për të mbështetur rritjen e
algave dhe jetën ujore në përgjithësi. Nivelet më të larta mund të jenë për shkaqe të
ndryshme si prania e burimeve natyrore të CO2, shpëlarja e shkëmbinjve gëlqeror,
dekompozimi i lëndëve organike; disa ujëra minerale mund të përmbajnë më shumë se 100
mg/l CO2. Alkaliniteti është përcaktuar me anë të metodës vëllimetrike, e cila mbështetet
në përcaktimin e karbonateve dhe hidrogjenkarbonateve në prani të njëri-tjetrit (Radojevic
& Bashkin, 2006). Matja e alkalinitetit bazohet në kapjen e pikës ekuivalente duke titulluar
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tretësirën e mostrës me një tretësirë standarde acidi përmes indikatorit të përshtatshëm
acido-bazik. Në një elernmajer me vëllim 250 ml hidhen 50 ose 100 ml ujë për analizë dhe
shtohen 5 pika fenolftaleinë. Në rast se shfaqet ngjyrë rozë tregon për praninë e joneve
karbonat. Titullohet me kujdes me acid kloridrik 0.05 N ose 0.1 N deri në çngjyrosjen e
tretësirës. Në të njëjtën mostër shtohen tre pika tretësirë metiloranzhi dhe titullohet me acid
kloridrik (me të njëjtin normalitet që përdoret në titullimin e parë), deri në ndryshimin e
ngjyrës nga e verdhë në rozë të lehtë (Patil et al., 2012).
Kloruret: Kloruret janë shumë të përhapur në natyrë, kryesisht në formën e kripërave të
NaCl, KCl dhe CaCl2. Jonet klorure gjendet në të gjithë tipat e ujërave, në nivele që
luhaten shumë dhe është kryesor në ujërat sipërfaqësore dhe mbeturinat ujore. Nivelet më
të larta të tij gjenden në ujërat detare dhe ujërat e naftës, ndërsa nivelet më të ulëta janë në
ujërat e rrjedhjeve të zonave malore. Shkarkimet ujore urbane kanë përqëndrime relativisht
të larta të klorureve për shkak të pranisë së lartë të joneve klorure në urinë dhe në disa raste
kjo mund të përdoret për zbulimin e ndotjeve të ujërave nëntokësore nga mbeturinat e
lëngëta. Burime antropogjene të klorureve mund të jenë shkarkimet e industrisë kimike,
shfrytëzimi i puseve të naftës, minierat, ujërat e kullimit të tokave, etj. Nivelet e larta të
joneve klorure janë të dëmshme edhe për bimët; përmbajtjet në ujë në kufijtë 70–250 mg/l
shkaktojnë dëmtime të tyre (Brown & Froenke, 2012).
Përcaktimi i përmbajtjes së jonit klorur në ujërat është kryer me anë të titullimi
argjendometrik me nitrat argjendi, me anë të titullimit Mohr, në të cilën për përcaktimin e
pikës së fundit të titullimit, përdoret si dëftues kromati i kaliumit. Tretësira e AgNO 3
standardizohet duke bërë titullimin e saj me tretësirën e standardit parësor të NaCl 0.0141
M. Në një gotë konike pipetohet 20 ml tretësirë standarde NaCl 0.0141 M dhe rregullohet
pH në intervalin ndërmjet 7 dhe 10. Shtohet 1 ml tretësirë kromat kaliumi si dëftues dhe
titullohet me tretësirën e AgNO3 deri në shfaqjen fillestare të ngjyrës së kuqërremtë të
kromatit të argjendit (Matja et al., 2003)
Jonet nitrate, fosfate, sulfate, si dhe TSS: Jonet nitrate dhe fosfate u përcaktuan me Test
Kits/2.6 dimethylphenol dhe amonit molybdate, përkatësisht; ndërse TSS dhe jone sulfate
janë përcaktuar me metodën e filtrimit dhe metodën gravimetrike (Matja et al., 2003).
Jonet sulfate janë ndër anionet kryesorë në ujërat natyrore dhe shkarkimet ujore. Në ujërat
natyrore të pandotura, përqëndrimi i jonit sulfat është ndërmjet 5 dhe 100 mg/l, ndërsa në
ujërat e ndotura dhe ato të kripura ai mund të arrijë përqëndrime shumë më të larta (deri
4000–5000 mg/l). Burimi kryesor natyror i joneve sulfate në ujërat sipërfaqësore dhe
nëntokësore është procesi i erozionit dhe tretjes së mineraleve që përmbajnë squfur, por
edhe kripërave të natriumit dhe magnezit. Burime të tjera janë oksidimi i sulfureve dhe
squfurit elementar si dhe dekompozimi i mbeturinave bimore dhe kafshëve (squfuri është
përbërës thelbësor i proteinave dhe ai lëshohet gjatë dekompozimit të tyre). Burimet
antropogjene të sulfateve janë nga shkarkimet urbane dhe të disa industrive (p.sh. letrës,
tekstile, përpunimit të lëkurëve, pastrimit të metaleve, përpunimi i naftës), ujërat e kullimit
të tokave bujqësore, etj. Ujërat e minierave që përmbajnë acid sulfurik që del nga oksidimi
i mineraleve sulfure mund të japin një kontribut të rëndësishëm në rritjen e përmbajtjes së
sulfateve në ujërat natyrore. Një burim tjetër i sulfateve në ujërat natyrore është nëpërmjet
reshjeve, në të cilat jonet sulfat mund të jenë me origjinë natyrore ose nga shkarkimet
antropogjene të SO2 në ajër (Orem et al., 2011).
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Fosfori është ushqyes për gjallesat. Shtimi i fosforit si jon fosfat në ujërat natyrore është
një nga problemet mjedisore më serioze për shkak të kontributit të tij në proceset e
eutrofikimit artificial të ujërave. Komponimet e fosforit mund të kalojnë në ujërat natyrore
si rezultat i proceseve natyrore si, për shembull, erozionit të shkëmbinjve, lëshimit nga
sedimentet dhe jashtëqitjet e kafshëve. Burimet antropogjene kryesore të fosforit në ujërat
janë: shkarkimet e ujërave të zeza të patrajtuara ose pjesërisht të trajtuara, ujërat e kullimit
të tokave bujqësore si dhe disa shkarkime industriale (Buhvestova et al., 2011).
Prania e joneve nitrate dhe nitrite në ujërat sipërfaqësore, në gjendje natyrore vjen si
rezultat i proçesit të nitrifikimit që zhvillohet në trupin ujor. Bakteret Nitrosomonas, në
kushte anaerobe, bëjnë të mundur oksidimin e joneve amonium në nitrat (UNECE,1995).
Fortësia e ujit: Uji i fortë ka veti të asnjanësojë reshjet acide dhe të zvogëlojë tretshmërinë
e metaleve helmues. Ndikuesit kryesorë në fortësinë e ujërave janë jonet e tretura të
kalciumit dhe magnezit. Katione të tjera polivalente si hekuri, zinku, magnezi, alumini,
bariumi dhe stronciumi i japin fortësi ujit, por kontributi i tyre është zakonisht i
papërfillshëm për shkak të përqëndrimeve të ulëta në ujërat natyrore (OBSH, 2009).
Fortësia shprehet në shkallë gjermane. Shkalla gjermane tregon numrin e mg të CaO ose
MgO në 1 dm³, kështu që 1°D= 10mg/l ( ° D – Shkallë gjermane )
1.17. Rëndësia e vlerësimit të cilësisë së ujërave
Uji nuk është vetëm një tjetër çështje ekonomike, por njëkohësisht duhet të mbrohet dhe
trajtohet si pjesë e trashëgimisë sonë. Qëllimi është mbrojtja prandaj është thelbësore
ruajtja e ekosistemeve ujore në gjëndje të mirë dhe parandalimi i të gjitha përkeqësimeve
në ekosistemet ujore (Shehi, 2012). Ekosistemet e lumenjve janë shumë të vlefshme në
aspektin e mjedisit, ekonomike, historike dhe sociale, por ato janë nën presionin në rritje
ndaj ndotjeve. Lumenjtë dhe basenet ujëmbledhës të tyre sigurojnë ujë të pijshëm, furnizim
me ujëra industriale dhe bujqësore, burime hidroelektrike të energjisë, turizmin, mundësitë
shplodhëse dhe peshkim (Popovici, 2016). Vlerësimi mjedisor nuk zvogëlon ose largon
ndotjen, por ndihmon që ndotja të njihet, të matet duke treguar pasojat e ndotjes. Vlerësimi
mjedisor është vëzhgim, matje e përsëritur e vazhdueshme e cilësisë së tij, për të ndjekur
ndryshimet brenda periudhash të caktuara kohe në nivel vendor e kombëtar. Matje të
niveleve të ndotësve bëhen duke ju referuar një standardi të pranuar shtetëror, ose
ndërkombëtar, dhe kryhen per të vlerësuar efikasitetin e masave përmirësuese apo
kontrolluese në një mjedis të dhënë. Nuk është thjesht grumbullimi i të dhënave, por
sigurimi i informacionit të domosdoshëm që i duhet shkencëtarëve, politikë bërsave dhe
planifikuesve per t’i bërë ata të aftë të marrin vendime korrekte lidhur me menaxhimin dhe
përmirësimin e cilësisë së mjedisit (Deliu, 2015). Sot ka një interes gjithnjë e në rritje në
pjesëmarrjen e publikut në informacionet e burimeve ujore. Përfitimet e marra me anë të
përfshirjes së publikut janë kryesisht të lidhura me promovimin e vetëdijes publike për
çështjet e mjedisit, përmirësimin e bashkëpunimit, si dhe promovimin e shkëmbimit të
informacionit (Giordano et al., 2007).
Vlerësimi mjedisor ka për qëllim të kontrollojë në mënyrë sasiore pastërtinë biologjike ose
integritetin e një ekosistemi prandaj përdoren standarde të ndryshme që hedhin dritë mbi
ekosistemin nga këndvështrime të ndryshme. Standartet krahasojnë me njëri-tjetrin
gjëndjen dhe funksionin biologjik të ekosistemit, para ndikimit të njeriut me ato të çastit
kur kryhet vlerësimi; kjo ndihmon për të mësuar se sa janë ruajtur funksionet fillestare
natyrore të ekosistemit (Miho, 2011). Pas viteve 90-të ekspertët shqiptarë kanë filluar të
marrin në konsideratë të dhënat biologjike si një mjet i rëndësishëm për të vlerësuar
cilësinë e ujërave në lumenj (Miho et al, 2005; Kupe, 2006).
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Metodologjitë kombëtare të monitorimit ende nuk e pasqyrojnë plotësisht shpeshtinë dhe
procedurat e mostrave në përputhje me metodologjitë ndërkombëtare. Asnjë kontroll mbi
cilësinë e të dhënave të monitorimit nuk është ndërmarrë në vend. Të dhënat nuk janë
mbledhur sistematikisht duke rezultuar në mungesë informacioni kurse bashkëpunimi me
autoritetet vendore është i dobët gjithashtu të dhënat e vlerësimit mjedisor nuk janë
përdorur nga autoritetet vendore për të ndërmarrë masat zbutëse. Ndërmarrjet private dhe
publike janë të detyruara me ligj për të vetëmonitoruar dhe raportuar mbi shkarkimet, por
rrallë bëjnë kështu. Baza e të dhënave mjedisore elektronike ose statistike është mjaft e
dobët (UNECE, 2012).
Sipas planit Kombëtar të Monitorimit parashikohen matje periodike të ajrit për këto
parametra: PM10, PM 2.5, metale të rënda, CO, CO2, O3, NOx, SOx, hidrokarburet etj, si
dhe vlerësohet ndikimi i këtyre ndotësve ndaj shëndetit të popullatës. Qyteti i Beratit
paraqitet në hartën e monitorimit të ajrit përmes dy stacioneve të monitorimit. Analizat e
ujërave sipërfaqësore përfaqësohet me anë të këtyre parametrave fiziko/kimikë si p.sh: pH,
O2, kripësia, TOC, PM ushques, metalet e rënda, organizmat bazë. Në një fazë të dytë
përbërjet e klorureve dhe PCB-të si dhe pesticidet dhe PAH-të. Lumi Osum në hartën e
paraqitjes së monitorimit të ujërave ka vetëm një stacion monitorimi pranë lagjes Uznovë,
një stacion pranë Urës Vajgurore, një stacion në lumin Devoll (pranë Urës) ndërsa stacioni
i fundit në lumin Seman (PKM, 2017).
1.18. Problemet mjedisore të Qarkut Berat
Ndikimi i njeriut mbi mjedisin: Nivelet e ndotjes së mjedisit mund të ndryshojnë në
mënyrë të konsiderueshme brenda një sipërfaqeje të vogël gjeografike, duke e bërë kështu
zbulimin e lidhjes mes ndotjes dhe efekteve shëndetësore të papërcaktuar. Lidhja shkakpasojë e ekspozimit njerëzor ndaj ndotjes së mjedisit dhe ndikimi në shëndet është e
vërtetuar tashmë. Shkalla e ekspozimit të njeriut ndaj ndotësve qoftë përmes ajrit, ujit,
tokës dhe ushqimit, është një shkakëtar kryesor në rritjen e sëmundshmërisë dhe
vdekshmërisë në mbarë botën. Ndikimi në shëndet është menjëherë i dallueshëm, kurse
përkeqësimi shëndetësor si pasojë e rreziqeve “moderne” shfaqet pas periudhave të gjata
kohore për t’u manifestuar si sëmundje në shëndet (Covalan & Kjellstrom, 1996).
Burimet e ndotjes së ujërave kanë origjinë natyrore dhe/ose antropogjene dhe mund të
ndahen në dy grupe: burime pikësore dhe jopikësore (Pandey et al., 2014). Është e
rëndësishme njohja e burimeve pikësore të ndotjes nga lëndët organike si dhe burimet e
shpërndara Burimet pikësore më të rëndësishme janë: shkarkimet e mbeturinave të lëngëta
urbane (ujërat e zeza) dhe të fermave blegtorale, shkarkimet e mbeturinave të industrisë,
ujërat e shpëlarjes nga vend-depozitimet e mbeturinave të ngurta, etj. Burimet jo-pikësore
(ose të shpërndarë) më të zakonshme janë: shkarkimet e ujërave të kullimit të tokave
bujqësore, reshjet e ndotura (në veçanti depozitimet acide), rrjedhjet e tubacioneve të
ujërave të zeza, ujërat e shpëlarjes së rrugëve etj. (Carpenter, 2008).
Burimet më të zakonshme të ndotjes së lumenjve si rezultat i aktivitetit njerëzor jepen të
renditura si më poshtë:
-

Ndotësit kryesorë të mundshëm bujqësorë. Aplikimet e sasive të larta e të
papërshtatshme të pesticideve, fungicideve dhe plehërave, rrjedhjet nga kontenierët e
ruajtjes së kimikatëve, ushqimi i tepërt i kafshëve, mbarështimi i kafshëve etj.

-

Ndotësit kryesorë të mundshëm të përhershëm (të qëndrueshëm). Sistemet septike,
gropat e ujërave të zeza, depozitat e ruajtjes së lëndëve djegëse, fermat, lëndinat, vajrat
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e motorëve të makinave, mbetjet urbane, puset e braktisura, landfildet e vjetra e të pa
rrethuara, përmbytjet etj.
-

Ndotësit kryesorë të mundshëm industriale. Kimikatet, nafta, detërgjentët, metalet,
produktet elektronike, minierat (sipërfaqësore dhe nëntokësore), depozitat e ruajtjes
(mbi dhe nëntokësore), funksionimi dhe puset e braktisura (p.sh. gaze, vaj, furnizimet
me ujë) injektimet, monitorimi dhe eksplorimi), muret ndarëse të lagunave me llumin,
aplikimet në toka llumore.

-

Ndotësit kryesorë të mundshëm tregëtare. Serviset e makinave, stacionet e gazit,
depot e mirëmbajtjes së rrugëve, paisjet ngrirëse, zonat ndërtuese, aeroportët,
lavanderitë, pastrimet kimike, institucionet mjekësore, laboratoret kërkuese etj. (IEN,
1992)

Lumenjtë e vendit tonë për vetë pozicionimin e tyre pranë zonave urbane e industriale
përbëjnë burimin kryesor të përmbushjes së nevojave për ujë. Në këtë mënyrë, rritja e
popullsisë në një zonë vendbanimi pranë pellgut ujëmbledhës ndikon drejtpërdrejtë në
rritjen e sasisë së lëndëve organike në lumë si dhe uljen e sasisë së oksigjenit Cilësia e
mjedisit ujor të këtyre lumenjve është e lidhur me veprimtarinë e njeriut të drejtpërdrejtë
ose jo, në modifikimin e sistemit lumor me dukuri si, shkarkimit të ndotësve, urbanizimit,
me anë të shpyllëzimeve, ndryshimit të rrjedhjes, zhvillimit bujqësor, sistemimit të tokës
etj. Shtimi i numrit të banesave rreth zonave të lumenve, restauranteve, dhe bar-kafe janë
shoqëruar me humbje të bimësisë rreth e rrotull lumenjve, shtim të shkarkimeve organike
dhe inorganike. Këto përdorime kanë krijuar shqetësime të rënda të cilësisë së ujit dhe
sasisë duke reduktuar në mënyrë thelbësore biodiversitetin. Ndotja përfundon në det dhe
ndikon në një zonë shumë të madhe (Mali & Shumka, 2011).
Ujërat e zeza urbane dhe industriale vazhdojnë të shkarkohen nëpër kanale pa trajtim
drejtpërdrejt në lumenj, liqene apo dete. Monitorimi ka qenë i parregullt dhe informacioni i
dhënë ka qenë shpesh jo i besueshem apo edhe kontradiktor. Gjatë dhjetëvjeçarëve të
kaluar për shkak të zhvillimit të industrisë së rëndë janë prodhuar sasi të mëdha të
mbeturinave të ngurta ose të lëngshme, shpesh hedhur në brigjet e lumit ose direkt në
lumenj (Fakayode, 2005). Shpesh mbetjet e ngurta janë hedhur në brigjet e lumenjve, ose
djegur duke sjellë efekte të dëmshme në ajër, ujë dhe biotë, përfshirë edhe shëndetin e
njeriut (Çullaj et al., 2005). Aktiviteti i njeriut shkakton edhe rritjen e përmbajtjes së
lëndëve kimike, sidomos metaleve të rënda dhe mikrondotësave organikë (pesticideve,
difenilet e polikloruara, komponimet organike të kloruara, hidrokarburet aromatike
policiklike etj) në mjedise ujore, me anë të shkarkimeve të ngurta, lëngëta dhe të gazta,
urbane, industriale, bujqësore dhe minerave. Të gjitha këto shkarkime paraqesin rrezik për
ekosistemet ujore dhe për vetë njeriun (Miho et al., 2005).
Pavarësisht nga fakti se vendi është i pasur me burime ujore dhe kapaciteteve të vetëpastrimit, ka mungesë në sistemin e monitorimit të ujërave sipërfaqësore dhe nëntokësorë
nga ana sasiore dhe cilësore, duke përfshirë kalibrimin e sistemeve, vlerësimin dhe
menaxhimin e të dhënave të matjes. menaxhimin e ujërave të zeza. Në mungesë të një
sistemi gjithëpërfshirës të monitorimit, si dhe një kuadër të dobët rregullator dhe financiar,
sjell një menaxhim të brishtë dhe të copëtuar të burimeve ujore (UNECE, 2012).
“Pikat e nxehta” dhe ndotja e ujërave të lumenjve: Ndikimi i degradimit të mjedisit në
shëndetin e njeriut ka fituar vëmendje në rritje gjatë viteve të fundit. Dëmtime të rënda e
jashtë kontrollit tregohen në prerjet e paligjshme të pyjeve me pisha, pranë aktivitetit të
guroreve për shkak të shndërrimit në zonë minerale të saj, përgjatë rrugëve apo dëmtime të
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sipërfaqes së gjelbërt (parqe e lulishte). Ish-Kombinati i Tekstileve, Berat, me sipërfaqe
prej disa hektaresh, i ndarë në disa objekte, ka reshtur së punuari që prej vitit 1997. Sot në
shumë objekte janë vendosur rreth 40 kompani biznesi privat. Është zbardhur një regjistër i
kimikateve që janë magazinuar në objektet e fabrikës që nuk janë në përdorim, janë në
kushte shumë të këqia, të ndyshkura, e të braktisura. (Anonymous 3, 2015). Braktisja për
një kohë të gjatë pa menaxhuar të sasive të produkteve kimike, të pesticideve e materialeve
të tjera helmuese, përbën “pikë të nxehtë”, rrezik ndaj shëndetit të banorëve në këtë zonë.
Ish Uzina e Baterive, Berat, ka funksionuar fonderia e Uzinës e cila aktualisht është e
zbrazura. Nga një raport analizash të kryera nga Qëndra mjedisore EDEN është përcaktuar
se sasia e plumbit në tokat përreth mjediseve të Uzinës është me nivele të konsiderueshme.
Toka mbetet e ndotjes dhe është e nevojshme rehabilitimi i territorit përmes një projekti të
hartuar për këtë qëllim (Anonymous 3, 2015).
Zona naftëmbajtse në rrethin e Kuçovës përdor një teknologji mjaft të vjetër, dhe për
pasojë mungesa e investimeve ka sjellë ndotjen e ajrit, ujit dhe tokës. Ky shqetësim
ndërthuret midis institucioneve përkatëse, si Albpetrol, Armo, pushteti vendor, ai qëndror,
si dhe ndërgjegjësimit i banorëve në marrjen e masave të vazhdueshme për zbatimin e
ligjshmërise mjedisore, shmangien e rrjedhjeve të puseve dhe tubacioneve. Si pasojë e një
teknologjie të vjetëruar, si dhe për mungesë të investimeve të tilla, është llogaritur që 1/3 e
sipërfaqes së vendburimeve të naftës rezulton të jetë e ndotur nga nafta bruto (Anonymous
3, 2015).
Biologjia e lumenjve është prekur pothuajse kudo nga proceset e zhdukjes së peshqve,
kafshëve ujore, florës së egër të zhdukur, ndërsa koloni të dëmshëm insektesh, minjsh dhe
formash të tjera biologjike tipike të ndotjes së mjedisit janë zhvilluar mjaft (Pinna et al.,
2007). Vendeve ku trupat ujorë gjykohet të jenë me cilësi të papranueshme u kërkohet të
hartojnë “programe të matjeve” me qëllim që baseni ujor të përmirësojë statusin e tij
ekologjik (Furse et al., 2006). Rritja e fosforit dhe azotit vjen nga shpëlarja e shkarkimeve
të zonave të banuara brenda pellgut ujëmbledhës. Këto mund të ndikojnë rritjen e
eutrofikimit të lumenjve, liqeneve dhe zonës bregdetare, duke nxitur lulëzimin e
cianofiteve, peridineve ose diatomeve. Vlen të theksojmë se rreth 60% e cianofiteve
lulëzuese janë helmuese, duke ulur ndjeshëm cilësinë dhe shkallën e përdorimit të ujërave
(McMichael, 2000; Mayer, 2001). Pasojat ekologjike të eutrofikimit të shkaktuara prej
sasive të larta të ushqyesve mund të provokojnë një ndryshim të strukturës biologjike, ku
dominues bëhet fitoplanktoni, ujërat bëhen të turbullta, algat blu të gjelbërta zhvillohen
shumë duke shkaktuar formimin e shkumave dhe helmeve të fuqishme për peshqit, kafshët
e tjera dhe vetë njeriun (Miho, 2011).
Në të gjithë gjatësinë e shtrirjes së lumit Osum dhe pellgut ujëmbledhës të tij vihen re pika
shkarkimi të përcaktuara ose jo. Duke qënë nën kontakt të drejtpërdrejtë me zonat urbane
të Skraparit, Poliçanit, Beratit dhe Urës Vajgurore lumi shërben si bartës kryesor i
shkarkimeve me natyrë organike, kimike, si dhe materiale mbetjeje dhe inerteve përgjatë
gjithë pellgut ujëmbledhës të tij. Duhet theksuar fakti që në rrjedhën e lumit Osum kanë
ndikim negativ linjat e guroreve, ish aktivitetet industriale si Uzina e Armëve në Poliçan,
Uzina e Baterive dhe Kombinati i Tekstileve në Berat. Gjithashtu, në pjesën e poshtme të
lumit Osum para takimit me lumin Devoll vihen re derdhje nga kanale të pakontrolluara të
burimeve të naftës (Anonymous 3, 2015).
Për vetë natyrën e shtrirjes lumi Devoll është i ndikuar në të gjithë gjatësinë nga prania e
shkarkimeve të lëndëve organike, lëndë kimike bujqësore si dhe mbetje me natyrë të
ndryshme të cilët vijnë nga zonat urbane e rurale të rretheve Devoll, Korçë, Gramsh e
Cërrik. Gjithashtu në zonën poshtë vendbanimit të Gramshit ndodhet ish uzina ushtarake e
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Çekinit, e cila ka ndikim me anë të mbetjeve të papërpunuara në lumin Devoll. Nga kjo
uzinë derdhen në mënyrë pasive mbetje të metaleve të rënda në lumë. Me rifillimin e
punimeve të HEC të Banjës vihet re rritja e fenomenit eroziv (Anonymous 5, 2016).
Menaxhimi i mbetjeve nuk ka funksionuar si duhet dhe vazhdon ende të mbetet një
shqetësim i madh pasi vendet e depozitimit as nuk janë përzgjedhur siç duhet as nuk janë të
kontrolluara dhe rregullorja për kriteret e shesheve të depozitimit të mbetjeve nuk zbatohet
nga asnjë NJQV. Përveç investimeve në administrimin e mbetjeve është e rëndësishme
edhe ngritja e një grupi ekspertësh kombëtar dhe ekspertë të vendit në përgatitjen dhe
zbatimin e planeve të menaxhimit të mbetjeve. Raportimet sipas rregulloreve ekzistuese
mjedisore janë të kufizuara lidhur me standardet e cilësisë së mjedisit, pa ndonjë
informacion për efektet dhe efektivitetin e politikave (UNECE, 2012).
1.19. Disa masa përmirësuese për ruajtjen e mjediseve ujore
Marrja e masave të duhura për të ndihmuar në parandalimin e dëmtimeve të mëtejshme të
biodiversitetit nga njerëzit, dhe rifitimin e bukurive origjinale të peisazhit natyror është
thelbësore. Menaxhimi i qëndrueshëm i burimeve ujore garanton përmbushjen e këtyre
detyrave në nivel rajonal dhe ndërkombëtar (Çullaj et al., 2007).
Ujërat sipërfaqësore dhe nëntokësore janë sot shpesh të ekspozuara ndaj ndotjes prej
mbeturinave industriale dhe urbane të depozituara në vende dhe kushte të papërshtatshme,
prej ujërave të zeza që nga rrjeti i kanalizimeve deri tek shkarkimet e patrajtuara në ujërat
sipëfaqësore, prej depërtimit të kimikatëve që përdoren në bujqësi etj. Si pasojë e
mungesës së impiantëve të pastrimit, ujërat e zeza të qyteteve nxisin ndotjen bakterike në
burimet ujore, sidomos gjatë verës (McMichael, 2000).
Kur problemet e ndotjes njihen, nevojiten masa të tjera konkrete për përmirësimin e
gjëndjes së mjedisit (Miho, 2011). Trajtimi i ujërave të zeza është një objektiv i Qëllimit të
Kombeve të Bashkuara për Zhvillim të Qëndrueshëm për Ujin, ky organ synon që në botë
të përgjysmojë përqindjen e ujërave të zeza të patrajtuara deri në 2030 ku trajtimi i ujërave
të zeza është orjentimi kryesor drejt përmirësimit të cilësisë së ujit. Përmirësimi i matjeve
dhe mbledhjes së të dhënave të shkarkimeve ndotëse në mjedis është një hap i parë në
arritjen e qëllimeve të cilësisë së ujit (UNECE, 2012).
Bujqësia është burimi kryesor i inputeve të shpërndara, duke përfshirë plehrat, fermat e
kafshëve dhe njësitë agro-industriale. Prandaj, për të reduktuar burimet e shpërndara të
ndotjes për shkak të përdorimit të plehrave që nga 2015, të reduktohen nitrate/fosfatet etj.
Ulja e ndotjes nga burimet e shpërndara të ndotjes synon përmirësimin e praktikave
menaxhuese të hapësirës urbane, bujqësore dhe pyjore në pellgun ujëmbledhës, që si
rrjedhojë do të ulin sasinë e lëndëve ushqyese (azot dhe fosfor) dhe të ndotësve të tjerë që
hyjnë në lumenj nga burimet e shpërndara të ndotjes, urbane, bujqësore dhe pyjore në
pellgun ujëmbledhës (Anonymous 4, 2015). Nevojitet të kontrollohen rreshjet dhe
përmbytjet ku synohet sistemimi i rrjetit hidrologjik brenda dhe jashtë rrjetit të lumenjve,
për të kontrolluar rreshjet e vrullshme dhe ulur rrezikun e përmbytjeve. Sigurimi i cilësisë
së jetës së gjallë ujore synon ruajtjen dhe mbrojtjen e diversitetit biologjik, të faunës dhe
florës, nëpërmjet rritjes së bashkëpunimit midis institucioneve, organizatave dhe
individëve në mbrojtjen e lumenjve (Anonymous 2, 2012). Ka nevojë për nxitjen e
veprimtarive në përputhje me Zhvillimin e Qëndrueshëm dhe të Turizmit që synon
përmirësimin e Praktikave Menaxhuese miqësore me mjedisin drejt përfshirjes së turizmit,
familjar, natyror, malor, historik dhe kulturor në rajon. Duhet të krijohen struktura për
zhvillimin e qëndrueshëm të mjedisit dhe përmirësimin e infrastrukturës së nevojshme
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drejt rritjes ekonomike në rajon. Forcimi i zbatimit të Vendim nr. 177 datë 31.03.2005.
“Për normat e lejuara të shkarkimeve të lëngëta dhe kriteret e zonimit të mjediseve ujore
pritëse” dhe Ligjit 10 431 datë 09.06.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit” me ndryshimet.
Strukturat në nivel rajonal për monitorimin e përgjithshëm të mjedisit dhe ujërave
sipërfaqësore të Qarkut të Beratit janë jo efektive. Do të ishte e efektshme ngritja e një
strukture për menaxhimin e integruar të të gjitha çështjeve që lidhen me ujërat
sipërfaqësore, me një staf teknik të posaçëm me përbërje biologë, ekologë, hidrologë,
ekonomistë, ekspertë turizmi, menaxherë, ekspertë të marrëdhënieve me publikun etj.
Ndërtimi i rrjetit të plotë të kanalizimeve të ujërave të zeza përmes ndërtimit të impiantit të
trajtimit të ujërave të zeza (Páll et al., 2013). Është e nevojshme që të ngrihet një institut
monitorimi hidrologjik të ketë në përbërje staf akademik dhe laboratorë të pajisur me
teknologji bashkëkohore për kryerjen e analizave të ujërave dhe staf të specializuar në
marrjen e mostrave dhe kampioneve si dhe përdorimin e aparaturave për kryerjen e
analizave. Në këtë këndvështrim kapacitetet monitoruese duhet të jenë në gjëndje të
kryejnë analizat biologjike, toksikologjike, kimike dhe mikrobiologjike të ujërave
nëntokësore dhe sipërfaqësore të rajonit të Beratit, të freskojnë të dhënat egzistuese të
cilësisë së ujërave duke përdorur teknologjinë bashkëkohore të përpunimit dhe ruajtjes së
të dhënave në sistemin GIS. Në të njëjtën kohë instituti i rekomanduar nevojitet të rivendos
praktikën për vrojtimin e nivelit të ujërave. Megjithatë mbetet ende shumë për të bërë, për
të përmirësuar Sistemin Shqiptar të Monitorimit Mjedisor, dhe sjellë atë në nivelin e kohës,
sidomos për të filluar zbatimin edhe të Monitorimit Biologjik Mjedisor, i cili është ende
mjaft sporadik dhe jo pjesë e monitorimit të përgjithshëm. Nga skema aktuale e
monitorimit mjedisor merret vetëm një sasi të dhënash, që jo vetëm janë modeste në sasi,
por janë të shkëputura në mënyrë të tillë që nuk mund të bëhet asnjë interpretim mbi to
lidhur me ndryshimet pozitive ose negative në mjedis, si dhe me shkakun ose shkaqet që
sjellin këto ndryshime (Miho, 2011).
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KREU II: MATERIALE DHE METODA
2.1. Zonat dhe stacionet e studimit
Ky studim u krye në harkut kohor Gusht-Nëntor 2013, Janar-Nëntor 2014, Janar-Shtator
2015, Shkurt-Korrik 2016 shoqëruar me kampionimin dhe analizimin e mostrave të ujërave
sipërfaqësore të lumenjve të Qarkut Berat (Osum, Devoll). Periudha e marrjes së mostrave
ishte mesatarisht një herë në muaj që përfaqësojnë kryesisht të katërta stinët. Mostrat janë
marrë në katërmbëdhjetë stacione, të dhënat përkatëse për secilin jepen në tabelën 2.1.
Harta e përgjithshme e gjithë stacioneve të monitorimit për ajrin dhe ujin jepet në figurat
.2.1 & 2.2.
Tabela 2.1. Pasqyrë përmbledhëse e gjithë stacioneve lumore të studiuara, për ujin ose dhe ajrin.
Kodi i
Emri i
stacionit stacionit
Gusht-Nëntor 2013
Zona

Lumi

Rrethi

Periudha/
Data

Koordinatat /Shënime

18.08.2013
09.09.2013
23.09.2013

A

S1

Mulliri
Babait

Osum

Skrapar

30.09.2013
07.10.2013

40.438388, 20.279832
Analiza uji: fiziko-kimike, ushqyesit
dhe mikrobiologjike; kryer pranë
Drejtorisë së Shëndetit Publik, Berat

17.10.2013
11.11.2013

18.08.2013
09.09.2013
A

S2

Ura
Blezënckë

23.09.2013
Osum

Skrapar

30.09.2013
07.10.2013

40.483842, 20.239274
Analiza uji: fiziko-kimike, ushqyesit
dhe mikrobiologjike; kryer pranë
Drejtorisë së Shëndetit Publik, Berat

17.10.2013
11.11.2013
18.08.2013
09.09.2013
23.09.2013
A

S3

Munushtirë

Osum

Skrapar

30.09.2013
07.10.2013

40°30'12.1"N 20°13'17.4"E
Analiza uji: fiziko-kimike, ushqyesit
dhe mikrobiologjike; kryer pranë
Drejtorisë së Shëndetit Publik, Berat

17.10.2013
11.11.2013
Pranverë-Vjeshtë 2014

B

S4

Varishtë

Osum

Skrapar

30.03.2014

40°29'42.2"N 20°13'33.8"E

30.07.2014

Analiza uji: mikrobiologjike - kryer
pranë Laboratorit Mikrobioloigjik,
FShN, UT

28.10.2014
05.12.2014

B

S5

Bogovë

Osum

Berat

30.03.2014

40°34'26.6"N 20°08'34.5"E
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Zona

Kodi i
stacionit

Emri i
stacionit

Lumi

Rrethi

Periudha/
Data
30.03.2014
28.10.2014

Koordinatat /Shënime
Analiza uji: mikrobiologjike - kryer
pranë Laboratorit Mikrobioloigjik,
FShN, UT

05.12.2014

B

S6

Vodicë

Osum

Berat

30.03.2014

40°40'34.4"N 20°01'19.7"E

30.03.2014

Analiza uji: mikrobiologjike - kryer
pranë Laboratorit Mikrobioloigjik,
FShN, UT

28.10.2014
05.12.2014

Shkurt-Korrik 2016
25.02.2016

40°41'19.4"N 19°58'36.8"E

29.03.2016

Uji: Shkurt-Korrik 2016; Ajri:
Qershor-Gusht 2016

25.04.2016
C

S7

Uznovë

Osum

Berat

25.05.2016
25.06.2016
25.07.2016
25.02.2016
29.03.2016
25.04.2016

C

S8

Ura Goricë

Osum

Berat

25.05.2016
25.06.2016
25.07.2016

C

S9

Ura
Velabisht

Osum

Berat

40°42'10.4"N 19°56'16.4"E

29.03.2016

Uji: Shkurt-Korrik 2016; Ajri:
Qershor-Gusht 2016

25.04.2016
25.05.2016
25.07.2016
25.02.2016
29.03.2016
25.04.2016

S10

Dushnik

Osum

Berat

40°42'11.2"N 19°57'01.4"E
Uji: Shkurt-Korrik 2016; Ajri:
Qershor-Gusht 2016
Analiza uji: mikrobiologjike - kryer
pranë Laboratorit Mikrobioloigjik,
FShN, UT & Analiza ajri: fizikokimike, mikrobiologjike dhe myqe
(Qershor-Gusht), kryer pranë
Drejtorisë së Shëndetit Publik,
Kuçovë

25.02.2016

25.06.2016

C

Analiza uji: mikrobiologjike - kryer
pranë Laboratorit Mikrobioloigjik,
FShN, UT & Analiza ajri: fizikokimike, mikrobiologjike dhe myqe
(Qershor-Gusht), kryer pranë
Drejtorisë së Shëndetit Publik,
Kuçovë

25.05.2016
25.06.2016

Analiza uji: mikrobiologjike - kryer
pranë Laboratorit Mikrobioloigjik,
FShN, UT.
40°43'00.2"N 19°56'03.7"E
Uji: Shkurt-Korrik 2016; Ajri:
Qershor-Gusht 2016
Analiza uji: mikrobiologjike - kryer
pranë Laboratorit Mikrobiologjik,
FShN, UT.

25.07.2016

C

S11

Ura
Vajgurore

Osum

Berat

25.02.2016

40°46'28”N 19°52'29”E

29.03.2016

Analiza uji: mikrobiologjike - kryer
pranë Laboratorit Mikrobioloigjik,
FShN, UT & Analiza ajri: fizikokimike, mikrobiologjike dhe myqe
(Qershor-Gusht), kryer pranë
Drejtorisë së Shëndetit Publik,
Kuçovë .

25.04.2016
25.05.2016
25.06.2016
25.07.2016
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Zona

Kodi i
stacionit

Emri i
stacionit

Lumi

Rrethi

Periudha/
Data

Koordinatat /Shënime

Janar-Nëntor 2014
13.01.2014
11.02.2014
10.03.2014
15.04.2014
D

S12

Ura Kozare

Devoll

Kuçovë

15.05.2014
11.06.2014
10.07.2014
12.09.2014

40°49'42.7"N 19°54'37.4"E
Analiza uji: mikrobiologjike - kryer
pranë Laboratorit Mikrobioloigjik,
FShN, UT & Analiza ajri: fizikokimike, mikrobiologjike dhe myqe
(Qershor-Gusht), kryer pranë
Drejtorisë së Shëndetit Publik,
Kuçovë.

10.10.2014
12.11.2014
13.01.2014
11.02.2014
10.03.2014

D

S13

Pompat

Devoll

Kuçovë

15.04.2014

40°49'19.9"N 19°54'12.1"E

15.05.2014

Analiza uji: mikrobiologjike - kryer
pranë Laboratorit Mikrobioloigjik,
FShN, UT

11.06.2014
10.07.2014
12.09.2014
10.10.2014
12.11.2014
13.01.2014
11.02.2014
10.03.2014

D

S14

Ura Kuçit

Seman

Kuçovë

15.04.2014

40°50'42.7"N 19°48'16.4"E

15.05.2014

Analiza uji: mikrobiologjike - kryer
pranë Laboratorit Mikrobioloigjik,
FShN, UT

11.06.2014
10.07.2014
12.09.2014
10.10.2014
12.11.2014

Për të gjitha mostrat u kontrollua numri i koliformëve fekalë, heterotrofëve dhe disa
parametrave fiziko-kimike. Për analiza janë përdorur metoda standarde të njohura
ndërkombëtarisht, të tillë si tubat e shumëfishtë ose MPN (Most Probable Number) etj.
(Zenelaj & Hila, 2007). Zonat që kanë më shumë interes ekologjik dhe që janë më tepër
nën trysninë e ndikimit të njeriut (Narasimhan et al., 2004) janë konkretisht: Kanionet e
Osumit në Skrapar, pjesa e lumit Osum në qëndrat urbane në Berat dhe Urën Vajgurore, si
dhe pjesë e lumit Devoll në zonën naftëmbajtëse në Kuçovë. Stacionet u përzgjodhën në
bazë të ndikimit të burimit të ndotjes apo ndërhyrjes në terren nga njeriu, kryesisht në
afërsi të zonave të banuara (Speight et al., 2004). Në këtë studim janë përfshirë edhe të
dhëna mbi gjëndjen mikrobiologjike dhe fiziko-kimike të ajrit urban, si një nga
kontribuesit edhe në ndotjen e lumenjve.
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Figura 2.1. Zonat e studimit mikrobiologjik në ujërat sipërfaqësore të Qarkut Berat (lumenjtë
Osum dhe Devoll; 2013-2016).

Për efekt studimi lumenjtë Osum dhe Devoll në gjithë gjatësinë e tyre janë ndarë në katër
zona studimi (Fig. 2.1.). Zona e parë e studimit e quajtur Zona A u përqëndrua në
Kanionet e Osumit përgjatë muajve Gusht-Nëntor 2013. Në bashkëpunim me Laboratorin e
Drejtorisë së Shëndetit Publik, Berat mostrat e marra përgjatë tre stacioneve të studimit në
kanionet e Osumit gjatë periudhës së vjeshtës janë analizuar për ndotjet fiziko-kimike dhe
mikrobiologjike. Zgjedhja e stacionit të mostrave si dhe distanca në mes të stacioneve të
kampionimit (rreth 8 km secili) u bë duke marrë parasysh vështirësitë e ndërhyrjes në
terren. Secila mostër është analizuar çdo dy javë për parametrat fiziko-kimike dhe
mikrobiologjike të tilla si pH, alkaliniteti, jonet e hekurit, NKO, TSS, kloruret, fosfatet,
jonet amonium, nitratet, karbonatet, koliformët fekalë etj. Janë analizuar gjithsej 21 mostra
uji për këtë zonë (Fig. 2.1 & Tab.2.1.). Analizat mikrobiologjike u përqëndruan kryesisht
në vlerësimin e koliformët fekalë.
Zona e dytë e studimit e quajtur Zona B në ujërat e lumit Osum e përqëndruar në tre
stacione (Varisht, Bogovë, Vodicë). Është bërë vlerësimi mikrobiologjik i heterotrofëve
dhe koliformëve fekalë. Analizat janë kryer pranë FSHN, UT dhe janë analizuar mostra uji
gjatë periudhës Pranverë-Vjeshtë të marra me frekuencë një herë në muaj (Tab. 2.1.). Për
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analizimin e mostrave u përdorën metodat standard të tubave të shumëfishtë si dhe HPC
(Heterotrophic Plate Count) për vlerësimin e heterotrofëve (Reasoner, 2002).
Zona e tretë e studimit, Zona C, i përket periudhës Shkurt-Korrik Janë marrë në studim
gjithsej 5 stacione përgjatë zonës urbane të Osumit (Uznovë, Ura e Varur, Ura Velabisht,
Dushnik dhe Ura Vajgurore), gjithsej 30 mostra uji duke bërë vlerësimin e heterotrofëve në
temperaturat 26 dhe 35°C si dhe koliformët fekalë të tyre. Analizat janë kryer pranë FSHN,
Tiranë (Fig. 2.1.).

Figura 2.2. Stacionet e monitorimit mikrobiologjik në ujërat sipërfaqësore të Qarkut Berat
(lumenjtë Osum dhe Devoll; 2013-2016).

Zona e katërt e studimit, Zona D, i përket periudhës Janar-Nëntor dhe mostrat e ujit u
morrën në tre stacione përgjatë lumit Devoll. Dy stacione u zgjodhën në lumin Devoll U
vlerësuan heterotrofët në temperaturat 26 dhe 35°C si dhe koliformët fekalë. Gjithsej në
këtë zonë janë analizuar 36 mostra uji (Tab. 2.1.)
Me një stacion automatik të lëvizshëm është kryer edhe vlerësimi i gjëndjes së ajrit gjatë
periudhave Dhjetor 2014 në qytetin e Kuçovës dhe Mars 2016 në qytetin e Beratit për
parametrat fiziko-kimike të ajrit. Në të njëjtën kohë është bërë edhe vlerësimi i ajrit për
përmbajtjen mikrobiologjike. Stacioni i lëvizshëm është instaluar pranë qëndrave urbane
për të vlerësuar përmbajtjen e ndotësve fiziko-kimike të ajrit si pasojë e aktivitetit të
njeriut; të dhënat janë marrë si krahasuese për të vlerësuar ndikimin që kjo ndotje ushtron
mbi lumenjtë Osum dhe Devoll në Qarkun e Beratit.
Mikroorganizmave ajrorë të studiuar në stacionet pranë lumenjve Osum dhe Devoll janë
bakteret dhe myqet, të cilat mund të kapeshin në pjatat e Petrit. Pas marrjes së mostrave,
pjatat me agar u transportuan menjëherë në laborator për mbjellje. Stacionet janë zgjedhur
në afërsi të qëndrave urbane (Kuçovë, Berat dhe Ura Vajgurore) Stacioni S8 në Berat është
vendosur në afërsi të urës së Goricës pranë shëtitores së qytetit dhe lagjeve muzeale (Zona
C). Stacioni S12 në Kuçovë është vendosur në afërsi të lumit Devoll pranë urës në fshatin
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Kozare (Zona D), ndërsa S11 pranë zonës urbane në Urën Vajgurore (Zona C) (Tab. 2.1;
Fig. 2.1 & 2.2).
Në figurat 2.3 deri 2.8 jepen të ilustruara me foto në terren të gjithë stacionet e monitorimit
të ujërave përgjatë lumit Osum dhe Devoll duke nisur që nga Kanionet e Osumit e deri
duke vazhduar më tej në bashkimin e lumit Osum dhe Devoll në afërsi të urës së Kuçit në
lumin Seman.

Figura 2.3. Stacioni 1 Mulliri i Babait, Osum, Skrapar (Foto: Leshi J., 2014)

Figura 2.4 Stacioni 2 Ura e Blezënckës, Osum, Skrapar (Foto: Leshi J., 2014)

Figura 2.5. S3&4 Ura e Munushtirës dhe Bogovë, Osum, Çorovodë (Foto: Leshi J., 2014 &
https://www.google.al/).
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Figura 2.6. Stacioni 8. Ura e Goricës, Osum, Berat: Vjeshtë-Dimër-Pranverë (Foto: Leshi J., 2016)

Figura 2.7: Stacioni 9&10 tek Ura Velabisht & Fshati Dushnik, Osum, Berat (Foto: Leshi J., 2017)

Figura: 2.8. Stacioni 11,12,14 Ura Vajgurore, lumi Osum (majtas); Ura Kozare/Ura e Kuçit, lumi
Devoll (djathtas) (Foto: Leshi J., 2015-2017: https://www.google.al/).

2.2. Marrja e mostrave, shpeshtia dhe transporti
Ruajtja dhe transporti i mostrave u bë në termobokse të pajisura me pllaka amoniaku në
Laboratorët e Shëndetit Publik, Berat & Kuçovë dhe Laboratorin e Mikrobiologjisë në
Fakutetin e Shkencave të Natyrës, UT.
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Marrja e mostrave të ujit dhe ruajtja e tyre është realizuar në përputhje me Metodat
Standarde të Ekzaminimit të Ujërave (APHA, AWWA, WEF, 2005). Mostrat e ujit për
analiza bakteriologjike u morën nëpërmjet shisheve sterile 250 ml, ku u shënua me etiketë
data, emri i stacionit vendi dhe ora e marrjes së mostrave, temperatura e ujit, emri i
personit që merr mostrën, detaje të motit dhe të kushteve jo të zakonshme të tij (Hysko,
2012). Thellësia e marrjes së mostrave ishte disa cm në varësi të nivelit nga ujërat
sipërfaqësore dhe me një distancë të vogël nga bregu dhe në largësi 500-1000 m nga pika e
shkarkimit të ujërave të ndotur dhe përzierja me ujërat pritëse. Gryka e shishes u drejtua
drejt thellësisë në çastin e marrjes së mostrës. dhe në largësi 50 cm nga bregu (ISO, 2006).
Mostrat u dërguan në Laboratorin e Mikrobiologjisë, FShN, UT, brenda 24 orëve nga çasti
i marrjes së mostrave. Mostrat u transportuan në termobokse që mbajnë temperaturë 4°C
(Bartram & Rees, 2000; APHA et al., 2005; Fuhrimann et al., 2015). Temperatura dhe pH
janё matur drejt pёr drejtё nё terren. Parametrat e tjerë fizioko-kimikë dhe mikrobiologjikë
janë matur në Laboratoret e Drejtorisë së Shëndetit Publik, Berat dhe Kuçovë si dhe
Laboratorit të Mikrobiologjisë; FShN, UT.
Mostrat e ujërave për analizë kimike u grumbulluan duke përdorur shishet plastike, 1.5 l
dhe u ruajtën në 4°C përpara analizës kimike (Fuhrimann et al., 2015). Numri i mostrave të
ujit të marra dhe shpeshtia e tyre lidhen me numrin e popullsisë së zonës që merret në
studim (Schuster et al., 2005). Tabela 2.2. pasqyron llojet e testeve për vlerësimin
mikrobiologjik, rritjen dhe mbjelljen e baktereve, indikatorë të ndotjes ferkale të mostrave
për ujërat sipërfaqësore të marra në studim.
Tabela 2.2. Metodat mikrobiologjike dhe mjedisi ushqyes për mbjelljet (Hysko, 2011).
Lloji i testit

Metoda

Temperatura e mbjelljes

Mjedisi ushqyes

Koliforme fekale

MPN

44.5ºC për 24 orë

EC, Mc Konkey agar.
Test Indoli

Koliforme totale

MPN

37ºCpër 24 orë

Lactose Broth (LB)
Mc Konkey agar

HPC

MPN

28ºC dhe 37ºC për 48

YEA

2.3. Parametrat fiziko-kimikë
Parametrat fiziko kimikë që janë matur gjatë këtij studimi janë:
-

Temperaturë, pH, TSS, Alkaliniteti, Fortësia totale.

-

Përqëndrimi i joneve kryesore: HCO3-, Cl-, SO42-

-

Përqëndrimet e elementëve ushqyes: NO3- , NO2- , NH 4+, PO43-

pH-i: Përcaktimi i pH është realizuar duke përdorur metodën kolorimetrike duke e
përcaktuar me indikator universal në formë të tretësirës apo të letrës së vendosur në
mostrën që po analizohet. Ndryshimi i ngjyrës së letrës sipas manualit tregues përcakton
vlerën përkatëse të pH (Kallemxhievski, 2012).
Alkaliniteti: Është përcaktuar me anë të metodës vëllimetrike, e cila mbështetet në
përcaktimin e karbonateve dhe hidrogjenkarbonateve në prani të njëri-tjetrit (Radojevic &
Bashkin, 2006). Matja e alkalinitetit bazohet në kapjen e pikës ekuivalente duke titulluar
tretësirën e mostrës me një tretësirë standarde acidi përmes indikatorit të përshtatshëm
acido-bazik. Në një elernmajer me vëllim 250 ml hidhen 50 ose 100 ml ujë për analizë dhe
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shtohen 5 pika fenolftaleinë. Në rast se shfaqet ngjyrë rozë tregon për praninë e joneve
karbonat. Titullohet me kujdes me acid kloridrik 0.05 N ose 0.1 N deri në çngjyrosjen e
tretësirës. Në të njëjtën mostër shtohen tre pika tretësirë metiloranzhi dhe titullohet me acid
kloridrik (me të njëjtin normalitet që përdoret në titullimin e parë), deri në ndryshimin e
ngjyrës nga e verdhë në rozë të lehtë (Patil et al., 2012).
Kloruret: Përcaktimi i përmbajtjes së jonit klorur në ujërat është kryer me anë të titullimi
argjendometrik me nitrat argjendi, me anë të titullimit Mohr, në të cilën për përcaktimin e
pikës së fundit të titullimit, përdoret si dëftues kromati i kaliumit. Tretësira e AgNO3
standardizohet duke bërë titullimin e saj me tretësirën e standardit parësor të NaCl 0.0141
M. Në një gotë konike pipetohet 20 ml tretësirë standarde NaCl 0.0141 M dhe rregullohet
pH në intervalin ndërmjet 7 dhe 10. Shtohet 1 ml tretësirë kromat kaliumi si dëftues dhe
titullohet me tretësirën e AgNO3 deri në shfaqjen fillestare të ngjyrës së kuqërremtë të
kromatit të argjendit (Matja et al., 2003)
Jonet nitrate, fosfate, sulfate, si dhe TSS: Jonet nitrate dhe fosfate u përcaktuan me Test
Kits/2.6 dimethylphenol dhe amonit molybdate, përkatësisht; ndërse TSS dhe jone sulfate
janë përcaktuar me metodën e filtrimit dhe metodën gravimetrike (Matja et al., 2003). 2.4.
Parametrat mikrobiologjike dhe fiziko-kimikë
2.4. Parametrat mikrobiologjikë të matur janë:
-

Koliformët fekalë,

-

Streptokokët fekalë,

-

Heterotrofet 26°C dhe 35°C.

Tabela 2.3. Standardi mikrobiologjik (ISO 9308-2 2012) mbi vlerësimin e Escherichia coli dhe
bacterieve koliforme me metoden MPN për cilësinë e ujërave sipërfaqësore
Parametrat
mikrobiologjik

Standardi ISO (9308-2 2012)
Shumë i mirë

I mirë

I keq

Shumë i keq

Koliformë fekalë,
CFU/100ml

250-500

500-1000

1000-2000

mbi 2000

Koliformë totalë,
CFU/100ml

1250

2500

5000

10000

Përcaktimi i Escherichia coli: Përcaktimi i Escherichia coli u bë me metodën e tubave të
shumëfishtë. Terreni i përdorur është Lactose Broth dhe EC. Inkubimi është bërë në
termostat në temperaturë 44.5 për 48 orë (Aspinall et al., 1979). Numri i koliformëve
fekalë, si Escherichia coli, në mostrat e ujërave u përcaktua nga vlerësimi statistikor i
quajtur Most Probable Number (MPN), numri më i mundshëm i koliformëve në 100 ml ujë
(Rompré et al., 2002). Një seri tubash të vendosur në stativa që përmbajnë terren të
lëngshëm me 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 2-fish të përqëndruar, 1 ml ujë u
inokulua në serinë e dytë me nga tre tuba, të cilët përmbajnë laktozë 1-fish të përqëndruar
dhe 0.1 ml ujë u inokulua në tre tubat e tretë të cilët përmbajnë terren laktozë 1-fish të
përqëndruar (Fig 2.9.) Pas inokulimit u realizua vendosja e tubave në termostat për 48 orë
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në temperaturën 44°C (EPA, 1986; Wilrich, 2010). Vlerat kufi të pranueshme për ujërat
sipërfaqësore dhe të ndotur referuar standartit ISO 9308-2 2012 jepen në tabelën 2.3.

Figura 2.9. Gjatë analizës së ujërave sipas MPN në tuba (Leshi J., 2016)

Testi i konfirmimit: Konfirmimi i rasteve pozitive me E. coli, u bë me testin e indolit, që
është një test biokimik, i cili u përdoret për të përcaktuar praninë e baktereve indol
pozitive, të cilat kanë aftësinë për të ndarë indolin nga triptofani. Bakteret indol pozitive
janë: Aeromonas hydrophila, Escherichia coli, Flavobacterium, Klebsiellae oxytoca,
Proteus, Streptococcus faecalis dhe Vibrio. 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. Në tubat ku vërehej prania e flluskave të gazit u hodh indol, ndryshimi i ngjyrës
tregon për praninë e E. coli dhe e kundërta tregon mungesën e këtij mikroorganizmi (Mac
Faddin, 2000; Hysko, 2007).
Përcaktimi i mikroflorës së përgjithshme (HET) në 26 dhe 35°C: Mostrat e ujit, pasi
lihen për një kohë në temperaturën e dhomës ku do të analizohen, tunden (rreth 25 herë)
për të krijuar mundësinë e shpërndarjes së mikroorganizmave në të gjithë masën ujore. Nga
shishja e mostrës merret një sasi uji prej 1 ml dhe me një pipetë sterile hidhet në pjata Petri
sterile me diametër 90 mm duke e shpërndarë ujin në mënyrë të njëtrajtshme. Pastaj në
pjata hidhet një sasi terreni PCA prej 10-15 ml e tretur në temperaturë jo më tepër se 45°C,
duke i përzier me kujdes ato. Pjatat e mbjella lihen rreth 30 minuta në temperaturën e
mjedisit që të mpikset terreni (Fig. 2.10). Pas ngurtësimit të terrenit pjatat e Petrit u
inkubuan të përmbysura në inkubator në 22°C dhe 35°C, përkatësisht për 48 dhe 72 orë. U
lexuan të gjitha kolonitë e rritura në terren dhe u vlerësuan për 1 ml. Për çdo mbjellje u
bënë nga 3 pjata paralele dhe u nxorr numri mesatar (WHO, 2003; Hysko, 2007).
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Figura 2.10. Gjatë punës për përcaktimin e heterotrofëve me metodën HPC (Leshi J., 2016)

2.5. Përcaktimi i ndotjes së ajrit
Për përcaktimn e ndotjes së ajrit, stacionet për mbjelljet baktriale janë zgjedhur në afërsi të
qëndrave urbane (Kuçovë, Berat dhe Ura Vajgurore) Stacioni S8 në Berat është vendosur
në afërsi të urës së Goricës pranë shëtitores së qytetit dhe lagjeve muzeale (Zona C).
Stacioni S12 në Kuçovë është vendosur në afërsi të lumit Devoll pranë urës në fshatin
Kozare (Zona D), ndërsa S11 pranë zonës urbane në Urën Vajgurore (Zona B) (Tab. 2.1;
Fig. 2.1 & 2.2). Në figurën 3.14 tregohen stacionet për monitorimin e parametrave fizikokimik të ajrit për qytetin e Beratit, kurse stacionet e ajrit për qytetin e Kuçovës dhe Urës
Vajgurore janë vendosur në qendrat e këtyre dy qyteteve. Periudha kampionimi u vendos
në midis 10.00-12.00 në mesditë nga muaji Qershor deri në Gusht të vitit 2016 dhe çdo
mostër është bërë në ditët me diell, me kushte të ngjashme klimatike për të ulur pasigurinë
në matjet nga ndryshimet e motit. Mostrat janë marrë dy herë në muaj dhe janë analizuar
për myqet dhe bakteret. Temperatura dhe lagështia janë matur në çast gjatë periudhës së
kampionimit të kohës. Po gjatë kësaj periudhe, është përdorur një stacion i lëvizshëm për
matjen e parametrave fiziko kimikë të ajrit.
Për vlerësimin mikrobiologjik të ajrit u përdor metoda e sedimentimit. Kjo metodë
mbështetet në dukurinë e “reshjes” mikrobike, d.m.th në rënien e vazhdueshme të
mikroorganizmave të ajrit në pjatë. Kjo metodë jep rezultate për sasinë e
mikroorganizmave në ajër. Metoda e sedimentimit është e thjeshtë dhe e përshtatshme për
punë praktike.U përdor terreni PCA, për vlerësimin e mikroflorës së përgjithshme dhe
Çapek (Czapek) për myket (Hysko, 2007). Terrenet përgatiten paraprakisht si më poshtë:
-

Terreni PCA: Pepton kazeine, pankreatik 5.0 g/Ekstrakt majaje 2.5 g/Glukozë 1.0 g
Agar 9.0 g/Ujë i distiluar 1000 ml pH final 7.0± 0.2/Treten përbërësit dhe sterilizohet
në 121°C për 15 minuta.

-

Terreni Çapek: (Për ngarkesën mykore) Ujë i distiluar 1000 ml/K2HPO4 1 g/NaNO3
30 g/KCl 5 g/MgSO4.7 H2O 5 g/FeSO4.7 H2O 0.1 g/Ekstrakt majaje 5 g Saharozë 30
g/Agar-Agar 30 g.

Shkrihet terreni, ndahet në shishe nga 250 ml, rregullohet pH 5.6-5.9 (NaOH 3 ml).
Sterilizohet në 1 atm për 15 minuta. Për çdo 250 ml Terren Çapek, 20 mg Streptomicinë.
Tundet mirë e shpërndahet në pjata petri (Tretja ose në banjomari, ose në autoklavë me
avuj të lirë). Antibiotiku Streptomicine: 1 fl. Gr + 100 ml H2O (Hysko, 2007). Më pas
bëhet numërimi 24 orëve, pas 48 orëve dhe pas 7 ditësh për myqet. Kolonitë me pjatat me
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terren PCA, numërohen pas 24 orëve, 48 orëve, ndërsa ato me Çapek mbas 7 ditësh sepse
myket zhvillohen më me ngadalë (Anonymous, 2004). Numërimi i kolonive bëhet duke
kthyer pjatën me fund nga sipër dhe duke e vendosur atë në një sfond të errët (flakë letre të
errët). Kolonitë duken në formë pikash me madhësi dhe forma të ndryshme. Për të
mënjanuar numërimin dy herë të të njëjtave koloni secila koloni e numëruar shënohet me
bojë në pjesën e poshtme të fundit të pjatës. Kolonitë që numërohen konsiderohen si
pasardhëse të qelizave të mikroorganizmave prandaj, sipas numrit të kolonive të rritura,
mund të përcaktohet sasia e mikroorganizmave që ndodhen në ajër në kohën e mbjelljes
(kultivimit). Cilësia e ajrit mund të përcaktohet në bazë të numrit të kolonive që rriten në
pjatë (Fg. 2.11). Në këtë mënyrë, në qoftë se numri mesatar i kolonive të rritura në dy pjata
me rreze 4.5-5 cm dhe me terren agar e buljon mishi të peptonizuar, të lëna në kontakt me
ajrin për 20 minuta, arrin deri në 200 atëherë ajri konsiderohet i pastër, ndërsa në qoftë se,
është mbi 200, ai konsiderohet i ndotur (Hysko, 2007; Frashëri, 1982).

Figura 2.11. Stacioni i lëvizshëm i ajrit në Berat (majtas) dhe metoda e sedimentimit (djathtas)
(Leshi J., 2016)

Metoda e sedimentimit është e thjeshtë dhe e lehtë (Sorooshian et al. 2013: Mouli et al.,
2005). Kolonitë, të cilat paraqiten të vogla ose në madhësi të ndryshme, të buta, të
ndritshme, të errëta dhe pa pigment u konsideruan si baktere. Karakteret morfologjike të
kolonive të myqeve janë studiuar mbështetur në karakterin e kolonisë, ngjyrën dhe formën
(Kumar et al. 2014).
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KREU III: REZULTATE DHE DISKUTIME
Ky kapitull përmban rezultatet dhe interpretimet e të gjitha mostrave të marra në lumenjtë
Osum dhe Devoll deri në pikën e bashkimit të tyre, që formohet lumi Seman. Vlerat e
matura nga të gjitha mostrat e analizuara (mikrobiologjike edhe fiziko-kimike) janë
paraqitur në tabela dhe grafikë, si dhe janë përpunuar nga ana statistikore. Rezultatet janë
krahasuar në vlerë mesatare me Standardet ISO për cilësinë e ujërave të rrjedhshëm dhe
sipërfaqësore, si dhe të dhëna fiziko-kimike të ujërave të lumenjve. Rezultatet e analizave
janë ruajtur, përpunuar, interpretuar në bazë të testimeve për treguesit mikrobiologjik, si
heterotrofët, koliformët fekalë dhe parametrat fiziko-kimikë. Lumi Osum për herë të parë
është studiuar në gjithë gjatësinë e tij, në shtrirje kohore. Zonë e rëndësishme e studimit
është në pjesën urbane në qytetin e Beratit për të treguar vlerat e ndotjes që lidhet me
urbanizimin dhe aktivitetin e lartë antropogjen duke vazhduar deri në qytetin Ura
Vajgurore. Gjithashtu e rëndësishme është zona e studimit në lumin Devoll deri në
bashkimin me Osumin në lumin Seman.
3.1. Ndotja e lumenjve nga mbetjet e ngurta dhe të lëngëta në zonat urbane në
Qarkun Berat
Gjatë punës në terren dhe mbledhjes së mostrave për vlerësimin e ndotjes në zonat urbane,
lumi Osum, në periudha të lagështa të vitit, ka paraqitur aktivitet të lartë vërshimi. Për
shkak të prurjeve të mëdha, ka përshkuar zonat urbane duke përzierë ujërat e lumit me
ujërat e zeza. Lumi Osum kalon përmes zonave urbane edhe pranë fushës së depozitimit të
mbetjeve urbane duke grumbulluar mbetje në brigjet anësore të tij (Fig. 3.1). Janë vrojtuar
të gjithë kolektorët kryesorë të ujërave të ndotura urbane dhe pikat e shkarkimeve të tyre
përgjatë rrjedhës në zonën urbane të lumit Osum. Janë përcaktuar edhe ndikimet e
mundshme nga burimet dytësore ndotëse në rezultatet e pastërtisë së mostrave të ujit që
janë marrë në studim. Hartëzimi i burimeve të ndotjes është thelbësore për mirë
administrimin e burimeve financiare në funksion të rehabilitimit të lumenjve. Përgjatë
brigjeve të lumit Osum gjenden rreth 5 kolektorë kryesorë të shkarkimeve të ujërave të
ndotur. Pikat ku kolektorët e ujërave të përdorura derdhen në Osum janë paraqitur në fig.
3.2 deri 3.4.

Figura 3.1. Pamje nga vendshkarkimet urbane të qytetit të Beratit në Osum, majtas, në Goricë, dhe
djathtas në Mangalem (Foto: Leshi J., 2017).
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Figura 3.2. Pamje nga vendshkarkimet urbane të qytetit të Beratit në Osum, majtas, në Goricë, dhe
djathtas në Mangalem (Foto: Leshi J., 2017).

Figura 3.3. Shkarkimet urbane në Osum përgjatë shëtitores së qytetit të Beratit (Foto: Leshi J.,
2017)

Figura 3.4. Shkarkimet urbane në Osum përgjatë shëtitores së qytetit të Beratit (Foto: Leshi J.,
2017)
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Veç tyre ka edhe shkarkime dytësore që shtohen përgjatë rrjedhës së lumit, kryesisht gjatë
periudhës së lagësht të vitit. Përgjatë shëtitores së lumit Osum shkarkimet e. ujërave të
zeza janë më të dukshme së bashku me mbetjet urbane.
3.2. Të dhëna mbi parametrat fiziko-kimikë në lumin Osum dhe Devoll
Janë paraqitur të dhënat fiziko kimike të lumenjve Osum dhe Devoll sipas zonave të
studimit. Në tabelën 3.1 jepet një pasqyrë përmbledhëse me të dhënat fiziko-kimike, të
matura në ujërat e stacioneve lumore të Qarkut Berat (Zona A – Kanionet e Osumit; Zona
D – Devolli pranë Kuçovës) (S1 – S3, Gusht, Shtator, Tetor, Nëntor, 2013; dhe S13, JanarShtator, 2015. Qëllimi ka qënë që të vihen re ndikimet e ndryshme nga burimet e
përqëndruara apo të papërqëndruara të ndotjes, në secilin prej tre stacioneve.
Kanionet e lumin Osum, (Zona A)
Temperatura ushtron ndikim shumë të madh në aktivitetin biologjik si dhe proceset e
rritjes së organizmave në ujërat sipërfaqësore. Sa më e lartë të jetë temperatura aq më i
madh është aktiviteti biologjik duke ndikuar në proceset kimike që zhvillohen në ujë, pasi
shpejtësia e reaksioneve kimike rritet me rritjen e temperaturës (Shand et al., 2007).
Vihet re nga tabela 3.1 se stacioni S3, Ura e Munushtirit, paraqet vlera më të larta të
temperaturës, krahasuar me dy stacionet e tjera, që ndodhen më larg qëndrave urbane, si
edhe për shkak të relievit; ujërat duke zbritur në terren fushor ngrohen më tepër. Ndikimi i
njeriut mbi ujërat e stacioneve S1 & S2 është më i vogël.
Vlerat e pH-it në ujërat e kanioneve të Osumit variojnë mes 7.4 dhe 7.95. Mostrat gjatë
stinës së vjeshtës (Shtator-Tetor) me rreshje në stacionet S2 dhe S3 tregojnë pH më të lartë.
Mbështetur në vlerat kufi të pH, ujërat e Kanioneve të Osumit paraqiten lehtësisht bazike
sidomos afër zonave të banuara. Stacioni S1 ka pH më të ulët se dy stacionet e tjera për
shkak se ndikimi urban dhe shkarkimet ujore janë më të ulëta se në dy stacionet (Tab. 3.1).
Vlerat e pH-it ndikojnë edhe në nivelet e parametrave të tjerë në ujërat, si p.sh. alkaliniteti,
fortësia etj. (WHO, 2003). Vlerat e alkalinitetit të përgjithshëm të matura në tre stacionet e
lumit Osum pranë kanioneve ndryshojnë nga 48-63 mg/l; kjo dhe vlerat e pH tregojnë se
alkaliniteti është kryesisht në formën e HCO3, siç përmendet edhe nga Adams et al., 2001.
Stacioni S3 tregon nivelet më të ulëta në krahasim me dy stacionet e tjera me vlerë 48 mg/l
në muajin Nëntor. Ujërat në kanionet e Osumit përmbajnë nivel të ulët të bikarbonateve si
tregohet edhe në tabelën 3.1.
Fortësia e ujit përkufizohet me shumën e përqëndrimeve të Ca dhe Mg e shprehur si
CaCO3 në mg/l. (OBSH, 2009).
Në vendin tonë në përgjithësi ujërat kalojnë nëpër shkëmbinj me prejardhje gëlqerore apo
gëlqerore-dolomitike të pasur me jonet kalcium dhe sulfate dhe më pak në formacione
vullkanik-serpentinite, të pasur me jonet magnez dhe hidrogjen karbonate (Shehu &
Shabani 2013). Jonet CO32- / HCO3- provojnë natyrën karbonate tё këtyre ujёrave, qё
lidhet me natyrën gjeologjike tё shtresave tokësore ku ato kalojnë. Pёrqëndrimi i joneve
hidrogjen karbonat HCO3- lidhet kryesisht me praninë e kripërave të kalçiumit dhe
magnezit (El Maghrabi, 2014). Në tabelën 3.1 jepen një pasqyrë përmbledhëse me të
dhënat fiziko-kimike, ushqyesit të matura në ujërat e stacioneve lumore të Qarkut Berat
(Zona A – Kanionet e Osumit; Zona D – Devolli pranë Kuçovës; Fig. 2.1 & 2.2) (S1 – S3,
Gusht, Shtator, Tetor, Nëntor, 2013; dhe S13, Janar-Shtator, 2015) (Tab. 2.1)
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Tabela 3.1. Pasqyrë përmbledhëse me të dhënat fiziko-kimike, ushqyesit (N, P) të matura në ujërat e stacioneve lumore të Qarkut Berat (Zona A –
Kanionet e Osumit; Zona D – Devolli pranë Kuçovës; Fig. 2.1 & 2.2) (S1 – S3, Gusht, Shtator, Tetor, Nëntor, 2013; dhe S13, Janar-Shtator, 2015).
Zona

A

A

A

D

Kodi i
stacionit

S1

S2

S3

S13

Data

T °C pH

CaCO3
mg/l

NH4+
mg/l

NO3¯
mg/l

CO3mg/l

HCO3mg/l

Cl ,
mg/l

COD,
mg/l

SO42,
mg/l

ºD

TSS,
mg/l

P µg/l

18.08.2013
09.09.2013
23.09.2013
30.09.2013

22
19
18.5
18

8
8
8
7

63
57
59
61

0.01
0.02
0.04
0.06

0.5
0.4
0.8
0.6

10
37
32
35

35
39
41
40

20.8
15
14.8
14.6

4
2.6
2.2
2.4

10.3
11.3
11.4
11.2

17
13
14
15

0.2
0.45
0.46
0.44

gj
gj
gj

07.10.2013

15

8

57

0.01

0.1

31

79

15.11

8

14.8

21

0.38

gj

17.10.2013
11.11.2013
18.08.2013

13
10
24

8
7
8

58
60
59

0.01
0.1
0.05

0.3
0.1
0.2

29
25
45

81
40
20

15.12
20.2
21.71

7.9
29
8

14.8
12.1
16.1

19
20
13

0.38
8.1
0.1

gj
gj
gj

09.09.2013

19

8

58

0.03

0.6

29

40

14.3

2.5

12.5

14

0.49

gj

23.09.2013

19

8

59

0.04

0.5

31

38

14.1

2.4

12.6

16

0.48

gj

30.09.2013

18.5

7

60

0.05

0.7

30

42

14.2

2.3

12.4

12

0.5

gj

07.10.2013

13.5

8

59

0.01

0.1

22

49

16.12

14

6.3

17

0.82

gj

17.10.2013

13.7

8

62

0.02

0.1

18

51

16.13

18

6.2

19

0.81

gj

11.11.2013

9.8

7

61

0.1

0.1

35

25

17.3

32

16.3

18

8.7

gj

18.08.2013

25

8

58

0.03

0.5

15

40

23.25

16

4.5

13

0.6

gj

09.09.2013

21

8

56

0.01

0.1

21

27

15.16

3.2

11.7

13

0.37

gj

23.09.2013

20

8

58

0.01

0.2

19

25

15.15

3.1

11.6

15

0.38

gj

Munushtirë 30.09.2013

19.5

7

57

0.02

0.1

20

22

15.16

3.2

11.5

14

0.36

gj

07.10.2013

14.8

8

64

0.1

0.1

15

71

21.17

9.6

14.2

11

0.88

gj

17.10.2013

12.7

7

60

0.1

0.1

14

69

21.17

9.5

14.2

17

0.87

gj

11.11.2013
18.01.2015
16.02.2015
13.03.2015
15.04.2015
18.05.2015

10.5
5.2
6.3
9.5
10.2
12

7
7
7
7
7
7

48
-

0.1
0.3
0.25
0.41
0.38
0.29

0.1
0.01
0.1
0.18
0.15
0.13

25
-

30
-

24.18
-

20
-

16.1
32
35
31
35
30

14
-

10.4
-

gj

16.06.2015
13.07.2015

14
23

7
7

-

0.27
0.2

0.17
0.15

-

-

-

-

31
32

-

-

10.09.2015

19

7

-

0.41

0.18

-

-

-

-

31

-

-

Emri i
stacionit

Mulliri i
Babait

Ura
Blezënçkë

Devolli
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Nga tabelën 3.1 vihet re se ujërat përgjatë rrjedhës në Kanionet e Osumit sillen lehtësisht
si ujëra të fortë. Në stacionin S3 vihet re një nivel i ulët i fortësisë përgjatë muajit Tetor
në vlerë 11°D (1°D=10 mg/l). Gjatë muajit Tetor arritën vlerat të larta të
hidrogjenkarbonateve në të tre stacionet krahasuar me muajt e tjerë. Niveli i karbonateve
në S1 & S2 paraqitet i lartë gjatë muajve Shtator dhe Tetor si muaj më të lagësht. Një
nivel i dukshëm më i lartë i karbonateve në S1 dhe S2 gjatë muajit Tetor është mbështetur
edhe nga niveli më i lartë i fortësisë në S3.
Vlerat e klorureve janë të shpërndara në mënyrë të ndryshueshme gjatë gjithë muajve të
monitorimit si dhe për çdo stacion. Gjatë muajit Tetor vlerat e klorureve janë 21.7 mg/l
në stacionin S3. Vlerat e klorureve pranë ujërave sipërfaqësore në Kanionet e Osumit
janë tregues për ndotjen nga derdhjet e ujërave të zeza që shkarkohen në këtë rrjedhë të
lumit Osum.Vlerat e larta mund të ndikojnë në organizmat e ujërave të ëmbla dhe bimët
duke ndryshuar normat e riprodhimit, duke rritur vdekshmërinë e specieve, dhe duke
ndryshuar karakteristikat e tërë ekosistemit lokal (MPCA, 2016). Përmbajtjet e larta të
jonit klorur përshpejtojnë gjithashtu korrozionin e metaleve, në veçanti për ujërat
lehtësisht alkaline, duke filluar që nga nivelet 50 mg/l (Schlesinger, 2004).
Kërkesa kimike për oksigjen (COD) tregon përmbajtjen e lëndëve organike në ujë, të cilat
mund të oksidohen nga një agjent oksidues i fortë, siç është bikromati i kaliumit. Ky
parametër përdoret gjerësisht për të matur përmbajtjen e lëndëve organike në mbeturinat
ujore urbane dhe industriale (Haberl et al., 2003). Sipas tabelës 3.1. të tre stacionet pranë
kanioneve të lumit Osum tregojnë vlera të larta kryesisht gjatë muajit Nëntor në S2 me 32
mg/l. Për shkak të prurjeve dhe rreshjeve në sasi të madhe vlerat e lëndëve organike dhe
shkarkimet urbane tregojnë për shtim të tyre. Muaji Tetor dhe Nëntor paraqet sasi të lartë
të COD në të tre stacionet krahasuar me muajin Gusht dhe Shtator. Vlera më e lartë e
COD paraqitet në stacionin S2 me vlerë 32 mg/l ndërsa vlera më e ulët jepet në S1 me 4
mg/l (Tab. 3.1).
Burimet e sulfateve në mostrat e ujërave në zonën e studimit mund të lidhen me praninë
e lëndëve organike nga toka/uji, sulfatet e tretshme të pranishme në plehëra të ndryshme,
dhe ndikime të tjera njerëzore (Srinivasamoorthy et al. 2008). Përqëndrimet e sulfateve
në mostrat e ujërave të zonës së studimit shkojnë nga 4.5 dhe 16.3 mg/l. Sipas tabelës 3.1
vihet re se vlerat më të larta të sulfateve janë më të pranishme në stacionet S2 dhe S3
krahasuar midis stacioneve me njëri tjetrin për çdo muaj. Vihet re se muajt më të lagësht
(Shtator-Tetor) kanë vlera më të larta të sulfateve duke pasur parasysh se këto kripra
gjenden më tepër në sasi të lartë ku aktiviteti njerëzor dhe shkarkimet urbane janë më të
larta (S2 & S3). Në kanionet e Osumit nuk janë vërejtur sasi të konsiderueshme të
fosfateve. Sasitë e gjetura ishin të papërfillshme.
Sasia e nitriteve në mostrat e analizuara ishin të vogla përgjatë gjithë periudhës së
kampionimit. Të tre stacionet në Kanionet e Osumit gjatë periudhës së monitorimit
rezultuan në vlera shumë të vogla të nitriteve.
Sasia e nitrateve mund të kenë burim në ndotjet nga ujërat e zeza dhe mbeturinat
blegtorale (UNECE,1995). Jonet nitrate janë paraqitur në sasi më të lartë prej 0.6 mg/l
gjatë muajit Shtator dhe nuk ka përqëndrim të konsiderueshëm të tyre gjatë muajve
Tetor-Nëntor. Midis stacioneve vlerat e nitrateve janë të luhatshme sipas tabelës 3.1.
Vlerat e larta të nitrateve pranë S1 shpjegohen me aktivitetin njerëzor stinor (prania e një
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tregu lokal kafshësh) përreth zonës ndikon në vlerat dhe sasitë e ndotësve në lumin Osum
pranë kanioneve në periudha të caktuara kohe. Burim kryesor i ndotjeve nga amoniumi
janë shkarkimet e ujërave të zeza dhe mbeturinave të lëngëta të kafshëve. Është e
nevojshme të vihet në dukje se nivelet më të lartë të amoniumit shoqërohen me nivele
shumë të ulëta të nitrateve dhe nitriteve (CEEP, 2007). Sipas tabelës 3.1 vlerat më të larta
të joneve amonium vihen re gjatë muajit Nëntor me rreth 0.1 mg/l vlerat e nitrateve në
muajin Nëntor janë më të ultat krahasuar me muajt e tjerë të matur. Ujërat e analizuar në
kanionet e Osumit ishin pa përmbajtje fosfatesh dhe hekur gjë që tregon se në këtë zonë
nuk ka ndotje industriale
Parametrat fiziko-kimikë të matur në rrjedhën më të sipërme të lumit Osum tregojnë se
aktiviteti njerëzorë në këtë zonë është i kufizuar, nuk ka shkarkime industriale si dhe
burimi i ndotjes është stinorë nga disa aktivitete sportive apo nga aktivitete tregtie
ambulante të gjësë së gjallë. Së fundmi, i është kushtuar rëndësi e veçantë kësaj zone
duke i dhënë vëmendjen e duhur dhe duke mënjanuar aktivitetet me pasojë ndotjen e
zonës turistike.
Lumi Devoll (Zona D):
Gjatë vitit 2015 në bashkëpunim me Drejtorinë e Shëndetit Publik, është realizuar analiza
e disa mostrave në stacionin S13 për parametrat fiziko-kimike (amoniaku, nitratet dhe
sulfatet) në lumin Devoll për tetë muaj; (Tab. 2.1.; Fig. 2.1 & 2.2). Të dhënat e analizuara
janë paraqitur në tabelën 3.1.
Amoniaku në stacionin S13 paraqet vlerën më të lartë gjatë muajit Mars & Shtator, 0.41
mg/l, dhe Prill, 0.38 mg/l, ndërsa vlerat e nitrateve kanë vlerën më të lartë, 0.18 mg/l në
muajin Mars. Vlerat e pH tregojnë për ujëra lehtësisht bazik në lumin Devoll në stacionin
S13. Praninë e amoniakut në vlera kufi midis 0.2-0.4 mg/l në mostrat e ujit tregojnë për
praninë e hershme të ndotësve të ujit në burimet e lumit. Sulfatet kanë vlera të larta gjatë
muajve Shkurt dhe Prill në vlerë 35 mg/l.
Krahasuar me parametrat fiziko-kimikë të rrjedhës së sipërme të lumit Osum, lumi
Devoll në rrjedhën e poshtme të tij ka vlera më të larta të (amoniakut, nitrateve dhe
sulfateve sipas Tab. 3.1). Lumi Devoll në rrjedhën e poshtme të tij përshkon një zonë
fushore me aktivitet të lartë në agrikulturë dhe industrial në nxjerrjen e naftës.
3.3. Vlerësimi mikobiologjik i cilësisë së ujit të lumenjve
Për përcaktimin dhe vlerësimin e cilësisë së ujërave të lumit Osum dhe Devoll është
llogaritur niveli i FC dhe i HET. Të dhënat e marra janë krahasuar me vlerat e FC sipas
standardeve të Bashkimit Europian dhe ISO (ISO 9308-2 2012), për përcaktimin e
cilësisë së ujërave.
Paraqiten të ndara për çdo zonë si HET edhe FC, duke i krahasuar edhe me njëra tjetrën
jo vetëm për përcaktimin e cilësisë së ujit por edhe për të parë shkallën e ndotjes
mikrobike që zonat e ndryshme urbane i kanë shkaktuar lumenjve.

42

Leshi J. (2017): Ndikimi i zhvillimit urban në ndotjen dhe kushtet fiziko-kimike të ujërave të lumenjve Osum dhe Devoll
në Qarkun e Beratit. Doktoratë, FShN, UT

Tabela 3.2. Pasqyrë përmbledhëse me të dhënat mikrobiologjike, në ujërat e stacioneve lumore.
Zona

A

Kodi i
stacionit

S1

Emri i
stacionit

Data

Koliformët
fekalë,
CFU/100ml

Mulliri i
Babait

18.08.2013
09.09.2013
23.09.2013
30.09.2013
07.10.2013
17.10.2013
11.11.2013

1600
2400
2100
540
760
380
340

Mesatare S1

A

S2

Ura
Blezënskë

18.08.2013
09.09.2013
23.09.2013
30.09.2013
07.10.2013
17.10.2013
11.11.2013

Mesatare S2

A

S3

Munushtir

18.08.2013
09.09.2013
23.09.2013
30.09.2013
07.10.2013
17.10.2013
11.11.2013

Mesatare S3

Mesatare ZA

B

S4

Varisht

30.03.2014
30.07.2014
28.10.2014
05.12.2014

Mesatare S4

B

S5

Bogovë

30.03.2014
30.07.2014
28.10.2014
05.12.2014

Mesatare S5

B

S6

Vodicë

30.03.2014
30.03.2014
28.10.2014
05.12.2014

Heterotrofët Heterotrofët Streptococcus
35°C,
26°C,
fecalis,
CFU/ml
CFU/ml
CFU/100 ml
-

-

1160
1600
1400
750
590
1000
830
540

839
-

-

959
918
2600
1400
1000
1800
1400
918

918
1100
918
830
940
830
340
540
480
750
420
480
210
340

460
-

-

540
690
480
440
302
130
220

1434

400

1184

566

110
115
150
120

1530
1803
1798
1430

1612
1868
1800
1530

-

124

1640

1703

200
210
240
210

1620
1970
1823
1478

1721
2120
1823
1481

-

215

1723

1786

-

380
400
540
420

1823
2431
2230
1520

1911
2760
2140
1731

-
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Zona

C

Kodi i
stacionit

S7

Emri i
stacionit

Data

S8

435

2001

2136

-

Mesatare ZB

258

1788

1875

-

460
580
760
800
980
1100

1050
1051
5841
9751
1076
1053

8710
1751
8561
8410
8465
9830

-

780

3304

7621

-

540
920
980
680
770
920

2200
2700
1355
1870
9346
1341

5900
5700
1885
7550
1384
1279

-

802

3135

3950

-

640
2100
1800
3200
3400
4200

1500
1135
2270
3680
1322
1153

9050
1715
2590
3500
1751
1532

-

2557

1843

3356

-

480
960
1100
1300
2400
2400

1200
1020
2541
1011
1036
1147

1510
1312
5571
1865
1304
1310

-

1440

1326

2145

460
1300
1100
1300
2400
4800

1970
2372
2317
1413
5416
5435

2790
2543
3865
2028
8976
9975

-

1893

3154

5030

-

1494

2552

4420

-

940
1320

3,400
5600

4,230
6750

-

Uznovë

25.02.2016
29.03.2016
25.04.2016
25.05.2016
25.06.2016
25.07.2016

Ura Goricë

25.02.2016
29.03.2016
25.04.2016
25.05.2016
25.06.2016
25.07.2016

Mesatare S8

C

S9

Ura
Velabisht

25.02.2016
29.03.2016
25.04.2016
25.05.2016
25.06.2016
25.07.2016

Mesatare S9

C

S10

Dushnik

25.02.2016
29.03.2016
25.04.2016
25.05.2016
25.06.2016
25.07.2016

Mesatare S10

C

S11

Ura
Vajgurore

25.02.2016
29.03.2016
25.04.2016
25.05.2016
25.06.2016
25.07.2016

Mesatare S11

Mesatare ZC
D

S12

Heterotrofët Heterotrofët Streptococcus
35°C,
26°C,
fecalis,
CFU/ml
CFU/ml
CFU/100 ml

Mesatare S6

Mesatare S7

C

Koliformët
fekalë,
CFU/100ml

Ura Kozare

13.01.2014
11.02.2014
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Zona

Data

Koliformët
fekalë,
CFU/100ml

10.03.2014
15.04.2014
15.05.2014
11.06.2014
10.07.2014
12.09.2014
10.10.2014
12.11.2014

2000
2100
1800
2800
2000
980
960
800

3900
4860
5700
4800
5260
5400
2580
3800

4360
4980
5970
4980
5500
5790
3280
3950

-

1570

4530

4979

-

570
760
800
420
580
1200
960
480
420
640

2330
4870
2000
4202
4250
4600
3490
3300
1400
2800

3250
5042
3280
4679
4860
4860
3580
3560
2120
2900

-

683

3324

3813

-

3800
2800
2000
1800
2100
3600
2400
3200
3400
4200

4800
6200
6300
5100
6320
5400
5900
5490
4380
4230

4900
7100
6900
6100
6680
5900
6300
5870
4890
5130

-

2930

5412

5977

-

Mesatare ZD

1728

4422

4923

-

Mesatare e Qarkut Berat

1213

2854

3863

Kodi i
stacionit

Emri i
stacionit

Mesatare S12

D

S13

Pompat

13.01.2014
11.02.2014
10.03.2014
15.04.2014
15.05.2014
11.06.2014
10.07.2014
12.09.2014
10.10.2014
12.11.2014

Mesatare S13

D

S14

Ura e Kuçit,
Seman

13.01.2014
11.02.2014
10.03.2014
15.04.2014
15.05.2014
11.06.2014
10.07.2014
12.09.2014
10.10.2014
12.11.2014

Mesatare S14

Heterotrofët Heterotrofët Streptococcus
35°C,
26°C,
fecalis,
CFU/ml
CFU/ml
CFU/100 ml

3.3.1. Parametrat mikrobiologjik në kanionet e Osumit (Zona A)
Mulliri i Babait, S1, Mulliri i Babait, krahasuar me dy stacionet e tjera të kanioneve ka
nivel më të lartë të ndotjes bakteriale siç shihet nga tabela 3.2; vlerat e koliformëve fekale
rezultojnë më të larta gjatë muajve Gusht-Shtator ku temperaturat janë më të favorshme
për rritjen e mikroorganizmave. Më pak të pranishëm koliformët fekale janë gjatë muajve
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Tetor-Nëntor. Referuar stacioneve të monitorimit midis tyre duket se stacioni S3 ka vlera
në 1600 CFU/100 ml gjatë këtyre muajve.
Grafiku në figurën 3.5. paraqet vlerat mesatare të koliformëve fekalë dhe streptokokëve
fekalë në tre stacionet e kanioneve të Osumit. Klasifikimi i gjëndjes së ujërave për secilin
stacion është përcaktuar dhe krahasuar me normat e standardit ISO 7899-1 ‘’Përcaktimi
dhe numërimi i enertokokëve intestinalë në ujëra sipërfaqësore’’.
Gjatë muajve Tetor-Nëntor gjëndja e ujërave sipërfaqësore në Kanionet e lumit Osum
paraqitet e mirë pasi aktiviteti urban si dhe aktivitetet turistike mungojnë.

Figura 3.5. Klasifikimi i ndotjes mikrobike mesatare në kanionet Osum, krahasuar me ISO 78991, Zona A (S1 – S3, Gusht, Shtator, Tetor, Nëntor, 2013; Tab. 3.2).

Stacioni S1 dhe S2 mbështetur në të dhënat e fig. 3.5 tregon për cilësinë e keqe të ujërave
sipas standardit të dhënë për ujërat sipërfaqësore gjatë muajve Gusht-Shtator. Cilësia e
ujërave referuar vlerave të SF përmirësohet dukshëm gjatë muajit Nëntor ku sipas
standardit të krahasuar vlerësohet me cilësinë ‘’shumë i mirë’’në S1. Gjatë këtij muajit
nuk ka aktivitet njerëzorë në afërsi të zonës së marrjes së mostrave.
Pranë stacionit të marrjes së mostrave ndodhen disa burime jopikësore ndotjeje nga
aktivitete tregtare lokale pranë lumit. Burime të tjera mund të përfshijnë ndikimet nga
kafshë të egra ose shtëpi private në zonën përreth kanioneve.
Streptococcus fecalis paraqitet në vlerë më të lartë, 1100 CFU/100ml në S1 krahasuar me
750 CF/100ml në S2 dhe 690 CF/100ml në S3 (tabela 3.2 dhe Fig. 3.6). Ecuria e nivelit të
S. fecalis gjatë periudhës së analizimit tregon se S3 dhe S1 kanë vlera të larta gjatë
muajve Shtator-Tetor-Nëntor. Kjo përkon me periudhën kur sasia e prurjeve është më e
lartë dhe ndikimi urban është më i dukshëm.
Stacioni S1 shënon gjatë muajit Gusht dhe Shtator & Tetor vlerat e FC përkatësisht 1600
dhe 1680 cfu/100 ml. Stacioni S3 gjatë muajit Shtator paraqet vlerat maksimale të FC
deri në 1660 cfu/100ml. Pritej që S1 të kishte vlera të ulta të FC duke qënë pjesë e
rrjedhës së sipërme të lumit Osum ku aktiviteti urban është pothuajse i munguar. Prania e
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lartë e FC lidhet me aktivitetin e lartë rekreativ të zonës gjatë muajve të ngrohtë si dhe
nga aktiviteti i tregtisë ambulante të zonës.

Figura 3.6. Pasqyrimi ndotjes mikrobike S. fecalis në kanionet e Osumit, Zona A (S1 – S3,
Gusht, Shtator, Tetor, Nëntor, 2013; Tab. 3.2).

3.3.2. Ndotja mikrobike në ujërat e lumit Osum, (Zona B)
Sipas grafikut në figurën 3.7 stacioni S6 në Vodicë paraqet vlerën më të lartë të FC me
540 CFU/100 ml gjatë stinës së vjeshës krahasuar me dy stacionet e tjera në Varisht &
Bogovë. Sipas stinëve periudha Mars-Korrik paraqitet me vlera më të larta të FC referuar
edhe kohës së marrjes së mostrave (Tab. 3.2). Stacioni S4, në pranverë paraqet vlerën më
të ulët të FC me 110 CFU/100 ml duke shënuar edhe stacionin më të pastër për sa i përket
ngarkesës mikrobike të FC.

Figura 3.7. Shpërndaja e koliformëve fekalë, në zonën B (Osum) (S4 – S6; Mars, Korrik, Tetor,
Dhjetor, 2014; Tab. 3.2)
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Ujërat e lumit Osum pasi zhvendosen nga qyteti i Çorovodës, kanë mundësi të
vetëpastrohen pasi niveli i shkarkimeve të ndotësve si pasojë e distancës dhe aktivitetit
urban i cili është i ulet. Stacioni i Varishtit paraqitet mjaft i pastër për nga përmbajtja e
FC pasi përbën një zonë të qytetit e cila, shërben për aktivitet çlodhës si dhe ka një burim
uji të pijshëm afër stacionit të marrjes së mostrave. Luhatja e nivelit të FC në vlera, është
e dukshme midis stinëve, ku stina e vjeshtës, tregon vlerat më të larta në krahasim me
stinët e tjera të marrjes së mostrave, për të tre stacionet e marra në studim. Stacioni S6 në
periferi të qytetit të Beratit, në Vodicë, paraqitet më i ndotur me FC krahasuar me
stacionet S4 dhe S5, me rreth 540 CFU/100 ml pasi kjo zonë përveç aktivitetit urban ka
edhe shkarkime të pranishme me aromë, të fabrikës së lëkurave. Stacioni S5 në Bogovë
tregon vlerën më të lartë të FC në stinën e vjeshtës me 240 CFU/100 ml, fig. 3.7.

Figura 3.8. Shpërndaja e mikroorganizmave heterotrofë në 26°C, në zonën B (Osum) (S4 – S6;
Mars, Korrik, Tetor, Dhjetor, 2014; Tab. 3.2)

Nga analizat e kryera sipas stinëve për përcaktimin e mikroorganizmave heterotrofë që
rriten në temperaturë inkubimi në 26°C në tre stacionet në studim jepen në grafikun 3.8
që i përkasin zonës B të studimit për të vlerësuar nivelin e eutrofikimit.
Prania e hereotrofëve të inkubuar në 26°C shfaqet më e lartë në stinën e verës kur
temperaturat janë mjaft të përshtatshme për rritjen mikrobike, ka më tepër ndotje si
pasojë e shkarkimeve urbane kur niveli i ujërave të lumit bie për shkak të mungesës së
prurjeve. Vlera më e lartë e heterotrofëve në 26°C jepet në stacionin S6, Vodicë me 2760
cfu/ml gjatëverës ndërsa në muajin Dhjetor të tre stacionet marrjes së mostrave S4, S5
dhe S6 tregojnë vlerat më të ulta stinore për praninë e heterotrofëve të inkubuar në 26°C.
Stacioni S6 gjatë analizës së mostrave në stinën e Dimrit tregon vlerën 1731 CFU/ml
ndërsa stacioni S5 në Bogovë tregon vlerat më të ulta të heterotrofëve në 26°C me 1418
CFU/ml.
Grafiku në figurën 3.9 tregon ecurinë stinore të heterotrofëve të inkubuar në 35°C
përgjatë vitit 2014. Vihet re se stinët më të ngarkuara më mikroorganizma janë vera dhe
vjeshta, ndërsa vlerat më të ulëta paraqiten gjatë dimrit.
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Figura 3.9. Shpërndaja e heterotrofëve në 35°C, në zonën B (Osum) (S4 – S6; Mars, Korrik,
Tetor, Dhjetor, 2014; Tab. 3.2)

Stacioni në hyrje të qytetit të Beratit në Vodicë është më i ngarkuar me mikroorganizma
si pasojë e ndotjeve që vijnë nga vendbanimet më të afërta si edhe prania e aktivitetit
industrial (përpunim lëkurësh në afërsi të fshatit Vodicë). Vlera më e lartë e hetrotrofëve
të inkubuar në 35°C jepet në muajin Mars, gjatë stinës së verës me 2431 CFU/ml.
Krahasuar me grafikun në fig. 3.8 ku paraqiten heterotrofët e inkubuar në temperaturë
26°C grafiku në fig. 3.9 tregon vlera më të ulta të hetrotrofëve në vlerat e tyre maksimale
sesa në temperaturën e inkubimit 26°C. Ka më shumë rritje të mikroorganizmave në
temperaturën 26°C sesa në temperaturën 35°C.
3.3.3. Ndotja mikrobike në ujërat e lumit Osum, në zonën e Beratit (Zona C)
Grafiku i fig. 3.10 tregon ecurinë e heterotrofëve të inkubuar në 26ºC dhe të matur gjatë
periudhës Shkurt-Korrik 2016; stacionet më të ndotura me mikroorganizma janë S7, S9
dhe S11. Rritja e heterotrofëve është me denduri më të lartë gjatë muajve të verës MajQershor-Korrik, si shihet në figurën 3.10 (Tab. 3.2).
Pas S11 i cili, ndodhet në Urë Vajgurore, më i ndotur me mikroorganizma është stacioni
S10 (Dushnik); në këtë stacion i vendosur në dalje të qytetit të Beratit mblidhen gjithë
ujërat e qytetit. Mbetet më i ndotur nga të gjithë stacionet e marrë në studim S11 në Urën
Vajgurore. Heterotrofët në 26ºC arrijnë vlerën maksimale me 9975 CFU/ml gjatë muajit
Korrik në S11 krahasuar me stacionet e tjera. Ky stacion mbledh ujërat e aktiviteteve
industriale që zhvillohen pranë kësaj zone duke sjellë mjaft shqetësime mjedisore. Më i
ndotur me mikroorganizma paraqitet stacioni S7 në Uznovë, me vlerë maksimale të
heterotorfëve në 26ºC, të gjetur në muajin Maj me rreth 9751 CFU/ml.
Sipas tabelës 3.2 jepen vlerat e heterotrofëve të inkubuar në 35ºC në të pestë stacionet e
marrë në studim. Shpërndarja e heterotrofëve në 35°C dhe paraqitja sipas stacioneve
mbetet problematike gjatë periudhës së verës Maj-Qershor-Korrik në të gjithë stacionet
në studim (Fig. 3.10). Sipas figurës 3.7, S11 gjatë periudhës së verës paraqitet me vlerë
më të larta të heterotrofëve të inkubuar në temperaturën 35ºC, po kështu, edhe S7 në
Uznovë dhe S8 pranë Urës së Goricës. Prania e lartë e mikroorganizmave heterotrofë të
inkubuar në temperaturat 26ºC dhe 35ºC në stacionet S7, S8, S9, S11 tregon se janë
stacionet më të eutrofikuara.
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Pranë stacionit S7 në Uznovë ndodhet burimi i ndotjes prej shkarkimeve të fabrikës së
lëkurave në brendësi të qytetit, ku stacioni i marrjes së mostarve të ujit ndodhet afër saj.
Stacioni S8 ndodhet në qendër të qytetit ku mblidhen kolektorët e shkarkimeve urbane që
vijnë nga lagjet kryesore dhe muzeale të qytetit. Stacioni S9 ndodhet pranë depozitimeve
të mbetjeve inerte dhe urbane në të dy krahët e lumit Osum i cili përshkon këtë zonë pasi
del nga qendrat kryesore urbane. Stacioni S10 ndodhet pranë depozitimit të mbetjeve
urbane si dhe grumbullon gjithë ujërat që derdhen në qytet. Stacioni S11 ndodhet në të
dalë të qendrës urbane të qytetit Ura Vajgurore dhe fill pas shkarkimeve urbane,
aktivitetit industrial të guroreve, dhe përpunimit të materialeve inerte.
Aktiviteti i lartë urban, derdhjet e lëngëta urbane të patrajtuara, aktiviteti industrial i cili
shkarkon ndotje në lumë si dhe mbetjet e ngurta të hedhura përgjatë krahëve të brigjeve
të lumit japin ndikimin e tyre në ndotje.

Figura 3.10. Ecuria e heterotrofëve në 26°C në zonën C (Osum – Berat-Ura Vajgurore) (S7 –
S11; Shkurt - Korrik 2016; Tab. 3.2).
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Figura 3.11. Ecuria e heterotrofëve në 35°C në zonën C (Osum – Berat-Ura Vajgurore) (S7 –
S11; Shkurt – Korrik, 2016; Tab. 3.2).

Grafiku në fig. 3.11 i cili, tregon ecurinë e heterotrofëve në 35ºC krahasuar me grafikun
në fig. 3.10 të heterotrofëve të inkubuar në 26ºC ka rritje më të madhe të heterotrofëve në
të gjithë stacionet e marra në studim. Stacionet më të eutrofikuara janë S7, S8 dhe S11.
Sipas grafikut të paraqitur në fig. 3.12, FC janë më të pranishëm në stacionet S9, S10 dhe
S11 krahasuar me stacionet e tjera në të gjithë mostrat e marra në studim. Stacioni S9
tregon vlerën maksimale të FC prej 4200 CFU/100 ml ndërsa stacioni S11 në Urën
Vajgurore, vlerën maksimale të FC të matur e arrin në 4800 CFU/100 ml.

Figura 3.12. Ecuria e fekal koliformëve në zonën C (Osum – Berat-Ura Vajgurore) (S7 – S11;
Shkurt – Korrik, 2016; Tab. 3.2).

Vlerat e FC krahasuar me stacionet S7 dhe S8 paraqiten përkojnë me ecurinë e rrjedhës
së lumit Osum e cila hyn në qendrat urbane duke nisur nga S7 dhe përshkon qytetin në S8
dhe S9 pastaj përfundon në qytetin e Urës Vajgurore S11 e cila tregon pikun e vlerave të
FC.

51

Leshi J. (2017): Ndikimi i zhvillimit urban në ndotjen dhe kushtet fiziko-kimike të ujërave të lumenjve Osum dhe Devoll
në Qarkun e Beratit. Doktoratë, FShN, UT

3.3.4. Gjendja mikrobiologjike në zonën D (Devoll-Seman)
Gjatë vitit 2014 janë marrë mostra uji me shpeshti çdo muaj në lumin Devoll në dy
stacione Ura e Kozares (S12), Stacioni i Pompave, Devoll (S13), si dhe Ura e Kuçit në
lumin Seman (S14) që i përkasin zonës D të studimit. Gjithsej janë marrë në studim 30
mostra uji dhe janë analizuar për ndotjen nga koliformët fekalë; janë vlerësuar edhe
heterotrofët në temperaturë inkubimi 35ºC dhe 26°C (Tab. 3.1)

Figura 3.13. Shpërndarja mujore e koliformëve fekalë në zonën D (Devoll-Seman) (S12, S13,
S14; Janar-Nëntor, 2014; Tab. 3.2).

Muajt që paraqesin vlerat më të larta të FC në të gjithë stacionet janë Maj-Korrik.
Stacioni S11 me vendndodhje në Urën Vajgurore paraqitet më i ndotur sesa stacionet e
tjera të marra në studim. Vlera më e lartë paraqitet në S11 me 4800 CFU/100 ml gjatë
muajit Korrik. Sipas paraqitjes grafike në figurën 3.13 të ecurisë së ndotjes që vjen nga
koliformët fekalë gjatë muajve të marrjes së mostrave në lumin Devoll, në zonën D të
studimit, stacioni S14 paraqitet me vlera më të larta krahasuar me vlerat e dy stacioneve
të tjera në studim. Muaji Nëntor paraqet vlerën më të lartë me 4200 CFU/100 ml, ndërsa
stacioni S13 ka vlera më të ulëta të FC krahasuar me dy stacionet e tjera, pra është më i
pastër.

Figura 3.14. Shpërndarja mujore e heterotrofëve në 26°C në zonën D (Devoll-Seman) (S12, S13,
S14; Janar-Nëntor, 2014; Tab. 3.2).
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Për të vlerësuar eutrofikimin e ujërave të lumit Devoll heterotrofët jepen të paraqitur në
grafikët e figurave 3.14 dhe 3.15 (Tab. 3.2). Sipas figurës 3.14 shpërndarja e
heterotrofëve në temperaturë inkubimi 26°C ka ndryshim sipas tre stacioneve ashtu edhe
midis muajve. Vlerat më të larta të heterotrofëve janë në muajin Shkurt, 7,100 CFU/ml,
ndërsa stacioni në Seman paraqitet më i ngarkuar në mikroorganizma heterotrofë,
krahasuar me dy stacionet e tjera përgjatë lumit Devoll.
Sipas figurës 3.15 vlerat më të larta të heterotrofëve në 35°C janë në muajin Maj, 6,320
CFU/ml, ndërsa stacioni në lumin Seman paraqitet më i ngarkuar në mikroorganizma
heterotrofë krahasuar me dy stacionet e tjera përgjatë lumit Devoll.
Stacioni S14 në vendin e bashkimit të lumit Osum dhe Devoll pranë urës së Kuçit
paraqitet më i eutrofikuar sesa dy stacionet e tjera të marra në studim në lumin Devoll.
Stacioni në lumin Seman paraqitet me vlera më të larta të theksuara përgjatë gjithë
periudhës së monitorimit krahasuar me dy stacionet e lumit Devoll

Figura 3.15. Shpërndarja mujore e HET në 35°C në zonën D (Devoll-Seman) (S12, S13, S14;
Janar-Nëntor, 2014; Tab. 3.2)

Stacioni S13 i vendosur pranë pompave në lumin e Devollit vihet re sidomos gjatë
periudhës së ngrohtë të vitit (Qershor) me vlera të koliformëve prej 1200 CFU/ml.
3.4. Gjendja e përgjithshme mikrobike e ujërave në Qarkun Berat dhe ndikimet e
zhvillimit urban
Në rreth 90 ditë ekspedita, në 14 stacionet e studimit është vrojtuar si ka ndryshuar cilësia
e ujërave dhe ecuria e ndotjes si pasojë e aktivitetit urban në të gjithë Qarkun e Beratit.
Nga të gjitha të dhënat e grumbulluara në tërësi janë bërë përpunime statistikore të
thjeshta sipas programit SPSS duke nxjerrë vlerat maksimale dhe minimale, frekuencën
dhe deviacionin standard sipas të gjitha mostarve të analizuara.
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Tabela 3.3. Statistika

për gjithë mostrat e FC Qarku Berat 2013-2016
93

Numri
0
Mesatare

1340.01

Gabimi Std. i mesatares

109.438

Mesorja

960.00

Moda
Deviacioni Std.

2400
1055.386

Range

4690

Minimumi

110

Maksimumi

4800

Sipas Tab. 3.3 vlera maksimale e FC e shënuar në të gjithë mostrat e marra në studim
gjatë gjithë periudhës studimore rezultoi të ishte 4800 CFU/100 ml ndërsa vlera më e ulët
shënoi 110 CFU/100 ml. Vlera mesatare e gjithë mostarve ishte 1340 CFU/100 ml. Nëse
do të studiojmë frekuencën e vlerave të FC të gjetura gjatë gjithë periudhës së marrjes së
mostrave në Qarkun Berat në mënyrë të detajuar frekuenca e tye jepet në histagramën e
Fig. 3.16.

Figura 3.16. Shpeshtia e mostrave të baktereve FC,të gjetura në ujërat sipërfaqësore të Qarkun
Berat (Osum, Devoll & Seman) në rreth 90 ditë ekspedita në 14 stacionet e studimit.

Sipas grafikut në fig. 3.16 duket se frekuenca më e lartë e FC jepet për vlerën 2100
CFU/100 ml është në 5 mostra të analizuara. Frekuenca më e ulët me vlerë të koliformëve
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fekalë është në 110 CFU/100 ml dhe jepet në 2 mostra. Shpeshtia e mostrave të
analizuara që tregojnë vlerën 4800 CFU/100 ml është gjetur vetëm në një mostër studimi.
Frekuenca për vlerën 2100 CFU/100 ml është në 4 mostra të analizuara gjatë gjithë
periudhës së ekspeditave
Për sa i përket analizës së heterotrofëve dhe përpunimit statistikorë të gjithë mostrave të
gjetura gjatë periudhës së studimit për heterotrofët e inkubuar në 26°C dhe 35°C rezultoi
e paraqitur sipas Tabelës 3.4. Mesatarja për të gjitha mostrat e analizuara për praninë e
hetrotrofëve të inkubuar në temepraturën 26°C është 4205.5 CFU/ ml ndërsa vlera
mesatare e të gjithë mostrave të hetrotrofëve të inkubuar në 35°C gjatë gjithë periudhës së
studimit rezultoi të ishte 3204 CFU/ml.
Vlera minimale e HET të inkubuar në 26°C është 1279 CFU/ml ndërsa vlera maksimale
është 9975 CFU/ml.
Tabela 3.4.

Statistika për gjithë mostrat e HET Qarku Berat
Heterotrofët_35°C

Heterotrofët_26°C

72

72

21

21

Mesatarja

3204.03

4205.56

Gabimi Std.i mesatares

238.325

290.823

Mesorja

2401.50

3722.50

Numri

Moda

1823

a

1751

a

2022.255

2467.717

Range

8740

8696

Minimumi

1011

1279

Maximumi

9751

9975

Deviacioni Std

Grafiku i paraqitur në figurën 3.17 tregon shpërndarjen e koliformëve fekalë në të
katërmbëdhjetë stacionet e monitorimit përgjatë lumit Osum, Devoll dhe Seman.
Në rrjedhën e sipërme lumi Osum nuk ka ndikim të urbanizimit me përjashtim të
aktiviteteve stinore dhe sporadike. Në rrjedhën e poshtme vihet re efekti kumulativ i
ndotjes si pasojë e urbanizimit dhe shkarkimeve periodike industriale. Rreshjet e shiut
ndikojnë në vlerat e koliformëve fekalë sidomos prej burimeve jopikësore të ndotjes.
Vlerat e Koliformëve i referohen grafikut 3.17.
Ndryshimet mikrobiologjike në hapësirë dhe kohë të cilësisë së ujit të lumenjve tregojnë
ndotjen urbane. Përqëndrime të larta bakteriale u gjetën në mostrat e ujit të mbledhura në
stacionet S9 & S11 përgjatë zonës urbane të lumit, në veçanti, në stacionet e vendosura
në rrjedhën e poshtme pas pershkuarjes së qendrave urbane të qyteteve (Ura vajgurore).
FC u rritën në mënyrë progresive në numër në rrjedhë e poshtme të lumit ku mblidhen
ndotës nga burime të përqëndruara përgjatë qytetit.
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Qyteti i Çorovodës i jep lumit Osum ndotje të konsiderueshme. Duke kaluar nga
kanionet, lumi Osum pëson ndryshime nga ana mikrobiologjike duke shënuar vlera të FC
deri në 2500 CFU/100 ml në S3. Vlerat e larta të FC dhe Steptokokëve fekalë janë matur
gjatë periudhës Gusht–Shtator, të cilat, janë të pranishme në të tre stacionet. Gjatë
periudhës Gusht-Shtator në afërsi të zonës ka mjaft veprimtari stinore çlodhëse dhe tregje
stinore ambulante. Reshjet e shumta në këtë periudhë mund të lidhen me rritjen e FC nga
burimet jo-pikësore. Në Varishtë, S4 rezultojnë vlera të ulëta të FC 110-150 CFU/100 ml,
ndër më të ulëtat në gjithë gjatësinë e lumit Osum. Pranë kësaj zone krahas aktivitetit
rekreativ ndodhet gjithashtu edhe një burim uji i pijshëm.
Zona urbane e Bogovës shfaq më pak ndotje mikrobiologjike në lumin Osum, krahasuar
me qytetin e Çorovodës në vlera maksimale 240 CFU/100 ml. Nga qyteti i Çorovodës
deri në fshatin Bogovë ujit ka mundësi të vetëpastrohet. Prova për mundësinë e
vetëpastrimit të lumit breunda zonës urbane të tij mund të jetë edhe zvogëliim gradual i
përqëndrimeve të lëndëve ushqyese për shkak të shkarkimeve të ujërave urbane të
patrajtuar. Qyteti i Poliçanit sjell ndotje urbane në lumin Osum. Në stacionin S6 në afërsi
të qytetit të Beratit ndotja mikrobike shkon deri në 540 CFU/100 ml. Në afërsi të fshatit
Vodicë ushtron aktivitetin një subjekt për përpunimin e lëkurave, shkarkimet e lëngëta të
tij derdhen direkt në lumin Osum.
Qyteti i Beratit pranë stacionit Velabisht gjatë muajit Korrik arrin vlera deri në 4200
CFU/100 ml ndërsa stacioni më i ndotur me FC është në Ura Vajgurore me vlerë 4800
CFU/100 ml. Qyteti i Beratit derdh ujërat urbane të patrajtuar direkt në lumin Osum.
Pranë Lagjes Uznovë në Berat ndodhet një tjetër fabrikë për përpunimin e lëkurave që
derdh shkarkimet e lëngëta në lumin Osum. Pranë stacionit Dushnik ndodhet fusha e
depozitimit të mbetjeve urbane të qytetit të Beratit përbri shtratit të lumit. Në Urën
Vajgurore ushtrojnë aktivitetin një sërë subjektesh industriale. Sipas grafikuit në fig.
3.17. kontribuesi kryesor në ndotjen e lumit Osum paraqitet zona urbane midis Beratit
dhe Urës Vajgurore. Lumi Devoll paraqitet më i ndotur me FC në stacionin e Urës së
Kozarës gjatë muajit Qershor me 2800 CFU/100 ml. Stacioni i bashkimit të lumit Osum
me Devoll në lumin Seman paraqitet mjaft i ndotur me FC vlerat e tyre arrijnë deri në
4200 CFU/ml në muajin Nëntor.
Figura 3.18 jep një pasqyrë të shpërndarjes së heterotrofëve të inkubuar në temperaturën
35°C dhe analizuar në të gjithë stacionet e monitorimit përgjatë lumenjve Osum, Devoll
& Seman në të katër zonat e ndara për studim. Lumi Osum në rrjedhën e sipërme
paraqitet me vlera më të ulta të heterotrofëve në stacionet e marra në studim (Varishtë,
Bogovë & Vodicë). Heterotrofët vijnë në rritje në pjesën urbane të qytetit të Beratit
(satcionet S7, S8, S9, S10) dhe S11 Urës Vajgurore. Në stacionin S7, Uznovë lumi ka
vlera të heterotrofëve deri në 9751 CFU/ml.
Vlera të heterotrofëve që shkojnë 6320 CFU/ml në vlerë maksimale në stacionin S14 në
lumin Seman, tregojnë.për një stacion më të eutrofikuar sesa dy stacionet e tjerë të
pozicionuar në lumin Devoll. Grafiku në fig. 3.18 përmbledhës mbi heterotrofët e
inkubuar në 35°C të matur gjatë gjithë rrjedhës së lumenjve në të gjithë stacionet e
monitorimit në lumenjtë Osum, Devoll dhe Seman tregon dukshëm stacionet më të
eutrofikuar referuar edhe vlerave më të larta të heterotrofëve të matur gjatë periudhës së
studimit për stacionet S7, S8, S11, S12 dhe S14.
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Heterotrofët të inkubuar në 26°C rriten më shumë sesa në 35°C dhe nga grafiku 3.18
kuptojmë se pjesa më e eutrofikuar paraqitet në stacionin S7 në Uznovë me 9751 CFU/ml
dhe S11, në Urë Vajgurore në vlerë 8976 CFU/ml në vlerë maksimale.
Sipas grafikut në fig. 3.19 vihet re se HET për të njëjtët stacione të mostrave të analizuar
krahasuar me HET të inkubuar në 35°C rriten në tepër dhe tregojnë më qartë ndotjen
mikrobike për secilin stacion.
I eutrofikuar paraqitet edhe stacioni në lumin Seman ku gjatë muajit Janar vlerat e
heterotrofëve arrijnë në 7100 CFU/ml. Zona më pak e eutrofikuar paraqitet pjesa e lumit
Osum në Skrapar ku ecuria e vlerave të heterotrofëve paraqitet me vlera të ngjashme
gjatë gjithë periudhës së matjeve. Lumi Seman paraqitet i eutrofikuar nga ndikimi
kumulativ i stacioneve S7 dhe S11.
Nga e gjithë paraqitja përmbledhëse e të tre grafikëve të mëposhtëm lidhur me analizat e
fekal koliformëve dhe heterotrofëve, shihet se zonat urbane kanë ndikim mjaft të fortë
mbi gjëndjen e ujërave të lumenjve në Qarkun Berat. Shkarkimet urbane dhe industriale
të pozicionuara afër lumenjve sidomos pranë qytetit të Beratit dhe në fshatrat rreth tij si:
kolektorë ujërash të zeza të patrajtuar, fabrika lëkurash, thertore, fabrika vaji, sheshe
mbetjesh urbane të pasistemuara; apo aktivitet i lartë i guroreve dhe furrave të gëlqeres
me shkarkimet në ajër, kanë sjellë tjetërsim të këtij ekosistemi ujor. Nevojiten përpjekje
konkrete në zbutjen e këtyre shkarkimeve, duke ndërgjegjësuar fillimisht mbi nivelin e
ndotjes dhe efekteve në shëndetin e njeriut si dhe duke marrë masa praktike për
paratrajtimin e ujërave të përdorura përpara se të derdhen në lumenj; përmes ndërtimit të
gropave septike apo disiplinimit të subjekteve ndotëse.
Shumë pak përpjekje konkrete janë bërë së fundmi në Qarkun e Beratit për mbrojtjen e
kësaj pasuri ujore. Sjellja në qendër të vëmendjes së ndotjes si pasojë e urbanizimit na
ngarkon me përgjegjësi mbi pasojat dhe masat që duhet të ndërmerren për
mosdegradimin e mëtejshëm të tyre.
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Figura 3.17. Shpërndarja e ndotjes së FC e lumenjve Osum, Devoll & Seman në Qarkun Berat (Tab. 3.2 & Fig. 2.1 & 2.2).
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Figura 3.18. Shpërndarja e heterotrofëve në 35°C në lumenjtë Osum, Devoll & Seman në Qarkun Berat (Tab. 3.2 & Fig. 2.1 & 2.2).
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Figura 3.19. Shpërndarja e heterotrofëve në 26°C në lumenjtë Osum, Devoll & Seman në Qarkun Berat (Tab. 3.2 & Fig. 2.1 & 2.2).
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Figura 3.20. Ecuria e vlerave mesatare të koliformëve fekalë (FC) në ujërat sipërfaqësore të
Qarkun Berat (Osum, Devoll & Seman) gjatë periudhës 2013-2016 (Tab. 3.2 & Fig. 2.1 & 2.2).
Vijat e kuqe të ndërprera tregojnë klasat e cilësisë për ujërat sipërfaqësore sipas standardit ISO
9308-2 2012; SHM-Shumë mirë; M-Mirë, K- Keq; SHK-Shumë keq (Tab. 2.3).

Mbështetur në të dhënat mesatare të koliformëve fekalë (FC) në rreth 90 ditë ekspedita në
14 stacione lumore, duket se vlera mesatare në gjithë Qarkun është 1728 CFU/100 ml, që i
përket cilësisë ‘keq’ për ujërat sipërfaqësore sipas standardit ISO 9308-2 2012. Segmenti
lumor i Osumit nga Berati e deri sa bashkohet me Semanin, si dhe i Devollit në zonën e
Kuçovës, janë ndër më të ndoturit. Ndër më të ndoturit kryeson S14 (Ura e Kuçit, Seman)
me 2930 CFU/100 ml, e cila edhe pritet për vendosjen e fundit të këtij stacioni (pas
bashkimit të Semanit dhe Devollit) dhe ndikimin kumulativ të këtyre dy degëve, i pasuar
nga S9 (Ura Velabisht, Berat, Osum) me 2557 CFU/100 ml; po këto vlera përafrohen
shumë me cilësinë ‘shumë keq’ edhe për stacionin S11 (Ura Vajgurore, Osum) me 1893
CFU/100 ml.
Stacionet e Osumit mes Çorovodës dhe Beratit (Varishtë, Bogovë, Vodicë) duket se janë të
cilësisë shumë të mirë nga ana mikrobiologjike, me vlera mesatare poshtë 500 CFU/100 ml
FC. Kurse vlerat mesatare në kanionet e Osumit nuk janë dhe aq të ulëta, si mund të pritet
nga vëndndodhja e tyre në pjesën më të sipërme të lumit, duke u luhatur nga 959 në 1434
CFU/100 ml FC, që përkon me kategorinë ‘keq’ të cilësisë; i përkasin po kësaj kategorie
cilësore edhe S10 (Dushnik, Berat, Osum), dhe S12 (Kozarë, Devoll). Duket se rrjedha e
Osumit nga Berati e poshtë ka ndikimin më të madh ndotës për lumin e Semanit, krahasuar
me degën tjetër Devollin. Qarku i Beratit ka mungesë të trajtimit të ujërave të zeza në
gjithë zonat e banuara (Çorovodë, Poliçan, Berat, Ura, Vajgurore, Kuçovë), të cilat i
shkarkojnë drejtpërdrejt në Osum dhe Devoll.
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Figura 3.21. Ecuria e vlerave mesatare të baktereve heterotrofe, në 35°C dhe 26°C, në ujërat
sipërfaqësore të Qarkun Berat (Osum, Devoll & Seman) në rreth 90 ditë ekspedita në 14 stacione

Sipas fig. 3.21 grafiku përmbledhës tregon heterotrofët e rritur në temperaturë inkubimi në
35°C dhe 26°C për zonat e marra në studim. Zona C dhe zona D paraqiten më të
eutrofikuara se pjesa tjetër e lumenjve të marrë në studim. Rritja e mikroorganizmave
heterotrofë është më e lartë në temperaturën 26°C siç edhe shihet nga grafiku. Zona C
përket pjesës më të urbanizuar të lumit ku edhe shkarkimet janë më të mëdha ndërsa zona
D që i përket pjesës së lumit Devoll mbetet e eutrofikuar për shkak të efektit kumulativ të
ndotjes që shtohet nga pjesa e lumit Osum.
3.5. Gjendja mikrobike e ajrit pranë disa stacioneve lumore
Për të vlerësuar gjëndjen mikrobike të ajrit në zonat më të populluara urbane (Berat, Ura
Vajgurore dhe Kuçovë) pranë lumenjve Osum dhe Devoll janë kryer analiza
mikrobiologjike për myqet dhe bakteret, të cilat jepen në tabelën 3.5. Në figurën 3.23
tregohen stacionet e ajrit për qytetin e Beratit, kurse stacionet e ajrit për qytetin e Kuçovës
dhe Urës Vajgurore janë vendosur në qendrat e këtyre dy qyteteve.
Në grafikun e figurës 3.22 jepet shpërndarja e myqeve dhe baktereve në stacionin S8 pranë
qëndrës urbane në Berat (Tab. 3.5). Myqet janë më të pranishme në ajër, krahasuar me
bakteret gjatë gjithë kohës së matjeve pranë kësaj zone urbane. Në Qershor vlerat e
baktereve dhe myqeve janë më të larta se gjatë muajve të tjerë, përkatësisht 190 CFU/m³
për bakteret dhe 640 CFU/m³ për myqet. Një numër i konsiderueshëm i bakteresh dhe
myqesh është i matur edhe në stacionin e Kuçovë (S11); në Qershor, u numëruan
përkatësisht rreth 93 CFU/m³ baktere dhe 319 CFU/m³ myqe. Gjithsesi, ajri është më i
ngarkuar me mikrobe në S8 (Berat) sesa në S11 (Kuçovë) si për bakteret ashtu edhe për
myqet
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Tabela 3.5. Vlerat e baktereve dhe myqeve në ajër pranë tre stacioneve lumore (Berat, Ura
Vajgurore dhe Kuçovë, përkatësisht S8, S11, S12; Tab. 2.1; Fig. 2.1 & 2.2) gjatë periudhës
Qershor-Gusht 2016.
Zona

Kodi

Stacionet

C

S8

Ura e Goricës, Berat

D

S12

Ura Kozare, Kuçovë

C

S11

C

Data

Temperatura, Lagështia
°C
Relative, %

Baktere,
CFU/m³

Myqe,
CFU/m³

25

63

190

640

26

65

93

319

Ura Vajgurore

25

63

321

880

S8

Ura e Goricës, Berat

37

46

35

90

D

S12

Ura Kozare, Kuçovë

38

45

27

60

C

S11

Ura Vajgurore

38

45

42

85

C

S8

Ura e Goricës, Berat

33

48

34

56

C

S12

Ura Kozare, Kuçovë

33

47

25

53

D

S11

Ura Vajgurore

33

46

48

72

C

S8

Ura e Goricës, Berat

32

49

64

93

D

S12

Ura Kozare, Kuçovë

34

46

38

75

C

S11

Ura Vajgurore

35

47

62

98

C

S8

Ura e Goricës, Berat

35

47

24

75

D

S12

Ura Kozare, Kuçovë

35

47

61

93

C

S11

Ura Vajgurore

35

47

46

82

C

S8

Ura e Goricës, Berat

35

47

19

59

D

S12

Ura Kozare, Kuçovë

32

49

29

95

C

S11

Ura Vajgurore

35

47

46

74

03.06.2016

24.06.216

01.07.2016

22.07.2016

08.08.2016

26.08.2016

Gjatë periudhës së marrë në studim Qershor-Gusht 2016, rezulton se të tre stacionet
referuar edhe nivelit kufi për bakteret në ajër i tejkalojnë vlerat e matura. Stacioni pranë
qendrës urbane në Urën Vajgurore rezulton të jetë më i ndotur me baktere krahasuar me dy
stacionet e tjera. Stacioni i pozicionuar në qendrën urbane në qytetin e Beratit rezulton me
vlera që tejkalojnë normën prej 200 CFU/m për muajin Qershor³. Gjatë muajve të tjerë të
marrë në studim bakteret nuk i kalojnë asnjëherë vlerën kufi.
Referuar tabelës 3.5 dhe figurës 3.22 stacioni më i ndotur është ai i Urës Vajgurore (S11).
Prania e shumë baktereve dhe myqeve në Urën Vajgurore stacion gjatë Qershorit mund të
jetë për shkak i disa faktorëve, si trafiku i rënduar i automjeteve, ajri i trazuar, sasia e
pluhurit pezull dhe dendësia e njerëzve që mbartin mikrobet.
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Figura 3.22. Ecuria e baktereve dhe myqeve në ajër pranë tre stacioneve lumore (Berat, Ura
Vajgurore dhe Kuçovë, përkatësisht S8, S11, S12; Tab. 3.3) gjatë periudhës Qershor-Gusht 2016.
Vija e kuqe tregon vlerën 200 CFU/m³ të standardit për sasinë e baktereve në ajër (Hysko, 2011).

Figura 3.23. Dy stacionet e monitorimit të parametrave fiziko-kimikë të ajrit për qytetin e Beratit
(S8, Zona C) (Tab. 2.1; Fig. 2.1 & 2.2) gjatë periudhës Qershor-Gusht 2016

Ura Vajgurore (S11) është e njohur edhe si zonë industriale me zhvillim aktivitetesh të
guroreve dhe nivelin e PM10 është shumë të lartë. Pluhuri është qartë i dukshëm gjatë ditës.
Myqet vetë përfaqësojnë rreth 69-76% të të gjithë mikroorganizmave.
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Nivelet e larta të lagështisë duke treguar shifrat e 63% gjatë javës së parë të Qershorit janë
në favor të baktereve dhe myqeve. Është thelbësore për të mbajtur një ajër të pastër nga
ana mikrobiologjike.
Gjatë pranverës 2016 për një periudhe prej 10 ditësh u matën parametrat fiziko-kimike të
cilësisë së ajrit në zonën urbane të Beratit, me një stacion monitorues lëvizës, ku u vu re
ndotje e madhe e ajrit për shkak të aktivitetit urban. Kjo gjendje jepet në grafikun e
paraqitur në figurat 3.24. dhe 3.25.

Figura 3.24. Vlerat e PM 10 në Berat gjatë pranverës 2016; me të kuqe është treguar vlera kufi 50
µg/m3 e PM10, sipas direktivës së cilësisë së ajrit 2008/EC/50.

Vlerat e përditshme të PM10 nuk mund të kalojë 50 mikrogramë për metër kub (µg/m3) më
shumë se 35 herë në një vit, SO2 nuk duhet të tejkalojë vlerat 125 µg/m3 më shumë se tri
herë në vit, NO2 nuk duhet të kalojë 200 µg/m3 dhe benzeni nuk duhet të kalojë 5 µg/m3 në
përputhje me direktivën e cilësisë së ajrit 2008/EC/50.Vlerat e PM10 tejkalon normën gjatë
të gjitha ditëve të periudhës së monitorimit dhe prania e gazeve të tjera të lëshuar në
atmosferë është për shkak të trafikut rrugor.
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Figura 3.25. Vlerat fiziko-kimike të ajrit Berat gjatë pranverës 2016.

Ka prova se përqendrimi i baktereve është e lidhur me ndotës atmosferikë, të cilat mund të
kenë një efekt mbrojtës në mikroorganizmave, në varësi të llojeve të mikrobeve (Kumar et
al. 2014) dhe për këtë arsye numri i madh i baktereve të pranishme në ajër në stacionin
Berat shpjegohet me efektin që e vlerat e larta të ndotësve atmosferikë ndihmojnë bakteret
dhe mykeve mbijetojnë në ajër.
Ndotja e lartë në ajër paraqitet si në vlerat fiziko-kimike dhe në vlerat mikrobiologjike të
treguara në tabelën 3.5; shumë stacione gjatë periudhës së monitorimit tejkalojnë
standardin 200 CFU/m³ për sasinë e baktereve në ajër (Fig. 3.22). Ndotja e ajrit është e
lidhur dhe me cilësinë e ujërave sipërfaqësore në zonën urbane. Lumenjtë janë ndotur jo
vetëm nga toka dhe burimet e përqëndruara të shkarkimeve, por edhe nga cilësia e ajrit
përreth zonave urbane ku veprimtaria e njeriut është i lartë.
3.6. Krahasimi i ecurisë së ndotjes së lumenjve të Qarkut Berat me studime të
ngjashme në vite
Për të krahasuar studime të tjera lidhur me ndotjen kimike dhe mikrobike të ujërave
sipërfaqësore në Qarkun e Beratit janë paraqitur të dhëna të marra nga studiues të tjerë të
ujërave në lumin Osum, Devoll dhe në lumenj të tjerë të Shqipërisë; të krahasuara edhe me
të dhënat tona. Kjo është e nevojshme për të paraqitur një pasqyrë më të qartë të nivelit të
ndotjes së këtyre lumenjve në kohë të ndryshme.
Në tabelën 3.6 parqiten të dhënat e një punimi të bërë në vitin 2002 nga Miho et al ku
paraqiten stacionet për lumenjtë e ultësirës perëndimore.
Me të kuqe janë shënuar stacionet në hyrje të Beratit (Se1) dhe poshtë Urës Vajgurore
(Se2), që kanë qenë në vëmëndje gjatë periudhës 2004-2006 në studimin SCOPES (Miho
et al., 2005).
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Tabela 3.6. Parametrat fiziko-kimikë në ujërat e lumenjve të Ultësirës Adriatike në Maj 2002
(Miho et al., 2005)
Parameterat Ma1

Ma2

Ma3

Is1

Is2

Is3

Sh1

Sh2

Sh3

Se1

Se2

Temp.°C

16.10

20.00

20.50

14.60

20.80

22.30

17.10

19.70

-

-

-

pH

8.00

7.90

7.90

7.90

7.30

7.40

8.00

7.80

8.00

8.20

8.20

Kond. µS/cm 206.00 221.00 195.00 299.00 508.00 550.00 226.00 304.00 319.00 403.00 411.00
TSS, mg/l

15.00

17.00

41.00

50.00 123.00

62.00

31.00

NO3-N, mg/l

0.70

0.88

0.49

0.50

NO2-N, mg/l

0.01

0.00

0.00

NH4-N, mg/l

0.48

0.39

PO4-P, mg/l

0.01

NO3, mg/l

72.70 158.00 173.00 280.00

1.85

1.57

0.78

1.02

0.71

0.65

0.87

0.00

0.12

0.42

0.00

0.01

0.01

0.01

0.01

0.41

0.51

8.20

7.40

0.66

0.38

0.77

0.81

1.28

0.00

0.00

0.01

0.33

0.10

0.33

0.01

0.01

0.00

0.01

3.10

3.90

2.17

2.21

8.19

6.95

3.45

4.52

3.14

2.88

3.85

NO2, mg/l

0.02

0.01

0.01

0.01

0.40

1.38

0.01

0.03

0.04

0.02

0.03

NH4, mg/l

0.62

0.50

0.53

0.66

10.55

9.52

0.85

0.49

0.99

1.04

1.65

PO4, mg/l

0.02

0.01

0.01

0.02

1.02

0.31

1.00

0.03

0.03

0.01

0.02

Krahasuar me të dhënat fiziko-kimike të matura gjatë këtij studimi në rrjedhën e sipërme të
lumit Osum Tab 3.1 pranë kanioneve duket se parametrat fiziko-kimikë si ushqyesit dhe
lëndët pezull tregojnë se pjesa e sipërme e rrjedhës së lumit Osum është më e pastër dhe e
pashqetësuar nga ndikimi urban krahasuar me rrjedhën e poshtme sipas vlerave të matura
në Tab.3.6. Vlerat e pH nuk i kalojnë vlerë 8 pranë kanioneve ndërsa në stacionin Se1 dhe
Se2 vlerat e pH janë 8.20. Prania e ushqyesve si fosfate etj. Në ujërat e kanioneve rezultoi
në formë gjurmësh ndërsa në stacionet e matura Seman1 dhe Seman 2 këto vlera varionin
nga 0.01-0.02µg/l. Pra, mund të themi se krahasuar me parametrat e ngjashëm të matur
gjatë këtij studimi me studimin e kryer nga SCOPES (Miho et al., 2005) pjesa e kanioneve
të Osumit është e pacënuar nga shkarkime urbane dhe industriale referuar parametrave
fiziko-kimikë.
Një studim i ngjashëm mbi vlerësimin mikrobiologjik të ujërave të lumenjve dhe baseneve
të tyre ujëmbledhëse është kryer për basenin ujëmbledhës të Drinit dhe Matit në Qarkun e
Shkodrës gjatë periudhës kohore 2013-2014 .
Më poshtë jepet një tabelë përmbledhëse me të dhënat e konsultuara për krahasimin e
gjendjes së basenit ujëmbledhës të Semanit krahasuar me atë të Drinit dhe Matit në Qarkun
Shkodër.
Në basenin ujëmbledhës të Drinit, lumi Buna ndikon në eutrofikimin e lumit Drin pasi
gjatë analizës së disa mostrave në të rezultuan mjaft të ndotura, si rrjedhim lumi Drin
paraqitet më i eutrofikuar sesa lumit Mat në të gjitha stacionet e marra në studim. Vlera
mesatare e Qarkut Shkodër të matur rezulton në 75389 CFU/ml e cila, krahasuar me vlerat
e hetrotrofëve të inkubuar në temperaturën 26°C për lumin Osum në vlerë mesatare për
qarkun e Beratit ajo shënon vlerën 3863 CFU/ml sipas Tab. 3.2 në të gjithë stacionet e
marrë në studim.
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Tabela 3.7. Parametrat mikrobiologjikë në ujërat e lumenjve të basenit Drin, dhe Mat 2013-2014
(Bushati., 2017)

Parameterat

Drin1

Drin2

Drin3

Mat1

Mat2

Mat3

HETmes 26°C

161408

219916

57141

1805

2100

2155

HETmes 35°C

159333

2148833

233083

1625

1755

1892

FCmes

301

340

355

131

143

152

Po të krahasojmë heterotrofët e matur në temperaturë inkubimi deri në 35°C rezulton se
mesatarja për basenin Drin dhe Mat arrin në 424420 CFU/ml kurse mesatarja e llogaritur
për Qarkun Berat rezulton në 2854 CFU/ml gjatë gjithë kohës së monitorimit për të gjithë
stacionet e marrë në studim.
Në fig. 3.26 jepet ecuria e vlerave mesatare të baktereve heterotrofe, në 35°C dhe 26°C, në
ujërat sipërfaqësore të Qarkun Berat krahasuar me Qarkun Shkodër.
Në fig. 3.26 jepet ecuria e vlerave mesatare të baktereve fekal koliformë, në ujërat
sipërfaqësore të Qarkun Berat krahasuar me Qarkun Shkodër. Siç vihet re nga grafiku i
paraqitur në fig. 3.26 shohim se niveli i FC është më i lartë në Qarkun Berat në vlerë
mesatare.

450000
400000
350000
300000
250000

Qarku Berat

200000

Qarku Shkodër

150000
100000
50000
0
Het 26° C

Het 35° C

Figura 3.26. Ecuria e vlerave mesatare të baktereve heterotrofe, në 35°C dhe 26°C, në ujërat
sipërfaqësore të Qarkun Berat krahasuar me Qarkun Shkodër

Baseni i lumenjve Drin dhe Mat paraqitet si pjesërisht i ndotur me FC gjatë një periudhe të
caktuar ku ndikimi urban është në nivel më të lartë. Krahasuar me basenin ujëmbledhës
Seman i cili , paraqet vlerën mestare të FC për gjithë Qarkun në vlerë 1213 CFU/100 ml
kurse vlera mesatare e FC për Qarkun Shkodër jepet në 237 CFU/100 ml. Krahasuar me
qarkun Shkodër për sa i përket vlerave mesatare të koliformëve fekalë Qarku Berat
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paraqitet më i ndotur, kjo për shkak të efektit kumulativ dhe shkarkimeve të vazhdueshme
të ujërave të patrajtuar direkt në ujerat sipërfaqësore të lumenjve të këtij Qarku.

Figura 3.27. Ecuria e vlerave mesatare të baktereve fekal koliforme, në ujërat sipërfaqësore të
Qarkun Berat krahasuar me Qarkun Shkodër

Në përfundim të këtij studimi mund të themi se ndikimi i zhvillimit urban në ndotjen e
lumenjve të Qarkut Berat është mjaft i dukshëm. Përtej pasqyrimit të plotë të ndotjes dhe
faktorëve të tjerë që ndikojnë në shtimin e saj përgjatë ekosistemeve ujore sipërfaqësore
qëndron detyrimi për disiplinimin e nivelit të ndotjes urbane. Pasojat e një kulture
minimale qytetare dhe institucionale në mbrojtjen e mjedisit vendos para përgjegjësisë
secilin ku përmes investimeve dhe zbatimeve konkrete të projekteve mjedisore të arrihet
mbajtja e një ekuilibri natyrorë të qëndrueshëm.
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PËRFUNDIME
Në përfundim të studimit mbi cilësinë e ujërave sipёrfaqësore në Qarkun e Beratit mund të
themi se:


Në kanionet e Osumit niveli i ndotjes pës sa i përket fekal koliformëve nuk është
dhe aq i ulët, si mund të pritet nga vendndodhja e tyre në pjesën më të sipërme të
lumit, duke u luhatur nga 959 në 1434 CFU/100 ml FC në vlerë mesatare.



Stacionet e Osumit mes Çorovodës dhe Beratit (Varishtë, Bogovë, Vodicë) duket se
janë të cilësisë shumë të mirë nga ana mikrobiologjike, me vlera mesatare poshtë
500 CFU/100 ml FC



Kontribuesi kryesor në ndotjen e lumit Osum paraqitet zona urbane midis Beratit
dhe Urës Vajgurore. Stacioni i bashkimit të lumit Osum me Devoll në lumin Seman
paraqitet mjaft i ndotur me FC, (Ura e Kuçit, Seman) arrin vlerën mesatare 2930
CFU/100 ml, e cila edhe pritet për vendosjen e fundit të këtij stacioni (pas
bashkimit të Semanit dhe Devollit) dhe ndikimin kumulativ të këtyre dy degëve, i
pasuar nga (Ura Velabisht, Berat, Osum) me 2557 CFU/100 ml



Lumi Devoll paraqitet më i ndotur me FC në stacionin e Urës së Kozarës me vlerë
mesatare në 1570 CFU/100 ml.



Stacioni (Ura Vajgurore, Osum) me vlerë 1893 CFU/100 ml paraqitet dhe përafron
me gjëndjen ‘i keq’ të cilësisë po kësaj kategorie cilësore ; i përkasin edhe
(Dushnik, Berat, Osum), dhe (Kozarë, Devoll)



Vlera mesatare e fekal koliformëve për të gjithë Qarkun Berat është 1213 CFU/100
ml, që i përket cilësisë ‘keq’ për ujërat sipërfaqësore sipas standardit ISO 9308-2
2012, ndërsa vlera mesatare të heterotorfëve të inkubuar në 26 °C rezultoi 3863
CFU/ml ndërsa për heterotorfët e inkubuar në 35 °C ishte 2854 CFU/ml



Ajri i tre qendrave urbane në Qarkun Berat, (Kuçovë, Berat dhe Ura Vajgurore)
paraqitet i ndotur nga parametrat fiziko-kimike, mikrobiologjikë dhe myqe sidomos
në muajin Qershor për të tre stacionet e matura. Nivelet e larta të lagështisë në
muajin Qershor 2016 gjatë periudhës së studimit arritën shifrat e 63% gjatë javës së
parë të Qershorit duke favorizuar rritjen e baktereve dhe myqeve.



Vlerat e përditshme të PM10 të matura gjatë periudhës së studimit i tejkaluan çdo
ditë vlerat e normave të lejuara prej 50 µg/m³ e PM10.



Qarku i Beratit ka mungesë të trajtimit të ujërave të zeza në gjithë zonat e banuara
(Çorovodë, Poliçan, Berat, Ura, Vajgurore, Kuçovë), të cilat i shkarkojnë
drejtpërdrejt në Osum dhe Devoll.
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REKOMANDIME
Për të përmirësuar dhe rritur cilësinë e ujërave sipërfaqësore rekomandojmë që vëmendja
të përqëndrohet në:
-

Të fillojë sa më shpejt të jetë e mundur trajtimi i ujërave të ndotura urbane përpara
shkarkimit të tyre në lumenj. Të instalohet impiant pastrimi ujërash.

-

Studimet e mëtejshme këshillohet të bëhen për të vlerësuar bashkëveprimin e ajrit,
tokës dhe ujit, të cilët kontribuojnë në ndotjen e njëri-tjetrit si dhe në shëndetin e
njeriut.

-

Rekomandohet monitorim i vazhdueshëm i ujërave në lumenjtë Osum dhe Devoll
sidomos pranë burimeve të përdorura për ujë të pijshëm dhe bujqësi, si dhe marrjen e
masave për shmangien e burimeve dytësore ndotëse në mënyrë që të ruhen ekuilibrat
natyrorë.

-

Të bëhet hartografimi i gjithë burimeve të ndotjes së Osumit dhe Devollit me qëllim
uljen e ndikimit negativ në jetën e gjallë në të dy lumenjtë në Qarkun e Beratit.
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PËRMBLEDHJE
Ky punim doktorature ka si qëllim vlerësimin e gjëndjes mjedisore në ujërat sipërfaqësore të Qarkut Berat,
për lumenjtë Osum dhe Devoll, kryesisht gjatë viteve 2013-2016. Gjithesej janë 14 stacione duke filluar nga
kanionet e Osumit në Skrapar, dhe duke vazhduar më poshtë në zonën e Beratit dhe të Urës Vajgurore,
përfshirë dhe zonën e Devolit në Kuçovë, dhe atë të Semanit, ku bashkohen Osumi dhe Devolli. Parametrat e
matur janë kryesisht bakteret koliforme dhe ato heterotrofe në ujëra, si dhe disa parametra fiziko-kimikë. Në
disa stacione kryesore të Beratit, Urës Vajgurore dhe Kuçovës jepen dhe të dhëna për cilësinë e ajrit,
mikrobiologjike, myqe dhe disa të dhëna fiziko-kimike. Në kanionet e Osumit niveli i ndotjes për sa i përket
fekal koliformëve nuk është dhe aq i ulët, si mund të pritet nga vendndodhja e tyre në pjesën më të sipërme të
lumit, duke u luhatur nga 959 në 1434 CFU/100 ml në vlerë mesatare. Stacionet e Osumit mes Çorovodës
dhe Beratit (Varishtë, Bogovë, Vodicë) duket se janë të cilësisë shumë të mirë nga ana mikrobiologjike, me
vlera mesatare poshtë 500 CFU/100 ml FC Kontribuesi kryesor në ndotjen e lumit Osum paraqitet zona
urbane midis Beratit dhe Urës Vajgurore. Stacioni i bashkimit të lumit Osum me Devoll në lumin Seman
paraqitet mjaft i ndotur me FC, (Ura e Kuçit, Seman) arrin vlerën mesatare 2930 CFU/100 ml, e cila edhe
pritet për vendosjen e fundit të këtij stacioni (pas bashkimit të Semanit dhe Devollit) dhe ndikimin kumulativ
të këtyre dy degëve, i pasuar nga (Ura Velabisht, Berat, Osum) me 2557 CFU/100 ml. Lumi Devoll paraqitet
më i ndotur me FC në stacionin e Urës së Kozarës me vlerë mesatare në 1570 CFU/100 ml. Stacioni (Ura
Vajgurore, Osum) me vlerë 1893 CFU/100 ml paraqitet dhe përafron me gjëndjen ‘i keq’ të cilësisë po kësaj
kategorie cilësore ; i përkasin edhe (Dushnik, Berat, Osum), dhe (Kozarë, Devoll). Vlera mesatare e Fekal
Koliformëve për të gjithë Qarkun Berat është 1213 CFU/100 ml, që i përket cilësisë ‘keq’ për ujërat
sipërfaqësore sipas standardit ISO 9308-2 2012, ndërsa vlera mesatare të heterotorfëve të inkubuar në 26 °C
rezultoi 3863 CFU/ml ndërsa për heterotorfët e inkubuar në 35 °C ishte 2854 CFU/ml. Ajri i tre qendrave
urbane në Qarkun Berat, (Kuçovë, Berat dhe Ura Vajgurore) paraqitet i ndotur nga parametrat fiziko-kimike,
mikrobiologjikë dhe myqe sidomos në muajin Qershor për të tre stacionet e matura.
Fjalëkyçe: Qarku Berat, lumenjtë Osum dhe Devoll, gjëndja mikrobiologjike, ndotje ujërash sipërfaqësore.
ABSTRACT
This PhD work deals with the assesment of environmental state of surface waters in Berat country, which
include the sureface water of rivers Osumi and Devolli mainly during 2013-2016. There are in total 14
samples stations starting from Osumi Canyons in Skrapar, Osumi river crossing the urban centers in Berati
and Ura Vajgurore, the middle part of Devolli river course in Kuçova and also Seman where Osum and
Devoll meet). The measured parameters were mainly FC and Heterotrophes, some physical & chemical
parameters also. At some main stations in Berat, Ura Vajgurore and Kuçovë are givensome data regarding
the air microbiology and some physical & chemical parameters.The level of pollution in Osumi Canyons
regarding fecal coliforms is not that low as it was expected from the positioning of them in the uper part of
the river,varying from 959 në 1434 CFU/100 ml in mean value. The stations in Osumi between Çorovodë &
Berat (Varishtë, Bogovë, Vodicë) seam to be in a very good quality microbiologically in mean values under
500 CFU/100 ml. The main contributer of pollution in Osumi river is the urban area between Berat and Ura
Vajgurore. The connection of rivers Osum & Devoll in river Seman is very polluted, (Ura e Kuçit, Seman)
and FC reaches mean values of 2930 CFU/100 ml, which is expected because of the position of the station at
the end of the river flow (after the join of Seman & Devollit) by the cumulative efect of this two river
branches followed by (Ura Velabisht, Berat, Osum) with 2557 CFU/100 ml. Devolli river is polluted with FC
in the station of Ura Kozare with mean values on 1570 CFU/100 ml. The station (Ura Vajgurore, Osum) with
mean value up to 1893 CFU/100 ml is close to bad quality of this quality cathegory is also (Dushnik, Berat,
Osum), & (Kozarë, Devoll). The mean values of FC for all the river flow in the whole district is 1213
CFU/100 ml, that belongs to bad quality of surface waters according to standard ISO 9308-2 2012,while the
mean values of heterotrophs incubated in 26 °C rezults in 3863 CFU/ml instead heterotrophse incubated in
35 °C was 2854 CFU/ml. The air of the three urban areas in Berat district, (Kuçovë, Berat & Ura Vajgurore)
appears polluted from physico-chemical parameters, mikrobiologic & funghi especially in June for the three
stations measured.
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