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HYRJE
Ndotja fekale e ujërave rekreative mund të çojë në probleme shëndetsore për shkak të pranisë
së mikroorganizmave infektues. Ky është një nga problemet kryesore të lidhura me shëndetin
publik në vendin tonë. Ujërat urbane të qyteteve bregdetare të vendit tonë përgjithësisht
shkarkohen direkt ose indirekt në det pa asnjë lloj trajtimi. Sipas Institutit të Shëndetit Publik
(ISHP, 2010), ky është faktori kryesor i ndotjes së ujërave bregdetare duke përbërë një rrezik
potencial për shëndetin e popullatës.
Si rezultat i lëvizjes së lirë të popullatës, numri i zonave bregdetare që shfrytëzohen për tu larë
dhe numri i plazheve publike është rritur në mënyrë të konsiderueshme. Po ashtu numri i
popullsisë është shtuar së tepërmi, duke përfshirë edhe Vlorën e sidomos numri i pushuesve
gjatë periudhës së verës. Ndërtimet e shumta në bregdet pa asnjë lloji kriteri dhe shtimi i numrit
të popullatës në zonat bregdetare, nuk është bashkërenduar me menaxhimin e nevojshëm dhe
trajtimin e shkarkimeve të ujërave urbane si dhe me ndërtimin e infrastrukturës përkatëse.
Ujërat e përdorura tashmë në sasira shumë më të mëdha derdhen direkt në det duke shfrytëzuar
grykëderdhjet e ujërave urbane ose indirekt nëpërmjet lumenjve dhe kanaleve të ujërave të larta.
Shpesh herë si rezultat i kapacitetit të pamjaftueshëm të rrjetit të ujërave urbane egzistuese,
ujërat e zeza dalin në sipërfaqe nga pusetat ose nga dëmtimi i këtij rrjeti. Edhe lumenjtë e vendit
tonë, shkarkojnë sasira të mëdha lëndësh organike dhe ndotësish të ndryshëm në det duke u bërë
shkak i ndotjes së ujërave detare.
Nga shkarkimi i ujërave urbane të patrajtuara, përveç shtimit të numrit të mikroorganizmave
patogjene, sasira të mëdha lëndësh organike përfundojnë në det duke rritur kërkesën biologjike
për oksigjen. Mungesa e oksigjenit ndikon shumë negativisht edhe mbi florën dhe faunën ujore
dhe njëkohësisht së bashku me prezencën e fosfateve ndikojnë në fenomenet e eutrofikimit të
këtyre ujërave.
Vitet e fundit, një vëmendje e veçantë i është kushtuar kujdesit dhe pastrimit të brigjeve, duke
qënë se shumë mikroorganizma janë izoluar nga rëra e plazheve. Një numër i gjinive dhe llojeve
të këtyre mikroorganizmave që mund të takohen nëpërmjet kontaktit me rërën janë potencialisht
patogjenë. Si rrjedhim, është shprehur shqetësimi se rëra e plazhit apo materiale të ngjashme
mund të veprojnë si rezervuar apo vektorë infeksioni.
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QËLLIMI DHE OBJEKTIVAT E STUDIMIT
Qëllimi i studimit është vlerësimi i cilësisë së ujit dhe rërës së plazheve në Gjirin e Vlorës
nëpërmjet përcaktimit të ndotjes mikrobike dhe disa parametrave kimiko-fizikë të cilët ndikojnë
në këtë ndotje.
Objektivat e këtij studimi janë:


Inspektimi higjieno-sanitar për përcaktimin e burimeve të ndotjes në pikat e
kampionimit të përzgjedhura.



Vlerësimi i shkallës së ndotjes së ujit të detit nëpërmjet përcaktimit të
përqëndrimit të indikatorëve fekal.



Vlerësimi i cilësisë së rërës së lagur dhe rërës së thatë në plazhet e përzgjedhura
nëpërmjet analizimit të ngarkesës mikrobiologjike.



Përcaktimi i numrit të koliformëve fekal, enterokokëve intestinal si dhe
identifikimi i salmonelave dhe shigelave.



Përcaktimi i përqëndrimit të majave dhe myqeve patogjene që gjenden në ujin
dhe rërën e plazheve të marra në studim.



Vlerësimi i ndikimit të stinëve në përqëndrimin e mikroorganizmave indikatore.
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KAPITULLI 1
PJESA TEORIKE: NDOTJA FEKALE DHE CILËSIA E UJIT
Shkarkimi i ujërave të zeza është një prej çështjeve më të rëndësishme për sa i përket cilësisë së
ujit në mbarë botën. Ujërat e zeza përmbajnë feçe njerëzore dhe ujërat e ndotura me këto efluentë
mund të përmbajnë organizma patogjenë (shkaktarë sëmundjesh) dhe, për rrjedhojë, mund të
jenë të dëmshme për shëndetin e njerëzve. Kontaminimi fekal i ujërave përcaktohet vazhdimisht
përmes analizave mikrobiologjike.
Përpjekjet rutinë për izolimin e patogjenëve nuk janë praktike pasi ato janë të pranishme në
numra relativisht të vegjël krahasuar me tipa të tjerë mikroorganizmash. Për më tepër, ekzistojnë
shumë lloje patogjenësh dhe secili kërkon nje teknikë izolimi unike. Për këtë arsye është
adaptuar analizimi për organizmat indikatore të cilët gjenden në zorrë në përqëndrime të larta
dhe ekskretohen përmes feçeve. Prania e këtyre organizmave indikatore në ujë është provë për
ndotjen fekale, dhe si rrjedhojë një rrezik se patogjenët janë të pranishëm. Nëse organizmat
indikatore janë të pranishme në përqëndrime të larta, ndotja konsiderohet e rëndë.
1.1 Efeketet shëndetsore të lidhura me ndotjen fekale
Ujërat bregdetare në përgjithësi përmbajnë një përzierje të mikroorganizmave patogjenë dhe jo
patogjenë. Këto mikroorganizma mund të rrjedhin nga derdhjet e ujërave të zeza, nga vetë
përdoruesit e ujërave bregdetare (banjatoret), proçeset industriale, aktivitetet bujqësore, kafshët
shtëpiake dhe kafshët e egra. Për më tepër, ujërat rekreative mund të përmbajnë mikroorganizma
patogjenë që jetojnë të lira në ujë. Këto përfshijnë patogjenë që shkaktojnë infeksione
gastrointestinale të ndjekura nga infeksione të rrugëve të sipërme të frymëmarrjes, të veshëve,
syve, kavitetit nazal dhe lëkurës.
Zakonisht këto infeksione dhe sëmundjet që shkaktohen nga kontakti me ujërat e larjes janë
përgjithësisht të lehta dhe kalojnë pa u vënë re nga vizitat mjekësore të thjeshta ose në shumë
raste pa u vizituar tek mjeku. Edhe kur sëmundja është më serioze, përsëri mund të jetë e vështirë
t’i ngarkohet ekspozimit në ujë. Sidoqoftë, studime epidemiologjike kanë treguar një sërë
rezultatesh shëndetsore negative të lidhura me ujërat e larjes të ndotura prej fekaleve. Kjo mund
të rezultojë në një ngarkesë domethënëse të sëmundjes dhe humbje ekonomike.
Numri i mikroorganizmave që mund të shkaktojnë infeksion apo sëmundje varet nga patogjeni
specifik, forma në të cilin ai takohet, ndjeshmëria e bujtësit dhe gjendja imune e tij (Tabela 1.1).
Si në studimet detare dhe të ujërave të ëmbla mbi ndikimin e ndotjes fekale në shëndetin e
përdoruesve të ujërave të larjes, për të përshkruar cilësinë e ujit janë përdorur baktere indikatore
fekale të ndryshme, përfshirë streptokokët fekal/enterokokët intestinal. Këto baktere nuk shihen
si agjentët shkaktarë të sëmundjeve tek notuesit, por sillen në mënyrë të ngjashme me patogjenët
fekal (Prüss, 1998). Sëmundjet më të shpeshta të lidhura me larjen në ujërat e kontaminuara nga
lëndët fekale janë ato të traktit gastro-intestinal, (gastroenteritet), sëmundje të cilat janë të
dokumentuara mirë, dhe të konfirmuara edhe nga studime të ndryshme epidemiologjike.
1
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Tabela 1.1 Shembuj të përqëndrimeve të patogjenëve dhe organizmave indikatore në ujërat e
zezaa
Patogjeni/organizmi tregues

Sëmundja/roli

Numri për 100 ml

Campylobacter spp.

Gastroenterit

104 – 105

Sporet Clostridium perfringens

Organizëm tregues

6 x 104 – 8 x 104

Escherichia coli

Organizëm tregues
shtameve specifike)

Baktere

Koliformë fekal/enterokokë intestinal
Salmonella spp.
Shigella spp.

(përveç 106 – 107

Organizëm tregues

4.7 x 103 – 4 x 105

Gastroenterit

0.2 – 8 x 103

Dizanteri bacilare

0.1 – 1 x 103

Viruse
Polioviruset
Rotaviruset
Adenoviruset
Norwalk viruset
Hepatitis A

Organizëm tregues
vaksinë), poliomielit

(shtame 1.8 x 102 – 5 x 105

Diarre, të vjella
Sëmundje
gastroenterit
Diarre, të vjella

4 x 102 – 8.5 x 104
respiratore,

Pa numëruarb
Pa numëruarb
Pa numëruarb

Hepatit

Protozoarët parazitëc
Ooçiste të Cryptosporidium parvum

Diarre

0.1 – 39

Entamoeba histolytica

Dizanteri amebike

0.4

Kiste të Giardia lamblia

Diarre

12.5 – 2 x 104

Ascaris spp.

Askarozë

0.5 – 11

Ancylostoma spp. dhe Necator sp.

Anemi

0.6 – 19

Trichuris spp.

Diarre

1–4

Helmintec (vezë)

a

Höller (1998); Long & Ashbolt (1994); Jates & Gerba (1998); Bonadonna et al. 2002

b

Shumë patogjenë të rëndësishëm në ujrat e zeza duhet ende të numërohen në mënyrën e duhur, si adenoviruset, viruset Norwalk-like, virusi i
hepatitit A
c

Numrat e parazitëve variojnë shumë për shkak të niveleve të ndryshme të sëmundjeve endemike në rajone të ndryshme

Një vend të rëndësishëm në sëmundjet e lidhura me kontaminimin fekal të ujërave të larjes zënë
të ashtuquajturat AFRI-Sëmundjet akute të rrugëve të frymëmarrjes (Acute Febrile Respiratory
Illness). Një marrëdhënie domethënëse dozë-përgjigje (midis sëmundjeve akute respiratore dhe
2
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streptokokut fekal) është raportuar në Fleisher et al. (1996a). Kur e krahasojmë me
gastroenteritin mundësitë e hasjes së AFRI janë përgjithësisht më të ulëta. Një marrëdhënie
shkak-efekt midis ndotjes fekale dhe infeksionit të veshit ka besueshmëri biologjike. Sidoqoftë,
problemet e veshit janë tepër të mëdha tek notuesit krahasuar me jo notuesit edhe pas ekspozimit
në ujë me tregues fekal të ulët (van Asperen et al., 1995). Krahasuar me gastroenteritin,
mundësitë statistikore janë përgjithësisht më të ulëta dhe të lidhura me përqëndrime më të larta
të indeksit fekal se ato për simptomat gastrointestinale dhe respiratore.
Studime të veçanta epidemiologjike, kanë treguar se shumë efekte shëndetsore negative e kanë
origjinën pikërisht nga ujërat e larjes kur ato kanë qënë të ndotura nga materiet fekale. Probleme
shëndetsore më të rënda mund të shfaqen ndërmjet personave apo vizitorëve që qëndrojnë për
një kohë të shkurtër në plazh dhe që vijnë nga vende ku incidenca e këtyre sëmundjeve infektive
është e ulët. Prandaj një rëndësi të veçantë ka kryerja e studimeve epiddemiologjike për
vlerësimin e ndikimit të ndotjes së ujërave bregdetare të larjes në shëndetin e popullatës në
vendin tonë.
1.2 Vlerësimi i kontaminimit fekal të mjediseve rekreative ujore
Dy komponentët thelbësorë të kërkuar për vlerësimin e ndotjes fekale të ujërave të larjes janë:


vlerësimi i të dhënave për shkallën e ndikimit të materialeve fekale; dhe



numërimi i përshtatshëm i baktereve fekale indikatore

Të dy komponentët kombinohen me qëllim që të sigurohet një klasifikim i përgjithshëm.
1.2.1 Kategoria e inspektimit sanitar
Inspektimi sanitar ka për qëllim identifikimin e të gjitha burimeve të ndotjes fekale, megjithëse
përparësi ka ndotja fekale humane. Tre burimet më të rëndësishme të kontaminimit fekal human
të mjediseve ujore të larjes për qëllimet e shëndetit publik janë kryesisht ujërat e zeza,
shkarkimet e lumenjëve dhe ndotja prej plazhistëve (përfshirë jashtëqitjet). Burime të tjera të
ndotjes fekale nga njerëzit përfshijnë gropat septike pranë bregut si dhe anijet. Informacioni i
mbledhur gjatë inspektimeve sanitare duhet të përfshijë:


Kanalet e ujërave të zeza, përmbytjet, shkarkimet e stuhive
-Prania/mungesa
-Tipi i trajtimit të ujërave të zeza
-Efektiviteti i tipit të kanalizimeve



Shkarkimet e lumenjëve
-Prania/mungesa
-Tipi i trajtimit të ujërave të zeza
-Përmasat e popullsisë prej të cilave origjinohen ujërat e zeza
-Derdhjet e lumenjëve në stinën e plazhit



Ndotja prej plazhistëve
-Dendësia e plazhistëve në sezonin e plazhit
3
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-Hollimi (përzierja e ujit në zonat ujore të larjes)
Informacion shtesë në vlerësimin e sigurisë së ujërave rekreative dhe në kontrollimin e rreziqeve
mund të përfshijë, për shembull:





reshjet (kohëzgjatja dhe sasia)
era (shpejtësia dhe drejtimi)
baticat dhe rrymat
fiziografia bregdetare

Dendësia e organizmave tregues në ujërat rekreativë mund të rritet në nivele të larta pas reshjeve
sepse impiantet e trajtimit janë të tejngopur ose për shkak të mbetjeve të kafshëve të shpëlara
prej pyjeve, fermave blektorale dhe zonave urbane (WHO, 2003).
1.2.2 Karakteristikat e organizmave indikatore
Që një mikroorganizëm të shërbejë si parametër rregullator domethënës për shëndetin publik
për ujërat rekreative, ai duhet:







të jetë i pranishëm kur patogjeni është i pranishëm;
të ketë informacion të përshtatshëm të vlefshëm prej të cilave të derivojnë vlerat
udhëzuese (p.sh prej studimeve epidemiologjike);
të jetë mjaftueshëm i qëndrueshëm në mostrat e ujit që prej analizave të arrihen rezultate
domethënëse;
të ketë një metodë standarde për analizat;
testi të ketë një kosto të ulët;
kërkon pajisje bazë që janë të gatshme.

Mikroorganizmat e përdorur më shpesh si indikator përfshijnë:








Enterokokët intestinal që i plotësojnë të gjitha sa më sipër.
E. coli është e përshtatshme për ujërat e ëmbla por jo për ujin e kripur.
Koliformët total janë të papërshtatshëm për kriteret e mësipërme, veçanërisht pasi ato
nuk janë specifike për materialet fekale.
Koliformët termotolerant, edhe pse janë një tregues më i mirë se koliformët total,
përfshijnë organizma që nuk origjinohen prej feçeve (p.sh Klebsiella)
Salmonela është përdorur për qëllime rregullatore. Roli i tyre i drejtpërdrejtë nuk është
mbështetur nga të dhënat. Ka pak gjasa që ato të kontribuojnë në mënyrë domethënëse
në transmetimin e sëmundjeve përmes ujërave rekreative për shkak të infektivitetit të
ulët dhe numrit relativisht të ulët në ujërat e zeza, e cila kombinuar me inaktivizimin e
shpejtë të tyre në ujë, veçanërisht në ujin e detit, sugjeron një mundësi biologjike të
kufizuar.
Enteroviruset janë përdorur për qëllime rregullatore. Analizimi i tyre është i
kushtueshëm dhe kërkojnë metoda të specializuara. Megjithëse enteroviruset janë
gjithmonë të pranishme në ujërat e zeza dhe ka metoda standarde, numri i tyre varion
dhe nuk lidhet me rezultatet shëndetsore (Fleisher et al., 1996a, b). Për rrjedhojë, nuk ka
të dhëna të mjaftueshme me të cilat të zhvillohen vlerat udhëzuese (WHO, 2003).
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Koliformët fekal (termotolerant)
Janë një nëngrup i koliformëve total të cilët bëjnë pjesë në familjen Enterobacteriaceae. Termi
“koliformë fekal” është përdorur në mikrobiologjinë ujore për të vënë në dukje organizmat
koliformë të cilët rriten në 44 ose 44.5ºC dhe fermentojnë laktozën për të prodhuar acid dhe gaz.
Në realitet, disa mikroorganizma me këto karakteristika mund të mos jenë me origjinë fekale,
dhe për këtë arsye, termi “koliformë termotolerant” është më i saktë dhe po përdoret më shpesh.
Prania e koliformëve termotolerant gati gjithmonë tregon ndotje fekale. Zakonisht, më tepër se
95 % e koliformëve termotolerant të izoluar nga uji janë të llojit Escherichia coli, prania e së
cilës është një provë përfundimtare e ndotjes fekale. Megjithatë, termotolerant janë gjithashtu
edhe disa lloje të Citrobacter, Klebsiella dhe Enterobacter. Escherichia coli mund të dallohet
nga koliformët e tjerë termotolerant nga aftësia për të prodhuar indol nga triptofani ose nga
prodhimi i enzimës β-glukuronidazë.
E. coli është e pranishme në përqëndrime të larta në feçet e njerëzve dhe të kafshëve dhe rrallë
gjendet në mungesë të ndotjes fekale, edhe pse ka disa të dhëna për rritje në dhérat tropikale
(WHO/UNEP, 1996). E. coli i përket Familjes Enterobacteriaceae e cila përbëhet nga 15 gjini,
secila e klasifikuar duke u bazuar në antigjenet H dhe O të tyre. Pjesa më e madhe e llojeve E.
coli që gjenden në intestinin e njerëzve janë të padëmshme por pesë grupe patogjene të E. coli
shkaktojnë sëmundje në njerëz (Tabela 1.3). E. coli që prodhon verocitotoksinën (ose EHEC)
prodhon toksina të fuqishme dhe mund të shkaktojë sëmundje të rënda në njerëz (Clarke, 2001).
EHEC është përgjegjëse për një sërë sëmundjesh të cilat mund të jenë të rënda dhe ndonjëherë
fatale, veçanërisht tek foshnjat dhe fëmijët. Shtami EHEC më i rëndësishëm i lidhur me
sëmundjet njerëzore është O157 (Pond, 2005).
Tabela 1.2 Grupe patogjene të E. coli të cilat shkaktojnë sëmundje në njerëz (Përshtatur prej
Kuntz dhe Kuntz 1999)
Klasifikimi i infeksionit

Shkurtimi

Simptomat kryesore të infeksionit

E. coli Enteroagregate

EaggEC

Diarre

E. coli Enterohemoragjike

EHEC

Diarre, diarre me gjak, HUS*
Purpura
trombotike
trombocitopenike (TTP)

E. coli Enteroinvazive

EIEC

E. coli Enteropatogjene

EPEC

E. coli Enterotoksike

ETEC

Diarre me gjak
Diarre
Diarre, Ileit

*HUS – Sindroma uremike hemolitike
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Streptokokët fekal/enterokokët intestinal
Streptokokët fekal janë një grup bakterial i cili është përdorur si një idikator i ndotjes fekale në
ujërat e larjes; sidoqoftë, grupi përfshin lloje të një domethënie sanitare dhe karakteristika
mbijetese të ndryshme (Gauci, 1991; Sinton & Donnison, 1994). Për më tepër, prevalenca e
llojeve të streptokokëve ndryshon midis feçeve të kafshëve dhe atyre të njerëzve (Rutkowski &
Sjogren, 1987; Poucher et al., 1991). Po ashtu, taksonomia e këtij grupi ka qënë subjekt i një
rishikimi të gjerë (Ruoff, 1990; Devriese et al., 1993; Janda, 1994; Leclerc et al., 1996). Grupi
përmban lloje të dy gjinive – Enterococcus dhe Streptococcus (Holt et al., 1993). Megjithëse
disa lloje të të dy gjinive janë të përfshirë nën termin enterokokë (Leclerc et al., 1996), llojet më
dominuese në mjediset ujore të ndotura janë Enterococcus faecalis, E. faecium dhe E. durans
(Volterra et al., 1986; Sinton & Donnison, 1994; Audicana et al., 1995; Borrego et al., 2002).
Enterokokët përfshijnë të gjitha llojet e përshkruara si pjestare të gjinisë Enterococcus të cilat
përmbushin kriteret e mëposhtme: rriten në 10ºC dhe 45ºC, rezistojnë në 60ºC për 30 minuta,
rriten në pH 9.6 dhe në 6.5% NaCl, dhe kanë aftësinë të reduktojnë blu metilenin 0.1%. Duke
qënë se llojet më të zakonshme mjedisore i përmbushin këto kritere, në praktikë termat e grupeve
streptokokë fekal, enterokokë, enterokokë intestinal dhe Enterococcus mund ti referohen
baktereve të njëjta.
Me qëllim për të lejuar standardizimin, Organizata Ndërkombëtare për Standardizim (ISO,
1998a) ka përcaktuar enterokokët intestinal si nëngrupin e përshtatshëm të streptokokëve fekal
për monitorim. Mund të jetë e rëndësishme të identifikosh enterokokët human përkundrejt atyre
të kafshëve, pasi rreziqet shëndetsore më të mëdha për njerëzit ka mundësi të jenë të lidhura me
materialet fekale njerëzore (WHO, 2003).
1.2.3 Teknika analitike bakteriologjike
Zakonisht për përcaktimin e pranisë së koliformëve në ujë janë përdorur dy teknika. Metoda e
parë është quajtur metoda e “tubave të fermentimit të shumfishtë” ose teknika MPN (most
probable number). Në këtë metodë sasi të përcaktuara të një mostre uji shtohen në tuba të cilët
përmbajnë terren kulture. Më pas tubat inkubohen për një kohë standarde në temperaturë
standarde. Në metodën e dytë, një vëllim i përcaktuar i mostrës kalohet përmes një filtri që mban
bakteret. Në vazhdim filtri vendoset në terren kulture dhe inkubohet. Kjo quhet teknika e
filtrimit membranor. Karakteristikat e dy metodave janë krahasuar në Tabelën 1.3.
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Tabela 1.3 Krahasimi i metodave për analizimin e baktereve koliforme
Metoda e tubave të fermentimit të shumfishtë Metoda e filtrimit membranor
Më e ngadaltë: kërkon 48 orë për pozitivitet

Më e shpejtë: rezultatet sasiore ose
supozuar pozitive në 18 orë

Punë më intensive

Punë më pak intensive

Kërkon më tepër terren ushqyes

Kërkon më pak terren ushqyes

Kërkon më tepër enë qelqi

Kërkon më pak enë qelqi

Më e ndjeshme

Më pak e ndjeshme

Rezultate të siguruara indirekt prej përafrimit Rezultate të siguruara drejtpërdrejt nga
statistikor (saktësi e ulët)
numërimi i kolonive (saktësi e lartë)
Jo e përshtatshme për përdorim në terren

Përshtatet lehtë për përdorim në terren

E aplikueshme për gjithë llojet e ujit

Nuk aplikohet për ujërat e turbullta

Kosto jo të lartë në shumicën e vendeve

Kosto e lartë në shumë vende

Siguron rigjenerim më të mirë të organizmave të
stresuar apo të dëmtuar në disa rrethana
Teknika e tubave të fermentimit të shumfishtë
Kjo metodë është përdorur për analizimin e ujit të pijshëm për shumë vjet me rezultate të
kënaqshme. Ajo është proçedura e vetme që mund të përdoret nëse mostrat e ujit janë tepër të
turbullta apo për analizimin e sedimenteve. Proçedura e ndjekur është thelbësore për analizat
bakteriologjike dhe testi përdoret në shumë shtete.
Rezultatet e testit të tubave të fermentimit të shumfishtë raportohen si tregues MPN. Ky është
një tregues i numrit të baktereve koliforme që, me një probabilitet më të madh se çdo numër
tjetër, do të japë rezultatet e testit që gjenden në 100 ml ujë të analizuar. Ai nuk është një
numërim ekzakt i baktereve indikatore të pranishme në mostër.
Ka një sërë variantesh për teknikën e tubave të fermentimit të shumfishtë. Në proçedurën më të
zakonshme pesë tuba inokulohen me secilën prej tre hollimeve në seri të një mostre uji, për
shembull pesë tuba të cilët përmbajnë laktozë dyfish të përqëndruar inokulohen me 10 ml
mostër, pesë tuba të tjerë që përmbajnë laktozë njëfish të përqëndruar inokulohen më hollimin
1/10 të mostrës dhe pesë me hollimin 1/100. Pas inokulimit tubat inkubohen në 44ºC për 48 orë.
Prania e koliformëve tregohet prej turbullirës së krijuar në terren, nga ndryshimi i pH-it dhe/ose
prania e gazit. Treguesi MPN përcaktohet duke krahasuar rezultatet pozitive (numri i tubave që
tregon rritje për çdo hollim) me tabela statistikore.
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Figura 1.1 Paraqitje skematike e metodës MPN (www.slideshare.net).
Vlera e tabelës raportohet si MPN për 100 ml mostër. Për të reduktuar koston e analizave, kohën
dhe hapsirën në inkubator teknika mund të modifikohet duke reduktuar numrin e tubave që
inokulohen për çdo hollim, për shembull tre në vend të pesë tubave. Në këtë rast duhet të
përdoret një tabelë tjetër për përcaktimin e MPN (WHO/UNEP, 1996).
Teknika e filtrimit membranor
Teknika e filtrimit membranor mund të përdoret për të testuar një numër relativisht të lartë
mostrash dhe i jep rezultatet më shpejt se teknika e tubave të fermentimit të shumfishtë. Ajo
fillimisht u dizenjua për përdorim në laborator por tashmë janë të vlefshme pajisje portabël të
cilat lejojnë përdorimin e teknikës në terren. Metoda e filtrimit membranor jep një numërim të
drejtpërdrejtë të baktereve të pranishme në një mostër të dhënë uji. Një vëllim i matur uji
filtrohet nën vakum, përmes një filtri prej nitroceluloze me pore me diametër uniform, zakonisht
0.45µ. Bakteret mbahen në sipërfaqe të membranës e cila vendoset në një terren selektiv të
përshtatshëm dhe inkubohen në një temperaturë të përshtatshme.
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Figura 1.2 Paraqitje skematike e metodës së filtrimit membranor (www.slideshare.net).
Kjo metodë nuk është e përshtatshme për ujëra me turbullsi të lartë. Kur sasi të vogla të mostrës
do të testohen, është e nevojshme të bëhet hollimi i mostrës me hollues steril për të siguruar
vëllim të mjaftueshëm për filtrim përmes gjithë sipërfaqes së membranës (WHO/UNEP, 1996).
1.2.4 Salmonelat dhe shigelat
Gjinia Salmonella është një pjestar i familjes Enterobacteriaceae. Pjestarët e gjinisë Salmonella
janë të grupuar në bazë të antigjenëve somatik (O) dhe flagjelar (H). Gjinia është ndarë në më
shumë se 2000 lloje bazuar në ndryshimet në murin e tyre qelizor (Popoff et al., 2000). Në lidhje
me sëmundjet enterike, Salmonella spp. mund të ndahet në dy grupe: llojet tifoide (S. typhi dhe
S. paratyphi) dhe llojet jo-tifoide. Salmonelat jetojnë në traktin intestinal të njerëzve si dhe të
kafshëve të tjera, përfshirë zogjtë dhe reptilët. Të gjitha salmonelat me përjashtim të S. typhi dhe
S. paratyphi gjenden tek kafshët ashtu si dhe tek njerëzit. Ekskretimi prej njerëzve dhe kafshëve
i mikroorganizmave potencialisht patogjen në feçet e tyre mund të rezultojë në ndotjen e ujërave
pritës (Ashbolt, 1996). Salmonelat mund të mbijetojnë në mjediset me lagështirë dhe në gjendje
të ngrirë për disa muaj. Ato shkaktojnë një sërë sëmundjesh të cilat variojnë nga infeksionet
asimptomatike në ato simptomatike. Shumë infeksione zgjasin për një kohë të shkurtër, janë
vetë-kufizuese dhe të lehta, sëmundjet më të rënda janë ethet tifoide dhe paratifoide (enterike).
S. typhi dhe S. paratyphi A, ndryshe nga pjesa më e madhe e llojeve të tjera gjenden tek njerëzit
dhe jo tek kafshët. Salmonelat e tjera në fillim infektojnë kafshët, dhe transmetimi bëhet përmes
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ushqimit dhe ujit të kontaminuar. Mund të dallohen katër lloje klinike të infeksioneve prej
salmonelave: gastroenterit, bakteremi, ethet enterike dhe një gjendje mbartëse e personave me
infeksione të mëparshme. Studime të ndryshme mbi incidencën dhe mbijetesën e salmonelave
në lumenj, liqene, ujërat bregdetare dhe sedimentet e plazheve (Medema et al., 1995; Johnson
et al., 1997; Polo et al., 1998), kanë treguar se në këto mjedise disa shtame të salmonelave janë
patogjene (Kingsley et al., 2000). S. typhi nuk mbijeton mirë në ujërat e ndotura ose të ngrohta
por mbijetesa është më e gjatë në sedimente (Holden, 1970).
Shigella po ashtu bën pjesë në familjen Enterobacteriaceae. Gjinia përbëhet nga katër lloje: S.
dysenteriae (tipi 1 prodhon toksinën Shiga), S. flexneri, S. boydii dhe S. sonnei. Bujtarët e vetëm
natyral janë njeriu dhe gorillat (Nizeyi et al., 2001). Patogjeneza e bakterit është bazuar në
aftësinë e tij për të pushtuar dhe për tu replikuar në epitelin e zorrës, i cili rezulton në inflamacion
të rëndë dhe shkatërrim epitelial (Jennison & Verma, 2004). Shigella mund të dallohet nga
bakteret e tjera prej ndryshimeve fenotipike dhe gjenetike. Bakteret shigela shkaktojnë
dizanterinë bacilare (shigelozis), kryesisht tek fëmijët. Simptomat mund të jenë të lehta ose të
rënda, në varësi të llojit që shkakton infeksionin. Diarrea ose diarrea me gjak, dhimbje
abdominale, ethe, dhe gjendje pamundësie shkaktohen nga S. dysenteriae tipi 1.
Bakteret Shigella transferohen nga personi në person prej ujit të kontaminuar dhe ushqimit.
Studimet tregojnë për një numër të kufizuar rastesh të shigelozave të lidhura me ujërat
rekreative. Në 1974 një shpërthim i shigelozës lidhur me kontaktin me ujërat rekreative ndodhi
midis njerëzve që shfrytëzonin lumin Misisipi (Rosenberg et al., 1976). Në një studim kontroll
u gjet një lidhje domethënëse me notin. Midis notuesve një lidhje domethënëse u gjet midis
sëmundjes dhe marrjes së ujit nga goja. S. sonnei u izolua nga uji. Makintubee et al. (1987)
raportoi një shpërthim gastroenteriti për shkak të S. sonnei në Oklahoma, Shtetet e Bashkuara
gjatë Qershorit 1982, i cili u gjurmua në një liqen të vetëm. Në 1991 një grup njerëzish që kishin
notuar në Liqenin Oregon, Shtetet e Bashkuara përjetuan një shpërthim të diarresë me gjak
(Keene et al., 1994).
1.2.5 Majatë dhe myqet
Majatë janë një grup polifiletik i kërpudhave bazidiomicete dhe askomicete me një
karakteristikë unike të rritjes njëqelizore. Përafërsisht janë përshkruar 100 gjini dhe 800 lloje të
majave (Kurtzman & Fell, 1998) dhe vlerësimet sugjerojnë se këto numra përfaqësojnë vetëm
1% të llojeve që ekzistojnë në natyrë. Krahas mikroorganizmave të tjerë prej plazheve
mesdhetare dhe sipërfaqeve të pishinave janë izoluar edhe lloje kërpudhash, potencialisht
patogjene. Deri në 2006, të paktën 100 lloje kërpudhash kanë qënë identifikuar si patogjene
përkundrejt njerëzve (Moace et al., 1990). Majatë janë shpërndarë gati në çdo pjesë të mjedisit
ujorë, si për shembull oqeane dhe dete, grykëderdhje të gjera, liqene dhe lumenj. Studimet mbi
shpërndarjen e majave në mbarë botën janë paraqitur në Figurën 1.3 (Fell, 2001).
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Figura 1.3 Zona mbarëbotërore e studimeve mbi shpërndarjen e majave (Kutty & Philip,
2008)
Llojet e majave të depozituara nga njerëzit kanë treguar të kenë një korrelacion të drejtpërdrejtë
midis përqëndrimit të tyre në një mjedis dhe numrit të njerëzve të pranishëm në çdo kohë (Buck,
1983). Candida albicans është një prej majave patogjene oportuniste më të studiuara në lidhje
me sëmundjet njerëzore. Ajo mund të shkaktojë infeksione sipërfaqsore të lëkurës, thonjëve,
dhe mukozave, gastroenterit, vaginit dhe uretrit dhe është vazhdimisht shkaku i infeksioneve
nozokomiale në bujtësit e kompromentuar (Aronson & Soltani, 1976; Gentles & LaTouche,
1969; Zar, 1984). Bonde (1977) beson se pjestarët e gjinisë Candida duhet të konsiderohen
patogjenë ujorë. Ahearn et al. (1962) sugjeroi në 1968 se C. albicans duhet të përdoret si një
indikator i ndotjes fekale të afërt. Studiues të tjerë kanë mbështetur hipotezat e tyre duke treguar
se dendësitë e larta të C. albicans janë të lidhura me ujërat e zeza ose me ndotje fekale njerëzore
të kohëve të fundit apo me të dyja në ujërat sipërfaqsore (Buck, 1978; Cook & Schlitzer, 1981;
Cooke et al., 1960).

Figura 1.4 Paraqitje mikroskopike e Candida albicans (www.altcancer.net)
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Meqë kërpudhat mund të shkaktojnë sëmundje në njerëz dhe kafshë, ato janë subjekt studimi në
mikologji dhe patologji. Si parazitë të njerëzve dhe kafshëve, kërpudhat mund të prekin lëkurën
dhe indet e keratinizuara: thonjtë, gëzofin, flokët si dhe organet e brendëshme (organet e tretjes,
mushkëritë, trurin e kështu me radhë). Në rastin e parë ato janë parazitë sipërfaqsorë, shpesh
oportuniste, ndërsa në rastin e dytë kërpudhat mund të shkaktojnë mikoza sistemike, absese në
organe të ndryshme, leuçemi, endokardit dhe sëmundje të tjera. Mikozat e njerëzve dhe kafshëve
janë të rralla dhe më pak të rrezikshme se ato të bimëve. Ato kryesisht shfaqen në personat me
imunitet të dobësuar, kështu që ato mund të konsiderohen si agjentë infektiv oportunist.
Kërpudhat mund të shkaktojnë reaksione alergjie dhe të hiperndjeshmërisë. Sporet që në
përqëndrime të vogla apo të mëdha gjenden në ajër, veçanërisht në pluhurin e zonave të ndotura,
janë të rëndësishme si alergenë të “thithjes”. Pjestarë të shumë familjeve të kërpudhave
veçanërisht të gjinive Aspergillus, Penicillium, Alternaria, Cladosporium, dhe Mucor në sporet
e tyre përmbajnë substanca që mund të shkaktojnë sindroma irrituese ose të ndjeshmërisë
(Matavulj et al., 2005).
Rritja e përdorimit të ujërave sipërfaqsorë për qëllime rekreative ka shtuar vëmendjen ndaj
rreziqeve të mundëshme në shëndetin e pushuesve prej ekspozimit në ujë. Indikatorët bakterial
përdoren gjerësisht në vlerësimin e pranisë së patogjenëve potencial në ujin dhe rërën e zonave
rekreative. Sidoqoftë, indikatorët bakterial, veçanërisht koliformët fekal, tregojnë në mënyrë
indirekte praninë e mundëshme të disa kërpudhave potencialisht patogjene. Në një studim të
1576 mostrave prej gjashtë plazheve në Izrael (Sheinman et al., 2000) arriti në përfundimin se
vetëm 4.5% e mostrave përmbanin koliformë fekal në sasi të palejueshme prej rregullores.
Majatë dhe myqet ishin të pranishme në një numër më të madh (91%) të mostrave. Prej 44
llojeve të identifikuara, 15% i përkisnin gjinisë Rhodotorula, 12.5% llojeve Candida humicola
dhe 12.3% Candida albicans. Pjesa më e madhe e myqeve të izoluara i përkisnin gjinive
Aspergillus dhe Penicillium.
Rezultate të ngjashme u publikuan prej Arvantidou et al. (2000) i cili, duke studiuar 197 mostra
të ujit të detit gjatë stinës së verës, gjeti 100% të mostrave të kontaminuara prej pjesëzave të
kërpudhave filamentoze ndërsa 15% e mostrave ishin të kontaminuara prej majave. Kërpudhat
micelore u përkisnin gjinive: Penicillium (izoluar prej 135 mostra), Aspergillus (izoluar prej 113
mostra) dhe Alternaria (gjetur në 47 mostra), ndërsa llojet e gjinisë Candida u gjetën në 8
mostra. Numri i majave ishte në një korrelacion domethënës me numrin e koliformëve total.
Studimet epidemiologjike të realizuara në dy plazhe në zonën e Malaga në Spanjë, kanë gjetur
se indikatorët e ndotjes fekale tregojnë një koefiçent të lartë dhe domethënës të regresit
veçanërisht me praninë e kërpudhave dermatomikorike. Vetëm një pjestar i Escherichia coli u
gjet në korrelacion pozitiv me numrin e Candida albicans (Matavulj et al., 2005). Buchalo et al.
(1998) izoloi tre lloje të kërpudhave filamentoze prej sipërfaqes së ujit të Detit të Vdekur:
Gymnascella marismortui (Ascomycotina), e cila është përshkruar si specie e re, Ulocladium
chlamydosporum dhe Penicillium ëestlingii (Deuteromycotina). Kulturat e izoluara nuk mund
të rriteshin në agar pa kripë, gjë që sugjeron përshtatjen e kërpudhave në kushtet hipersaline në
atë det.
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1.3 Standardet e ujërave të larjes
Rregulloret dhe standardet për cilësinë mikrobike të ujërave kanë një rëndësi të veçantë dhe
vendosen në radhë të parë për mbrojtjen e shëndetit të popullatës, për parandalimin e përhapjes
së sëmundjeve të ndryshme në persona të veçantë ose për parandalimin e epidemive të ndryshme
me origjinë ose bazë hidrike.
Vlerësimi i cilësisë mikrobiologjike të ujërave të larjes duhet të bëhet jo vetëm duke marrë në
konsideratë nivelin e ndotjes mikrobiologjike të ujërave, por edhe vlerësimin e inspektimit
higjieno-sanitar si dhe duke i interpretuar ato rezultate në lidhje të ngushtë me faktorë të
ndryshëm lokalë siç janë situata epidemiologjike, zakonet e popullatës, mënyra e ekspozimit,
kushtet social-kulturore, kushtet ekonomike, kushtet mjedisore dhe aspekte të ndryshme
teknike.
Inspektimi higjieno-sanitar kryhet për përcaktimin e burimeve të ndotjes, si dhe nivelit e
kushteve higjenike të të gjithë mjediseve të plazhit (ISHP, 2010). Bazuar në Direktivën
2006/7/EC të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit të Bashkimit Evropian në lidhje me
menaxhimin e cilësisë së ujrave të larjes, klasifikimi i ujërave bregdetare bazohet në standardet
e mëposhtme (Tabela 1.4).
Tabela 1.4 Klasifikimi i ujërave bregdetare dhe limitet e cilësisë së ujërave (Direktiva
2006/7/Këshilli Evropian)
Parametri

Cilësi

Cilësi e mirë

shumë e mirë

Cilësi e

Cilësi e keqe

mjaftueshme

Escherichia coli

250*

500*

500**

Enterokokë intestinal

100*

200*

185**

Kur tejkalon
standartet
Mjaftueshëm

Metoda e referimit
Escherichia coli

ISO – 9308 – 1

Enterokokë intestinal

ISO – 7899 – 2

* Bazuar në vlerësimin 95%
**Bazuar në vlerësimin 90%

1.4 Metoda e percentilit 95th për klasifikimin e ujërave të larjes
Shumë agjenci kanë zgjedhur ti bazojnë kriteret për përputhshmërinë e ujërave rekreativë në
nivelet e përputhshmërisë në përqindje, tipikisht nivelet e përputhshmërisë 95% (p.sh., 95% e
vlerave të mostrave duhet të bien poshtë një vlere specifike me qëllim që të jenë brenda
standardeve), ose në vlerat e mesatares gjeometrike të të dhënave të marra në zonën e
përzgjedhur. Të dyja metodat kanë mangësi domethënëse. Mesatarja gjeometrike është
statistikisht më e qëndrueshme, por nuk paraqet ndryshueshmëri në shpërndarjen e të dhënave
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të cilësisë së ujit. Megjithatë, është kjo llojshmëri që prodhon vlerat e larta në të dy skajet e
shpërndarjes statistikore të cilat kanë një rëndësi të madhe për shëndetin publik. Nga ana tjetër,
sistemi i përputhshmërisë 95% reflekton më tepër ndryshueshmëri në skajet e shpërndarjes së të
dhënave të cilësisë së ujit dhe ka meritën e të qënit më lehtë e kuptueshme. Sidoqoftë, ajo
ndikohet nga pasiguri më të mëdha statistikore prandaj kërkon kujdes në aplikim. Kur
përllogaritim percentilet është e rëndësishme të kuptojmë se nuk ka një mënyrë të vetme për të
bërë llogaritjet. Për këtë arsye është e dëshirueshme të dihet se cila metodë po përdoret pasi
secila prej tyre do të japë një rezultat ndryshe.
Për përllogaritjen e percentileve ka dy metoda kryesore. Në metodën parametrike mendohet se
mostrat janë marrë nga një shpërndarje e veçantë dhe kërkon një numër të madh mostrash. Kjo
zakonisht është shpërndarja normale log10 për të dhënat mikrobiologjike. Metoda joparametrike
nuk kërkon ndonjë shpërndarje të veçantë dhe përdor radhitjen e të dhënave. Formula për
llogaritjen joparametrike të percentileve është:
X0.95 = (1 – rfrac)Xrint + rfracXrint+1
ku X0.95 është percentili 95 i kërkuar, X1, X2,….,Xn janë të dhënat n të rregulluara në rendin
ngjitës dhe rfrac dhe rint janë pjesa thyesore dhe numri i plotë i r-së. Në industrinë e ujit janë në
përdorim tre formula (Ellis, 1989): Weibull, Hazen dhe ExcelTM. Formulat e tyre janë: rWeibull
= 0.95(n+1), rHazen = ½ + 0.95n, dhe rExcel = 1 + 0.95(n – 1).
Studime të ndryshme kanë treguar se metoda joparametrike jep një vlerësim më të mirë të
percentileve se metoda parametrike. Kështu, analizimi i të dhënave për cilësinë e ujërave
bregdetare të Irlandës është përdorur për të hetuar nëse përllogaritjet parametrike propozuar në
draftin e Direktivës 2006/7/EC të Këshillit Evropian janë të vlefshme. Koliformët fekal
(supozuar të jenë Escherichia coli) dhe streptokokët fekal (supozuar të jenë enterokokë
intestinal) u analizuan veç e veç dhe u vërejt se klasifikimet bazuar në përllogaritjen parametrike
të percentilit 95 ishin në kundërshtim me ato bazuar në pajtueshmërinë në përqindje me
standardet në 13.8% të rasteve.
Kur këto mospërputhje u studiuan, u gjet se të rezultatet përmbanin vazhdimisht shumë të dhëna
të çensuruara (Rezultat < 1). Gjithashtu, të dhënat nuk kishin një shpërndarje log normale të
paktën në 85% të rasteve. Të dyja këto fakte hedhin poshtë vlefshmërinë e përdorimit të metodës
parametrike për përllogaritjen e percentilit 95 për klasifikimin e ujërave të larjes. Në të kundërt
metoda joparametrike Hazen është një vlerësim më i mirë i popullatës së vërtetë të përqidjeve
90, 95 (Chawla & Hunter, 2005). Në të njëjtin përfundim arriti edhe studimi i Lopez et al. (2010)
dhe WHO (2003).
1.5 Karakteristikat mikrobike të cilësisë së rërës së plazhit
Plazhet përfaqsojnë sedimentet e pakonsoliduara të cilat shtrihen në kufirin midis ujit dhe tokës
dhe zakonisht janë të përbërë nga rëra, balta apo guralec. Një përqindje domethënëse e kohës
kalohet në plazh se sa në ujë. Mikroorganizmat janë një përbërës i rëndësishëm i rërës së palzhit.
Baktere, kërpudha, parazitë dhe viruse të gjitha kanë qënë të izoluara nga rëra e plazhit. Një
numër i gjinive dhe llojeve që mund të takohen nëpërmjet kontaktit me rërën janë potencialisht
patogjenë. Si rrjedhim, është shprehur shqetësimi se rëra e plazhit apo materiale të ngjashme
mund të veprojnë si rezervuar apo vektorë infeksioni (Nestor et al., 1984; Roses Codinachs et
al., 1988; Mendes et al., 1997).
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1.5.1 Mikroorganizmat në rërë
Vitet e fundit, një vëmendje e veçantë i është kushtuar kujdesit dhe pastrimit të brigjeve, duke
qënë se shumë palë të interesuara e kanë kthyer interesin e tyre ndaj rreziqeve prej ekspozimit
në mjedis për faktin se turizmi është një sektor mjaft i fuqishëm i ekonomisë për shumë vende.
Sipas literaturës ndërkombëtare, shumë mikroorganizma janë izoluar nga rëra e plazheve. Një
numër i llojeve dhe gjinive të këtyre mikroorganizmave janë patogjen potencialë dhe lehtësisht
mund të hyjnë në kontakt me njerëzit përmes rërës (Tabela 1.5 dhe 1.6).
Rritja e mikroorganizmave në rërë është e kufizuar nga mungesa e nutrientëve dhe konkurenca
me florën mikrobike native. Sidoqoftë, enterokokët tipikisht tregojnë tolerancë ndaj pH,
temperaturave dhe kripësisë ekstreme dhe detergjentëve.
Studimet kanë treguar se janë një numër faktorësh të cilët ndikojnë në përqëndrimin e FIB në
rërë. Kështu, lagështia, temperatura, rrezet UV apo një përqëndrim i karbonit organik të
shpërbërë janë disa nga faktorët që prekin viabilitetin e mikroorganizmave. Disa kërkues thonë
se ka një diferencë në zvogëlimin e raportit të mikroorganizmave indikatorë në 20 ºC në
krahasim me 10 ºC, me një rënie më të shpejtë në përqëndrimin e tyre në 20 ºC, ndërkohë që
studiues të tjerë nuk e gjejnë një korrelacion të tillë (Velonakis et al., 2014).
Tabela 1.5 Baktere të izoluara prej rërës së plazhit.
Mikroorganizmi Origjina
Escherichia coli

Enterococcus
spp.

Burimet kryesore

Mikroorganizëm i florës enterike të Lagështia, temperatura, rrezet UV dhe
njerëzve dhe kafshëve.
përqëndrimi i karbonit organik të
shpërbërë ndikojnë në jetgjatësinë e
mikroorganizmit
Mikroorganizëm i florës enterike të
Shtamet rezistente të Enterococcus spp.
njerëzve dhe kafshëve.
shpesh janë izoluar në rërën e plazhit

Mund të jetë një indikator i besueshëm i
Mikroorganizëm i florës enterike të ndotjes fekale të rërës.
Clostridium spp.
njerëzve dhe kafshëve.
Ata dominojnë në rërë
Staphylococcus
Mikroorganizëm i florës normale të
spp.
njerëzve dhe kafshëve.
Pseudomonas
Në një studim në brigjet e Rripit të Gazës,
Mikroorganizëm i mjedisit (ujë, dhé,
aeruginosa
u izolua në të gjitha mostrat e ujit dhe
bimë)
rërës
Salmonella spp.,
Ato shkarkohen prej feçeve njerëzore
Campylobacter
Megjithëse janë izoluar prej mostrave të
dhe të kafshëve, përveç Shigella e cila
spp.,
Shigella
rërës, është përcaktuar se ato nuk
ka origjinë njerëzore.
spp.
përbëjnë një rrezik të dukshëm për
plazhistët.
Vibrio spp.
Mikroorganizëm i ujit
Lloje të ndryshme të Vibrio spp. janë
izoluar prej ujit dhe rërës.

15

Bofe K. (2016): Monitorim mikrobiologjik i rërës dhe ujit të detit të Gjirit të Vlorës

Tabela 1.6 Viruset, parazitët dhe kërpudhat izoluar prej plazheve
Mikroorganizmi
Viruset: enteroviruset
Parazitë: Toxocara
spp., Ankylostoma
spp., Nocardioles
Kërpudha:
Trichosporon spp.,
Candida spp.,
Trichophyton spp.,
Microsporum spp,
Epidermophyton spp.,
Rhodotorula spp.,
Penicillium spp.,
Aspergillus spp.

Origjina

Burimet kryesore

Mikroorganizma të cilët shkarkohen Janë izoluar prej brigjeve
prej traktit gastrointestinal të njerëzve të Detit të Zi
dhe kafshëve
Shumë
parazitë
janë
Mikroorganizma të cilët shkarkohen izoluar prej rërës së plazhit
prej traktit gastrointestinal të njerëzve
dhe kafshëve
Kërpudhat shpesh gjenden
Kërpudhat janë klasifikuar si antrofile, në rërë dhe mbijetojnë më
zoofile dhe gjeofile.
gjatë
krahasuar
me
mikroorganizmat e tjerë

Rritja e mikroorganizmave në rërë është e kufizuar nga mungesa e nutrientëve dhe konkurenca
me florën mikrobike native. Sidoqoftë, enterokokët tipikisht tregojnë tolerancë ndaj pH,
temperaturave, kripësisë ekstreme dhe detergjentëve.
1.5.2 Mikroorganizmat indikatore të ndotjes fekale
Indikatorët fekal janë mikroorganizma jopatogjenë të cilët përdoren për të treguar shkallën e
ndotjes fekale. Në përgjithësi ata janë të pranishëm në një numër më të madh se
mikroorganizmat patogjene dhe izolohen, identifikohen dhe numërohen me lehtësi. Indikatorët
fekal përfshijnë koliformët (koliformët termotolerant dhe Escherichia coli) dhe enterokokët
intestinal. Koliformët termotolerant dhe enterokokët intestinal u izoluan nga mostrat e rërës
sipërfaqsore në Marsejë dhe Agde, Francë. Numri i enterokokëve intestinal, mundësisht
origjinuar prej kafshëve, ishte më i lartë se numri i organizmave të tjerë (Këshilli Superior i
Higjenës Publike të Francës, 1990). Numra të lartë të koliformëve termotolerant dhe
enterokokëve intestinal u izoluan në rërën e plazhit përgjatë ujërave bregdetare të Taranto në
Itali (Signorile et al., 1992). Numër i ulët i baktereve indikatore të ndotjes fekale u vërejt në
rërën e thatë nga një plazh përgjatë bregut Tirenian (Itali). E. coli u vëzhgua në 61% të mostrave
dhe enterokokët i tejkaluan koliformët (Bonadonna et al., 2002).
Në një studim Italian, një korrelacion domethënës u gjend midis kontaminimit të plazheve dhe
kontaminimit të ujit të detit përkatës, edhe pse rëra në përgjithësi kishte një përqëndrim më të
lartë bakterial se uji (Aulicino et al., 1985). Një tendencë e ngjashme u gjend në plazhet e
Barcelonës, sidoqoftë në kontrast me studimin Italian, niveli i ndotjes nuk kishte një ndryshim
domethënës midis rërës dhe ujit (Roses Codinachs et al., 1998). Një korrelacion statistikisht
domethënës u gjend midis majave dhe myqeve, E. coli dhe enterokokëve në një hetim mbi rërën
e lagur dhe rërën e thatë në Itali (Bonadonna et al., 2002).
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1.5.3 Kërpudhat në rërën e plazhit
Kërpudhat të cilat shpesh gjenden në mjedis si saprofite mund të sillen si patogjenë oportunistë,
veçanërisht në individët me imunitet të dobësuar (Hoog et al., 2000). Studimet e Soussa (1990)
në zonën bregdetare qëndrore Portugeze kanë treguar dermatofite në 42% të mostrave të rërës
së plazheve të analizuara. Më të zakonshëm ishin Trichophyton mentagrophytes, T. rubrum
(Figura 1.5a, b) dhe Microsporum nanum, të gjithë të izoluar prej zonave ranore, të
papërmbytura dhe me mbetje organike. Këto lloje janë të gjitha të lidhura me infeksionet e
lëkurës, ku T. mentagrophytes është agjenti më i zakonshëm i dermatomikozës në Evropë dhe
T. rubrum agjenti më i zakonshëm në mbarë botën (Hoog et al., 2000). Kërpudhat saprofite
(Aspergillus candidus, A. ochraceus dhe A. fumigatus) u izoluan në zonën e përmbytur dhe rërën
e lagur gjatë baticave (Izquierdo et al., 1986).

a.

b.

Figura 1.5 Morfologjia e dermatofiteve më të zakonshme në rërë a) Trichophyton
mentagrophytes b) T. rubrum (www.mycology.adelaide.edu.al)
Candida albicans dhe Candida spp. të tjera janë izoluar nga rëra e plazheve në jug të Francës
(Bernard et al., 1988). Në të njëjtin studim u izoluan 8 kërpudha keratinofile dhe 11 lloje jokeratinofile, të gjitha patogjenë potencial. Izquierdo et al. (1986) izoloi 16 lloje kërpudhash nga
rëra e plazhit përgjatë bregdetit verilindor Mesdhetar të Spanjës, midis tyre disa ishin shtame
potencialisht patogjene. Shumica e llojeve i përkisnin gjinive Aspergillus (Figura 1.6 a, b)
Penicillium (Figura 1.6 c, d) dhe Cladosporium.
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a.

b.

c

d

Figura 1.6 Morfologjia mikroskopike dhe e kolonive përkatësisht të: a, b) Aspergillus
fumigatus; c, d) Penicillium notatum (microbewiki.kenyon.edu; www.gbif.org)
Në Izrael, Ghinsberg et al. (1994) izoloi kërpudha në të gjitha mostrat e rërës së plazhit por jo
në mostrat e ujit të detit. Në një studim të realizuar në zonën Atika të Greqisë, izolatët kërpudhor
përfshinë Candida albicans, C. krusei, C. tropicalis, C. rugosa, Pitirosporum orbiculare,
Fusarium, Penicillium, Mucor, Helminthosporium dhe Aspergillus niger (Papadakis et al.,
1997), një numër i të cilave janë patogjenë (Hoog et al., 2000).
Llojet e Candida mund të jenë të pranishme në numra të lartë tek plazhistët me imunitet të
dobësuar, diabetikë apo tek personat që kanë pësuar operacion. Llojet Candida mund të jenë
përgjegjëse për ndotjen fekale si në rërën e lagur ashtu edhe në rërën e thatë (Desmarais et al,
2002). Gjithashtu, majatë dhe myqet në përgjithësi tregojnë tolerancë për kripën. Vogel et al.
(2007) tregoi se, ndërkohë që riprodhimi i majave dhe myqeve në rërë nuk ishte intensiv, majatë
intestinale në veçanti mund të mbijetojnë në mjedise të kripura dhe 250 lloje Candida u gjetën
në dhé në zona të ngrohta.
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1.5.4 Shpërndarja dhe fati i mikroorganizmave në rërën e plazhit
Rritja e mikroorganizmave në rërën e plazhit është e kufizuar nga prania e ushqyesve. Studimet
laboratorike kanë treguar se nutrientët kalojnë në komunitetin bakterial përmes komunitetit të
protozoarëve dhe metazoarëve (Khiyama & Makemson, 1973). Studime të mëtejshme kanë
treguar se ndotja mikrobike është më e lartë në rërë se në ujërat përkatëse, pasi rëra shërben si
një strehë pasive për ndotjen e grumbulluar (Oliveira & Mendes, 1991, 1992; Oshiro & Fujioka,
1995). Oshiro & Fujioka (1995) në një studim në Gjirin Hanauma (Hawaii) gjetën se rëra e
kontaminuar prej shpëlarjes së zonave rrethuese të gjirit dhe prej feçeve të shpendëve, mund të
ishte burimi kryesor i niveleve të larta periodike të baktereve në ujë.
Mbijetesa e baktereve enterike në sipërfaqe të rërës së thatë mund të ketë një kohëzgjatje të
shkurtër, bakteret kryesisht shkatërrohen prej presionit mjedisor. Rëra e lagur, zona ku fëmijët
e vegjël kalojnë kohën më të madhe në plazh është më e përshtatshme. Rëra e lagur e pasuruar
me lëndë organike, siguron një mjedis të favorshëm për bakteret enterike, gjë që u siguron atyre
një mbijetesë më të gjatë se në ujin e detit (Papadakis et al., 1997).
Faktorë të ndryshëm janë propozuar se ndihmojnë mbijetesën dhe shpërhapjen e
mikroorganizmave indikatore dhe patogjenë në rërën e plazhit. Këta përfshijnë natyrën e plazhit,
baticat, kanalet e ujërave të zeza, stinët, prania e kafshëve dhe numri i plazhistëve. Lëvizja e
ujit, për shembull, shkakton erozion, transport dhe depozitim të sedimenteve të plazhit dhe
rishpërndarje të organizmave të lidhura me to. Nestor et al. (1984) gjeti se incidenca e disa
patogjenëve varej nga stina. Borrego et al. (1991) raportoi një përqëndrim bakterial më të lartë
dhe mbijetesë më të gjatë në plazhet pranë kanaleve të ujërave të zeza.
Kërpudhat takohen shpesh në rërë, dhe mbijetesa e tyre është më e gjatë se ajo e baktereve
enterike për shkak të aftësisë së tyre të formojnë spore rezistente. Zonat e ujërave rekreative të
përdorura intensivisht sigurojnë mundësi transmetimi nga personi në person të patogjenëve
(p.sh., dermatofitet). Transmetimi mund të ndodhë sepse personat i shkarkojnë patogjenët në
rërë, përmes kontaktit të drejtpërdrejtë ose mënyrave të tjera.
1.5.5 Kërkime dhe monitorime mbi cilësinë e rërës
WHO/UNEP (1992, 1994) tregoi se rëra e lagur e plazhit dhe sedimentet duhet të jenë pjesë e
studimeve epidemiologjike dhe mikrobiologjike duke korreluar cilësinë e ujërave rekreative me
efektet shëndetsore. Heaney et al. (2012) vëzhgoi një marrdhënie pozitive midis aktiviteteve në
rërë dhe sëmundjeve enterike si funksion i përqëndrimit të ndotjes mikrobike fekale në rërën e
plazhit. Në një studim tjetër në plazhin e Floridës Jugore, Bonilla et al. (2007) raportoi se koha
e kaluar në rërën e lagur dhe koha e kaluar në ujë ishin të lidhura me një rritje në sëmundjet
gastrointestinale.
Vitet e fundit, studiuesit kanë zbuluar se sedimentet e plazhit mund të përmbajnë popullata të
enterokokëve që nuk origjinohen nga ujërat e zeza (Shibata et al., 2004; Whitman et al., 2003;
Badgley et al., 2010; Wright et al., 2011). Edhe në mungesë të ujërave të zeza, nivele të larta të
enterokokëve në ujin e plazhit ende mund të paraqesin një rrezik të lartë për plazhistët në këto
plazhe (Fleisher et al., 2010; Sinigalliano et al., 2010) dhe niveli i enterokokëve në rërë është
treguar se korrelon me nivele të larta të patogjenëve njerëzor në rërën e plazhit (Shah et al.,
2011). Për shkak të këtij rreziku në shëndetin njerëzor, është e rëndësishme të vlerësosh
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ndikimin e sedimenteve të plazhit në cilësinë e përgjithshme të plazhit si dhe të ujërave
rekreative përkatëse (Phillips et al., 2011). Whitman & Nevers (2003), Byappanahalli et al.
(2006) dhe Brownnell et al. (2007) treguan se bakteret indikatore fekale mund të gjenden në rërë
gjatë gjithë vitit me një variacion të vogël në numër. Prandaj, rëra e plazhit mund të jetë një
rezervuar i rëndësishëm i baktereve fekale metabolikisht aktive (Hartz et al., 2007). Po ashtu
sipas Lee et al. (2006) dhe Yamahara et al. (2009) rëra e plazhit paraqet kushte më të
qëndrueshme të cilat i nënshtrohen ndryshimeve më pak se ujërat përkatëse.
1.5.6 Menaxhimi i plazheve
Rreziku mikrobik kryesor për shëndetin e njeriut që takohet në plazh dhe në zonat e ngjashme
është ai qe vjen nga kontakti me jashtqitjet e kafshëve, veçanërisht ato të qenve. Rregulloret
mund të kufizojnë lejimin sezonal të tyre në plazhe apo të detyrojnë pronarët të heqin jashtqitjet
e kafshëve. Rritja e vetëdijes publike mund të ndihmojë në reduktimin e ekspozimit, veçanërisht
midis fëmijëve të vegjël.
Në disa shtete, pastrimi mekanik i rërës është një praktikë e zakonshme e cila mund të eleminojë
mbetjet e dukshme në rërë, duke reduktuar sasinë e lëndëve organike dhe duke reduktuar kështu
zhvillimin e mëtejshëm të mikroorganizmave (Bartram & Rees, 2000 kapitulli 12). Përdorimi i
peshqirëve të pastër në plazh, higjena personale e mirë, ndalimi i kafshëve dhe pastrimi mekanik
janë konsideruar, nga disa autoritete, si të rëndësishme (Këshilli Superior i Higjenës Publike të
Francës, 1990).
1.6 Karakteristika të përgjithëshme mjedisore të Gjirit të Vlorës
Gjiri i Vlorës është 19 km i gjatë dhe 16 km i gjerë duke filluar nga Kepi i Triportit dhe
përfundon tek Kepi i Gjuhëzës, midis të cilëve gjendet ishulli i Sazanit (Figura 1.7). Nga ana e
steresë, gjiri rrethohet me male të larta shkëmbore që e pushtojnë së tepërmi brezin bregdetar
fushor duke e ndarë në dy nënnjësi: veriore dhe jugore. Në jug gjendet fusha e Dukatit, e cila
kufizohet prerazi prej maleve, detit dhe lagunës së Pashalimanit. Nënnjësia veriore në perëndim
kufizohet me detin, ndërsa nga jugu, lindja dhe veriu qarkohet prej vargut të kodrave të
Shushicës, i cili takohet në veri me lagunën e cekët të Nartës. Nënnjësia lidhet me Myzeqenë e
Vlorës dhe me luginën e lumit të Vlorës (Shushica), të dyja mjaft të përshtatshme për bujqësi.

Figura 1.7 Harta e pozicionimit gjeografik të Gjirit të Vlorës (www.vlora-guide.com).
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Pjesa e rrafshët ka toka të dobëta dhe kripëzim të lartë, në të kundërt, kodrat mbulohen me një
shtresë të fuqishme mlyshi, e cila krijon kushte të favorshme për blektori dhe frutikulturë.
Kushtet për lundrimin detar dhe qëndrimin e anijeve në Gjirin e Vlorës kanë qënë mjaft të mira.
Bankinat e rërës në të janë të pakta, ndërsa malet e larta që e rrethojnë nga toka krijojnë një
barrier natyrale që e mbron nga erërat, duke lënë të hapur vetëm veriperëndimin. Pyjet halore
dhe sera krijojnë mundësi për ngritjen në të të kantiereve detare (Figura 1.8).

Figura 1.8 Pamje nga porti i Vlorës (www.shqip.al)
Vlora është një qendër e rëndësishme tregëtare dhe detare në Shqipëri. E zhvilluar është industria
e peshkimit. Vlora prodhon naftë, gaz natyror, bitium dhe kripë. E zhvilluar në qytet është
industria e manifakturës tekstile si dhe ajo e ndërtimit. Vitet e fundit ka pasur një zhvillim të
madh turizmi, duke u shoqëruar ky zhvillim me ndërtimin e shumë hoteleve, restoranteve dhe
plazheve (Figura 1.9) (http://sq.wwwikipedia.org).

Figura 1.9 Pamje nga zhvillimi i qytetit të Vlorës përgjatë Gjirit të Vlorës
(www.wikimapia.org).
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1.6.1 Të dhëna klimatike dhe hidrologjike për Gjirin e Vlorës
Gjiri i Vlorës shquhet për një klimë mesdhetare tepër të volitshme, ku bashkëjeton klima detare
me atë malore, feskia e detit me borën në lartësinë e maleve. Deti ndikon shumë në klimën e
mikroklimën e zonës përreth. Temperatura mesatare e muajit me të ftohtë (Janarit) nuk zbret
nën -9ºC, temperatura mesatare e muajit më të nxehtë (Korrikut) arrin deri në 34ºC. Shpejtësia
maksimale e erës arrin në 45m/sek. Zgjatja faktike e diellëzimit është 2741 orë në vit, me vlera
nga 111 orë në Dhjetor deri në 375 orë në Korrik. Mesatarisht regjistrohen 125 ditë të kthjellëta
dhe 77 ditë me vranësi. Ndërsa në zonën bregdetare të qytetit sasia mesatare e reshjeve është
1000 mm/vit e në Orikum 1314 mm/vit, në zonat malore si Llogara e Dukat reshjet arrijnë
përkatësisht 2500 e 2453 mm/vit.
Numri mesatar i ditëve me lagështi është 105 – 147 ditë në vit, dëbora është një dukuri tepër e
rrallë në bregdet ndërsa në zonat malore është një dukuri normale që fillon në Nëntor. Pozicioni
gjeografik i rrethit të Vlorës bënë që zona të jetë nën ndikimin e erërave të fuqishme, të cilat
janë të ndryshme për nga forca dhe prania gjatë vitit. Erëra të zakonshme janë puhitë detare, të
cilat ndihen më shumë gjatë bregdetit. Rrethi i Vlorës në përgjithësi dallohet për erërat e forta,
kjo për shkak të konfigurimit të relievit dhe Gjirit të Vlorës (www.vlora-guide.com/klima).
Thellësia maksimale është 54 metra dhe ndodhet në pjesën jugore të tij në largësi 4.5 km ose
2.4 milie larg Karaburunit dhe 1.48 milie larg bregut Jonufër. Thellësia mesatare e Gjirit të
Vlorës është afërsisht 29.5 metra ndërsa gjatësia e vijës bregdetare deri në grykëderdhje të lumit
Vjosa është gati 65 km. Izobati 10m është 0.94 milje larg portit detar Vlorë. Izobati 30m shtrihet
0.8 milje larg Kepit të Shenjait, 0,74 milje larg Sazanit dhe 4.2 milje larg Kepit të Triportit
(Kapiteneria e Portit detar Vlorë; Dumani, 2013).
1.6.2 Ekosistemi i Gjirit të Vlorës
Biodiversiteti i Gjirit të Vlorës është stenohalin, stenoterm, euribat, stenofag dhe llojet eurifag
sidomos peshqit. Niveli trofik mendohet të jetë mezotrof në jug e jug-perëndim, eutrof në lindje
dhe distrof në bregdet në izobatet 1-10m.
1.6.3 Biotopografia detare e Gjirit të Vlorës
Në shtresat pelagjike të ujërave neritike ka popullime të bollshme të organizmave pelagjikë,
kryesisht gjallesa të mëdha lundruese përfaqsuar nga llojet tipike të rendit Clupeiformes si dhe
gjallesa lundruese shumë të vogla deri në mikroskopike dhe ato planktonike, fito e
zooplanktonike. Bentosi është i populluar nga lloje gjallesash të larmishme, nga infauna,
epifauna bentonike e lloje batipelagjike si dhe nga alga dhe flora e fanerogameve. Në zonën jugperëndimore shkëmbore haset edhe biostruktura koraline, habitat i rëndësishëm me biocenozë
të organizmave të shumëllojshëm bentonik gëlqeror bimor dhe shtazor por edhe me rëndësi
turistike (Dumani, 2013).
Zona bentike litoralo-sublitorale përfshihet në zonën fitale me florë dhe faunë bentonike, me
ndriçim eufotik, me faunë kryesisht stenohalin, stenoterm dhe stenofag. Bimësia e
fanerogameve formon livadhet bregdetare, habitate të cilat janë të rëndësishme për peshqit,
krustacet dhe breshkat veçanërisht për ushqim dhe rritje. Si lloje përfaqësuese përmendim:
Posidonia oceanica, Zostera marina, Zostera noltii dhe lloje të tjera fotosintetizuese siç janë algat
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epifite. Infauna përbëhet veçanërisht nga molusket dykapakorë (Lamelibranchia), invertebrorë
të ndryshëm, krimbat dhe sidomos krimbat poliketë. Epifauna përbëhet kryesisht nga molusket
njëkapakorë (Gasteropoda), lloje të Klasës së Peshkaqenëve (Chondrichthtyes), Klasës së
Peshqëve (Osteichthyes), Qefalopodët: Oktapodët dhe Dekapodët, Krustace, Celenteratët,
Ekinodermatët, Sfungjerët, Reptilët (breshka e detit) dhe Gjitarë (delfini Tursiops truncates)
(Dumani, 2013).
Zona ujore neritike-epipelagjike përfshihet në zonën fitale përfaqësuar nga fitoplanktoni, me
faunë pelagjike dhe ndriçim eufotik. Shumë e rëndësishme është prania e popullatave të
Planktonit të përbërë nga: Fitoplanktoni, fotosintetizues, autotrof, prodhues primarë, dhe nga
Zooplanktoni që janë heterotrof, konsumatorë të rendit të parë, llojet që ushqehen me
fitoplankton si dhe lloje herbivore dhe predatore. Kjo zonë përfaqsohet nga:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cianofitet – alga blu të gjelbra njëqelizore, autotrofe
Cromofitet – autotrofe dhe heterotrofe saprofite, (Diatomet)
Dinoflagjelatët – autotrofe dhe heterotrofe saprofite, shumë helmues
Euglenofita – autotrofe dhe heterotrofe saprofite
Klorofitete – autotrofe dhe heterotrofe saprofite
Zooplankton heterotroph (Protozoarët, Ciliatët)
Klasa e Peshqve – veçanërisht e rëndësishme është Familja Clupeidae, Rendi
Clupeiformes me llojet Sardelja (Sardina picardus sardine), Acugia (Engrauls
encrasicholus), Renga (Sardinela aurita).
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KAPITULLI 2
MATERIALE DHE METODA
Ky studim u realizua duke përdorur metodat bashkëkohore për ujërat bregdetare, bazuar në
udhëzimet e Organizatës Botërore të Shëndetsisë si dhe Komunitetit Evropian. Për një vlerësim
sa më të mirë të cilësisë së plazheve të monitoruara u bë inspektimi higjieno-sanitar për
përcaktimin e burimeve të ndotjes dhe përcaktimi i ngarkesës mikrobike të ujit dhe rërës.
2.1 Stacionet e kampionimit të marra në studim
Ky studim u realizua brenda harkut kohor Janar – Nëntor 2014, Mars – Gusht 2015, ku mostrat
e kampionuara në pesë stacione përgjatë Gjirit të Vlorës (Tabela 2.1), u analizuan në Qendrën
Kërkimore Shkencore, Universiteti i Vlorës (01/2014 – 09/2014), dhe në Laboratorin
Mikrobiologjik, Drejtoria Rajonale Shëndetsore, Fier (03 – 08/2015) në bashkëpunim me
Institutin e Shëndetit Publik. Stacionet e kampionimit u përzgjodhën bazuar në raportimet e
mëparshme për cilësinë e ujit dhe në frekuentimin e këtyre plazheve nga turistët.
Tabela 2.1. Vendndodhja e stacioneve të kampionimit të marra në studim.
Stacioni

Qyteti/Zona

Zona e njohur

Lokalizimi GPS
N

E
19º28’50,149”

1

Radhimë

Royal Hotel

40º22’44”

2

Vlorë

Plazhi Ri

40º26’15,747” 19º29’41,599”

3

Vlorë

Akademia e Marinës

40º2644,144

19º29’49,631”

4

Vlorë

Plazhi Vjetër, Kabinat 40º2757,061

19º27’43,936”

5

Nartë

Karafili Resort

19º25’48,431”

40º2931,132

Mostrat e ujit u morën në plazhin e Radhimës, Plazhi Ri, Akademia e Marinës, Plazhi Vjetër
dhe në plazhin e Nartës, ndërsa mostrat e rërës po në këto pika me përjashtim të plazhit të
Radhimës i cili nuk është një plazh ranor (Figura 2.1). Bazuar në Direktivën 2006/7/EC të
Komunitetit Evropian, mostrat e ujit dhe rërës u mbrojtën prej ekspozimit ndaj rrezeve të diellit.
Mostrat u ruajtën në një temperaturë afërsisht 4 ºC, në termus deri në mbërritjen në laborator.
Mostrat u analizuan ditën e kampionimit.
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Figura 2.1 Paraqitje e stacioneve të kampionimit gjatë periudhës së monitorimit (2014-2015),
Google maps.
2.2 Inspektimi higjieno-sanitar
Inspektimi higjieno-sanitar u krye për përcaktimin e burimeve të ndotjes në pikat e përzgjedhura
për monitorim (përcaktimi i shkarkimeve urbane dhe ujërave të përdorura që derdhen direkt ose
indirekt në plazhe). Një rëndësi shumë të madhe, përveç përcaktimit të ngarkesës mikrobike si
treguesi kryesor në vlerësimin e shkallës së pastërtisë së plazheve, ka edhe vlerësimi i gjendjes
së mjedisit, shkarkimet urbane (sasia dhe përbërja e tyre), derdhjet e ujërave sipërfaqësore në
secilin plazh, si dhe të gjithë faktorët higjieno-sanitar që ndikojnë në nivelin e ndotjes
mikrobiologjike të plazheve.
2.3 Kampionimi dhe transportimi i mostrave
Kampionimi është realizuar në përputhje me Manualin e Organizatës Botërore të Shëndetësisë
për ujërat e larjes dhe monitorimin dhe vlerësimin e cilësisë së plazheve (WHO, 1995).
Shpeshtia e marrjes së mostrave ishte një herë në muaj. Për analizimin bakteriologjik të mostrave
të ujit u përdorën shishe sterile 250 ml ndërsa për marrjen e mostrave të rërës u përdorën shishe
plastike sterile 100 ml. Për izolimin e Salmonella nga uji u përdorën shishe sterile 1 litërshe.
2.3.1 Marrja e mostrave të ujit
Mostrat e ujit u morën ndërkohë që kampionuesi qëndronte në nivelin e gjoksit (rreth 1 m), në
zonën ku notuesit gjenden më shpesh. Kapaku i shishes u hoq pa e prekur grykën e shishes,
shishja u zhyt përafërsisht 20-30 cm nën sipërfaqe me një lëvizje të ngadaltë dhe pasi ajo ishte
mbushur përafërsisht 2/3 kapaku u vendos përsëri në shishe (WHO, 1995).
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2.3.2 Marrja e mostrave të rërës
Në analizim u morën rëra e lagur dhe rëra e thatë nga katër plazhet e marra në studim (Plazhi
Ri, Akademia e Marinës, Plazhi Vjetër, Nartë) të cilat janë plazhe ranorë. Rëra e lagur u mor në
breg midis rërës së thatë dhe ujit të detit ndërsa rëra e thatë në zonën ku nuk arrinin valët e detit.
Për marrjen e mostrave të rërës u përdorën shishe plastike sterile dhe me grykë të gjerë (100
ml). Kapaku i shishes u hoq me kujdes dhe shishja u forcua në rërë. Mostrat u ruajtën në akull
derisa u analizuan.
2.4 Përcaktimi i parametrave fiziko-kimikë të mostrave
Përcaktimi i parametrave fiziko-kimikë të mostrave u krye përgjatë periudhës së kampionimit
Shkurt – Nëntor 2014. Matjet në çdo pikë kampionimi, u realizuan me anë të aparateve të
siguruara nga Qendra Kërkimore Shkencore e Universitetit të Vlorës.
2.4.1 Përcaktimi i temperaturës
Temperatura u mat në pikën e kampionimit me qëllim që mostrat e ujit të mos arrijnë gradualisht
temperaturën e ambjentit. Për matje u përdor një termometër qelqi me mbushje mërkuri dhe
gradim 0.1ºC.
2.4.2 Përcaktimi i pH
Për të përcaktuar pH u përdor një pH metër elektronik, HANNA instruments, HI 8314 membranë
pH metër (Figura 2.2). Matja e pH u krye direkt në pikat e kampionimit. Elektroda analizuese
prej qelqi u shpla me ujë të distiluar para çdo matje dhe u tha me një letër të butë absorbente.
Tarimi i aparatit u bë duke përdorur tretësirat buferike me pH=4 dhe pH=7.

Figura 2.2 Paraqitje e pH metrit elektronik HANNA HI 8314 të përdorur gjatë periudhës së
monitorimit.
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2.4.3 Përcaktimi i turbiditetit
Matjet e turbiditetit u kryen direkt në stacion pa e ndryshuar gjendjen origjinale të mostrës si pH
apo temperaturën. Të gjitha mostrat u trazuan lehtësisht para ekzaminimit për të siguruar një
matje përfaqësuese. Turbiditeti u përcaktua me anë të turbidimetrit portabël HANNA (Figura
2.3). Për të siguruar një vlerë sa më të saktë për çdo mostër u kryen nga tre matje dhe u mor
vlera mesatare e tyre. Para çdo matje kyvetat u shpëlanë me ujë të distiluar dhe u fshin me rrobë
absorbente për të mos ndikuar në vlerën e turbiditetit.

Figura 2.3 Matja e turbiditetit në pikën e kampionimit me anë të turbidimetrit elektronik
HANNA.
2.5 Përcaktimi i parametrave mikrobiologjikë
Në studimin tonë për vlerësimin e cilësisë së ujit dhe rërës së plazheve të përzgjedhura u bë
identifikimi dhe përcaktimi i disa mikroorganizmave të rëndësishëm. Të tillë janë koliformët
fekal, enterokokët intestinal, salmonelat, shigelat, majatë dhe myqet.
2.5.1 Përcaktimi i koliformëve fekal dhe enterokokëve intestinal
Për identifikimin e koliformëve fekal dhe enterokokëve intestinal u përdor teknika e filtrimit
membranor (MF) në përputhje me metodat standarde për ujin dhe ujërat e larjes (APHA, 1999).
Një sasi prej 100 ml uji u filtrua për çdo analizë me anë të metodës së filtrimit me pompë vakumi.
Filtrat e përdorur ishin prej nitroceluloze me pore 0.45 µ. Pas filtrimit membranat u vendosën
në terrenet selektive mFC-Agar dhe Slanetz-Bartley (Figura 2.4 a, b) përkatësisht për
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përcaktimin e koliformëve fekal dhe enterokokëve intestinal. Inkubimi i terrenit mFC-Agar u bë
në 44.5 ± 0.2ºC për 24 orë, ndërsa terreni Slanetz-Bartley u inkubua në 37 ± 0.2ºC për 48 orë.
Pas 48 orëve membranat prej terrenit Slanetz-Bartley u kaluan dhe inkubuan në mënyrë sterile
për 2 orë në terrenin selektiv Bile Esculin Agar. Kolonitë që pas dy orëve inkubim në 44 ± 0.5
ºC morën ngjyrë të zezë u numëruan si enterokokë.

a.

b.

Figura 2.4 Izolimi i indikatorëve fekal a) Koliformët fekal në terrenin mFC-Agar
Enterokokët intestinal në terrenin Slanetz-Bartley (Bofe, 2014)

b)

Teknika e filtrimit membranor u modifikua për sedimentet. Një fraksion pezullie sedimenti (SSsuspended sediment) u prodhua duke shtuar 100 ml tretësirë kripe sterile 0.85% (w/v) në çdo
mostër, duke e tundur për 30 sekonda dhe duke lejuar precipitimin e grimcave të rërës. Më pas
10 ml prej supernatantit rezultant u shtua në një shishe sterile që përmbante 90 ml tretësirë kripe
sterile dhe u përzie për 2 minuta para filtrimit (Abdallah et al, 2005).
2.5.2 Përcaktimi i salmonelave dhe shigelave
Mostrat e ujit
Një litër i mostrave të ujit u filtrua përmes një filtri membranor 0.45 µ. Filtri membranor u
vendos në terren pasurues ujë pepton buferik, i cili ndihmon në rikuperimin e mikroorganizmave
të dëmtuar dhe u inkubua për 24 orë në 37ºC. Pas 24 orësh 1 ml prej terrenit u kalua në mënyrë
sterile në terrenin pasurues Selenit-F broth dhe përsëri u inkubua. Për identifikimin e
salmonelave dhe shigelave u krijuan subkultura në terrenet DCA për 24 orë dhe kolonitë e
dyshimta u kaluan në terrenet Hajna dhe KIA (APHA, 1995).
Mostrat e rërës
Dhjetë gram prej mostrave të rërës u inokulua në 90 ml Selenit-F broth dhe u inkubua në 37ºC
për 24 orë (Figura 2.5), pas kësaj kolonitë u kaluan në terrenin DC. Kolonitë e dyshimta prej
terreneve Hajna dhe KIA (Figura 2.6) u identifikuan me anë të serumeve përkatës (Baron &
Finegold, 1990) në Institutin e Shëndetit Publik, Tiranë.
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Figura 2.5 Izolimi i salmonelave dhe shigelave, pasurimi i mostrave të ujit dhe rërës në
terrenin Selenit-F broth (Bofe, 2014)

Figura 2.6 Paraqitje e punës me terrenet Hajna dhe KIA në Laboratorin Mikrobiologjik
DSHR, Fier
2.5.3 Përcaktimi i majave dhe myqeve
Një suspension 10-1 w/v i mostrave të rërës bazuar në peshën e lagur u përgatit në terrenin 0.1
% ujë pepton buferik. Numërimi u realizua nëpërmjet metodës me mbulim duke përdorur si
terren Dichloran Rose Bengal Chloramphenicol (DRBC) Agar (Figura 2.7 a, b). Pjatat u
inkubuan në 25ºC. Ekzaminimi për rritjen e majave dhe myqeve u bë pas 3, 4, dhe 5 ditësh
inkubimi. Kolonitë e majave shfaqen ngjyrë rozë nga absorbimi i Rose Bengal (Figura 2.8). Për
identifikimin e Candida albicans kolonitë e dyshimta u kaluan në terrenin Sabouraud Dextrose
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Agar. Identifikimi i myqeve kryesore u bë nëpërmjet vëzhgimit makroskopik dhe mikroskopik
si dhe përdorimit të atlaseve përkatëse. Rezultatet raportohen si njësi koloni formuese (CFU)
për gram ose mililitër mostër.

a.

b.

Figura 2.7 Rritja e kolonive të myqeve në terrenin Dichloran Rose Bengal Chloramphenicol
Agar, a) Plazhi Ri b) Nartë (Bofe, 2015)

Figura 2.8 Paraqitje e një kolonie të Candida albicans në terrenin Dichloran Rose Bengal
Chloramphenicol (DRBC) Agar (Bofe, 2015)
2.5.4 Analizimi statistikor i të dhënave
Përpunimi statistikor i rezultateve për parametrat e përcaktuar (temperaturë, pH, turbiditet,
koliformët fekal, streptokokët fekal, salmonelat, shigelat, majatë dhe myqet) u realizua
nëpërmjet programave Excel 2013, SPSS 22, Hazen Percentile Calculator. Për të studiuar
parametrat fiziko-kimikë dhe biologjikë u përdorën matjet e pozicionit, të shpërhapjes dhe
matjet e formës. Analiza e variancës (ANOVA-Analysis of Variance) dhe Testi i Krahasimit të
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Shumfishtë të Bonferronit u përdorën po ashtu për të studiuar parametrat mikrobiologjikë.
Modeli ANOVA përfshiu tre faktorë: Mjedisi (uji, rërë e lagur, rërë e thatë), Stina (dimër,
pranverë, verë, vjeshtë) dhe Siti (5 pika kampionimi) si dhe ndërveprimi midis këtyre faktorëve.
Gjithashtu për parametrat në studim u përcaktua edhe koefiçenti i korrelacionit të Pearson.
Niveli i besueshmërisë së përzgjedhur ishte 95% (p < 0.05).
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KAPITULLI 3
REZULTATE DHE DISKUTIME
3.1 Vlerësimi i gjendjes higjieno-sanitare në pikat e kampionimit
Nga inspektimi i kryer në plazhet e përzgjedhura u vu re se e gjithë zona turistike e Gjirit të
Vlorës është e përfshirë nga ndërtime të shumta përgjatë vijës bregdetare, duke ndikuar në rritjen
e pakontrolluar të popullsisë në këto zona. Për mungesë të rrjetit të kanalizimeve të ujërave të
urbane në këto zona, rrjeti i shërbimeve (restorante, hotele etj) dhe një pjesë e mirë e pallateve
të reja të ndërtuara funksionojnë me gropa septike. Shumë prej tyre i derdhin ujërat e zeza direkt
në det, duke u bërë burime potenciale të ndotjes së ujit të detit.
Gjatë inspektimit në të gjitha plazhet janë vënë re edhe masat e marra për pastrimin e linjës
bregdetare nga mbeturinat e shumta, gjithashtu edhe masat e marra nga subjektet private duke
krijuar kushte të përshtatshme pushimi. Zona nga Skela deri në Plazhin e Ri (Figura 3.1a, b)
është e mbushur me kanale të ujërave urbane të cilët shkaktojnë një ndotje të madhe veçanërisht
tek Akademia e Marinës (Figura 3.2a, b). Plazhi Vjetër (Figura 3.3a, b) është përfshirë nga
ndërtime të shumta dhe shihen shkarkime të ujërave urbane në det. Përsa i përket plazheve të
Radhimës dhe të Nartës, në to nuk ka shkarkime të dukshme ujërash urbane.

a.
b.
Figura 3.1 Paraqitje e shkarkimeve urbane në zonën e Plazhit të Ri, Vlorë (Bofe,
2015).
Ndërtimet e shumta përgjatë vijës bregdetare nga Skela në Plazhin e Ri i japin kësaj zone
bregdetare një pamje të veçantë, por gjithashtu shkaktojnë një ndotje të konsiderueshme të
bregdetit për shkak të mungesës së kanalizimeve të ujërave urbane. Po ashtu, pjesa e bregdetit
të Vlorës pas tunelit është e mbushur me ndërtime të shumta. Megjithëse nga rezultatet e
analizave kjo zonë paraqitet e pastër, edhe këtu mungojnë kanalizimet e ujërave të përdorura gjë
që mund të bëhet shkak për ndotjen e bregdetit. Për këtë arsye është e rëndësishme marrja e
masave për vendosjen e impianteve individuale të trajtimit të ujërave urbane për mbrojtjen e
bregdetit.
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a.

b.

Figura 3.2 Bregdeti Vlorë, pamje nga zona Akademia e Marinës (Bofe, 2015)

a.

b.

Figura 3.3 Paraqitje e shkarkimeve të ujrave urbane në zonën e Plazhit të Vjetër, Vlorë (Bofe,
2015).
3.2 Vlerësimi i disa faktorëve mjedisorë abiotikë (parametrat fiziko-kimikë) të cilët
ndikojnë në cilësinë e plazheve në Gjirin e Vlorës.
Për të vlerësuar parametrat fiziko-kimikë u kryen matjet e pozicionit (mesatarja, mesorja, moda),
për të kuptuar ndryshueshmërinë e vlerave u kryen matjet e shpërhapjes (amplituda, deviacioni
standart), ndërsa për të kuptuar nëse parametrat kishin një shpërndarje normale u realizuan
matjet e formës (pjerrësia dhe kurtosis).
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Vlerat e temperaturës, pH-it dhe turbiditetit të vrojtuara gjatë monitorimit rezultuan brenda
parametrave. Nga analizimi i mostrave sipas stacioneve u vu re se temperatura pati një ndikim
pozitiv statistikisht tepër domethënës në përqëndrimin e koliformëve fekal (r = 0.87, p < 0.01)
dhe enterokokëve intestinal (r = 0.74, p < 0.05) në mostrat e ujit në stacionin Akademia e
Marinës. Një korrelacion domethënës në këtë stacion temperatura paraqiti edhe me enterokokët
intëstinal në rërën e lagur (r = 0.67, p < 0.05). Po ashtu vlerat e temperaturës ndikuan negativisht
në përqëndrimin e majave dhe myqeve në rërën e thatë të Plazhit të Ri (r = -0.69, p < 0.05).
Vlerat e pH-it ishin lehtësisht bazike dhe në përputhje me raportimet e mëparshme (Dumani,
2013). Këto vlera nuk paraqitën ndonjë korrelacion domethënës me indikatorët fekal. Turbiditeti
nga ana tjetër pati një ndikim pozitiv mbi enterokokët intestinal në mostrat e ujit në Akademinë
e Marinës (r = 0.77, p < 0.05) por një ndikim negativ në mostrat e Plazhit të Vjetër (r = -0.74, p
< 0.05).
3.2.1 Temperatura e ujit dhe vlerësimi statistikor i të dhënave të marra në pikat e
kampionimit.
Mesatarja e temperaturës gjatë periudhës së matjeve ishte 20.7 (SD = 4.3), vlerë kjo e
përshtatshme dhe në përputhje me udhëzimet për ujërat e larjes. Temperatura e ujërave
rekreative duhet të jetë midis intervalit 16 – 34 ºC, pasi ekspozimi në ujë të ftohtë (< 16 ºC)
mund të rezultojë në hipotermi apo shok ndërsa ekspozimi i tejzgjatur në ujëra me temperaturë
> 34 ºC mund të rezultojë në hipertermi apo stres nga i nxehti (Qeveria australiane, 2008).
Frekuencën më të lartë të vlerave të temperaturës e paraqiti moda 15, me 8 vrojtime. Gjatë
periudhës së monitorimit këto vlera variuan nga 15 në 27. Bazuar në vlerën e deviacionit standart
4.3 duket se vlerat e temperaturës variojnë nga mesatarja. Mesorja ishte më e madhe se
mesatarja, ndërsa 50% e vlerave ranë brenda intervalit 16 – 24 (Tabela 3.2). Nga paraqitjet
grafike (Figura 3.4 a dhe b) vërehet se vlerat e temperaturës nuk kanë një shpërndarje normale,
me një pjerrësi -0.105 (SE = 0.354) dhe kurtosis -1.570 (SE = 0.695). Vlera negative e pjerrësisë
tregon për një shpërndarje asimetrike të majtë.

Percentilet
25 - 75%
─ Mediana
├┤ Min-Max

a.

b.

Figura 3.4 Shpërndarja e vlerave të temperaturës në pikat e kampionimit gjatë vitit 2014:
a) Box plot b) Histogram
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3.2.2 Vlerësimi statistikor i pH-it të ujit në pikat e kampionimit.
Vlera mesatare e pH gjatë periudhës së monitorimit në pikat e kampionimit ishte 8.1 (SD = 0.3).
Kjo tregon se ujërat e këtyre plazheve janë lehtësisht bazike dhe nuk përbëjnë ndonjë rrezik për
sytë apo lëkurën e plazhistëve, pasi pH ka një ndikim të drejtpërdrejt mbi to vetëm për vlera
shumë të ulëta ose shumë të larta të tij. Direktiva e Komunitetit Evropian sugjeron se vlerat e
pH për ujërat e larjes duhet të variojnë nga pH 6 në pH 9 (Tabela 3.1). Gjatë periudhës së matjeve
pH varioi nga 7.87 në 8.53. Frekuencën më të lartë e paraqiti moda 7.9 me gjithsej 12 vrojtime.
Mesorja ishte më e vogël se mesatarja, ndërsa 50% e vrojtimeve ranë në intervalin 7.9 – 8.48
(Tabela 3.2). Nga paraqitjet grafike (Figura 3.5 a dhe b) vërehet se vlerat e pH nuk i afrohen
shpërndarjes normale, me një pjerrësi 0.730 (SE = 0.354) dhe kurtosis -1.461 (SE = 0.695).Vlera
pozitive e pjerrësisë tregon për një shpërndarje asimetrike të djathtë.

Percentilet
25 - 75%
─ Mediana
├┤ Min-Max

a.

b.

Figura 3.5 Shpërndarja e vlerave të pH në pikat e kampionimit gjatë vitit 2014:
a) Box plot b) Histogram
3.2.3. Vlerësimi statistikor i turbiditetit të ujit në pikat e kampionimit.
Vlera mesatare e turbiditetit gjatë periudhës së monitorimit në pikat e kampionimit ishte 1.9 dhe
deviacioni standart 1.65. Gjatë periudhës së matjeve turbiditeti varioi nga 0.04 në 7.34.
Amplituda ishte 7.30 FTU, gjë që tregon se ka një variabilitet të madh në vlerën e turbiditetit.
Frekuencën më të lartë të vlerave të turbiditetit e paraqiti moda 0.55, gjithsej 2 vrojtime. Mesorja
ishte më e vogël se mesatarja, dhe 50% e vlerave ranë në intervalin 2.44 – 0.90 (Tabela 3.2). Po
të krahasojmë vlerën mesatare të turbiditetit (1.9 FTU) me standardet Evropiane (Tabela 3.1),
shihet qartë se kjo vlerë është në përputhje me vlerën udhëzuese të këtyre standarteve.
Nga paraqitjet grafike (Figura 3.6 a dhe b) vërehet se vlerat e turbiditetit nuk kanë një
shpërndarje normale, me një pjerrësi 1.887 (SE = 0.354) dhe kurtosis 3.753 (SE = 0.695).Vlera
pozitive e pjerrësisë tregon për një shpërndarje asimetrike të djathtë.
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Tabela 3.1 Direktiva 76/160/EEC për ujërat bregdetare
Parametri

G

I

Metoda e analizës

pH

-

6-9

Metoda kolorimetrike

transparenca

2

1

Disku Secchi

Legjenda: G- udhëzues, I – i detyrueshëm

Percentilet 25
- 75%
─ Mediana
├┤ Min-Max
○, * - vlera të
veçuara

a.

b.

Figura 3.6 Shpërndarja e vlerave të turbiditetit në pikat e kampionimit gjatë vitit 2014: a) Box
plot b) Histogram
Gjithashtu nga box plot-i i vlerave të turbiditetit vërehen katër vlera jashtë bishtave të kutisë,
përkatësisht 5.2 FTU dhe 5.74 FTU, Maj 2014; 7.09 FTU dhe 7.34 FTU, Korrik 2014. Këto
vlera të larta u përkasin plazheve të Radhimës dhe të Nartës, plazhe të cilat kanë një kripësi
shumë më të lartë se plazhet e tjera të marra në studim e cila ndikon drejtpërsëdrejti në vlerat e
tubiditetit.
Tabela 3.2 Treguesit statistikor të parametrave fiziko-kimikë të pikave të kampionimit në
Gjirin e Vlorës.
Parametri

Njësia
e
matjes

Numri i
mostrës

Mes

SD

Min

Q1

Mesorja

Q3

Max

Ampl

Moda

Skewness

Kurtosis

Temperat

ºC

45

20.7

4.3

15

16

22

24

27

12

15

-0.105

-1.570

pH

-

45

8.1

0.3

7.87

7.9

7.94

8.48

8.53

0.66

7.9

0.730

-1.461

Turbiditeti

FTU

45

1.7

1.6

0.00

0.64

1.43

2.24

7.34

7.34

0.00

1.956

4.458

(n)

Legjenda: Mes-mesatarja, SD-Deviacioni standart, Min-minimumi, Q1-kuartili i parë, Q3-kuartili i tretë, MaxMaksimumi, Ampl- Amplituda
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3.3 Vlerësimi i parametrave mikrobiologjikë të ujit dhe rërës në Gjirin e Vlorës.
Nga analizimi i përgjithshëm mikrobiologjik i mostrave të ujit të kampionuara gjatë periudhës
së monitorimit u vërejt se vlera mesatare e koliformëve fekal dhe enterokokëve intestinal
(Tabela 3.3) ishin më të larta se vlerat e lejuara, bazuar në vlerat standarde të Komunitetit
Evropian për ujërat bregdetare (Tabela 3.5). Përsa i përket mostrave të rërës vlerësimi i cilësisë
u bazua në përqëndrimin e enterokokëve intestinal duke qenë se kanë një jetëgjatësi më të madhe
se koliformët fekal në mjediset detare. Duke qënë se standardet kombëtare apo ndërkombëtare
për vlerësimin e cilësisë së rërës mungojnë, si kritere klasifikimi për mostrat e rërës u morën
standardet e rërës propozuar në Portugali (Tabela 3.8). Duke u bazuar në vlerat mesatare të
enterokokëve intestinal në mostrat e rërës së lagur dhe mostrat e rërës së thatë (Tabela 3.3),
shihet qartë se këto vlera janë shumë më të larta se përqëndrimi i enterokokëve intestinal në
mostrat e ujit. Kjo tregon se përqëndimi bakterial është më i lartë në rërë se në ujë. Gjithashtu
ky përqëndrim është më i lartë në rërën e lagur se në rërën e thatë. Bazuar në standardet e
propozuara në Portugali për cilësinë e rërës, mesataret e enterokokëve intestinal të mostrave të
rërës së lagur dhe rërës së thatë janë në përputhje me normat. Po të krahasojmë vlerat mesatare
të majave dhe myqeve në mostrat e ujit dhe rërës vërejmë se përqëndrimi i majave dhe myqeve
është më i lartë në rërë se në ujë, dhe më i lartë në rërën e thatë se në rërën e lagur.
3.3.1 Koliformët fekal (mostrat e ujit)
Vlera mesatare e koliformëve fekal gjatë periudhës së monitorimit në pikat e kampionimit ishte
336 CFU/100 ml (SD = 455). Gjatë periudhës së matjeve numri i koliformëve fekal varioi nga
0 në 1858 CFU/100 ml. Mesorja ishte më e vogël se mesatarja, ndërsa 50% e vrojtimeve ranë
në intervalin 19 – 442 (Tabela 3.3). Nga paraqitja grafike (Figura 3.7 a) vërehet se vlerat e
koliformëve fekal nuk i afrohen shpërndarjes normale, me një pjerrësi 1.547 (SE = 0.236) dhe
kurtosis 1.498 (SE = 0.467). Vlera pozitive e pjerrësisë tregon për një shpërndarje asimetrike të
djathtë. Figura 5.7 b paraqet shpërndarjen e frekuencave të vlerave të koliformëve fekal të
transformuara logaritmikisht. Nga figura vërehet se këto vlera të transformuara kanë një
shpërndarje normale me pjerrësi -0.333 (SE = 0.236) dhe kurtosis -0.907 (SE = 0.467).

a.

b.

Figura 3.7 Shpërndarja e frekuencave të vërejtura gjatë periudhës së monitorimit (20142015): a) Koliformë fekal
b) Logaritmi i koliformëve fekal
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3.3.2 Enterokokët intestinal (mostrat e ujit)
Vlera mesatare e enterokokëve intestinal gjatë periudhës së monitorimit në pikat e kampionimit
ishte 271 CFU/100ml (SD = 404). Gjatë periudhës së matjeve numri i enterokokëve intestinal
varioi nga 0 në 1890 CFU/100ml. Mesorja ishte më e vogël se mesatarja, ndërsa 50% e
vrojtimeve ranë në intervalin 18 - 442 (Tabela 3.3). Nga paraqitja grafike (Figura 3.8 a) vërehet
se vlerat e enterokokëve intestinal nuk i afrohen shpërndarjes normale, me një pjerrësi 1.976
(SE = 0.236) dhe kurtosis 3.570 (SE = 0.467). Vlera pozitive e pjerrësisë tregon për një
shpërndarje asimetrike të djathtë. Figura 3.8 b paraqet shpërndarjen e frekuencave të vlerave të
enterokokëve intestinal të transformuara logaritmikisht. Nga figura vërehet se këto vlera të
transformuara kanë një shpërndarje normale me pjerrësi -0.294 (SE = 0.236) dhe kurtosis -0.840
(SE = 0.467).

a.

b.

Figura 3.8 Shpërndarja e frekuencave të vërejtura gjatë periudhës së monitorimit (20142015): a) Enterokokët intestinal
b) Logaritmi i enterokokëve intestinal
3.3.3 Enterokokët intestinal (mostrat e rërës së lagur)
Vlera mesatare e enterokokëve intestinal gjatë periudhës së monitorimit në pikat e kampionimit
ishte 733 CFU/100g (SD = 1046). Gjatë periudhës së matjeve numri i enterokokëve intestinal
varioi nga 8 në 4000 CFU/100g. Mesorja paraqiti vlerë më të vogël se mesatarja, ndërsa 50% e
vrojtimeve ranë në intervalin 92 – 675 (Tabela 3.3). Paraqitja grafike (Figura 3.9 a) tregon se
vlerat e enterokokëve intestinal nuk i afrohen shpërndarjes normale, me një pjerrësi 2.032 (SE
= 0.309) dhe kurtosis 3.233 (SE = 0.608). Vlera pozitive e pjerrësisë tregon për një shpërndarje
asimetrike të djathtë. Figura 3.9 b paraqet shpërndarjen e frekuencave të vlerave të enterokokëve
intestinal të transformuara logaritmikisht. Nga histograma vërehet se këto vlera të transformuara
kanë një shpërndarje normale me pjerrësi -0.316 (SE = 0.309) dhe kurtosis -0.368 (SE = 0.608).
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a.

b.

Figura 3.9 Shpërndarja e frekuencave të vërejtura gjatë periudhës së monitorimit në rërën e
lagur: a) Enterokokët intestinal
b) Logaritmi i enterokokëve intestinal
3.3.4 Enterokokët intestinal (mostrat e rërës së thatë)
Vlera mesatare e enterokokëve intestinal të mostrave të rërës së thatë gjatë periudhës së
monitorimit në pikat e kampionimit ishte 646 CFU/100g (SD = 861). Gjatë periudhës së matjeve
numri i enterokokëve intestinal varioi nga 10 në 5000 CFU/100g. Mesorja paraqiti vlerë më të
vogël se mesatarja, ndërsa 50% e vrojtimeve ranë në intervalin 150 – 745 (Tabela 3.3). Nga
paraqitja grafike (Figura 3.10 a) vërehet se vlerat e enterokokëve intestinal nuk i afrohen
shpërndarjes normale, me një pjerrësi 2.868 (SE = 0.309) dhe kurtosis 10.774 (SE = 0.608).
Vlera pozitive e pjerrësisë tregon për një shpërndarje asimetrike të djathtë. Figura 3.10 b paraqet
shpërndarjen e frekuencave të vlerave të enterokokëve intestinal të transformuara logaritmikisht.
Nga histograma vërehet se këto vlera të transformuara kanë një shpërndarje normale me pjerrësi
-0.629 (SE = 0.309) dhe kurtosis 0.495 (SE = 0.608).

a.

b.

Figura 3.10 Shpërndarja e frekuencave të vërejtura gjatë periudhës së monitorimit në rërën e
thatë a) Enterokokët intestinal
b) Logaritmi i enterokokëve intestinal
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3.3.5 Majatë dhe myqet (kërpudhat) në mostrat e ujit dhe rërës.
Vlera mesatare e kërpudhave të mostrave të ujit gjatë periudhës së monitorimit në pikat e
kampionimit ishte 69.2 CFU/100ml (SD = 124). Gjatë kësaj periudhe numri i majave dhe
myqeve varioi nga 0 në 500 CFU/100ml. Mesorja paraqiti vlerën zero, ndërsa 50% e vrojtimeve
ranë në intervalin 0 – 100 (Tabela 3.3). Nga paraqitja grafike (Figura 3.11 a) vërehet se vlerat e
kërpudhave në mostrat e ujit nuk i afrohen shpërndarjes normale, me një pjerrësi 2.378 (SE =
0.378) dhe kurtosis 6.030 (SE = 0.741). Vlera pozitive e pjerrësisë tregon për një shpërndarje
asimetrike të djathtë. Mesatarja e kërpudhave në mostrat e rërës së lagur ishte 154 CFU/100g
(SD = 608). Numri i majave dhe myqeve varioi nga 0 – 3800 CFU/100g, vlera e mesores ishte
zero ndërsa 50% e vrojtimeve ranë në intervalin 0 – 100 (Tabela 3.3). Paraqitja grafike (Figura
3.11 b) tregon se vlerat e kërpudhave në rërën e lagur nuk kanë shpërndarje normale, me pjerrësi
5.983 (SE = 0.378) dhe kurtosis 36.675 (SE = 0.741). Për sa i përket rërës së thatë mesatarja
ishte 535 CFU/100g (SD = 942) dhe numri i kërpudhave gjatë peridhës së monitorimit varioi
nga 0 – 650. Mesorja ishte 100, ndërsa 50% e vlerave ranë në intervalin 0 – 650 (Tabela 3.3).
Po ashtu, mostrat e rërës së thatë nuk kanë një shpërndarje normale (Figura 3.11 c) me pjerrësi
2.637 (SE = 0.393) dhe kurtosis 8,249 (SE = 0.678).

Figura 3.11 Shpërndarja e frekuencave të majave dhe myqeve të vërejtura gjatë periudhës së
monitorimit: a) mostrat e ujit b) mostrat e rërës së lagur c) mostrat e rërës së thatë
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Tabela 3.3 Treguesit statistikor të koliformëve fekal, enterokokëve intestinal dhe kërpudhave
në mostrat e ujit dhe të rërës në pikat e kampionimit.
Parametri

FC (uji)

IE (uji)

Njësia
matjes

CFU/100ml

CFU/100ml

IE
(R.lagur)

CFU/100g

IE
(R.thatë)

CFU/100g

Kërpudha
(uji)

CFU/100ml

Kërpudha
(R.lagur)

CFU/100g

Kërpudha
(R.thatë)

CFU/100g

e

Numri i
mostrës

Mes

105

336

105

60

60

39

39

39

271

733

646

69.2

154

535

SD

455

404

1046

861

124

608

942

Min

0.0

0.0

8.0

10

0.0

0.0

0.0

Q1

26

19

92

150

0.00

0.00

0.00

Mesorja

90

75

400

305

0.00

0.00

100

Q3

595

442

675

745

100

100

650

Max

1858

1890

4000

5000

500

3800

4500

Ampl

1858

1890

3992

4990

500

3800

4500

Skewness

Kurtosis

(SE)

(SE)

1.547

1.498

(0.236)

(0.467)

1.976

3.570

(0.236)

(0.467)

2.032

3.233

(0.309)

(0.608)

2.868

10.774

(0.309)

(0.608)

2.378

6.030

(0.378)

(0.741)

5.983

36.675

(0.378)

(0.741)

2.637

8.249

(0.393)

(0.678)

Legjenda: Mes-mesatarja, SD-Deviacioni standart, Min-minimumi, Q1-kuartili i parë, Q3-kuartili i tretë, MaxMaksimumi, Ampl- Amplituda

3.4 Vlerësimi i parametrave mikrobiologjikë në Gjirin e Vlorës sipas pikave të
kampionimit
Në secilën prej pikave të kampionimit u bë një vlerësim sasior i koliformëve fekal, enterokokëve
intestinal, majave dhe myqeve, si dhe një vlerësim cilësor i salmonelave dhe shigelave.
3.4.1 Përqëndrimi i koliformëve fekal në mostrat e ujit
Të dhënat përmbledhëse për koliformët fekal në mostrat e ujit janë paraqitur në Tabelën 3.4.
Gjatë periudhës së monitorimit përqëndrimi bakterial varioi nga 0 CFU/100ml në 1858
CFU/100ml. Nivelet më të larta të koliformëve fekal u vërejtën në stacionin Akademia e
Marinës, ku 95.2% e mostrave i tejkaluan standardet dhe përqëndrimi i koliformëve fekal bazuar
në vlerësimin 95% (1738 CFU/100ml) ishte gati shtatë herë më e lartë se norma e lejuar (ISO –
9308 -1, Tabela 3.5). Ky përqëndrim i lartë bakterial e klasifikon këtë plazh si të një cilësie të
keqe dhe mund të bëhet burim infeksionesh dhe sëmundjesh të ndryshme, ku më të shpeshtat
janë ato gastrointestinale. Numri i lartë i kanaleve të ujërave të zeza, efluentët e të cilëve
shkarkohen të patrajtuar mund të jenë shkaku i kësaj ndotje të rëndë. Përqëndrim të lartë
bakterial paraqiti edhe stacioni Plazhi Ri, ku 52.4% e mostrave ishin jashtë standarteve dhe FC
95% ishte 754 CFU/100ml. Në këtë plazh derdhet gjithashtu një numër i madh i kanaleve të
ujrave të zeza. Plazhi Vjetër pati nivele më të ulëta të ndotjes fekale krahasuar me plazhet e
mësipërme, ku vetëm 9.5% e mostrave ishin jashtë standardeve. Megjithatë densiteti bakterial
në këtë plazh përsëri ishte i lartë (563 CFU/100ml), gati dy herë më i lartë se norma e lejuar.
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Duke u bazuar në këto të dhëna, Plazhi Ri dhe Plazhi Vjetër, gjithashtu klasifikohen si plazhe
me cilësi të keqe. Nga ana tjetër, stacionet e Radhimës dhe Nartës paraqitën një cilësi shumë të
mirë ku mostrat ishin 100% brenda standardeve (Figura 3.12).

Mostrat e ujit

FC-95

Plazhi Ri

Plazhi
Vjetër

2000
1750
1500
1250
1000
750
500
250
0
Radhimë

Akademia
e Marinës

Nartë

Stacionet e kampionimit

Figura 3.12 Përqëndrimi i koliformëve fekal në mostrat e ujit sipas stacioneve të kampionimit
bazuar në vlerësimin 95%.
Tabela 3.4 Koliformët fekal në mostrat e ujit sipas stacioneve gjatë periudhës së monitorimit.
Parametri

Stacioni

Numri i
mostrës

Mostra
jashtë
standarteve

Mes

SD

Min

Mesorja

Max

Ampl

FC
95%
Norma

(CFU/100ml)

Koliformë fekal

(%)
Radhimë

21

0.00

43.0

48.9

0.00

15.0

200

200

140

Plazhi Ri

21

52.4

348

267

48.0

255

760

712

754

Akademia e
Marinës

21

95.2

1001

497

200

1080

1858

1658

1738

Plazhi
Vjetër

21

9.50

162

151

25.0

122

580

555

563

Nartë

21

0.00

31.0

48.0

0.00

6.00

197

197

144

Legjenda: Mes-mesatarja, SD-Deviacioni standart, Min-minimumi, Max-Maksimumi, Ampl- Amplituda, FC
95%- Percentili 95 i koliformëve fekal
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Tabela 3.5 Klasifikimi i ujrave bregdetare dhe limitet e cilësisë së ujrave (Direktiva
2006/7/Komuniteti Evropian)
Parametri

Cilësi

Cilësi e mirë

shumë e mirë

Cilësi e

Cilësi e keqe

mjaftueshme

Escherichia coli

250*

500*

500**

Enterokokë
Intestinal

100*

200*

185**

Kur tejkalon
standartet
“Mjaftueshëm”

Metoda e referimit
Escherichia coli

ISO – 9308 – 1

Enterokokë
Intestinal

ISO – 7899 – 2

* Bazuar në vlerësimin 95%
**Bazuar në vlerësimin 90%

3.4.2 Përqëndrimi i enterokokëve intestinal në mostrat e ujit
Të dhënat përmbledhëse për enterokokët intestinal në mostrat e ujit janë paraqitur në Tabelën
3.6. Gjatë periudhës së monitorimit përqëndrimi bakterial varioi nga 0 CFU/100ml në 1890
CFU/100ml. Nivelet më të larta të enterokokëve intestinal u vërejtën në stacionin Akademia e
Marinës, ku 95.2% e mostrave i tejkaluan standardet. Përqëndrimi i enterokokëve intestinal
(1681 CFU/100ml) ishte shumë herë më e lartë se norma e lejuar duke e klasifikuar këtë plazh
si të një cilësie të keqe. (ISO – 7899 -2, Tabela 3.5). Përqëndrim të lartë bakterial paraqiti edhe
stacioni Plazhi Ri, ku 66.6% e mostrave ishin jashtë standardeve dhe IE 95% ishte 594
CFU/100ml. Po ashtu Plazhi Vjetër rezultoi i ndotur ku 38.1 % e mostrave ishin mbi normë dhe
IE 95% ishte 247 CFU/100ml. Bazuar në këto vlera, Plazhi Ri dhe Plazhi Vjetër klasifikohen si
plazhe me cilësi të keqe. Krahasuar me rezultatet e koliformëve fekal, përqëndrimi i
enterokokëve intestinal në plazhet e Radhimës dhe Nartës në mostrat e ujit ishte lehtësisht jashtë
norme. Ky përqëndrim, përkatësisht 114 dhe 116 CFU/100 ml i klasifikon këto plazhe si të një
cilësie të mirë (Figura 3.13).
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IE-95

Enterokokë intestinal - CFU/100 ml
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Figura 3.13 Përqëndrimi i enterokokëve intestinal në mostrat e ujit sipas stacioneve të
kampionimit bazuar në vlerësimin 95%.

Kur krahasojmë rezultatet mbi normë të koliformëve fekal dhe enterokokëve intestinal, vihet re
se ka një përqindje më të lartë të mostrave jashtë standardeve lidhur me enterokokët intestinal
sesa me koliformët fekal (Figura 3.14). Një shpjegim në lidhje me këtë fenomen është se
enterokokët mbijetojnë më gjatë në mjedisin detar se koliformët total apo koliformët fekal
(Hanes & Fragala, 1967).

95.2

Përqindja (%) e mostrave jashtë
standarteve

100%
52.4

66.6

50%

38.1
4.8

9.5

0%

9.5

FC-95
IE-95

Stacionet e kampionimit

Figura 3.14 Përqindja e mostrave jashtë standardeve për koliformët fekal (FC) dhe
enterokokët intestinal (IE) në mostrat e ujit.

44

Bofe K. (2016): Monitorim mikrobiologjik i rërës dhe ujit të detit të Gjirit të Vlorës
Tabela 3.6 Enterokokët intestinal në mostrat e ujit sipas stacioneve gjatë periudhës së
monitorimit.

Enterokokë
intestinal (CFU/100ml)

Parametri

Stacioni

Numri
i
mostrës

Mes

SD

Min

Mesorja

Max

Ampl

IE
95%
Norma

21

Mostra
jashtë
standarteve
(%)
4.80

Radhimë

32.9

40.6

0.0

10.0

160

160

114

Plazhi Ri

21

66.6

277

213

30

186

635

605

594

Akademi
ae
Marinës
Plazhi
Vjetër
Nartë

21

95.2

903

458

32

850

1890

1858

1681

21

38.1

103

71.0

17

95.0

295

278

247

21

9.50

23.8

36.1

0.0

5.00

116

116

116

Legjenda: Mes-mesatarja, SD-Deviacioni standart, Min-minimumi, Max-Maksimumi, Ampl- Amplituda, IE 95%Percentili 95 i enterokokëve intestinal

3.4.3 Përqëndrimi i enterokokëve intestinal në mostrat e rërës së lagur.
Duke qënë se enterokokët intestinal mbijetojnë për një kohë më të gjatë në mjediset detare se
koliformët fekal, u përzgjodhën si indikator më të përshtatshëm për vlerësimin e mostrave të
rërës bazuar edhe në rekomandimet e Organizatës Botërore të Shëndetsisë (WHO, 2003). Të
dhënat përmbledhëse për enterokokët intestinal në mostrat e rërës së lagur janë paraqitur në
Tabelën 3.7. Gjatë periudhës së monitorimit përqëndrimi bakterial varioi nga 8 CFU/100g në
4000 CFU/100g. Nivelet më të larta të enterokokëve intestinal u vërejtën në stacionin Akademia
e Marinës, ku mesatarja ishte 1353 (SD = 1502), mesorja 700 ndërsa IE 95% ishte 4000. Vlera
e mesatares së enterokokëve intestinal në stacionin Plazhi Ri ishte 488 (SD = 474), mesorja 450
ndërsa IE 95% ishte 1697. Mesatarja në Plazhin e Vjetër rezultoi 963 (SD = 1086), mesorja 465
ndërsa IE 95% 3375. Përqëndrimin bakterial më të ulët e paraqiti plazhi Nartës ku mesatarja
ishte 128 (SD = 161), mesorja 40 dhe IE 95% 487.
Tabela 3.7.Enterokokët intestinal në mostrat e rërës së lagur sipas stacioneve të monitorimit.
Parametri

Stacioni

Enterokokë
intestinal
(CFU/100g)

Plazhi Ri
Akademia
e Marinës
Plazhi
Vjetër
Nartë

Numri
mostrës
(n)
15

Mes

SD

Min

Q1

Mesorja

Q3

Max

IQR

488

474

80

100

450

575

2030

475

IE
95%
Norma
1697

15

1353

1502

50

130

700

2800

4000

2730

4000

15

963

1086

50

270

465

1700

3500

1570

3375

15

128

161

8.0

10

40

150

500

140

487

Legjenda: Mes-mesatarja, SD-Deviacioni standart, Min-minimumi, Q1-Kuartili i parë, Q3-Kuartili i tretë, MaxMaksimumi, IQR-Diferenca ndërkuartile, IE 95%-Percentili 95
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Për vlerësimin e cilësisë së rërës, si kritere klasifikimi u morën standardet e rërës propozuar në
Portugali (Tabela 3.8). Bazuar në këto vlera shohim që përqëndrimi i enterokokëve intestinal në
pikat e kampionimit është brenda normave (Tabela 3.7).
Tabela 3.8. Standardet e rërës propozuar në Portugali (Mendes et al., 1993).
Parametri
Koliformë fekal
Enterokokët
Candida spp.

Rërë (CFU/100g)
Jashtë standarteve
>1,0.105
>1,0.104
>1,0.103

3.4.4 Përqëndrimi i enterokokëve intestinal në mostrat e rërës së thatë.
Të dhënat përmbledhëse për enterokokët intestinal në mostrat e rërës së thatë sipas pikave të
kampionimit janë paraqitur në Tabelën 3.9. Enterokokët intestinal u izoluan në të gjitha pikat e
kampionimit. Gjatë periudhës së monitorimit përqëndrimi bakterial varioi nga 10 në 5000
CFU/100g, ku vlera më e lartë e baktereve indikatore (5000 CFU/100ml) u gjend në Plazhin e
Ri. Vlera e mesatares së mostrave të këtij plazhi ishte 828 (SD = 1394), mesorja 350 ndërsa IE
95% ishte 4500. Mesatarja e enterokokëve intestinal në stacionin Akademia e Marinës ishte 951
(SD = 772), mesorja 700 ndërsa IE 95% ishte 2077. Mesatarja e mostrave në Plazhin e Vjetër
rezultoi 427 (SD = 476), mesorja 250 ndërsa IE 95% 1537. Përqëndrimin bakterial më të ulët e
paraqiti plazhi Nartës ku mesatarja ishte 380 (SD = 316), mesorja 200 dhe IE 95% 945. Bazuar
në Tabelën 3.8 rezulton se përqëndrimi i enterokokëve intestinal është në përputhje me normat
dhe rëra e këtyre plazheve rezulton të ketë një cilësi të përshtatshme për frekuentim. Gjithashtu,
po të krahasojmë përqëndrimin e enterokokëve intestinal në mjedisin uji dhe rërë, vërehet se ky
përqëndrim është më i lartë në rërë se në ujë dhe më i lartë në rërën e lagur se në rërën e thatë.
Nga Figura 3.15 vihet re se në Plazhin e Ri përqëndrimi i enterokokëve intestinal është më i
lartë në rërën e thatë se në rërën e lagur. Ky fakt mund të tregojë se uji i detit nuk është shkaktari
i vetëm i ndotjes, por kafshët shtëpiake, zogjtë e egër apo dhe prurjet e reshjeve mund të
shkaktojnë ndotje në rërën e plazhit.
Mostrat e rërës IE-95
Enterokokë intestinal - CFU/100g

10000
9100
7600
6100
4600
3100
1600
100

Uji
R. lagur
Plazhi Ri

R. thatë
Akademia Plazhi
e Marinës Vjetër

Nartë

Stacionet e kampionimit

Figura 3.15 Përqëndrimi i enterokokëve intestinal në mostrat e ujit, rërës së lagur dhe rërës së
thatë sipas stacioneve të kampionimit bazuar në vlerësimin 95%.
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Tabela 3.9. Enterokokët intestinal në mostrat e rërës së thatë sipas stacioneve të monitorimit.
Parametri

Stacioni

Numri

Mes

SD

Min

Q1

Mesorja

Q3

Max

IQR

mostrës

Norma

(CFU/100g)

(n)

Enterokokë intestinal

IE
95%

Plazhi Ri

15

828

1394

10

50

350

540

5000

490

4500

Akademia
e Marinës

15

951

772

50

300

700

2000

2100

1700

2077

Plazhi
Vjetër

15

427

476

10

150

250

400

1550

250

1537

Nartë

15

380

316

30

150

200

700

1000

550

945

Legjenda: Mes-mesatarja, SD-Deviacioni standart, Min-minimumi, Q1-Kuartili i parë, Q3-Kuartili i tretë, MaxMaksimumi, IQR-Diferenca ndërkuartile, IE 95%-Percentili 95 i enterokokëve intestinal

3.4.5 Përcaktimi i salmonelave dhe shigelave.
Prej 123 mostrave (uji dhe rërë) të marra në pikat e kampionimit vetëm 5 prej tyre rezultuan të
kishin shtame të dyshimta për Salmonella sp. dhe Shigella sp në terrenin DCA. Pas identifikimit
të këtyre shtameve në Institutin e Shëndetit Publik, Tiranë rezultoi se shtamet i përkisnin gjinisë
Citrobakter. Për shkak se jetëgjatësia e këtyre llojeve në mjedisin detar është shumë e shkurtër
izolimi i tyre kërkon shumë punë. Sidoqoftë, studime të ndryshme tregojnë se izolimi i tyre nga
mjediset detare është i mundur (Abdallah et al, 2005; Vieira et al, 2001).
3.4.6 Përqëndrimi i majave dhe myqeve në mostrat e ujit dhe mostrat e rërës.
Tabela e mëposhtme paraqet rezultatet e majave dhe myqeve të gjetura në çdo pikë kampionimi
në mostrat e ujit, rërës së lagur dhe rërës së thatë (Tabela 3.10). Nga tabela shihet se mostrat e
rërës së thatë kanë përqëndrim më të lartë të majave dhe myqeve se mostrat e rërës së lagur apo
mostrat e ujit. Gjithashtu, një korrelacion i fortë u vërejt midis majave dhe myqeve në rërën e
thatë Plazhi Ri dhe koliformëve fekal në mostrat e ujit (r = 0.716, p < 0.05). Një korrelacion i
tillë është gjetur edhe në studime të tjera. Kështu Bonadonna et al. (2002) raportoi një
korrelacion statistikisht domethënës midis majave dhe myqeve dhe E.coli në një hetim mbi rërën
e lagur dhe rërën e thatë në Itali.
Gjinia më e zakonshme e majave e izoluar ishte Candida sp. Gjatë periudhës së monitorimit
përqëndrimi i Candida sp. varioi nga 0 në 4000 CFU/100g, dhe vlerën më të lartë
(4,000CFU/100g) e paraqitën mostrat e rërës së thatë në stacionin Akademia e Marinës. Bazuar
në standardet e rërës propozuar në Portugali (Tabela 3.8) kjo vlerë është katër herë më e lartë se
norma e lejuar. Po ashtu 10% e mostrave të rërës së thatë në stacionin e Nartës rezultuan jashtë
standardeve (1500 CFU/100g), megjithatë kjo është një përqindje e vogël.
Për sa i përket myqeve, llojet më të shpeshta të izoluara ishin të gjinive Aspergillus sp
(veçanërisht A. niger, A. fumigatus) dhe Penicillium sp (Figura 3.16 a, b). Përqëndrimi i myqeve
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varioi nga 0 në 15,500 CFU/100g dhe vlerat më të larta u vrojtuan në mostrat e rërës së thatë,
veçanërisht në Plazhin e Ri i cili ka edhe mesataren më të lartë për myqet. Ky përqëndrim i lartë
i majave dhe myqeve mund të rezultojë në infeksione të shumëta si infeksione të lëkurës,
veshëve e veçanërisht infeksione vaginale tek femrat gjatë stinës së verës.
Tabela 3.10. Majatë dhe myqet në mostrat e ujit, rërës së lagur dhe rërës së thatë. Numri i
mostrave të analizuara (n), përqindja e mostrave pozitive (%), mesatarja dhe amplituda e
dendësisë së mikroorganizmave.
Stacioni

Numri i
mostrës
(n)

Candida
ssp.
(%)

Mesatarja
e Candida

Amplituda e
majave
(CFU/100g)

Myqet
(%)

Mesatarja
e myqeve

Amplituda e
myqeve
(CFU/100g)

spp.

Plazhi Ri
Uji

10

30

70.0

0 – 5,0.102

10

20.0

0 – 2,0.102

Rëra e lagur

10

10

10.0

0 – 1,0.102

20

30.0

0 – 2,0.102

Rëra e thatë

10

30

110

0 – 6,0.102

60

3820

0 – 15,5.103

10

50

80.0

0 – 2,0.102

50

80.0

0 – 3,0.102

10

20

30.0

0 – 2,0.102

30

380

0 – 3,6.103

10

20

410

0 – 4,0.103

50

270

0 – 1,3.103

10

0.0

0.00

20

170

0 – 1,0.102

10

30

20.0

0 – 1,0.102

10

30.0

0 – 2,0.102

10

30

50.0

0 – 3,0.102

20

160

0 – 1,5.103

10

10

20.0

0 – 2,0.102

0.00

0.00

2

20.0

40.0

0 – 2,0.102

60.0

490

0 – 2,1.103

Akademia
e Marinës
Uji
Rëra e lagur
Rëra e thatë
Plazhi
Vjetër
Uji
Rëra e lagur
Rëra e thatë

-

Plazhi
Nartës
Uji
Rëra e lagur
Rëra e thatë

10

20

70.0

0 – 5,0.10

10

20

160

0 – 1,5.103
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Figura 3.16 Paraqitje e kolonive të myqeve në zonën e Plazhit të Ri (rëra e thatë):
a) 2015

b) 2014

3.5 Vlerësimi i parametrave mikrobiologjikë në Gjirin e Vlorës sipas stinëve.
Studimet e ndryshme epidemiologjike tregojnë se indikatorët fekal e në veçanti koliformët fekal
janë tepër të ndjeshëm ndaj dritës së diellit. Për të parë se si ndyshon përqëndrimi i këtyrë
organizmave me stinën dhe a është ai domethënës u morën mostra kampionimi në të katër stinët.
Për analizimin e ngarkesës mikrobike sipas stinëve u përdor vlerësimi 90% pasi reduktohet
numri i mostrës dhe percentili 95 jep rezultate të mira vetëm për mostra me mbi 20 vlera.
3.5.1 Ndikimet stinore në përqëndrimin e koliformëve fekal në mostrat e ujit.
Nga analizimi i të dhënave rezultoi se për stinën e dimrit përqëndrimi i koliformëve fekal varioi
nga 0 në 450 CFU/100ml. Bazuar në vlerën e FC 90% (362 CFU/100 ml) cilësia e ujit të
plazheve të marra në studim për stinën e dimrit konsiderohet e mjaftueshme (Tabela 3.5). Në
stinën e pranverës përqëndrimi bakterial varioi nga 2 në 1376 CFU/100ml. Vlera e lartë e FC
90% (930 CFU/100ml) ndikohet shumë edhe prej vlerave të larta të stacionit Akademia e
Marinës, ndërsa mesatarja ishte 248 (SD = 375). Përqëndrimi i koliformëve fekal gjatë stinës së
verës dhe asaj të vjeshtës ishte përkatësisht 1403 dhe 1220 CFU/100ml (Figura 3.17). Shihet se
ka një rritje të konsiderueshme të përqëndrimit bakterial gjatë këtyre stinëve, përqëndrim i cili
është jashtë normave dhe që i klasifikon këto plazhe si plazhe me cilësi të keqe. Kjo mund të
shpjegohet me rritjen e numrit të popullsisë gjatë sezonit të plazhit, gjë që shpie në rritjen e
shkarkimeve të ujërave të zeza.
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Koliformë fekal - CFU/100ml

Koliformë fekal - 90%
1500
1000
FC-90
500
0
Dimër

Pranverë

Verë
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Figura 3.17 Përqëndrimi i koliformëve fekal në mostrat e ujit sipas stinëve bazuar në
vlerësimin 90%.

Përqindja e mostrave jashtë standardeve gjatë katër stinëve ishte përkatësisht 25%, 23.3%, 40%
dhe 33.3% (Tabela 3.11). Nga paraqitja grafike (Figura 3.18) shihet qartë se vlerat e koliformëve
fekal sipas stinëve nuk kanë një shpërndarje normale.

Figura 3.18 Shpërndarja e frekuencave të koliformëve fekal gjatë periudhës së monitorimit
sipas stinëve.

50

Bofe K. (2016): Monitorim mikrobiologjik i rërës dhe ujit të detit të Gjirit të Vlorës
Tabela 3.11. Koliformët fekal në mostrat e ujit sipas stinëve gjatë periudhës së monitorimit.

(CFU/100ml)

Stina

Numri
i
mostrës

Mostra
jashtë
standarteve

Mes

SD

Min

Q1

Mesorja

Q3

Max

Ampl

FC
90%
Norma

(n)

(%)

Dimër

20

25.0

119

147

0

6.25

58

295

450

450

362

Pranverë

30

23.3

248

375

2

9.00

78.5

221

1376

1374

930

Verë

40

40.0

456

535

4

55.0

193

725

1858

1854

1403

Vjeshtë

15

33.3

350

478

2

12.0

100

735

1380

1378

1220

3.5.2 Ndikimet stinore në përqëndrimin e enterokokëve intestinal në mostrat e ujit.
Nga analizimi i Figurës 3.19 vihet re se faktori stinë nuk ka ndikim domethënës në përqëndrimin
e enterokokëve intestinal. Përqëndrimi bakterial është i lartë dhe jashtë standardeve në çdo stinë,
dhe përkatësisht 575, 725, 1175 dhe 1020 CFU/100 ml, vlera këto të ndikuara veçanërisht nga
vlerat e Plazhit të Ri dhe Akademisë së Marinës. Kjo mund të shpjegohet me jetgjatësinë e
enterokokëve intestinal në mjediset detare.
Enterokokë intestinal - 90%
Enterokokë intestinal - CFU/100
ml

Koliformë fekal

Parametri

1295
1110
925
740

IE-90

555
370
185
0
Dimër

Pranverë

Verë

Vjeshtë

Figura 3.19 Përqëndrimi i enterokokëve intestinal në mostrat e ujit sipas stinëve bazuar në
vlerësimin 90%.

Përqindja e mostrave jashtë standarteve për çdo stinë ishte përkatësisht 30%, 33.3%, 50% dhe
53.3%, përqindje këto më të larta krahasuar me ato të koliformëve fekal, (Tabela 3.12). Nga
paraqitja grafike (Figura 3.20) shihet qartë se vlerat e enterokokëve intestinal të mostrave të ujit
sipas stinëve nuk kanë një shpërndarje normale.
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Figura 3.20 Shpërndarja e frekuencave të enterokokëve intestinal gjatë periudhës së
monitorimit sipas stinëve.
Tabela 3.12. Enterokokët intestinal në mostrat e ujit sipas stinëve gjatë periudhës së
monitorimit.

(CFU/100ml)

Enterokokë intestinal

Parametri

Stina

Numri
i
mostrës

Mostra
jashtë
norme

Mes

SD

Min

Mesorja

Max

Ampl

IE
90%
Norma

(n)

(%)

Dimër

20

30.0

153

221

0

46.5

610

610

575

Pranverë

30

33.3

199

326

1

59.0

1261

1260

725

Verë

40

50.0

348

451

3

106

1510

1507

1175

Vjeshtë

15

53.3

345

534

3

116

1890

1887

1020

Legjenda: Mes-mesatarja, SD-Deviacioni standart, Min-minimumi, Max-Maksimumi, Ampl- Amplituda, IE 90%percentili 90 i enterokokëve intestinal
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3.5.3 Ndikimet stinore në përqëndrimin e enterokokëve intestinal në mostrat e rërës së
lagur dhe rërës së thatë.
Përqëndrimi i enterokokëve intestinal në rërën e lagur, bazuar në vlerësimin 90% për çdo stinë,
ishte përkatësisht 1400, 2015, 3050 dhe 2709 CFU/100g. Këto vlera tregojnë se faktori stinë
nuk ka ndikim domethënës në përqëndrimin bakterial (Figura 3.21). Ato nuk i tejkalojnë
standardet e propozuara Portugeze (>104/100g, Tabela 3.3) duke treguar se rëra e këtyre
plazheve ka një cilësi të mirë. Vlerat e FC 90% tregojnë se mbijetesa e enterokokëve intestinal
në rërën e lagur është më e lartë se në ujin e detit, pasi rëra e lagur është më e pasur me lëndë
organike. Vlerat e IE 90% sipas stinëve për mostrat e rërës së thatë ishin përkatësisht 661, 2050,
2001 dhe 835 CFU/100g. Nëse krahasojmë përqëndrimin e enterokokëve intestinal në rërën e
lagur me vlerat e vërejtura në rërën e thatë, rezulton se përqëndrimi bakterial është më i lartë në
rërën e lagur. Kjo mund të ndikohet edhe nga fakti se rëra e lagur i mbron bakteret nga kushtet
e jashtme si presioni mjedisor.

Enterokokë intestinal - CFU/100
ml

Enterokokë intestinal - 90%
4000
3000
2000

R. lagur

1000

R. thatë

0
Dimër

Pranverë Verë

Vjeshtë

Figura 3.21 Përqëndrimi i enterokokëve intestinal në mostrat e rërës së lagur dhe rërës së
thatë sipas stinëve bazuar në vlerësimin 90%.

Mesatarja e enterokokëve intestinal në mostrat e rërës së lagur për stinën e dimrit ishte 441 (SD
= 579). Përqëndrimi bakterial gjatë periudhës së matjeve varioi nga 8 në 1700 CFU/100g, ndërsa
mesorja ishte 230 CFU/100g. Mesatarja e enterokokëve intestinal për stinën e pranverës ishte
598 (SD = 998). Përqëndrimi bakterial varioi nga 9 në 4000 CFU/100g, ndërsa mesorja ishte
170 CFU/100g. Mesataret për stinën e verës dhe të vjeshtës rezultuan përkatësisht 942 (SD =
1171) dhe 732 (SD = 1174). Gjatë stinës së verës numri i baktereve indikatore varioi nga 40 në
4000 CFU/100g dhe mesorja ishte 457 CFU/100g. Në stinën e vjeshtës përqëndrimi bakterial
varioi nga 10 në 3570, ndërsa mesorja ishte 425CFU/100g (Tabela 3.13). Vlerat e mesatareve
dhe FC 90% tregojnë se mbijetesa e enterokokëve intestinal në rërën e lagur është më e lartë se
në ujin e detit. Sipas Mendes et al. (2007) enterokokët intestinal mund të jenë një indikator më
i mirë për rërën se koliformët fekal dhe koliformët total. Po ashtu, nga vlerat e mësipërme vihet
re qartë ndikimi i rritjes së numrit të vizitorëve gjatë stinës së verës dhe vjeshtës në përqëndrimin
bakterial. Nga paraqitja grafike (Figura 3.22) shihet qartë se vlerat e enterokokëve intestinal në
mostrat e rërës së lagur nuk kanë një shpërndarje normale.
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Figura 3.22 Shpërndarja e frekuencave të enterokokëve intestinal në mostrat e rërës së
lagur sipas stinëve.
Mesatarja e enterokokëve intestinal në mostrat e rërës së thatë për stinën e dimrit ishte 311 (SD
= 215). Gjatë periudhës së monitorimit përqëndrimi bakterial varioi nga 100 në 730 CFU/100g,
ndërsa mesorja ishte 250 CFU/100g. Mesatarja e enterokokëve intestinal për stinën e pranverës
ishte 1012 (SD = 1152). Përqëndrimi bakterial varioi nga 10 në 5000 CFU/100g, ndërsa mesorja
ishte 680 CFU/100g. Mesataret për stinën e verës dhe të vjeshtës rezultuan përkatësisht 557 (SD
= 754) dhe 337 (SD = 298). Gjatë stinës së verës numri i baktereve indikatore varioi nga 10 në
3000 CFU/100g dhe mesorja ishte 275 CFU/100g. Në stinën e vjeshtës përqëndrimi bakterial
varioi nga 30 në 1000, ndërsa mesorja ishte 280 CFU/100g (Tabela 3.13). Enterokokët intestinal
mund të mbijetojnë më gjatë në rërë se koliformët, por është e mundur gjithashtu që ky
kontaminim fekal të origjinohet prej kafshëve (kafshëve shtëpiake dhe zogjëve) (Sato et al.,
2005). Paraqitja grafike (Figura 3.23) tregon se vlerat e enterokokëve intestinal në mostrat e
rërës së thatë nuk kanë një shpërndarje normale.
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Figura 3.23 Shpërndarja e frekuencave të enterokokëve intestinal në mostrat e rërës së
thatë gjatë periudhës së monitorimit sipas stinëve.
Tabela 3.13 Enterokokët intestinal në mostrat e rërës së lagur dhe rërës së thatë sipas stinëve
gjatë periudhës së monitorimit.
Stina

Mjedisi

Dimër

R.lagur
R.thatë

(CFU/100g)

Enterokokë intestinal

Parametri

Pranverë

R.lagur
R.thatë

Verë

R.lagur
R.thatë

Vjeshtë

R.lagur
R.thatë

Numri
i
mostrës
8

20

24

8

Mes

SD

Min

Mesorja

Max

Ampl

IE
90%
Norma

441

579

8

230

1700

1692

1400

311

215

100

250

730

630

661

598

998

9

170

4000

3991

2015

1012

1152

10

680

5000

4990

2050

942

1171

40

457

4000

3960

3050

557

754

10

275

3000

2990

2001

732

1174

10

425

3570

3560

2709

337

298

30

280

1000

970

835

Legjenda: Mes-mesatarja, SD-Deviacioni standart, Min-minimumi, Max-Maksimumi, Ampl- Amplituda, IE 90%percentili 90 i enterokokëve intestinal
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3.5.4 Ndikimet stinore në përqëndrimin e majave dhe myqeve në mostrat e ujit dhe
mostrat e rërës.
Mesatarja dhe amplituda e majave dhe myqeve në mostrat e ujit dhe rërës sipas stinëve është
paraqitur në Tabelën 3.14. Nga analizimi i rezultateve vihet re se muk ka ndonjë rritje
domethënëse të vlerave nga stina në stinë. Në të kundërt mjedisi është një faktor domethënës,
ku shihet qartë se mostrat e rërës së thatë kanë një përqëndrim më të lartë të majave dhe myqeve
krahasuar me mostrat e rërës së lagur dhe mostrat e ujit.
Tabela 3.14 Përqëndrimi i majave dhe myqeve në pikat e kampionimit sipas stinëve.
Parametri

Maja dhe myqe

Stina

Mjedisi

Mesatarja

Amplituda

Pranverë

Uji
R. Lagur
R. thatë

41.7
27.3
158

0 – 200
0 – 200
0 – 900

Verë

Uji
R. Lagur
R. thatë

81.2
300
308

0 – 500
0- 3,800
0- 3,100

Vjeshtë

Uji
R. Lagur
R. thatë

66.7
75
2,783

0 – 500
0 – 200
0 – 16,000

3.6 Analiza e variancës për ndikimin e faktorëve stacion, mjedis dhe stinë në përqëndrimin
e mikroorganizmave të marra në studim.
3.6.1 Koliformët fekal
Analiza e variancës (ANOVA) për dy faktorët e analizuar (Stacioni dhe Stina) për koliformët
fekal tregoi se Stacioni dhe Stina patën një ndikim domethënës në përqëndrimin bakterial në
nivelin e besueshmërisë 95% (p < 0.05). Gjithashtu ndërveprimi midis faktorëve stacion dhe
stinë kishte një ndikim sinjifikant në këtë nivel (Tabela 3. 15). Bazuar në testin e Bonferronit,
përqëndrimi i koliformëve fekal tregoi ndryshime domethënëse midis stacioneve 2, 3 (vlerat
mesatare shumë më të larta) dhe stacioneve 1, 4, 5. Po ashtu bazuar në këtë test u vërejt se vlerat
mesatare ishin më të larta në stinën e verës krahasuar me stinët e tjera.
Tabela 3.15. ANOVA për përqëndrimin e koliformëve fekal në pesë pikat e
kampionimit sipas stinëve.
Burimi
Raporti-F
Vlera-p
Efektet kryesore
A: Stacioni
B: Stina
Ndërveprimi ab

96.699
10.378
2.376
56

0.000
0.000
0.011
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3.6.2 Enterokokët intestinal
ANOVA për tre faktorët e analizuar (Stacioni, Mjedisi dhe Stina) për enterokokët intestinal
tregoi se stacioni dhe mjedisi patën një ndikim domethënës në përqëndrimin bakterial (p < 0.05).
Stina si dhe ndërveprimi midis faktorëve nuk ishin domethënës në këtë nivel (Tabela 3. 16).
Bazuar në testin e Bonferronit, përqëndrimi i enterokokëve intestinal tregoi ndryshime
domethënëse midis stacionit 2 dhe stacioneve të tjera të kampionimit. Po ashtu bazuar në këtë
test u vërejt se vlerat mesatare ishin më të larta në rërën e lagur dhe rërën e thatë se në ujë.
Tabela 3.16. ANOVA për përqëndrimin e enterokokëve intestinal në pikat e
kampionimit sipas stinëve.
Burimi
Raporti-F
Vlera-p
Efektet kryesore
A: Stacioni
B: Mjedisi

10.102
4.539

0.000
0.012

3.6.3 Majatë dhe myqet
ANOVA për tre faktorët e analizuar (Stacioni, Mjedisi dhe Stina) për majatë dhe myqet tregoi
se stacioni dhe mjedisi patën një ndikim domethënës në përqëndrimin e kërpudhave (p < 0.05).
Stina si dhe ndërveprimi midis faktorëve nuk kishin ndikim domethënës në këtë nivel (Tabela
3. 17). Bazuar në testin e Bonferronit vlerat mesatare ishin më të larta në stacionin 2 si dhe në
rërën e thatë. Kjo është në përputhje edhe me numrin e lartë të kanaleve shkarkues të ujrave të
zeza në këtë stacion.
Tabela 3.17. ANOVA për përqëndrimin e majave dhe myqeve në katër pikat e
kampionimit sipas stinëve.
Burimi
Raporti-F
Vlera-p
Efektet kryesore
A: Stacioni
B: Mjedisi

3.247
7.307

0.026
0.001

3.7 Krahasimi i studimit tonë me studime të mëparshme në lidhje me cilësinë e ujit të
stacioneve të marra në studim.
Monitorimi i cilësisë së ujrave sipërfaqsorë në vendin tonë kryhet nga Instituti i Shëndetit
Publik, Tiranë. Tabela 3.18 paraqet krahasimin e vlerave të koliformëve fekal dhe enterokokëve
intestinal të studimit tonë (2014-2015) me vlerat e vitit 2012 (Dumani, 2013) dhe vitit 2010
(ISHP, 2010). Nga analizimi i vlerave vihet re se ka një rënie të konsiderueshme të përqëndrimit
bakterial në stacionin 2 (Plazhi Ri) dhe 4 (Plazhi Vjetër), megjithëse përsëri mbeten të një cilësie
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të dobët. Nga ana tjetër shohim një rritje në vlerat e stacionit 1 (Radhimë). Ndërtimet e shumta,
rritja e numrit të popullsisë, frekuentimi i lartë gjatë sezonit të plazhit si dhe reshjet mund të
jenë shkak i këtij ndryshimi. Po ashtu vihet re se përqëndrimi bakterial në stacionin 3 mbetet në
përputhje me studimet e mëparshme. Ndotja në këtë stacion vazhdon të jetë në nivele mjaft të
larta e cila paraqet një rrezik të madh për vizitorët. Përsa i përket stacionit 5 (Nartë) nuk kemi
të dhëna nga studimet e mëparshme. Gjithashtu u vu re se pati një rritje të përqëndrimit të
indikatorëve fekal dhe përqindjes së mostrave mbi normë në vitin 2015 krahasuar me vitin 2014
(Bofe et al., 2015).
Tabela 3.18. Krahasimi i vlerave të koliformëve fekal (FC) dhe enterokokëve
intestinal (IE) gjatë viteve 2010, 2012 dhe 2014 - 2015.
Stacioni
Viti
Parametri
1
2
3
4
5
2010
2012
20142015

FC/100 ml

45

1638

1524

1491

-

IE/100 ml

17

894

1596

2540

-

FC/100 ml

11

1500

1080

1510

-

IE/100 ml

2

1260

880

1260

-

FC/100 ml

88

741

1640

370

96

IE/100 ml

114

594

1681

247

116

3.8 Korrelacioni i faktorëve të marrë në studim
Nga Tabela 3.19 shihet qartë se ka një korrelacion mesatar midis temperaturës dhe pH-it (r =
0.58, p < 0.01). Ky është një korrelacion pozitiv ku vlerat e pH-it varen nga vlerat e
temperaturës. Po ashtu prej tabelës vihet re se ka një korrelacion të dobët negativ midis
koliformëve fekal të mostrave të ujit dhe turbiditetit (r = -0.34, p < 0.05). Korrelacioni negativ
shpjegohet me faktin se vlerat e larta të faktorit të pavarur (turbiditetit) vijnë si rezultat i
kripshmërisë së lartë, e cila nga ana tjetër ndikon negativisht në jetgjatësinë e koliformëve fekal.
Një korrelacion i fortë vihet re midis koliformëve fekal dhe enterokokëve intestinal në mostrat
e ujit (r = 0.95, p < 0.01). Ky korrelacion i fortë mund të shpjegohet me faktin se këto dy faktorë
kanë të njëjtin burim ndotës. Një korrelacion i dobët vihet re gjithashtu midis koliformëve fekal
(mostrat e ujit) dhe enterokokëve intestinal (rëra e lagur) si dhe midis enterokokëve intestinal
(mostrat e ujit) dhe enterokokëve intestinal (mostrat e rërës së lagur). Po ashtu midis kërpudhave
në rërën e thatë dhe temperaturës ka një korrelacion të dobët negativ (r = -0.39, p < 0.05).
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Tabela 3.19. Korrelacioni Pearson midis parametrave të marra në studim: Temperatura (Temp),
pH, turbiditeti (Turb), koliformët fekal (FC Uji), enterokokët intestinal (IE Uji, IE Rërë e lagur,
IE Rërë e thatë), kërpudhat (Kërp.Uji, Rërë e lagur, Rërë e thatë).
Temp

pH

Turb

FC Uji

IE Uji

IE
R.lagur

IE
R.thatë

Kërp. Uji

Kërp.
R.lagur

Kërp.
R.thatë

Temp
pH

0.579**

Turbiditeti

0.177

0.221

FC Uji

0.002

-0.258

-0.336*

IE Uji

-0.065

-0.216

-0.273

0.951**

IE R.lagur

-0.161

-0.096

0.001

0.322*

0.264*

IE R.thatë

0.106

0.075

0.122

-0.072

-0.094

-0.007

Kërpudha
Uji
Kërpudha
R.lagur
Kërpudha
R.thatë

-0.142

-0.090

0.047

-0.238

-0.223

0.028

-0.186

0.021

-0.079

-0.095

0.063

0.080

-0.115

0.193

-0.128

-0.388*

0.200

-0.058

-0.155

-0.126

-0.078

-0.049

0.192

0.161

**Korrelacioni është sinjifikant në nivelin 0.01
* Korrelacioni është sinjifikant në nivelin 0.05

3.9 Analiza faktoriale
Nga analiza faktoriale e paraqitur në Figurën 3.24 arrijmë në përfundimin se nga dhjetë faktorë
të studiuar, vetëm katër faktorë ndikojnë në variabilitetin e të dhënave në nivelin 68.49 %.
Gjashtë faktorët e tjerë nuk ndikojnë ose ndikojnë shumë pak në vlerat e parametrave të
përcaktuara.

Figura 3.24 Analiza faktoriale për dhjetë parametrat e studiuar gjatë periudhës së monitorimit.
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Gjithashtu, nga dendograma e paraqitur në Figurën 3.25 vërehet se parametrat e marrë në studim
janë të grupuar në pesë grupe në bazë të afërsisë që paraqesin vlerat e matura. Në grupin e parë
bëjnë pjesë pH, turbiditeti, temperatura, përqëndrimi i kërpudhave në mostrat e ujit dhe
përqëndrimi i kërpudhave në mostrat e rërës së lagur. Në grupin e dytë bëjnë pjesë përqëndrimi
i koliformëve fekal dhe enterokokëve intestinal në mostrat e ujit midis të cilëve vërehet një
korrelacion i fortë (r = 0.95, p < 0.01). Kjo mund të jetë edhe tregues se kjo ndotje shkaktohet
nga i njëjti faktor, kryesisht ujrat e zeza.
Parametrat e tjerë nuk kanë lidhje dhe janë: enterokokët intestinal në rërën e thatë, enterokokët
intestinal në rërën e lagur si dhe kërpudhat në rërën e thatë. Ndryshimet e mëdha në këto
parametra tregojnë se ndotja e rërës nuk vjen vetëm nga uji por edhe nga faktorë të tjerë si
kafshët shtëpiake dhe zogjtë.

Figura 3.25 Dendograma e ngjashmërisë midis parametrave të marrë në studim
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PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME
1. Nga inspektimi higjieno-sanitar i stacioneve të kampionimit të marra në studim përgjatë
Gjirit të Vlorës, u vu re se ende egziston problematika e derdhjes së ujrave urbane të
papërpunuara drejtpërdrejt në det. Problematik në veçanti është plazhi tek Akademia e
Marinës për shkak të numrit të lartë të kanaleve të ujrave urbane.
2. Plazhet e Gjirit të Vlorës janë lehtësisht bazike dhe nuk paraqesin rrezik për shëndetin e
vizitorëve, gjithashtu turbiditeti i këtyre plazheve është i ulët.
3. Bazuar në Direktivën 2006/7/ të Komunitetit Evropian prej plazheve të marra në studim
Plazhi Ri, Akademia e Marinës dhe Plazhi Vjetër klasifikohen si plazhe me cilësi të keqe.
Plazhi i Radhimës dhe i Nartës nga ana tjetër klasifikohen si të një cilësie shumë të mirë
bazuar në përqëndrimin e koliformëve fekal dhe si plazhe me cilësi të mirë për
enterokokët intestinal.
4. Po ashtu ky studim tregoi se përqëndrimi bakterial është më i lartë në rërë se sa në ujë
dhe më i lartë në rërën e lagur se në rërën e thatë.
5. Për sa i përket majave dhe myqeve gjendja paraqitet e rëndë veçanërisht në Plazhin e Ri
ku derdhen ujërat urbane të patrajtuara të cilat përshkojnë rërën dhe përfundojnë në det.
6. Analiza e variancës (ANOVA) tregoi se stina e verës pati një ndikim domethënës në
përqëndrimin e koliformëve fekal por jo për enterokokët intestinal. Testi i Bonferronit
tregoi se vlerat mesatare të përqëndrimit bakterial dhe përqëndrimit të kërpudhave ishin
më të larta në stacionin 2, dhe më të larta në mostrat e rërës se në mostrat e ujit.
7. Krahasuar me studimet e mëparshme në studimin tonë u vu re një rënie e vlerave të
indikatorëve fekal në Plazhin e Ri dhe Plazhin e Vjetër, por që përsëri këto plazhe
klasifikohen si plazhe të një cilësie të keqe. Po ashtu vihet re një rritje e konsiderueshme
e vlerave të indikatorëve fekal në plazhin e Radhimës.

REKOMANDIME
1. Me qëllim që të mbrohet shëndeti i vizitorëve është e rëndësishme që zona bregdetare të
jetë në monitorim të vazhdueshëm. Monitorimi rutinë është i rëndësishëm edhe për të
përcaktuar nëse gjendja e një plazhi dhe klasifikimi i tij ndryshon me kohën.
2. Ndërtimi i impianteve të trajtimit të ujërave urbane në zonat bregdetare për pakësimin e
ndotjes nga shkarkimet urbane të patrajtuara.
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3. Forcimi i kuadrit legjeslativ dhe institucional për menaxhimin e planifikuar të zonave
bregdetare të vendit tonë sipas një plani kombëtar për zhvillimin e qëndrueshëm të
zonave bregdetare.
4. Ky studim për herë të parë vlerësoi cilësinë mikrobike të rërës së plazhit në Gjirin e
Vlorës. Studime të mëtejshme duhet të ndërmerren me qëllim që të vlerësohet cilësia e
rërës së plazheve dhe ndikimi i tij në cilësinë e ujit të detit.
5. Studime të mëtejshme epidemiologjike duhet të ndërmerren për të kuptuar më mirë
ndikimin e cilësisë mikrobike të rërës në shëndetin e plazhistëve.
6. Informimi i banorëve lokal dhe turistëve mbi cilësinë e ujërave bregdetare, si dhe
këshillimi i tyre për të mos frekuentuar zonat e ndotura për një periudhë të caktuar janë
masa parandaluese të rëndësishme.
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PËRMBLEDHJE
Qëllimi i këtij studimi ishte vlerësimi i ndotjes fekale në plazhet e Gjirit të Vlorës gjatë periudhës
2014-2015. Mostra uji dhe rëre u morën në pesë pika kampionimi: Radhimë, Plazhi Ri,
Akademia e Marinës, Plazhi Vjetër, Nartë. Përzgjedhja e pikave të kampionimit u bë bazuar në
informacionin e mëparshëm për shkallën e ndotjes dhe frekuentimin e këtyre plazheve.
Ekspozimi ndaj patogjenëve në ujrat rekreative mund të rezultojë në sëmundje, veçanërisht në
njerëzit me imunitet të reduktuar shkaktuar prej sëmundjeve, moshës apo mungesës së imunitetit
të fituar ndaj sëmundjeve endemike lokale (turistët).
Në studimin tonë rezultoi se bazuar në përqëndrimin e koliformëve fekal dhe enterokokëve
intestinal, plazhi më i ndotur ishte Akademia e Marinës i cili i tejkalon standartet disa herë. Po
ashtu cilësi të keqe kishin edhe Plazhi Ri dhe Plazhi Vjetër, ndërsa plazhi Radhimës dhe i Nartës
kishin cilësi të mirë.
Për vlerësimin e cilësisë së rërës ende nuk ka standarte ndërkombëtare apo kombëtare për
indikatorët fekal, prandaj në studimin tonë adoptuam vlerat e propozuara Portugeze. Sipas
këtyre vlerave rëra e plazheve të marra në studim rezultoi brenda standarteve por densiteti i
indikatorëve fekal ishte me i lartë se densiteti në mostrat e ujit të detit.
Përqëndrimi i majave dhe myqeve gjithashtu ishte më i lartë në mostrat e rërës (veçanërisht
rërën e thatë) se në mostrat e ujit.
Fjalë kyçe: ndotje fekale, Gjiri i Vlorës, ujra rekreative, rëra, indikatorë fekal, maja dhe myqe

ABSTRACT
The aim of this study was to evaluate faecall pollution of Vlora Bay beaches during the period
2014-2015. Seawater and sand samples were collected from five sampling sites: Radhimë,
Plazhi Ri, Akademia e Marinës, Plazhi Vjetër, Nartë. Sampling sites were chosen based on
previous information on pollution levels and number of visitors. Recreational exposures to
pathogens in the water environment may result in disease, especially to people with reduced
immune function resulting from disease, age or lack of acquired immunity to locally endemic
diseases (e.g., tourists).
Our study showed that based on faecal coliform and intestinal enterococci concentration,
Akademia e Marinës beach was the most polluted beach and surpassed the standards many
times. Also, Plazhi Ri and Plazhi Vjetër had bad quality too, while Radhima and Narta beach
had good quality.
There are no international or national standards of faecal indicators for sand quality evaluation,
therefore we adopt the proposed Portuguese guideline value in our study. Based on these value
the sand from the selected sites was in compliance with the standards, although faecal indicators
density was higher than the density in seawater samples.Yeasts and moulds concentration was
also higher in sand samples (especially dry sand), than in water samples.
Key words: faecal pollution, Vlora Bay, recreative waters, sand, faecal indicators, yeasts and
moulds.
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