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PARATHËNIE

Uji i bazenit të lumenjve Drin, Bunë dhe Mat paraqet një rëndësi shumë të madhe pasi ai
gjen përdorim shumë të gjerë që nga vaditja, industria, furnizimi me energji elektrike,
turizmi, nevojat sanitare, si dhe furnizimi i burimeve nëntokësore të cilat përdoren
gjerësisht nga popullata për konsum.
Monitorimi herëpashershëm i këtyre baseneve kryhet, sepse cilësia e uji të tyre është i
lidhur me pasojat në shëndetin e popullatës. Uji i bazenit të Drinit furnizon tre akuifere, ku
uji ityre përdoret për furnizimin e qytetittë Shkodrës. Bazeni i lumit Drin ka një risk të lartë
ndotjeje që vjen nga faktorë si:mbulesa e vogël mbrojtëse sidomos në vendburimin e
Dobracit, nga plehërimi i tokës bujqësore dhe shfrytëzimi intensiv,që mund të çojnë në
përzierjen e ujërave të freskëta me ato ujëra me mineralizim të lartë. Edhe basenii lumit
Mat paraqet rëndësi të madhe pasi uji i tij furnizon ujërat nëntokësorë të burimeve FushKuqe. Ky basen paraqet risk ndotje sipërfaqësorë të ulët falë mbulesës së trashë
ekranizuese, largësisë së zonës së ushqimit dhe karakterit artezian të shtresave
ujëmbajtëse. Vetëm intensifikimi i madh i shfrytëzimit mund të nxisë depërtimin e ujërave
me mineralizim të lartë nga krahu verior e perëndimor i pellgut ujëmbajtës. Cilësia e
shumicës së ujërave nëntokësore në pellgun e Drinit, kryesisht e burimeve ,është
përgjithësisht e mirë.
Nisur nga rëndësia e këtyre baseneve, rekomandimeve nga studime të herëpashershme, u
mendua nga ana jonë që të bëhej një studim më i thellë për cilësinë e këtyre ujërave. Kjo
nuk do të thotë që ky të jetë studimi i fundit, pasi ndryshimet që ndodhin qoftë nga ana
natyrore por dhe ndërhyrjet nga ana njerëzore detyrojnë që uji i këtyre lumenjve të jetë
pjesë e monitorimeve dhe studimeve periodike.
Të dhënat dhe përfundimetqë paraqesim në këtë Doktoraturë shpresojmë që të japin një
kontribut, dhe të ndihmojnë në njohjen më të plotë të cilësisë së ujit të lumit Drin, Bunë dhe
Mat. Gjithashtu kërkojmë dhe nxisim marrjen e masave nga Njësitë Administrative dhe
Përgjegjëse në kohë të duhur për të parandaluar dukuri të papëlqyeshme, të cilat
shkaktojnë dëme me kosto të lartë nga përdorimi i këtij uji.
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PËRMBLEDHJE

Uji i basenit të lumenjëve Drin, Buna dhe Mat paraqet një rëndësi shumë të madhe pasi ai
gjen përdorim shumë të gjerë që nga vaditja, industria, furnizimi me energji elektrike,
turizmi, nevojat sanitare, si dhe furnizimi i burimeve nëntokësore të cilat përdoren
gjerësisht nga popullata për konsum. Këta lumenjë janë të ekspozuar nga faktorë të
ndryshëm ndotjeje siç janë derdhjet e ndryshme industriale të lëngëta dhe të ngurta,
derdhjet e ujërave të zeza dhe veprimtaritë e ndryshme bujqësore që kryhen në afërsi të
këtyre lumenjëve. Gjithashtu këto lumenjë ndikohen edhe nga reshjet dhe prurjet e
përrenjëve që derdhen në to, si dhe faktorë të tjerë siç është erozioni, përmbytjet etj. Nisur
nga këto faktorë që ndikojnë në cilësinë e ujërave të lumenjëve, si dhe studimeve të tjera u
pa e nevojshme të kryhej ky studim nga ana jonë. Nëpërmjet këtij studimi paraqitet një
vlerësim mbi gjendjen e cilësisë së ujërave të lumenjve Drin, Mat dhe Buna duke u bazuar
në treguesit mikrobiologjikë si heterotrofèt dhe koliformèt fekalè të marra në 3 pika në
lumin Drin, 2 mostra në lumin Buna, 3 mostra në lumin Mat për 12 muaj rrjesht. Gjithashtu
në lumin Drin u morën dhe 9 stacione kampionimi thuajse në gjithë gjatësinë e lumit Drin.
Kategorzimi i cilësisë së ujit të lumenjëve u bë në përputhje me Standardin ISO 7899-1 për
cilësinë e ujërave të rrjedhshëm dhe sipërfaqësorë për koliformet fekale. Analizat e
kampioneve që nga marrja e mostrave, transporti dhe analizimi u krye konform standardeve
ndërkombëtare. Në këtë studim u bë krahasim i rezultateve bazuar në vlerën mesatare dhe
krahsimi midis stinëve. Nga testimet e marra në këtë studim rezulton se uji i lumit Drin dhe
Mat kategorizohet si ujë i cilësisë shumë të mirë, ndërsa uji i lumit Buna kategorizohet si
ujë i cilësisë së keqe.
Fjalë kyçe: heterotrofe, HET,lumi Drin,Mat, koliforme fekale, ndotje antropogjene, ndotje
mikrobiologjike
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ABSTRACT

Water of Drin and Mat basin is very important because is used in agriculture and livestock,
industry, energy supply, tourism, sanitation and supply the aquifer in Shkodra City and
Fushe kuqe. These rivers are exposure from some pollution factors like, industrial inert and
liquid waste, sewage and agriculture activity near the rivers. Also these rivers are affecting
by rainfalls increased, flood of small rivers that flow in, and some factors like this erosion,
flooding etc. Based on these factor that indicate in the quality of river water, and some
studies in these basin is a necessity our study for the quality of Rivers water. Via this study
we evaluate the quality of water in Drin, Mat and Buna Rivers based on the microbiological
indicators, heterotrophic and faecal coliforms in 3 stations in Drin River, 2 stations in Buna
River and 3 stations in Mat River. Also we took 9 stations during the all length of Drin
River. The sample taken, quality of waters was conducted in accordance with the standard
ISO-7899-1 Water quality- detection and enumeration of fecal coliforms in surface and
waste water. Sampling, transport and testing was in accordance with international
standards. In this study we compare the average betwën seasons. From the testing of
samples results that water of Drin and Mat river classified as very good quality, whereas
water of Buna river classified as bad quality.
Keywords: Heterotrophic, Drin, Mat, Buna Rivers, faecal coliforms, anthropogenic water
pollution, microbiological pollution.
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HYRJE

Lumi Drin është lumi më i madh i Shqipërisë që mbledh ujin nga pjesa e pellgut të Kosovës
(Serbi dhe Mali i ZI) dhe në jugë nga rajoni i Maqedonisë pasi liqeni i Prespës dhe i Ohrit
japin fillimin këtij lumi. Baseni ka një sipërfaqe rreth 14173 km2. Ai ka gjatësi prej 285 km,
dhe ushqehet nga shkrirja e borës në malet veriore dhe lindoresi edhe nga reshjet sezonale.
Lumi Drin derdhet në detin Adriatik që ndodhet në jugë të qytetit të Shkodrës afër qytetit të
Lezhës, por pjesa më e madhe e ujit të këtij lumi bashkohet me lumin e Buna afër qytetit të
Shkodrës. Drini i Bardhë ka një gjatësi prej 139 km dhe buron nga një rajon karstik.
Sipërfaqja e tij është afërsisht 4964 km2 brenda kufirit Shqiptarë dhe 4360 km2 në Kosovë.
Ky lumë ndotet nga burime të ndryshme kryesisht nga shkarkimet e ujërave të zeza dhe ato
industriale. Prurja mesatare vjetore e lumit Drin arrin 352 m3/sek, kurse maksimalja e
regjistruar është mbi 5100 m3/sek. Drini i Zi buron nga Liqeni i Ohrit që kontrollon prurjen
e tij që nga viti 1962. Brenda kufirit Shqiptarë ai ka gjatësi 121 km dhe zë një sipërfaqe
rreth 5885 km2.
Lumi Buna është 44 km i gjatë dhe është i vetmi lumë fushor. Ai buron nga liqeni i
Shkodrës. Pasi bashkohet me lumin Drin, rrjedh në një shtrat tepër të cekët dhe me
dredhime të shumta. Përfundon në detin Adriatik me një deltë shumë të madhe. Prurja
mesatare vjetore e lumit Buna arrin 670 m3/s, duke zënë një nga vendet e para në
Mesdheun Verior.
Temperatura e ujit varion nga 7.73-16.50C, ky tregues ështëbrenda normës (norma 8-15 deri
20 0C). Përmbajtja e oksigjenit të tretur në ujërat e lumit Drin varion nga 8.5-9.6 mg/l duke
e karakterizuar këtë ujë në kategorinë e I. Vetëm Drini në Leyhë oksigjenin e tretur në ujë e
ka 6.4 mg/l dhe ky ujë klasifikohet në kategorinë e II.Oksigjeni i tretur në këto ujëra është
7,7 mg/l dhe e klasifikon ujin në kategorinë I. Përmbajtja e fosforit total në ujërat e lumit
Drin dhe Bunë paraqitet në vlera me luhatje të vogla. Vlera e tyre varion nga 0,032-0,035
mg/l për lumin Drin dhe 0,028-0,022 mg/l për lumin Bunë, duke e klasifikuar ujin e tyre të
cilësisë shumë të mirë. Përmbajtja më e lartëështë në Drinin Lezhë 0,05-0,165 mg/l, kjo si
pasojë e derdhjes së shkarkimeve urbane dhe e klasisfikon ujin të cilësisë së II. Përmbajtja
e nitriteve në ujin e lumenjëve Drin dhe Bunë paraqet luhatje. Këto vlera variojnë nga 0,010,02 mg/l për lumin Drin dhe 0,003-0,005 për lumin Bunë duke i klasifikuar si ujëra të
cilësisë shumë të mirë. Vlera më e lartë takohet po në Drinin Lezhë. Përmbajtja e
amoniakut në ujërat e lumenjëve Drin dhe Bunë paraqitet me një rritje të lehtë. Vlerat
variojnë nga 0,013-0,026mg/l për lumin Drin dhe 0,036-0,064 mg/l për Bunën. Vlera më e
madhe e përmbajtjes së amoniakut takohet në Drinin Lezhë. Lumi Drin dhe Bunë
kategorizohen si ujë shumë i mirë, kjo në stacionet para Urës së Bunës. Uji pas urës
sëBunës kategorizohet si ujë cilësi e mirë, ndërsa uji i DrinitLezhë kategorizohet si ujë
cilësi e varfër, kategoria IV. Përsa i Përket përmbajtjes së nitrateve vlerat janë të luhatshme,
Zona me përmbajtje të lartë janë zona poshtë urës së Bunës (AKM, 2014)
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Lumi Mat është115 km dhe buron nga mali i Kaptinës Zona ujëmbledhëse ka një sipërfaqe
prej 2441 km2. Kontribuesi kryesor i lumit Mat është lumi Fan që rrjedh në verilindje,
ndërsa vetë lumi Mat rrjedh nga jugu në perëndim deri sa bashkohet me lumin Fan. Lumi
Fan ka sipërfaqe ujëmbledhëse prej 1076 km2 dhe formohet nga dy degë Fani i madh dhe
Fani i vogël. Përshkon një luginë me zgjerime dhe gryka to ngushta, ku janë ndërtuar digat
e dy hidrocentraleve (iUlzësdhe iShkopetit). Prurja mesatare vjetore arrin 103 m3/s.Në
pellgun e lumit Mat është gjetur vetëm një akuifer i rëndësishëm që është në veri të qytetit
të Lezhës dhe në jugë të Mamurrasit.
Temperatura e ujit varion T= 14.5-16.4 gradë Celsius, ky parametër tregon se uji i lumit
është brenda normës (norma 8-15, deri 20).Sasia e oksigjenit të tretur në këtë lum është e
lartë 8.4-9 mg/l (norma >7). Vlerat e fosforit total në ujërat e këtij lumi janë 0,03-0,042
mg/l që janë ujëra të cilësisë shumë të mirë.Përmbajtja e nitrateve në lumin Mat është rreth
0,003 mg/l duke e kategorizuar ujin të cilësisë shumë të mirë. Në lumin e Matit përmbajtja
e amoniakut varion nga 0,017-0,101 mg/l. Vlera minimale e kategorizon këtë ujë të cilësisë
shumë të mirë, ndërsa ajo maksimale e kategorizon si ujë të cilësisë së mirë. Përmbajtja e
nitrateve në këtë lumëështë poshtë vlerës >08 dhe e kategorizon ujin të cilësisë shumë të
mirë (AKM, 2014).
Një nga sfidat mjedisore, me të cilat është ndeshur Shqipëria vitet e fundit është cilësia
mikrobiologjike e ujërave të lumenjve, pasi faktori antropogjen e ka ushtruar dhe vazhdon
ta ushtrojë ndikimin e tij tek këta lumenj. Ndër faktorët që ndikojnë në cilësinë e këtyre
lumenjve përmendim: urbanizimin, shkarkimet urbane, derdhjet e ujërave të zeza,
erozionin, shpyllëzimet abuzive, hapja e tokave të reja bujqësore, nxjerrja e zhavorrit dhe
rërës nga shtrati i lumenjve si dhe prishja e biodiversitetit.
Ndikimi i faktorëve të sipërpërmendur dhe rëndësia që paraqet cilësia e këtyre ujërave nga
ana shkencore dhe praktike sjell si domosdoshmëri studimin mikrobiologjik të cilësisë së
tyre, pasi siçdihet, cilësia e ujit ndikon në shëndetin dhe aktivitetin e njeriut.
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QËLLIMI I STUDIMIT
Ndotja e ujit është problem madhor me rritjen e popullatës humane dhe industrializimin e
shpejtë. Përveç ndotësve kimik, mikroorganizmat kontribuojnë në efektet e dëmshme në
mjedisin ujor. Thjesht rritja e tyre në ekosistemin ujor mund të ndikojë në ekujlibrin
ekologjik me pasoja të ndërlikuara sikurse eutrofizimi.
Një numër mikroorganizmash patogjenik transmetohen përmes ujit të kontaminuar.
Megjithë standartet e ndryshme që janë propozuar për cilësitë mikrobiologjike të ujërave,
mbajtja e standarteve mbetet një detyrë e vështirë në mjaft raste. Mikroorganizmat lidhen
me prishjen dhe korrozionin në sistemet e shpërndarjes së ujit. Kështu, roli i
mikroorganizmave në ndotjen e ujit nuk është vetëm i dëmshëm, por edhe i dobishëm në
mbajtjen e ekuilibrit ekologjik të natyrës.
Duke qenë ndër basenet më të rëndësishëm të vendit tonë, si për vlerat natyrore dhe për
ekonominë, uji i lumit Drin, Mat dhe Buna gjen përdorim të gjerë në vaditjen e kulturave
bujqësore, përdoret për prodhim energjie, përdoret për nevoja sanitare, përdoret në
industrinë e minierave, përdoret për peshkim, turizëm dhe transport. Këto bazene kanë qenë
dhe janënën ndikimin e vazhdueshëm të veprimtarive të pakontrolluara antropogjene dhe
natyrore, të cilat kanë dëmtuar ekosistemin e tyre. Deri tani janë kryer studime si për
parametrat fiziko-kimikë dhe ato mikrobiologjikë por jo në të gjithë gjatësinë e tyre.
Pavarësisht studimeve, mbeten ndër basenet të cilat duhet të mbahen gjithmonë nën
monitorim për të pasqyruar cilësinë e ujit bazuar në Direktivat 76/160/ËC dhe 2006/7/EC
të Parlamentit Europian.

QËLLIMI
Vlerësimi fiziko-kimik dhe mikrobiologjik i ujit të lumenjve Drin-Mat-Buna, duke
përcaktuar ndikimin që ajo ka në eutrofinë e lumenjve.

OBJEKTIVAT
Identifikimi i mikroorganizmave në ujërat sipërfaqesore sipas standareteve europiane
Vlerësimi i parametrave fiziko-kimike dhe mikrobiologjik i lumenjve Buna dhe Drin, në
zonën e Shkodrës
Vlerësimi i parametrave fiziko-kimike dhe mikrobiologjik i lumit Drin,në disa stacione në
të gjithë gjatësinë e tij.
Vlerësimi i parametrave fiziko-kimike dhe mikrobiologjik i lumit Mat, në afërsi të Milotit.
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KAPITULLI 1

1.1 Të dhëna të përgjithshme për ujërat
Uji përveç rëndësisësë së madhe që përmbush për nevojat jetësore, biologjike dhe
fiziologjike të organizmit, është substancë e domosdoshme për zhvillimin e industrisë dhe
bujqësisë si në vaditje, peshkim, turizëm dhe industri.
Nga ana tjetër edhe pse sasia e ujit në Tokëështë e njëjtë, ajo është gjithnjë më e ndotur dhe
më e rrezikuar. Metalet e rënda në ujërat e pa ndotura natyrore sillen në përqendrime të ulta
(afro 1μg/l ); disa prej tyre janë esenciale në reaksionet enzimatike. Rritja e përqendrimit të
tyre si pasojë e keqmenaxhimit të mbeturinave industriale, shpesh herë e tejkalon kufirin e
lejuar, duke shkaktuar ndryshime serioze eko-sisteme tek organizmat që jetojnë në sisteme
ujore natyrore.
Duke njohur rëndësinë e ujit për zhvillimin e proceseve jetësore, njerëzit qysh në lashtësi
kanë ngritur vendbanimet e tyre afër lumenjve që të kenë ujë për pije, ushqim, pastrim etj
(D.K.Borah & M.Bera, 2003, Ellen Wohl). Me kalimin e kohës, zhvillimin ekonomik dhe
shtimin popullatës u zhvilluan shumë degë të industrisë, të cilat shkaktuan ndotjen e
lumenjve, liqeneve, deteve dhe mungesën e ujit të pijshëm (Misra, & Mani, 1991, Brown,
2001, Srudato, 1994). Shfrytëzimi i pakontrolluar i burimeve natyrore si dhe trajtimi i
papërgjegjshëm i produkteve të panevojshme (mbeturinat industriale dhe ujërat e zeza) ka
shkaktuar ndotje mbi normat e lejuara të ekosistemit me elemente toksike si: merkur,
plumb, kadmium, bakër, zink, nikel, mangan etj.
Ndotja dhe keqpërdorimi i burimeve natyrore të përtëritshme, konsiderohet një problem
kryesor për sindromën e ndryshimeve globale, në veçanti, lumenjtë e vendeve në zhvillim
vuajnë nga degradimi i madh i cilësisë së ujit (Skakalsky, 1981, Carpentens et al, 1998).
Trupat ujore rritin presionin për shkak të rritjes së numrit të popullsisë, zhvillimit ekonomik
dhe shfaqjes në rritje të aktivitetit antropogjen në pellgjet e lumenjve, veçanërisht në zonat
e rrethinave urbane dhe rurale ( REC, 2005, QQE, 2001).
Ujërat sipërfaqësorë mbledhin sasi gjithmonë e më të shumta të ujërave të ndotura dhe të
patrajtuara nga zonat e banuara, zona këto me kapacitet të tepruar për t’u përshtatur me një
ngarkesë të tillë, nga veprimtaritë e industrisë, nga prodhimi intensiv i bagëtive, si dhe nga
prodhimi bujqësor (Agusto, 2007).
Cilësia e ujërave, që rezulton e keqe, është një kërcënim si për vetë ekosistemin ashtu dhe
për shëndetin e njerëzve. Ky është një problem veçanërisht i rëndë dhe shfaq një interes të
madh për zgjidhje për vendet në zhvillim, ku praktikat e administrimit të mjedisit nuk mund
të sigurojnë përshtatje me zhvillimin ekonomik ( ËA, 1998, Agusto, 2007). Mos
administrimi i shkarkimeve të ujërave urbane të zonave të banuara, i shkarkimeve
industriale, i përdorimit të pesticideve dhe insekticideve në bujqësi, i jashtëqitjeve
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tëbagëtive si dhe mungesa e masave të një trajtimi të duhur dhe ripërdorimit të mbetjeve,
kanë çuar në një degjenerim të përhapur të cilësisë së ujërave sipërfaqësore, por edhe të
vetë sipërfaqes së tokës (Faeth, 2000, Gundogolu, 2007).
Në zonat me dendësi të ulët të popullsisë problemet e ndotjes së ujërave sipërfaqësorë nuk
vërehen për shkak të aftësisë vetëpastruese të ujërave. Me rritjen e urbanizimit aftësia
vetëpastruese e ujërave nuk arrin të përballojë shkarkimet e ujërave urbane të patrajtuara, si
pasojë vërehen ndikime të dëmshme në biotën ujore, rrezik të infenksioneve etj ( ËA, 1998,
EPA, 2008, Shulz, 2005).
Burimi kryesor i ndotjes së ujërave sipërfaqësore në vendin tonëështë shkarkimi ujërave
urbane, që përmbajnë lëndë organike, komponime të tretshme të fosforit dhe azotit, që
favorizojnë procesin e eutrofikimit, baktere dhe viruse patogjene, metale të rënda si dhe
lëndë që prishin pamjen e ujërave dhe u japin atyre erë të keqe (Bode & Peza, 2009, Bode
et al, 2010, Çullaj et al, 2003 Çullaj, 2005). Shkarkimet e lëngëta urbane, industriale dhe
bujqësore në ujërat sipërfaqësore, janë një dukuri e cila në mënyrë progresive ka ndikuar në
uljen e cilësisë së ujërave të lumenjve, liqeneve, të zonave bregdetare dhe të mjedisit në
përgjithësi (Bratli, 2000, REC, 2005). Në këtë kuptim merr rëndësi vlerësimi icilësisë së
ujërave sipërfaqësore dhe përcaktimi i ndotësve kryesorë që shkarkohen në to, me synim
mbrojtjen dhe rehabilitimin e mjedisit si dhe krijimi i bazës së të dhënave për një menaxhim
integral e tëqëndrueshëm të burimeve ujore (Mathur, 2005, ËA, 1998, IRES, 2003,
Kuchment, 2003).

1.2 Burimet e ndotjes së ujërave
Të gjitha ujërat e Tokës, me përjashtim të akujve polar, janë të ndotura nga veprimtaria
antropogjene. Kur flasim për cilësinë e ujërave dhe nivelin e ndotjeve të tyre kemi parasysh
vetitë fizike, kimike dhe biologjike. Nivelet kufi të treguesve cilësore do të varen kryesisht
nga qëllimi i përdorimit të ujërave. Me ndotje të mjedisit kuptohet ndryshimi i mjedisit, kur
këto ndryshime janë të padëshirueshme, sepse ndikojnënegativisht në jetën e njeriut apo të
qenieve të tjera të gjalla dhe në kushtet e jetesës. Ndotja e ujërave tëëmbla sipërfaqësore
dhe nëntokësore është një problem serioz sepse ato përbëjnë burimin e ujit të pijshëm dhe
janë mjedisi ku rritet biota. Ndotja mikrobike e ujërave nëntokësore vjen kryesisht nga
ndotja e ujërave sipërfaqësore, si dhe nga përbërja e tokës (Bakalli & Hysko, 2012). Efektet
toksike shkaktohen nga metalet e rënda, kur përmbajtja e tyre kalon vlerat e lejuara.
Burimet e ndotjes së ujërave kanë origjinë natyrore ose antropogjene dhe mund të ndahen
në dy grupe: burime pikësore dhe jo-pikësore (Çullaj, 2003). Burimet pikësore më të
rëndësishme janë: shkarkimet e mbeturinave të lëngëta urbane (ujërat e zeza), shkarkimet e
mbeturinave të industrisë, shkarkimet e mbeturinave të lëngëta të fermave blegtorale, ujërat
e shpëlarjes nga vend depozitimet e mbeturinave tëngurta etj. Burimet jo-pikësore më të
zakonshme janë: shkarkimet e ujërave të drenazhimit të tokave bujqësore, rreshjet e
ndotura, rrjedhjet e tubacioneve të ujërave të zeza, ujërat e shpëlarjes së rrugëve etj (Çullaj,
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2003, Çullaj, 2004).Burimi kryesor i ndotjes së ujërave sipërfaqësore në vendin tonë janë
shkarkimet urbane, që përmbajnë lëndë organike, komponime të tretshme të fosforit dhe
azotit, të cilat favorizojnë procesin e eutrofikimit, baktere dhe viruse patogjene, metale të
rënda si dhe lëndë që prishin pamjen e ujërave dhe u japin atyre erë të keqe (Çullaj, 2005,
Bode, 2012, Selamaj et al, 2016).

1.3 Aktiviteti antropogjen në cilësinë e ujërave sipërfaqësore
Karakteristikat kimike dhe biologjike të ujërave mund të pësojnë ndryshime të rëndësishme
si pasojë e veprimtarive antropogjene. Veprimet njerëzore ndikojnë si në hidrosferë ashtu
dhe në litosferë, ku ndërmjet tyre ekziston një lidhje e fortë (Carmen Revenga & Greg
Mock, 2000, ËA,1998) p.sh kthimi i pyjeve dhe kullotave në toka bujqësore dhe prodhimet
bujqësore mund të shkaktojnë pakësimin e bimësisë. Ky fenomen shoqërohet me pakësimin
e sasisë së ujit që avullon nga bimët, dhe çon në ndryshime të mikroklimës. Si pasojë do të
ndodhë erozioni i tokave, grumbullimi i llumrave në mjediset ujore, pasurimi i ujërave me
lëndë ushqyese dhe me substanca ndotëse (Çullaj, 2003).Impakti antropogjen në lumenj
është një proçes i gjërë që çon në pasoja të ndryshme negative (Gundogdu & Guney, 2007,
Govorushko, 2007) Mënyrat që shprehin një impakt të tillë janë:
1). Rishpërndarja e rrjedhjes së lumit në kohë. Kjo ndodh kryesisht në rastet e krijimit të
rezervuarëve dhe është karakteristike për shtete si SHBA, Rusia, Brazili dhe Kina. Gropat e
hapura në shtratet e lumenjve për marrjen e materialeve të ndërtimit dhe punimet e
gërryerjes për qëllime lundrimi janë shembujt që hasen më shpesh për këtë lloj impakti (Ibe
et al., 2009).
2) Rishpërndarja e rrjedhjes së lumit në hapësirë;
3) Tërheqje e rrjedhjes së lumit;
4) Disturbancat fizike të shtratit të lumit;
5) Ndotja,
6) Turbullimi i ujit
7) Ndotja termale (Faeth, 2000, Ibe et al., 2009).
1.4 Burimet antropogjene të ndotjes së ujërave
Burimet antropogjene të ndotjes së ujërave klasifikohen në disa kategori:
1.4.1 Burimet industriale
Në industri, uji gjen përdorim në proçeset industriale, i marrë nga sistemi i trajtimit të tij
apo nga puset, gjatë rënies në kontakt me një proces apo produkt të caktuar mundet të
ndotet në varësi të procesit apo produktit të përdorur (Mathur, 2005, Skakalsky, 1981,
UNEP, 200).Atëherë ky ujë që përftohet klasifikohet si ujë i ndotur. Në secilin nga këto
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klasifikime, industritë mund të kenë kontribuar në ndotjen e ujit në qoftë se burimet e
furnizimit të tyre me ujë janë përdorur në procesin industrial. Shembujt e burimeve
industriale ndotëse të ujit janë:
a) uji i kontaktit ku përfshihet, uji i bolierëve ngrohës, uji i kondensatorëve ftohës, uji i
përdorur për transportin e produkteve dhe materialeve ose substancave kimike, uji i larjes
dhe shpëlarjes (produkteve, pajisjeve, dyshemeve), uji i tretësirave (solucioneve), uji i
tretjes (i hollimit), uji i kontaktit të drejtpërdrejtë në pajisjet e ftohjes dhe të ngrohjes,
mbetjet e lëngëta urbane (ujërat e zeza), uji i lavanderive etj.
b)Mbetjet e lëngëta industriale që janë të ndara në (Mathur,2005 Roberts Alley, 2001):
ujërat e reaksionit, b) ujërat që fitohen nga lëndët e para dhe nga produktet e papërpunuara,
c) ujërat e zeza nga industritë dhe precipitimet atmosferike që rrjedhin poshtë në territoret e
ndërmarrjeve industriale. Fatkeqësitë industriale kontribuojnë në masë të madhe në ndotjen
e lumit. Më të dëmshme janë aksidentet në dampat e sterileve të minierave dhe të fabrikave
të pasurimit( Bode et al, 2010).
1.4.2 Burimet komunale
Burimet tipike jo-industriale komunale të ujit janë si më poshtë:
a) Banesat (shkollat, spitalet, etj.)
b) Qendrat tregtare
Supozohet që burimet jo-industriale komunale të ujërave të zeza nuk do të përmbajnëasnjë
ndotës tjetër përveç se: fekale, letër, urinë, mbetje ushqimore, ujërat e lavanderive dhe
lavazheve të automjeteve. Këta janë ndotës biologjikë dhe si të tilla ata mund të
biodegradohen lehtësisht (Carmen Revenga & Greg Mock 2000, Carpenter, et al, 1998).
Çdo ndotës tjetër jo-industrial, përveç atyre të përmendur më lart mund të jenë të natyrës
fizike ose kimike dhe idealisht duhet të parandalohen nga futja e tyre në sistemin komunal
me një urdhëresë të para-trajtimit ose të hiqen nga ujërat e zeza komunale duke përdorur
metodat e para-trajtimit të ujërave. Mbetjet urbane kryesisht konsistojnë në jashtëqitjet
humane dhe përmbajnë relativisht pak ndotës kimikë, kur ato nuk janëende të dukshme për
përqëndrim të lartë të organizmave patogjene. Mbetjet komunale, ose ujërat e zeza, bëjnë
afërsisht 20% të vëllimit të gjithë shkarkuesve dhe pjesa e tyre vazhdimisht zvogëlohet sa
herë që sasia e shkarkimeve industriale rritet. Ato kanë pak a shumëstrukturë permanente.
Një person prodhon në ditë 65 gram të masës pezull, 8 gram të azotit amoniakal, 3.3 gram
fosfate, 9 gram klorure (chloride), 60 – 75 gram të masës organike (CEQ, 1995, ËA, 1998).
1.4. 3 Burimet bujqësore
Normalisht, ndotësit bujqësorë të ujit transportohen në trupat pritës sipërfaqësore ose
nëntokësore nëpërmjet rreshjeve të dendura periodike. (Carpenter et al, 1998, Roberts
Alley, 2001). Ujërat e ndotur bujqësorë mund të jenë me origjinë nga kafshët ose nga bimët
ose mund të jenë nga burimet e ushqyesve, plehrave bujqësore, pesticideve dhe herbicideve.
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Burimet e kafshëve dhe bimëve janë të kufizuara në biodegradimin e feçeve, urinave ose në
varësi të zgjedhjes së perimeve. Ushqyesit ose plehrat bujqësore (kimike dhe organike) janë
në mënyrë tipike disa përbërje të karbonit, azotit, fosforit ose gjurmë të metaleve (Carpenter
et al, 1998, CEQ, 1995). Pesticidet dhe herbicidet përbëhen nga përbërjet kimike organike,
që janë struktura molekulare shumë komplekse, të prodhuara për të qenë veprues shumë
jetëgjatë në mjedis (Carmen Revenga & Greg Mock, 2000, Carpenter et al, 1998, Roberts
Alley, 2001, WRI, 2001). Pesticidet e tilla si chlorodani dhe heptachlori, të cilët bëjnë pjesë
në grupin e substancave kimike organike të ndryshme, akoma ekzistojnë në tokë rreth
gërmadhave të Luftës së Dytë Botërore (Carpenter et al, 1998, Roberts Alley, 2001).
Aktivitetet bujqësore mund gjithashtu të lejojnë erozionin e tokës në lumenjtë pritës (Bode
& Zoga, 2009). Në raste të tilla, ndotësit mund të kenë përbërje organike ose joorganike të
tokës. Mbetjet bujqësore janë të karakterizuara nga sasi të mëdha të fosforit dhe azotit, duke
qenë pjesë e plehrave organike dhe mbeturinave të blegtorisë, po ashtu dhe nga
përqëndrime të larta të pesticideve dhe të herbicideve. Mbeturinat bujqësore gjithashtu
paraqesin një rrezik serioz për habitatet e lumit. Bujqësia ushtron në lumenj gjithashtu edhe
ndikim indirekt. Plugimi i tokës intensifikon erozionin.
1.4.4 Burimet e rrjedhjeve nga reshjet
Ato klasifikohen në burimet e shkarkimeve industriale dhe në atë të burimeve të
shkarkimeve komunale (Robert Alley, 2001, Ibe et al., 2009). Çdo material ose substancë
kimike e depozituar në tokë në një bashki apo komunë ka të ngjarë që të mund të
transportohet në lumenjtë pritës si ndotës (Carmen Revenga & Greg Mock, 2000). Këto
përfshijnë:
a) rrjedhjet dhe derdhjet të produkteve të naftës,
b) plehrat dhe mbeturinat,
c) shpëlarje (rrjedhje) të tokës,
d) sistemet e kanalizimeve sipërfaqësore dhe nën-tokësore
e) derdhjet dhe rrjedhjet nga transporti i materialeve ose i kimikateve
1.4.5. Burimet nga depozitimet e ngurta
Depozitat e ngurta, landfill-et publike, private dhe industriale mund të jenë burime të
ndotjes së ujërave për arsye të rrjedhjeve sipërfaqësore dhe nëntokësore (Carmen Revenga
& Greg Mock, 2000). Rregullat e landfilleve kërkojnë mbulim ditor, por gjatë ditës,
rrreshjet mund të shkaktojnë ndotje për shkak të shpëlarjes së sipërfaqes.
1.4.6 Burimet e ndotjes nga rrjedhja e depozitave nëntokësore
Këtu përfshihen të gjitha depozitimet nëntokësore të ruajtjes së naftës apo të mbetjeve të
rrezikshme. Është përcaktuar qartë me anë të rregullave që në këto depozitime të
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parandalohen rrjedhjet (Çullaj, 2005, Robert Alley, 2001). Në qoftë se do të ndodhë
rrjedhje, atëhere kjo përbën një burim ndotje për ujërat nëntokësore si dhe një burim i
mundshëm ndotjeje për ato sipërfaqësore.

1.5 Burimet natyrore të ndotjes së ujërave
Zonat e infektuara nga aktiviteti antropogjen mund të ndotin lumenjtë dhe nëpërmjet
rrjedhjes (shpëlarjes) nga reshjet, të cilat mund të klasifikohen në ato të burimeve të
kafshëve, bimëve dhe tokës. Përsëri, burimet ndotëse të kafshëve dhe të bimëve janë
lehtësisht të bio-degradueshme. Burimet ndotëse të tokës mund të përmbajnë çdo material
organik dhe joorganik të tokës (Çullaj, 2003).

1.6. Efektet negative të ndotjes dhe eutrofikimi i ujërave sipërfaqësore
Çdo ndotje e mjedisit shoqërohet me efektet e saj në mjedisin pritës. Për ujërat e ëmbla
sipërfaqësore efektet kryesore janë eutrofikimi i ujërave dhe shpëlarja acide. Eutrofikimi
është fenomen që ka si origjinë ndotjen e ujërave kryesisht nga shkarkimet e ujërave të zeza
urbane apo si rrjedhim i aktivitetit bujqësor (nga drenazhimi i tokave bujqësore). Fenomeni
i shpëlarjes acide i njohur më tepër në industri dhe në atë minerare në veçanti është efekti
që shkaktohet në ujëra nga shkarkimet e drenazhimeve acidike të minierave drejtpërdrejt në
mjedis, pa kryer më parë asnjë trajtim paraprak (Kitanidis, 1996). Me emrin ―nutrientë ose
elementë ushqyes‖ në ujëra konsiderohen komponimet e tretshme të azotit dhe të fosforit në
to. Quhen kështu, sepse këto komponime përcaktojnë, në kushte specifike, shpejtësinë e
proceseve të fotosintezës dhe të rritjes së bimësisë në ujërat (Çullaj, 2005). Reshjet që bien
mbi sipërfaqen e tokës tresin mineralet gjatë depërtimit në tokë. Në zonat e virgjëra
përbërja kimike e ujërave varet kryesisht nga dheu i tokës dhe shkëmbi amnor poshtë saj,
duke bërë që niveli i ushqyesve të jetë i ulët. Vendbanimet dhe shpyllëzimet shoqëruese,
zhvillimi bujqësor dhe urbanizimi e nxisin shumë shplarjen e lëndëve dhe ushqyesve në
lumenj dhe liqene. Një gjë e tillë nxit rritjen e fitoplanktonit, bimëve të tjera ujore dhe me
radhë të organizmave të sipërm të zinxhirit ujor ushqyes, ky proçes njihet me emrin
’eutrofikim kulturor’. Rritja e biomasës dhe dukuritë shoqëruese të eutrofikimit janë më të
zakonshme në liqene dhe zonat bregdetare pranë grykë-derdhjeve të lumenjve. Fosfori dhe
azoti janë ushqyes që nxitin këtë prodhim të lartë biologjik (Faeth, 2000). Aktiviteti i
njeriut shkakton edhe rritjen e përmbajtjes së lëndëve kimike në mjediset ujore, sidomos të
metaleve të rënda dhe të mikrondotësave organikë (pesticideve, poliklor-difenilet, lëndët
organike të kloruara, hidrokarburet aromatike policiklike, etj.), me anë të shkarkimeve të
ngurta, të lëngëta dhe të gazta, urbane, industriale, bujqësore dhe minerare. Të gjitha
paraqesin rrezik për ekosistemet ujore dhe për vetë njeriun. Ujërat sipërfaqësore të ndotura
nga shkarkime fekale të njerëzve dhe kafshëve mund të transportojnë shumë patogjenë, si
baktere dhe viruse, më e theksuar në zonat me popullsi të dendur, sidomos pranë qyteteve të
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mëdha (Corbitt, 1999). Eutrofikimi i ujërave të lumenjve është një dukuri në rritje sidomos
në vëndet me urbanizim dhe zhvillim industrial të lartë. Shkaku kryesor është rritja e
burimeve antropogjene të shkarkimeve të mbeturinave të lëngëta shtëpiake dhe industriale,
në veçanti e fosfateve dhe e komponimeve të azotit nga ujërat e zeza, e lëndëve larëse si
dhe nga përdorimi intensiv i plehrave kimike në bujqësi, rrjedhat shkarkuese nga fermat e
prodhimit të kafshëve, si dhe depozitimet e azotit nga ajri si rezultat i çlirimit të madh nga
gazet e shkarkimit të automjeteve, plehut dhe urinës së kafshëve. Aktiviteti i njeriut
shkakton edhe rritjen e përmbajtjes së lëndëve kimike në mjediset ujore, sidomos të
metaleve të rënda dhe të mikrondotësave organikë, me anë të shkarkimeve të ngurta, të
lëngëta dhe të gazta, urbane, industriale, bujqësore dhe minerare. Këto paraqesin rrezik për
ekosistemet ujore dhe për vetë njeriun. Ujërat sipërfaqësore të ndotura nga shkarkime
fekale të njerëzve dhe kafshëve mund të transportojnë shumë patogjenë, si baktere dhe
viruse, më e theksuar në zonat me popullsi të dendur, sidomos pranë qyteteve të mëdha
(Corbitt, 1999). Gjendja eutrofike e ujërave dhe sidomos ―lulëzimi i algave‖ ka pasojatë
dëmshme për organizmat ujore. Në veçanti, ajo shoqërohet me zvogëlimin e theksuar të
përqëndrimit të oksigjenit të tretur në ujë, sepse kur bimët thahen dhe bien në fund, ato
shpërbëhen duke konsumuar oksigjenin e tretur. Veç kësaj, rritja e tepërt e bimësisë pengon
lëvizjet e ujit (valët) dhe kjo sjell pakësimin e dukshëm të tretjes së oksigjenit të ajrit në
sipërfaqen e ujit. Në mungesë të oksigjenit do të ndodhin procese anaerobike me çlirim të
H2S, NH3 dhe gazeve të tjera. Në kushte të tilla, shumë organizma ujore nuk mund të
mbijetojnë dot. Gjendja eutrofike e ujërave karakterizohet nga veti specifike si:
- shpejtësia e prodhimit të bimësisë të ujërave (fitoplanktonit dhe algave) është mjaft më e
madhe sesa shpejtësia e konsumit të saj nga herbivorët
- përmbajtja e oksigjenit të tretur në ujë është shumë e vogël (deri zero) dhe kjo shoqërohet
shpeshherë me çlirim të H2S,
- përbërja e ekosistemit prishet duke shfaqur mungesën e disa specieve dhe zhvillimin e
tepërt të disa specieve të tjera, dhed) kthjelltësia e ujërave zvogëlohet. (Faeth, 2000).
Ndër problemet kryesore që eutrofikimi i ujërave shkakton për njerëzit përmendim:
- vështirësohet mjaft trajtimi i ujit për ta bërë atë të përshtatshëm për përdorim urban (në
veçanti për ujë të pijshëm), sepse shpesh herë ky ujë ka shije dhe erë të papranueshme,
- uji nuk të jep kënaqësi dhe mund të jetë i dëmshëm për shëndetin e njerëzve që lahen në
të, -- mund të zhduken specie të peshqve me rëndësi ekonomike (në veçanti ato salmonide),
dhe
- në raste të veçanta mund të paraqitet vështirësi për lundrim. (Carmen Revenga & Greg
Mock, 2000, CEQ, 1995, ËA, 1998).
Për të bërë një vlerësim të saktë të gjendjes së cilësisë së ujërave (oligo apo eutrofike)
mund të maten parametra të ndryshme (Corbit, 1999). Për ujërat e ëmbla, fosfori është
zakonisht elementi kufizues për fotosintezën, prandaj për të parandaluar eutrofikimin e
ujërave të liqeneve dhe lumenjve kërkohet zvogëlimi i shkarkimeve të fosfateve në ujërat.
Por ka edhe raste, kur rritja e algave mund të kufizohet nga faktorë të tjerë si p.sh. nga
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pamjaftueshmëria e komponimeve të azotit ose pamjaftueshmëria e rrezatimit diellor (p.sh
kur ujërat janë shumë të turbullta).
Gjithashtu shpëlarja acide përbën rrezik gjithashtu të konsiderueshëm për mjediset ujore.
Shpëlarja ujore konsiderohet acide kur pH është 6 ose më pak, duke pasur substanca acide
më shumë sesa substanca alkalinore (IRES, 2003). Kjo dukuri mund të ndodhë nga
shpëlarja e xeherorëve në miniera, e stoqeve të mineraleve, produkteve të përpunimit, ose
shkëmbinjve. Një rast të veçantë përbën precipitimi acid i reshjeve në zona ku ajri është
shumë i ndotur. Aciditeti i ujërave natyrore rrit ndjeshëm tretshmërinë e metaleve të rëndë
në to. Aciditeti dhe, rrjedhimisht përmbajtja e metaleve të rënda bie shpejt me largimin e
ujërave nga burimi i shpëlarjes acide. Kështu kur përmbajtja e Zn në ujërat pranë një trupi
sulfuror është rreth 15 ppb, përmbajtjet gjurmë të tij janë gjetur vetëm 2,6 km poshtë
rrjedhjes.

1.7. Pasojat e ndotjes së ujërave

Efektet e ndotjes kimike shprehen në toksicitetin që ato shkaktojnë tek organizmat.
Toksiciteti akut jep ç’rregullime që për pak kohë shkaktojnë prishjen e sistemit fiziologjik
dhe zhdukjen e organizmit, ç’ka njihet si helmim vdekjeprurës. Toksiciteti subkronik, sjell
ç’rregullime të cilat nuk kanë efekte të konsiderueshme në shkurtimin e jetës normale, të
paktën jo më shumë se një të dhjetën e saj. Toksiciteti kronik sjell ç’rregullime të cilat nuk
kanë efekte të ndjeshme në kohën e jetesës së organizmave (Tashko, 2006). Efektet toksike
shkaktohen nga element kimik që shkaktojnë ndotje kimike, pra nga elemente toksikë.
Midis elementeve që mund të shkaktojnë ndotje kimike dallohen elementet esenciale dhe jo
esenciale. Çdo organizëm i gjallë ka nevojë, përveç elementeve kryesore, edhe për një sërë
elementesh gjurmë që kërkohen nga disa enzima për metabolizmin si p.sh bakri (Cu) që bën
funkionale hemoglobinën, ose sepse janë përbërës të disa vitaminave, si p.sh kobalti (Co)
në vitaminën B12, ose sepse janë të rëndësishëm për furnizimin me elektrone si Fe+2 → Fe+3
për hemoglobinën, apo Cu+1 → Cu+2 dhe Mo+5 → Mo+6 në procese të tjera etj. Këto
elemente të domosdoshëm për organizmin quhen esenciale. Një përmbajtje më e lartë ose
më e ulët e këtyre elementeve mund të jetë me pasoja të padëshirueshme. Elementet jo
esenciale nuk janë të domosdoshëm për organizmin, si pasojë mungesa e tyre nuk sjell
pasoja. Ato tolerohen nga organizmat deri në një nivel të caktuar, mbi të cilin sjellin pasoja
toksike. Risku shkaktohet nga ato elemente që mund të sjellin efekte toksike, në rastet kur
përmbajtja e tyre në mjedis është më e lartë ose më e ulët se përmbajtja normale për
organizmat. Nga ana tjetër duhet që forma e gjendjes së elementit në mjedis të jetë e
kapshme nga organizmat (Tasko, 2006, USEPA 2004). Në pikpamje të efekteve toksike,
elementet kimike mund të klasifikohen në:
--Jo toksik, që nuk sjellin pasoja të dëmshme pavarësisht përmbajtjes,
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--Toksik, por që nuk sjellin pasoja të dëmshme, sepse gjenden në forma të patretshme ose
me përmbajtje normale
--Toksik me risk të lartë, sepse gjenden në forma të kapëshme nga organizmat dhe në
përmbajtje jonormale.
--Temperatura, pH, mineralizimi i përgjithshëm, oksigjeni i tretur etj., ndikojnë gjithashtu
në riskun e metaleve të rëndë në uëjra.
Forma kimike e komponimeve është një faktor shumë i rëndësishëm jo vetëm në pikëpamje
të mundësisë për t’u kapur nga organizmat. Kështu, toksiciteti i disa elementeve kimike
përcaktohet nga forma e metilizuar e tyre. Njihen komponime metilike të Hg, As, Se, Sn,
Pb, Bi, Sb, etj. Mërkuri është shumë toksik kur gjendet në formë të metiluar si
monometilmerkur CH3Hg+. Këto komponime organike, që fillimisht mendoheshin të
formuara vetëm në rrugë industriale janë gjetur në formënatyrore të formuara nga bakteret
dhe organizma të tjera më të larta. Duhet theksuar që efektet toksike të elementeve varen
edhe nga mënyra e reagimit të një organizmi konkret. Efektet toksike varen dhe nga mjedisi
ku ndodhen elementet siç janë tokat, ujrat, sedimentet dhe ajri (K.M. IBES sr , 2009,
Tashko, 2006, USEPA, 2004).

1.8 Cilësia mikrobiologjike e ujërave
Mikroorganizmat janë përgjegjëse për proceset më të mëdha në qarkullimin e elementeve
në tokë dhe në mjediset ujore. Mikroorganizmat që janë në gjendje për të shkaktuar
sëmundje në njerëz dhe kafshë përhapen në ujërat e lumenjëve duke hyrë nëpërmjet ujërave
të zeza të patrajtuara, ose rrjedhave të rreshjeve që transportojnë ujërat e zeza. Shqetësimi
kryesor janë mikroorganizmat patogjene që transmetohen nëpërmjet feçeve që janë në
gjendje të shkaktojnë epidemi nëpërmjet ujërave të kontaminuar (UNECE, 2003). Prania e
infeksioneve të ndryshme të shkaktuara nga mikrobet patogjene në ujë është mjaft e
rrezikshme dhe kërcënon jetën e njerëzve. p.sh, bakteret, parazitët dhe enteroviruset që
jetojnë në traktin gastro-intestinal të njerëzve dhe tek kafshët me gjak të ngrohtë siç është:
E. coli, Salmonella, Shigella, Vibrio, Hepatiti Adhe D, Giardialamblias mund të ndotin ose
kontaminojnë ujin n.q.s feçet futen në ujë. Një numër i madh mikroorganizmash jetojnë në
ujëra të freskëta. Historikisht, uji ka luajtur një rol me rëndësi në trasmetimin e sëmundjeve
tek njerëzit. Zonat pranë brigjeve ofrojnë kushte të favorshme për rritjen e baktereve dhe
algave të ndryshme (Cabral, 2010). Raste me infeksione të shkaktuara nga kontakti ose
konsumimi i ujit të kontaminuar me baktere patogjene si E.coli janë raportuar nga vende të
ndryshme të botës, shpesh herë duke shkaktuar edhe epidemi duke çuar deri në vdekje.
(Angulo et al., 1997). Sipas OBSH (2004), rreth 80% e të gjitha sëmundjeve dhe mbi 1/3 e
vdekjeve në vendet në zhvillim shkaktohen nga pirja e ujit të kontaminuar. Cilësia
mikrobiologjike e ujërave sipërfaqësore përcaktohet kryesisht nga monitorimi i pranisë së
mikroorganizmave patogjene. Por përcaktimi i llojeve të ndryshme të mikroorganizmave
patogjene në ujërat e lumenjve dhe liqeneve është i vështirë dhe kërkon kohë dhe shumë

9

Bushati L (2017) Monitorim i ndotjes mikrobike dhe kimike i lumenjve Drin e Mat dhe ndikimi
i kësaj ndotje në eutrofinë e këtyre lumenjve

shpenzime. Për këtë arsye, studimi dhe vlerësimi i cilësisë mikrobiologjike të ujërave të
tyre bëhet nëpërmjet përcaktimit të indikatorëve mikrobialë, të cilët japin informacion për
mundësinë e ndotjes fekale të këtyre ujërave. Testi i përcaktimit të indikatorëve mikrobialë,
siç janë Koliformët fekale,Clostridium perfringens dhe Streptococcus faecalis është i
shpejtë dhe me kosto të ulët, krahasuar me testin për mikroorganizmat dhe patogjenët
specifike (Meays et al.,2004; Jeng et al., 2005; Directive 2006/7/EC).
1.9 Karakteristika të përgjithshme të Enterobaktereve
Në familjen Enterobacteriaceae bëjnë pjesë bacile Gram negative të lëvizëshme me anë të
flagjelëve peritrike ose të palëvizshme. Janë anaerobe fakultativë, fermentojnë glukozën
duke u shoqëruar ose jo me çlirim gazi, kthejnë nitratet në nitrite dhe fermentojnë një sërë
sheqerërash. Emri ―Enterobaktere‖ iu dha kësaj familjeje, sepse shumica e anëtarëve që e
përbëjnë jetojnë në aparatin tretës.
Tabela 1.1 Disa gjini dhe disa lloje të Enterobaktereve
Gjinia

Lloji

Escherichia

E. coli

Shigella

Sh. disanteriae

Shigella

Sh.flexneri, Sh boydi, Sh. sonnei

Salmonella

S. typhi

Salmonella

S. choleraesuis (serotipe)

Salmonella

S. Enteritidis (serotipe)

Citrobacter

C. freundii, C.aerogenes

Enterobacter

Ent. cloacae

Enterobacter

Ent. Aerogenes

Klebsiellae

K. pneumoniae

Proteus

P. mirabilis, P.vulgaris

Morganella

M. morganii

Providencia

P. rettgeri, P. Stuartii
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Shumica e enterobaktereve formojnë koloni të rrumbullakëta, me sipërfaqe të lëmuar,
konvekse dhe me buzë të rregullta. Kolonitë e shigelave dhe të salmonelave dallohen nga
njëra tjetra por edhe nga kolonitë e tjera të enterobaktereve. Ato nuk fermentojnë laktozën,
kështu që në terrenet selektive e diferencuese kolonitë e tyre janë pa ngjyrë. Disa nga
pjesëtarët e kësaj familje siç janë klebsielat, formojnë koloni më të mëdha, mjaft mukoide,
që me kalimin e kohës kanë prirje për tu bashkuar me njëra tjetrën. (Brock 2007; Gilbert
1998; ELLEN1990)
Ndërtimi antigjenik

Figura.1.1 Ndërtimi antigjenik i Enterobaktereve
Enterobakteret kanë strukturë antigjenike të ngjashme me njëri tjetrin. Antigjenet kryesore
janë ai somatik ―O‖, antigjeni kapsulor ―K‖dhe ai flagjelar ―H‖. Janë përcaktuar mbi 150
antigjene somatike termostabël ―O‖, më se 100 antigjene kapsulare termolabël ―K‖ dhe mbi
50 antigjene flagjelar ―H‖. Antigjeni kapsular i S. typhi emërtohet si antigjeni kapsular
―Vi‖.
Antigjeni ―O‖ ka natyrë polisaharide dhe shtrihet në pjesën e jashtme të murit qelizor. Është
i qëndrueshëm ndaj nxehtësisë dhe alkoolit. Antigjenet ―O‖ nuk janë homogjen, por
përbëhen nga komponentë të ndryshëm antigjenikë të bashkuar mes tyre, të cilët duke u
kombinuar me njëri tjetrin në mënyra të ndryshme, formojnë antigjene të ndryshëm që janë
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specifikë për llojin ose për grupe brenda llojit. Mbi bazën e specifitetit të këtyre antigjeneve
është bërë i mundur ndarja e enterobaktereve në gupe që emërtohen nga A në Z.
Antigjenet flagjelare ―H‖ shërbejnë për të bërë ndarjen e mëtejshme brenda grupit, ndarjen
në serotype. Antigjenet flagjelare mund të jenë të përbërë nga një ose dy faza, faza e parë
dhe faza e dytë të shënuara përkatësisht me gërma dhe numra.
Antigjeni kapsular―K‖gjendet mbi antigjenin somatik dhe ka natyrë polisaharidike; ai nuk
është i pranishëm tek të gjithë enterobakteret. Ky antigjen është faktor virulence dhe mund
të shërbejë edhe për identifikim (Ellen1990)
Faktorët e virulencës
Enterobakteret ndahen në patogjenë të detyrueshëm dhe patogjenë opurtinist. Në patogjenët
futen shigelat, salmonelat, jersiniat dhe disa shtame të E.colittë cilat dallohen për faktorët
specific të virulencës. Në patogjenet opurtiniste futen klebsielat, proteuset, morganelat,
citrobakteret etj, të cilat kanë ngjashmëri në fizpatogjenezën e infeksioneve që ato
shkaktojnë. Pavarësisht nga faktorët e veçantë, enterobakteret kanë ngjashmëri me njëri
tjetrin në disa nga faktorët e virulencës.

Sistemi nervor Qendror
Escherichia
Rruget e poshtme të
frymemarrjes
Klebsiella
Enterobakter
Escherichia

Rryma e gjakut
Escherichia
Klebsiella
Enterobakter

Figura.1.2 Vendet e infeksionit në organizmin e njeriut nga Enterobaktere të ndryshme
Trakti gastrointestinal

Enterobakteret, si Gram negativë që janë, kanë një kompleks lipopolisaharid të vendosur në
Salmonella bakterore. Pavarësisht nga cili
pjesën e jashtme të murit qelizor që është endotoksina
enterobakter janë prodhuar, efektet biologjike tëShigella
saj janë të ngjashme. Ndër këto efekte më
të rëndësishmet janë ngritja e temperaturës, leucopeni, hipertension, aktivizim të faktorit C3
Yersinia
të komplimentit, koagulim itravaskular etj.
Escherichia
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Disa enterobaktere prodhojnë ekzotoksina të cilat luajnë një rol të rëndësishëm në
patogjenesën e infeksionit. Rol luan edhe kapsula tek ato lloje ku ajo është e pranishme.
Tek lloje të veçantë, faktor kryesor i virulencës janë fimbriet. (Gilbert 1998; ELLEN1990)
1.10 Koliformët
Koliformët janë Enterobaktere, oksidazë negative, bacile jo sporformuese, që fermentojnë
laktozën duke prodhuar gaz në temperaturën 35-37°C, mbas 48 orësh, në terren me kripëra
biliare. Kur testi i koliformëve realizohet me ujëra mjedisore, katër specie të veçanta të
përcaktimi i aktivitetit të enzimës β-D-galaktozidazë (në 37°C) është zakonisht një tregues i
mirë për të konfirmuar koliformët në ujërat mjedisore, përderisa pjesa me e madhe e
baktereve shfaq këtë aktivitetet enzimatik. Pjesa më e madhe e gjinive Escherichia,
Citrobacter, Enterobacter, Klebsiella ose Raoultella kanë galaktozidazë (Todar, 2007).
Koliformët fekalë
Koliformët fekalë janë përcaktuar tradicionalisht si koliformë që fermentojnë laktozën në
temperaturën 44.5°C në terren me kripëra biliare mbas 24-48 orësh. Përcaktimi i aktivitetit
β-D-glukuronidazë (në 44.5°C) është në përgjithësi, një shënues i mirë për koliformëtfekale
në mjediset ujore të ndotura dhe shumë specifik për Escherichia coli. Në bakteret Gram
negative, ky aktivitet enzimatik mund të gjendet në disa shtame të E.coli dhe në disa shtame
tëSalmonelës dhe Shigelës . Përveç E.coli llojet e disa gjinive: Klebsiella, Enterobacter,
Citrobacter, Hafnia, Pantoea, Raoultella, Serratia bëjnë pjesë në grupin e koliformëve
totale shumë prej tyre janëtermotolerante (Leclerc et al., 2001). Megjithatë, anëtarët e
këtyre gjinive janë gjithashtu të pranishme në mjedis (Beauchamp et al., 2006) dhe
prezenca e tyre në ujë nuk është e lidhur domosdoshmërisht me ndotjen fekale (Alonso et
al., 1999). Shanset për të përcaktuar Escherichia coli janë më të mira sesa për të përcaktuar
bakteret dhe viruset që shkaktojnë sëmundje. Escherichia coli ka avantazhet për të mos u
rritur dhe riprodhuar në ujë (përveçse në ujërat e ngrohta) mbi 10°C (Todar, 2007).
Escherichia coli është tregues i ndotjes fekale në ujërat e ëmbla dhe prania e tij është
tregues direkt i ndotjes fekale prej kafshëve me gjak të ngrohtë. Edhe pse zakonisht të
padëmshme, E. coli mund të shkaktojë sëmundje të tilla si: meningjit, septicemi, infeksione
të traktit urinar dhe infeksione të zorrëve, kur gjendet në vende të tjera e jo në zorrë ose kur
ka serotipe patogjene
1.11 Indikatorët e ndotjes fekale
Bakteret përdoren si indikatorë të ndotjes së ujërave. Ka tre grupe madhore që përdoren si
indikatorë të ndotjes fekale.
Grupet e koliformëve përfaqësuar nga Escherichia coli, grupi i streptokokëve
fekalë, përfaqësuar nga Streptococcus fecalis si dhe grupi i reduktimit të sulfitit,
përfaqësuar nga Clostridium perfringenes.
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Koliformët që kanë veti fermentuese në terren MacKonkey dhe në terrene të tjera me
laktozë përshkruhen si koliformë totalë. Lloji më i shumtë në grupin e koliformëve është
Escherichia coli.
Koliformët fekalë nga njerëzit dhe bagëtitë kontribuojnë rreth 97% në koliformët
totalë. Meqenëse peshqit nuk kanë një florë koliformësh permanente, prania e koliformëve
në peshq tregon ndotjen e ujit në habitatin e tyre. Koliformët fekalë në ujë pranohen me
origjinë fekale, ndërsa një pjesë jo e njohur e koliformëve total mund të jenë e një origjine
tjetër (White, 1978).
Përcaktimi i formave fekal koliforme është një indikator superior i ndotjes fekale.
Koliformët fekalë nuk janë të bollshëm në tokë për shkak të vdekjes në këtë mjedis. Testet
e ndryshme të koliformëve fekal lejojnë numërimin e koliformëve që rrjedhin nga burime
fekale gjatë shuarjes të atyre me origjinë tokësore. Kështu, numrimi i koliformëve fekalë
është shumë i përdorshëm në rastin e ujërave sipërfaqësore ku burimet e ndryshme të
shumta kontribuojnë në numrimin e koliformëve totale. Raporti në ujërat e kripura është
1:70, ndërsa në ujërat e ëmbla 1: 10.
Clostridium perfringens. Clostridium perfringens është pjesëtari më i rëndësishëm i
grupit të klostridium të reduktimit të sulfitit anaerobik. Është normalisht në fekalet e njeriut
dhe kafshëve, por në numër më të vogël se E. coli dhe streptokokët fekalë. Kështu është një
indikator i drejtpërdrejtë më pak i ndjeshëm i ndotjes fekale. Sporet rezistente të C.
perfringens mbijetojnë në ujë dhe në mjedise të tjera më gjatë se E. coli dhe organizmat e
tjera indikatorë fekalë. Prania e e tyre larg nga mjediset humane lidhet me kontaminimin
nga kafshët e egra dhe zogjtë. Megjithatë sporet e C. perfringens jo gjithmonë
inaktivizohen me procedurën e zakonshme të klorifikimit në ujë dhe mund të jenë në ujin e
trajtuar në numër të vogël. Në mungesë të indikatorëve të tjerë të ndotjes fekale, prania e C.
perfringens tregon ndotje të largët apo të ndërprerë.
Megjithatë ka shumë pak rëndësi në kohën rrezikut të shëndetit. Mund të sugjerojë nevojën
për marrje mostrash të vazhdueshme për organizmat indikatore. Prania e C. perfringens së
bashku me koliformët, por jo E. coli konfirmon origjinën fekale të ndotjes.
Prania e sporeve të C. perfringens në ujin e trajtuar në mungesë të E. colit, që njihet të jetë i
pranishëm në ujin e pazier, sugjeron që trajtimi është efektiv në qelizat e lëvizshme dhe
vegjetative të organizmave indikatore. Kështu, një patogjen bakterial i fuqishëm mund të
ketë lëvizur. Megjithatë, prania e sporeve C. perfringens në ujë normalisht nuk paraqet një
problem për shëndetin. Këto organizma janë banues normal të zorrëve të humanëvë dhe
kafshëve të tjera me gjak të ngrohtë si gjedhët, dhentë, derrat, shpendëve, etj.
Prania e këtyre baktereve në ujë tregon ndotjen fekale, më specifikisht ndotjen e fundit
meqë këta organizma nuk mbijetojnë për një kohë të gjatë në ujë. Burimi kryesor i
patogjenëve notues që shkaktojnë sëmundje enterike, është uji i kontaminuar nga feçet e
personave të infektuar. Personat e infektuar dhe bartësit shpërndajnë patogjenët përmes
feceve të tyre së bashku më banorë të tjerë me zorrë të trashë. Kështu, patogjenët kanë çdo

14

Bushati L (2017) Monitorim i ndotjes mikrobike dhe kimike i lumenjve Drin e Mat dhe ndikimi
i kësaj ndotje në eutrofinë e këtyre lumenjve

shans të futen në ujë kur ndotja fekale ndodh. Prej këtej prania e indikatorëve të ndotjes
fekale mund të përdoret indirekt si indikator për praninë e patogjenëve enterik.
Streptokokët fekalë. Disa streptokë klasifikohen si stretokokë fekalë. Ata i përkasin dy
grupeve kryesore. Grupi i parë përfshin Streptococcus faecalis, S. faecium dhe S. durans që
janë të pranishëm tek njeriu dhe kafshë të ndryshme. Grupi i dytë përfshin S. bovis, S.
equinus, S. avium që nuk ndodhen tek njerëzit. Përveç, këtyre llojeve, streptokokë të tjerë të
dallueshëm serologjikisht të pranishëm në feçe janë S. mitis dhe S. salivarius. Këto dy lloje
jetojnë në gojë dhe gëlltiten me pështymë.
Ndodhja e streptokokëve fekal, si shtesë në koliformët fekalë, tregon ndotjen fekale nga
kafshët me gjak të ngrohtë. Meqenëse, streptokokët fekalë kanë një kohë të kufizuar për të
mbijetuar jashtë zorrës së kafshëve dhe nuk janë në gjendje të shumohen në mjedis , prania
e tyre tregon një ndotje të kohës së fundit. Gjithashtu, të tilla lloje të streptokokëve fekal
shoqërohen me kafshë të veçanta. Për shembull, S. bovis ndodh kryesisht në dhentë dhe
kafshët shtëpiake, S. equinus në kuajt dhe S. avium në shpendët. Krahasimi midis numrit të
E.coli dhe streptokokëve fekalë në ujë mund të përdoret për të përcaktuar burimin e saktë të
kontaminimit. Një raport i lartë i E. coli me streptokokët fekal sugjeron një burim human
dhe nje raport i ulët tregon nje burim nga kafshët. Numërimi i ndryshëm i llojeve
streptokoke aktual të pranishëm në ujë mund të ndihmojë të zbulohet burimi i vërtetë i
kontaminimit.
Escherichia coli, indikator i ndotjes së ujërave. Escherichia coli bën pjesë në familjen
Enterobactericeae. Escherichia coli është anëtar i familjes Enterobacteriaceae, janë
oksidazë-negative dhe katalazë-pozitive, me formë shufre të drejtë që fermentojnë laktozën.
Qelizat janë pozitive në testin me metilin e kuq, por negative në testin Voges-Proskauer.
Qelizat nuk përdorin citrat, nuk prodhojnë H2S ose lipazë, dhe nuk hidrolizojnë urenë
(William &Wilkins, 1994). Escherichia coli është pjesë e natyrshme dhe kryesore e florës
bakteriale në zorrët e njerëzve dhe kafshëve. Shumica e shtameve të E. coli janë
jopatogjenë dhe jetojnë në zorrë në mënyrë harmonike. Megjithatë, sterotipe të caktuara
luajnë një rol në sëmundjet ekstra-intestinale të zorrëve aq sa infektojnë traktin urinar
(Scheutz & Strockbine, 2005). Escherichia coli shkakton infeksione të organeve të
brendshme, cistit, pielit, meningit, peritonit, septicemi etj, (Andoni, 2009). Shkarkimet e
ujërave të zeza në ujëra të freskët dhe në ujërat detare janë burim i madh
imikroorganizmave fekalë, duke përfshirë patogjenët që shkaktojnë sëmundje. Gjatë
rreshjeve, shkrirjes së borës etj, E. coli mund të kalojë në përrenj, lumenj, liqene ose ujëra
nëntokësorë. Prania e E. coli në ujë është tregues i fortë i ndotjes nga ujërat e zeza dhe nga
organizmat me gjak të ngrohtë (Alam et al., 2006). E.coli O157:H7 është një nga 100
serotipet e bakterit E. coli, i cili prodhon një toksinë të fuqishme dhe mund të shkaktojë
sëmundje të rënda. Infeksioni shpesh shkakton diarre me gjak dhe dhimbje barku
(Todar,2007). E. coli O157: H7 është e lidhur me epidemitë që lidhen me ujin. Ajo është
izoluar nga ujërat sipërfaqësore dhe nëntokësore (Hamner et al.,2007) dhe kjo specie është
e aftë tëmbijetojë në ujë për ditë ose javë të tëra. Megjithatë, një pjesë e baktereve E.coli
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janë të parrezikshme dhe jetojnë në zorrët e njerëzve të shëndetshëm dhe kafshëve. Uji
është shumë i rëndësishëm për jetën, por shumica e njerëzve nuk kanë mundësinë për ta
pastruar dhe për të pirë ujë të pastër dhe shumica e tyre vdesin nga infeksionet bakteriale.
Në terma të përgjithshme, rreziqet më të mëdha mikrobike janë të lidhura me pirjen e ujit të
kontaminuar, i cili është ndotur me materialet fekale të njerëzve dhe kafshëve (Cabral,
2010).

Gjinia Escherichia
Escherichiet janë baktere të shkurtra Gram negative të lëvizshme me anë të flagjeleve
peritrike. Ato janë zakonisht të pa kapsuluara dhe rriten mirë në terrene të zakonshme.
Temperatura optimale e rritjes është 35-37°C. Escherichia coli është aktualisht specia e
vetme homologe e gjinisë Escherichia. Specie të tjera si, E. fergusonii, E. blattae, E.
hermannii, E. vulneris, E. adecarboxylata nuk janë homologe edhe pse shpesh përshkruhen
si të tilla. E.coli është normale e aparatit tretës, përbëjnë specien dominante të florës
aerobe. Me dhjetëra seriotipe bashkëjetojnë normalisht tek i njëjti individ.
Kolonitë tipike të Escherichia coli dallohen zakonisht lehtë nga pamja e tyre karakteristike
në terrene të ndryshme. Në terrenin Eosin Metylen Blu japin shkëlqim metalik të veçantë.
Shtamet e E. coli prodhojnë acid ose gaz nga fermentimi i shumë karbohidrateve. E. coli
shkakton infeksione të organeve të brëndshme (cistit, meningit, peritonit, septicemi) kur
ndodhet nëvendin jo tëzakonshëm tësaj. Disa shtame shkaktojnë diarre të rënda tek fëmijët,
që u ngjajnë atyre të shkaktuara nga baktere të tjera. Epidemitë e shkaktuara nga këto
shtame janë problem serioz në maternitete dhe spitale. Më shumë preken fëmijët nga mosha
0-2 vjeç por edhe tek të rriturit mund të shkaktojnë diarre dhe gastroenterit. E.coli është
shkaktari më i shpeshtë i infeksioneve urinare. Shenjat dhe simptomat më të shpeshta të
infeksioneve të shkaktuar janë urinimi i shpeshtë, disuria, leukocituria, hematuria dhe
dhembja në pjesën lumbare. Infeksioni i traktit urinar mund të çojë në bakteremi me shenja
klinike të sepsis. Ka të dhëna që vetëm disa tipe antigjenike të E.coli –O1, O2, O4, O6, O7,
O75, O150 – shkaktojnë më shpesh infeksone urinare (shtamet nefropatogjene). Faktorët
kryesorë të virulencës së këtyre shtameve janë fimbriet dhe antigjeni K. Disa shtame të
E.coli, të cilat grupohen në pesë kategori, shkaktojne sindrome të dallueshme diarrreike.
Këto kategori dallohen nga njëra tjetra, përsa i përket virulencës së shtameve, mënyrës së
ndërveprimit me mukozën intensinale, sindromat klinike që ato shkaktojnë, aspektet
epidemiologjike dhe serotipeve O:H të dallueshem nga njeri tjetri.
E.coli enterotoksigjene (E.C.E.T) përbëjnë shkakun kryesor të diarreve dhe dehidrimit të
fëmijëve të vegjël dhe agjentin më të shpeshtë të diarresë së udhëtarëve. Infeksioni nga
E.C.E.T merret nëpërmjet ushqimeve apo ujit të kontaminuar. Bakteret kolonizojnë pjesën
proksimale të zorrës së hollë. Disa shtame të E.C.E.T prodhojnë një toksinë të ndjeshme
ndaj nxehtesisë (LT) që është edhe faktori kryesor i virulencës së tyre.
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E.coli enteropatogjene (E.C.E.P) nuk ka afësite invazive dhe toksigjene, shkaktojnë
lezione të dallueshem histopatologjike në zorrën e njerëzve të prekur që karakterizohen nga
shkatërrimi i mikrovilleve të zorrës pa dukje të mëtejshme të invazivitetit.
E.coli enterohemorragjike (E.C.E.H) Serotipi kryesor i E.C.E.H, O157:H7 është shkaktar
i kolitit hemorragjik që karakterizohet me diarre të bollshme hemorragjike, pa leukocite në
fekale dhe pa temperature. Keto vecori e dallojne kete sindrom prej dizenterise klasike të
shkaktuar nga shigelat dhe EIEC. që karakterizohet nga ethet, fekale e pakta me gjak,
mukus dhe shumë leukocite. Shtame të tjera E.C.E.H prodhojnë një citotoksinë të dytë të
quajtur verotoksinë II. Ka mundë si që të dyja këto toksina të luajnë rol në patogjenezën e
infeksionit. Në kolitin hemorragjik vërehen lezione të ngjashme me ato të shkaktuara nga
shtamet EPEC, pra shkatërrimi i mikrovileve. Por lezionet nga EPEC përfshijnë të gjithë
kolonin ndërsa ato të shkaktuara nga EHEC përfshijnë cekumin dhe kolonin, lezionet nga
EPEC janë më të lehta dhe në to është vërenjtur infiltrim leukocitar. Kur mekanizmat
mbrojtës të organizmit janë të dëmtuara E.coli mund të hyjë në qarkullimin e gjakut dhe të
shkaktojë sepsis që mund të vijë nga infeksioni urinar E. coli në mënyrë të veçantë pas
manipulimeve të traktit urinar. Të porsalindurit mund të zhvillojnë më lehtë sepsis nga E.
coli, sesa të rriturit mbasi atyre u mungojnë antitrupat IgM. E. coli konsiderohet një ndër
shkaktarët e shpeshtë të meningjitit neonatal. Rreth 75% e shtameve të E. colit të veçuar
nga meningjitet kanë agjentinK1.
Shtami K12 i E. colit nuk është pathogjen dhe është përdorur gjerësisht për studime të
ndryshme biokimike, gjenetike, molekulare, mikrobike, fiziologjike etj.(NAKEVINCINTE)

1.12 Streptokokët fekalë dhe Enterokokët intestinalë
Streptokokët fekal gjithashtu i përkasin treguesve të ndotjes fekale tradicionale.
Streptokokët fekal janë gram-pozitive, katalazë-negative, josporformues, kokokoide që
rriten në temperaturë 35 °C në një mjedis që përmban kripëra biliare dhe anione azidi të
natriumit. Qelizat hidrolizojnë esculin (WHO, 2008; Graboë, 1996; George & Servais
2002). Anionet e azotit janë një frenues i fortë i zinxhirit të frymëmarrjes. Që streptokoket
janë një nga bakteret shumë pak që nuk kanë zinxhir të frymëmarrjes, testi është shumë
specifik për këtë grup, dhe testet false positiv janë gjetur rrallë (Klein, 2003; Kúhn et al.,
2003). Enterokoket fekal (E. faecalis, E. faecium, E. Aviumdhe E. gallinarum) janë
streptokoket fekale që rriten në prani të NaCl 6.5% në 45 °C. Terrenet selektive përdorin
këto karakteristika të veçanta në mënyrë që enterokoket të ndahen nga streptokoket e tjera
(Klein, 2003; Kúhn et al., 2003). Disa studime (Klein, 2003; Whëler et al., 2002) kanë
raportuar në lidhje me përbërjen mikrobiologjike të njeriut dhe feçeve të kafshëve (bagëti,
mish pule, dreri, qen, zogjtë, patë, dhe derrat). E. faecalis dhe E. faecium ishin të pranishëm
në feçet e njeriut dhe të kafshëve. Megjithatë, ndërsa në feçet e njeriut pothuajse kanë
vetëm këto dy enterokok, në kafshë të tjera speciet ndodhen bashkë, si E. avium, E.
cecorum, E. durans, E.gallinarum dhe E. hirae. Grupi i Enterokokëve intestinal është
përdorur si tregues i ndotjes fekale. Në feçet e njerëzve, numri i Enterokokëve intestinal
17

Bushati L (2017) Monitorim i ndotjes mikrobike dhe kimike i lumenjve Drin e Mat dhe ndikimi
i kësaj ndotje në eutrofinë e këtyre lumenjve

është në përgjithësi më i ulët se numri i E.coli. Enterokokët intestinal janë në gjendje të
mbijetojnë më gjatë se E.coli, (WHO 2008; Payment, 2003). Në ujërat e zeza urbane,
Streptokoku fekal është i pranishëm në përqendrimet 10-100 herë më shumë se koliformët
fekal (Sinton, 1998). Shkalla e Enterokokëve intestinal nga Streptokokët fekal ndryshon
ndërmjet specieve vertebrore. Njerëzit kanë një numër shumë të lartë me enterokokë,
ndërsa kafshët përmbajnë numër të madh streptokokësh (Wilson, 2005). Faktorët e tjerë që
influencojnë në mbijetesë janë, përqendrimi i karbonit organik të tretur, intensiteti i
rrezatimit diellor etj (Isobe, 2004).

1.13 Heterotrofët dhe bakteret patogjene oportuniste
Mikroorganizmat heterotrofe përfaqësojnë baktere aerobe ose anaerobe fakultative, që
përftojnë karbonin dhe energjinë nga përbërjet organike të ndërtuara nga organizma të tjera.
Në këtë grup përfshihen baktere Gram negative, që i përkasin gjinive si: Pseudomonas,
Aeromonas, Klebsiella, Flavobacterium, Enterobacter, Citrobacter, Proteus,
Acitenobacter, Alcaligenes, Moraxella. Anëtarët e familjes Enterobacteriaceae janë baktere
patogjene oportuniste, të cilat janë mikroorganizma që mund të shkaktojnë sëmundje vetëm
në kushte të caktuara. Ato janë në gjendje të shkaktojnë infeksione tek personat me shkallë
imuniteti të ulët si fëmijët e vegjël, të moshuarit, të sëmurët kronikë etj. Këto specie
bakterore patogjene oportuniste, të pranishme në ujërat sipërfaqësore, i përkasin disa
gjinive si Enterobacter, Pantoea, Serratia, Proteus, Citrobacter etj. Këto baktere
kanëkërkesa të ndryshme për t’u shumuar dhe për të shkaktuar infeksione tek njerëzit
(Muytjens, et al., 1984; Tryland et al., 1998).
Enterobacter cloacae është bakter patogjen nozokomial, i cili mund të merret nëpërmjet
lëkurës, traktit gastrointestinal, traktit urinar etj. Megjithatë, disa specie të Enterobaktereve,
sikurse ështëEnterobacter sakazaki janë patogjenë oportunistë për njerëzit. Enterobacter
gergoviae është bakter patogjen oportunist dhe mund të izolohet nga trakti respirator, trakti
urinar dhe gjaku, por mund të izolohet edhe nga mjedisi siç janë ujërat e zeza, toka dhe
ushqimet.
Pantoea spp. është bakter Gram negativ, që i përket familjes Enterobakteriaceae. Ky bakter
është i njohur si patogjen oportunist te njerëzit me imunitet të ulët duke shkaktuar infeksion
te plagët, gjaku dhe infeksionet e traktit urinar dhe izolohet zakonisht nga feçet e njerëzve
dhe kafshëve (Winn et al., 2006). Pantoea agglomerans është bakter oportunist patogjen te
njerëzit me imunitet të ulët, shkakton infeksione të plagëve, të gjakut, urinës etj.
Citrobacter spp. janë pjesë e familjes Enterobacteriaceae, bacile, anaerobë fakultativë.
Citrobacter spp mund të gjenden në tokë, ujë, ujëra të zeza, ushqime dhe traktet intestinale
të njerëzve dhe kafshëve (Wang et al., 2000). Citrobacter freundii është bakter patogjen
opportunist, përgjegjës për një numër të lartë infeksionesh. Njihet si shkaktar i një numri të
madh infeksionesh nazokomiale të traktit respirator, traktit urinar, gjakut etj. Ky bakter,
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megjithëse infektiv për njerëzit, luan një rol pozitiv në mjedis. C. freundii është përgjegjës
për reduktimin e nitrateve në nitrite, si dhe luan rol të rëndësishëm në biodegradimin e
acidit tanik që përdoret për regjien e lëkurëve.
Klebsiellae pneumoniae është patogjen oportunist për njerëzit dhe kafshët dhe është i
pranishëm zakonisht në traktin gastro-intestinal. Gjendet i pranishëm në ujërat e zeza, në
ujërat e ndotura dhe në tokë. Kafshët shtëpiake siç janë gjedhët dhe kuajt janë bujtësit
kryesorë për Klebsiella spp. Higjiena jo e mirë mund të ndikojë në kontaminimin e
burimeve ujore me Klebsiella spp (Podschun et al., 2001).
Raoultella ornithinolytica është i njohur si ornitinë pozitive dhe mund të haset shpeshherë
edhe me emrin Klebsiellae oxytoca. R. ornithinolytica është shkaktar i helmimeve nga
histaminat nëpërmjet peshqve (Stock & Widemann, 2001).
Pseudomonas aeruginosa edhe pse klasifikohet si një mikroorganizëm aerob është
konsideruar nga shumë studiues si mikroorganizëm anaerob fakultativ. P. aeruginosa mund
të degradojë hidrokarburet aromatike si metilbenzenet, të cilat janë nënproduktet e naftës
dhe përdoren zakonisht si hollues për smaltrat dhe ngjyrat, si dhe në prodhimin e drogave
dhe kimikateve. Metilbenzenet janë konsideruar si ndotësit mjedisorë që janë të pranishëm
në atmosferë, në ujërat nëntokësore dhe sipërfaqësore, si dhe në tokë (Todar, 2004).
P.aeruginosa mund të degradojë toluenin, formën më të thjeshtë të metilbenzenit, prandaj
ky bakter mund të përdoret në kontrollin e ndotjes. Për këto specifika që zotëron, P.
aeruginosa gjendet kudo në florën e lëkurës, në tokë, ujë, bimë, njerëz, kafshë, ujëra të zeza
dhe spitale (Todar, 2004, Madigan 2007)
Heterotrofët (HET) e ujit që përcaktohen në testet e ujërave të pijshëm dhe sipërfaqësore
janë ata baktere heterotrofe që japin koloni të dukshme në sipërfaqe të terreneve të ngurta,
YEA dhe PCA.
1.14 Të dhëna për lumenjtë Mat, Drin dhe Buna
Lumi Drin është lumi më i madh i Shqipërisë që mbledh ujin nga pjesa e pellgut të Kosovës
(Serbi dhe Mali i ZI) dhe në jugë nga rajoni i Maqedonisë pasi liqeni i Prespës dhe i Ohrit
japin fillimin këtij lumi. Baseni ka një sipërfaqe rreth 14173 km2. Ai ka gjatësi prej 285 km,
dhe ushqehet nga shkrirja e borës në malet veriore dhe lindoresi edhe nga reshjet sezonale.
Lumi Drin derdhet në detin Adriatik që ndodhet në jugë të qytetit të Shkodrës afër qytetit të
Lezhës, por pjesa më e madhe e ujit të këtij lumi bashkohet me lumin e Buna afër qytetit të
Shkodrës. Drini i Bardhë ka një gjatësi prej 139 km dhe buron nga një rajon karstik.
Sipërfaqja e tij është afërsisht 4964 km2 brenda kufirit Shqiptarë dhe 4360 km2 në Kosovë.
Ky lumë ndotet nga burime të ndryshme kryesisht nga shkarkimet e ujërave të zeza dhe ato
industriale. Prurja mesatare vjetore e lumit Drin arrin 352 m3/sek, kurse maksimalja e
regjistruar është mbi 5100 m3/sek. Drini i Zi buron nga Liqeni i Ohrit që kontrollon prurjen
e tij që nga viti 1962. Brenda kufirit Shqiptarë ai ka gjatësi 121 km dhe zë një sipërfaqe
rreth 5885 km2.

19

Bushati L (2017) Monitorim i ndotjes mikrobike dhe kimike i lumenjve Drin e Mat dhe ndikimi
i kësaj ndotje në eutrofinë e këtyre lumenjve

Uji i bazenit të Drinit furnizon tre akuifere dhe uji i tyre përdoret për furnizimin e qytetit të
Shkodrës. Bazeni i lumit Drin ka një risk të lartë ndotjeje që vjen nga faktorë si: mbulesa e
vogël mbrojtëse sidomos në vendburimin e Dobracit, nga plehërimi i tokës bujqësore dhe
shfrytëzimi intensiv,që mund të çojnë në përzierjen e ujërave të freskëta me ato ujëra me
mineralizim të lartë.
Lumi Buna është 44 km i gjatë dhe është i vetmi lumë fushor. Ai buron nga liqeni i
Shkodrës. Pasi bashkohet me lumin Drin, rrjedh në një shtrat tepër të cekët dhe me
dredhime të shumta. Përfundon në detin Adriatik me një deltë shumë të madhe. Prurja
mesatare vjetore e lumit Buna arrin 670 m3/s, duke zënë një nga vendet e para në
Mesdheun Verior.
Temperatura e ujit varion nga 7.73-16.50C, ky tregues ështëbrenda normës (norma 8-15 deri
20 0C). Përmbajtja e oksigjenit të tretur në ujërat e lumit Drin varion nga 8.5-9.6 mg/l duke
e karakterizuar këtë ujë në kategorinë e I. Vetëm Drini në Leyhë oksigjenin e tretur në ujë e
ka 6.4 mg/l dhe ky ujë klasifikohet në kategorinë e II.Oksigjeni i tretur në këto ujëra është
7,7 mg/l dhe e klasifikon ujin në kategorinë I. Përmbajtja e fosforit total në ujërat e lumit
Drin dhe Bunë paraqitet në vlera me luhatje të vogla. Vlera e tyre varion nga 0,032-0,035
mg/l për lumin Drin dhe 0,028-0,022 mg/l për lumin Bunë, duke e klasifikuar ujin e tyre të
cilësisë shumë të mirë. Përmbajtja më e lartëështë në Drinin Lezhë 0,05-0,165 mg/l, kjo si
pasojë e derdhjes së shkarkimeve urbane dhe e klasisfikon ujin të cilësisë së II. Përmbajtja
e nitriteve në ujin e lumenjëve Drin dhe Bunë paraqet luhatje. Këto vlera variojnë nga 0,010,02 mg/l për lumin Drin dhe 0,003-0,005 për lumin Bunë duke i klasifikuar si ujëra të
cilësisë shumë të mirë. Vlera më e lartë takohet po në Drinin Lezhë. Përmbajtja e
amoniakut në ujërat e lumenjëve Drin dhe Bunë paraqitet me një rritje të lehtë. Vlerat
variojnë nga 0,013-0,026mg/l për lumin Drin dhe 0,036-0,064 mg/l për Bunën. Vlera më e
madhe e përmbajtjes së amoniakut takohet në Drinin Lezhë. Lumi Drin dhe Bunë
kategorizohen si ujë shumë i mirë, kjo në stacionet para Urës së Bunës. Uji pas urës
sëBunës kategorizohet si ujë cilësi e mirë, ndërsa uji i DrinitLezhë kategorizohet si ujë
cilësi e varfër, kategoria IV. Përsa i Përket përmbajtjes së nitrateve vlerat janë të luhatshme,
Zona me përmbajtje të lartë janë zona poshtë urës së Bunës (AKM, 2014)
Lumi Mat është115 km dhe buron nga mali i Kaptinës Zona ujëmbledhëse ka një sipërfaqe
prej 2441 km2. Kontribuesi kryesor i lumit Mat është lumi Fan që rrjedh në verilindje,
ndërsa vetë lumi Mat rrjedh nga jugu në perëndim deri sa bashkohet me lumin Fan. Lumi
Fan ka sipërfaqe ujëmbledhëse prej 1076 km2 dhe formohet nga dy degë Fani i madh dhe
Fani i vogël. Përshkon një luginë me zgjerime dhe gryka to ngushta, ku janë ndërtuar digat
e dy hidrocentraleve (i Ulzës dhe i Shkopetit). Prurja mesatare vjetore arrin 103 m3/s.
Në pellgun e lumit Mat është gjetur vetëm një akuifer i rëndësishëm që është në veri të
qytetit të Lezhës dhe në jugë të Mamurrasit. Baseni i lumit Mat furnizon ujërat nëntokësorë
të burimeve Fush-Kuqe. Ky basen paraqet risk ndotje sipërfaqësorë të ulët falë mbulesës së
trashë ekranizuese, largësisë së zonës së ushqimit dhe karakterit artezian të shtresave
ujëmbajtëse. Vetëm intensifikimi i madh i shfrytëzimit mund të nxisë depërtimin e ujërave
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me mineralizim të lartë nga krahu verior e perëndimor i pellgut ujëmbajtës. Cilësia e
shumicës së ujërave nëntokësore në pellgun e Drinit, kryesisht e burimeve ,është
përgjithësisht e mirë.
Temperatura e ujit të Matit varion nga 14.5-16.4 gradë Celsius. Ky parametër tregon se uji i
lumit është brenda normës (norma 8-15, deri 20).Sasia e oksigjenit të tretur në këtë lum
është e lartë 8.4-9 mg/l (norma >7). Vlerat e fosforit total në ujërat e këtij lumi janë 0,030,042 mg/l që janë ujëra të cilësisë shumë të mirë.Përmbajtja e nitrateve në lumin Mat është
rreth 0,003 mg/l duke e kategorizuar ujin të cilësisë shumë të mirë. Në lumin e Matit
përmbajtja e amoniakut varion nga 0,017-0,101 mg/l. Vlera minimale e kategorizon këtë
ujë të cilësisë shumë të mirë, ndërsa ajo maksimale e kategorizon si ujë të cilësisë së mirë.
Përmbajtja e nitrateve në këtë lumëështë poshtë vlerës >08 dhe e kategorizon ujin të cilësisë
shumë të mirë (AKM, 2014).
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Kapitulli 2

MATERIALE DHE METODA

2.2. Stacionet e kampionimit të marra në studim
Punimi i këtij studimi u realizua gjatë periudhësJanar 2013-Dhjetor 2014. Stacionet e
kampionimit u përzgjodhën jo vetëm në bazë të ndikimit të burimit të
ndotjeveantropogjene, duke u pozicionuar në afërsi të zonave të banuara.
2.1.1 Stacionet e kampionimit në lumin Drin në zonën e Shkodrës
 Stacioni 1 (50 metra poshtë urës së Baçallëkut me kordinata gjeografike
42°2´30.91’’N; 19°29´28.76‖E. )
 Stacioni 2 (100 metra poshtë urës Baçallëkut në tëdjathtë të stacionit 1, me
kordinata gjeografike 42°2´23.13’’N; 19°29´29.29‖E.)
 Stacioni 3 ( 200 metra poshtë urës Baçallëkut, me kordinata gjeografike
42°2´20.80’’N; 19°29´8.56‖E. )

Figura 2.1 Pamje nga stacionet e monitorimit në lumin Drin
2.1.2 Stacionete kampionimit përgjatë gjatësisë së lumit Drin.
Mostrat janë marrë në dy periudha të ndryshme të vitit 2013. Mostrat e para janë marrë në
muajin Prill, ndërsa mostrat e dyta janë marrë në muajin Tetor. Stacionet e kampionimit
përshkruhen më poshtë:
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Stacioni S1(zona e Recit), i pozicionuar në Kosovë
Stacioni S2 (Drini Morin), zona në kufi me Shqipërinë.
Stacioni S3 (Drini Koman), i pozicionuar dalje të Liqenit të Komanit.
Stacioni S4 (Drini Fierza), Liqeni i Fierzës.
Stacioni S5 (Vau Dejës), zona pas Liqenit të Vaut të Dejës
Stacioni S6 (Bushat), Drininëzonën e fshatitBushat
Stacioni S7 (Drini Bacallëk), Ura e Bacallëkut
Stacioni S8 (Zus), i pozicionuar në pikën para bashkimit të lumit Buna me
luminDrin
 Stacioni S9 (Zus), i pozicionuar në pikën e bashkimit të lumit Buna me lumin Drin.

Figura 2.2 Stacionet e kampionimit përgjatë lumit Drin

2.1.3 Stacionet në lumin Buna
 Stacioni 1 (Ura e lumit Buna, me kordinata gjeografike 42°3´1.99’’N;
19°29´24.87‖E.)
 stacioni 2 (Zusi, Vendi ku bashkohet lumi Drin me lumin Buna, me kordinata
gjeografike 41°1´55.92’’N; 19°28´35.27‖E.)

2.1.4 Stacionet në lumin Mat
 Stacioni 1(Ura e Zogut). Mostrat e ujit janë marrë para urës së vjetër të lumit Mat
ose siç njihet Ura e Zogut me koordinatat gjeografike 41°.41´09N; 19°.42´20E.
23

Bushati L (2017) Monitorim i ndotjes mikrobike dhe kimike i lumenjve Drin e Mat dhe ndikimi
i kësaj ndotje në eutrofinë e këtyre lumenjve

 Stacioni 2(Ura e Matit). Ky stacion kampionimi ndodhet te ura kryesore e lumit Mat
me këto koordinata 41°.41´11N; 19°.40´15E.
 Stacioni 3. Ky stacion kampionimi ndodhet majtas urës së Milotit (kur udhëton nga
Tirana për Lezhë) 2 km distancë, me këto koordinata gjeografike. 41°.40´37N;
19°.39´20E. këto por edhe në gjatësinë e lumit, kryesisht për lumin Drin.
Në vitin 2014 janë marrë mostra në dy pika në lumin Mat:
 Stacioni 1(Ura e Zogut). Mostrat e ujit janë marrë para urës së vjetër të lumit Mat
ose siç njihet Ura e Zogut me koordinatat gjeografike 41°.41´09N; 19°.42´20E.
 Stacioni 2(Ura e Matit). Ky stacion kampionimi ndodhet te ura kryesore e lumit Mat
me këto koordinata 41°.41´11N; 19°.40´15E.
 Stacioni 3. Ky stacion kampionimi ndodhet majtas urës së Milotit (kur udhëton nga
Tirana për Lezhë) 2 km distancë, me këto koordinata gjeografike. 41°.40´37N;
19°.39´20E. këto por edhe në gjatësinë e lumit , kryesisht për lumin Drin.

Figura 2.3 Pamje nga zona e monitoruar për lumin Buna
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Figura 2.4 Pamje nga zona e monitoruar për lumin Drin

2.2 Frekuenca e marrjes së mostrave
Periudha e marrjes së mostrave për lumin Drin, Mat dhe Buna ishte një herë në muaj duke
filluar nga muaji Janar 2013- Dhjetor 2014. Qëllimi i kësaj frekuence ishte për të parë
ecurinë e ngarkesës bakteriale në muaj të ndryshëm. Ndërsa marrja e mostrave në gjithë
gjatësinë e lumit Drin kishte si qëllim marrjen e një informacioni sa më të plotë për cilësinë
e ujit të këtij lumi dhe ndotjen që mjedise të ndryshme urbane i japin këtij lumi.
Sasia totale e mostrave të analizuara për këtë periudhë studimi është: 114 kampione
respektivisht:





36 mostra në tre pika të lumit Drin
24 mostra në tre pika të lumit Buna
36 mostra në tre pika të lumit Mat
18 mostra në 9 pika të gjithë gjatësisë së lumit Drin

Këto mostra ju nënshtruan testeve për vlerësimin e indikatorëve bakteriale si Koliformët
totalë, koliformët fekalë dhe bakteretheterotofe.
2.3 Marrja e mostrave dhe transporti tyre për në laborator
Marrja e mostrave të ujit dhe ruajtja e tyre është realizuar në përputhje me Metodat
Standarte të Ekzaminimit të Ujërave (APHA, AWWA, WEF 1995; PCF 1998). Marrja e
mostrave u bë në shishe 250 ml plastike dhe qelqi sterile. Gryka e shishes u drejtua drejt
thellësisë në momentin e marrjes së mostrës. Mostrat janë marrë në thellësi 15-30 cm dhe
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në distancë 50 cm nga bregu. Secila mostër etiketohet me shënimet identifikuese në të cilat
shënohen: emri i stacionit nga ku është marrë mostra, data dhe ora e marrjes së mostrës si
dhe temperatura e ujit, emri i personit që merr mostrën, detaje të motit dhe të kushteve jo të
zakonshme të tij (Hysko, 2012). Mostrat u dërguan në Laboratorin e analizave
Mikrobiologjike në Fakultetin e Shkencave Natyrore brenda 24 orëve nga momenti i
marrjes së mostrave. Mostrat u transportuan në termobokse që mbajnë temperaturë 4 0C. Si
marrja dhe testimi i mostrave u krye në përputhje me Metodat Standarde Europiane (Borrel
Fontelles &Winkler, 2006, Petzel, et al 1985).
Mostrat e ujërave pèr analizè kimike u grumbulluan duke përdorur shishet e qelqit
UWITEC, u trasferuan në shishe qelqi 1 litërshe dhe u ruajtën në4°C përpara analizës
kimike. Temperatura dhe pH u matèn in situ.

Figura 2.5 Marrje e mostrës në stacionin1 (B1) të lumit Buna
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Figura 2.6 Pamje nga puna nëterren për marjen e mostrave tëujit nëlumin Drin

Figura 2.7 Pamje nga marrja e mostrave
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Foto nga puna në laborator
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2.4 Metodat analitike të përcaktimit të treguesve mikrobikë të ndotjes
Analizat për treguesit e ndotjes mikrobiologjike u kryen në laborator, duke zbatuar me
korrektësi sterilitetin e terreneve mbjellëse, mjeteve dhe ambjenteve të punës, për të
eleminuar në maksimum ndikimin e ndotjeve të mundshme në mostrat e analizuara. U
përdorën detergjentë antibakteriale për tavolinën e punës, sterilizim në autoklavë për tubat,
pjatat e petrit, si dhe sterilizim me llampë ultraviolet. Terrenet e përdorura për të kryer
analizat mostrave të marra janë: YEA (Yeast Extract Agar), Terren me laktozë, LB
(Lactose Broth) dhe EC broth ISO 6222:1988 (1999). Përgatitja e terreneve u bë sipas
metodikës së përgatitjes së terreneve të ngurta dhe të lëngëta (Hysko, 2012).
Tabela 2.1 Metodat mikrobiologjike dhe terrenet ushqyese që u përdoren
Testi

Metoda

Temperatura e mbjelljes
dhe koha e inkubimit

Terreni (mjedisi) ushqyes

Koliformë
fekal

MPN

44.5ºC për 24 orë

Laktozë Broth (LB) dhe
EC

Heterotrofë

Mbjellje me mbulim

26ºC e 37ºC për 48 orë

YEA, PCA

2.4.1 Përcaktimi i Heterotrofëve
Për përcaktimin e heterotrofëve u përdor terreni YEA dhe mbjellja me mbulim në pjatë
Petri për përcaktimin e numrit të përgjithshëm të baktereve që ndodhen në 1 ml ujë. Për
këtë qëllim janë mbjellë nga 1 ml në secilën prej dy pjatave sterile dhe në dy të tjera hidhen
nga 0,1 ml për çdo mostër uji të marrë. Më pas shtohet 15-20ml terren. Inkubimi u bë në
35°C në termostat biologjik për 48 orë. Leximet pas 48 orëve dhe llogaritet mesatarja e
kolonive për të gjitha pjatat e mbjella. Raportimi bëhet në numrin e heterotrofëve në 100ml.

2.4.2 Përcaktimi i Koliformëve Fekalë
Për koliformët fekal është përdorur metoda e llogaritjeve me anë të përcaktimit të MPN
(Most Probable Number) ku bëhet llogaritja e numrit të koliformëve fekalë me anë të
tabelave statistikore që përdoren për këtë qëllim në bazë të tubave që japin fermentim e
formojnë gaz. Për përcaktimin e koliformëve fekalë është përdorur terreni LB me tuba të
vegjël të zhytura në terrenin e lëngët brenda tubave të mëdhenj (tubat e Durhamit). Janë
përdorur mbjelljet me 3 tuba fermentimi. Tubat e mbjellë vendosen në termostat në
temperaturën 44.5°C. Pas inkubimit bëhet kontrolli i rritjes në të gjithë tubat. Tubat ku
formohet gaz konsiderohen pozitivë. Numërohen tubat pozitivë dhe i drejtohemi tabelës së
indeksit të MPN për të përcaktuar numrin më të mundshëm në 100 ml ujë. (Hysko, 2012;
EN 14407:2004; Dale, 1999). Të dhënat janë krahasuar me standardin ndërkombëtarISO
7899-1.
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Figura 2.5 Tuba ku testohet për koliformët
2.4.3 Testi i konfirmimit të koliformëve fekalë


Testi i indolit

Testi i indolit është një test biokimik, i cili u përdor për të përcaktuar praninë e specieve
indol pozitive, të cilat kanë aftësinë për të prodhuar indol nga triptofani. Ky test përdoret
për tëvënënëdukje praninë e E. colit, e cila ështëindol pozitive, nëtubat ku kanë rezultuar
me prodhim gazi dhe formim turbullire.
Prova për të vënë në dukje prodhimin e indolit, urealizua duke inokuluar kulturën bakteriale
të zhvilluar në terrenin laktozë në solucioninujë pepton-tripton dhe duke e inkubuar në
termostat për 24 orë në temperaturën 37°C.
Mbas 24 orëve, hodhëm dy pika nga reagenti i Kovaçit për të vënë në dukje praninë e
indolit.
Rezultati u vlerësua pozitiv kur u shfaq formimi i ngjyrës së kuqe si unazë brenda 1-2
minutash.
Rezultati u vlerësua negativ kur nuk formose unaza e kuqe.
Mbjellja në terren Eozin Metilen Blu.
U bë mbjellja me ansë e kulturave nga tubat pozitive dhe pas inkubimit 24 ore në35-37°C.
E.coli ka kolonitë blu me shkëlqim metalik.
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2.4.4 Standardi mikrobiologjik për cilësinë e ujërave të rrjedhshëm sipërfaqësor
Standardet mikrobike tëujërave sipërfaqsore dhe tërrjedhshëm paraqiten nëtabelën 2.2

Tabela 2. 2 Standardi mikrobiologjik (ISO 7899-1) për cilësinë e ujërave të rrjedhshëm
sipërfaqësor
Parametrat
mikrobiologjik

Standardi ISO 7899-1
Shumë i mirë

I mirë

I keq

Shumë i
keq

Koliformë fekalë,
CFU/100ml

250-500

500-1000

1000-2000

mbi 2000

Koliformë totalë,
CFU/100ml

1250

2500

5000

10000

2.5 Testi kimik i mostrave
Analizat për ndotësit organikë të qendrueshëm u kryen në laboratorin e Universitetit të
Shkodrës Luigj Gurakuqi. Pesticidet kloroorganike u matën duke përdorur metodën e
modifikuar tëUSEPA Method 8081A. Mostrat e ujit u proceduan me ekstraktimin lënglëng. Analiza gas kromatografike u pèrformua nga aparati i gaskromatografit Agilent 7890
me detektorë me kapje elektronesh (ECD) micro63Ni, me një injektor split/splitles dhe
autoinjektorë. Kolona e përdorurishte HP-5 [low/mid polarity, 5% (phenyl methyl
siloxane)] (30 m x 0.32 mm I.D., 0.25µm film). Injektori split/splitless dhje temperature e
detektorit u programuan në vlerat respective 2800C dhe 300oC. Gasi mbartës që u përdor
ishte N2 me prurje 3.5 ml/min dhe gasi make-up ishte azoti me prurje 29 ml /min.

2. 6 Llogaritjet dhe përpunimi i të dhënave
Përpunimi statistikori të dhënave analitike është bërë me programe matematikore Exel,
duke nxjerrë parametrat statistikore për provat e analizuara, shpërndarjet e tyre, histogramat
përkatëse, grafikët etj. Në interpretimin e vlerave janë përdorur treguesit statistikorë si:
Vlera mesatare, deviacioni standard, vlera minimale dhe vlera maksimale.
Statistika përshkuese sipas stacioneve dhe sipas stinëve
Korrelacion ndërmjet indikatorëve
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KAPITULLI 3

REZULTATE DHE DISKUTIME

Në këtë kapitull paraqiten rezultatet dhe interpretimet e të gjitha mostrave të marra në
lumin Drin, Buna dhe Mat. Në tabela paraqiten vlerat e përpunuara nga ana statistikore si,
vlera minimale, vlera maksimale, vlera mesatare si dhe deviacioni standard. Ndërsa në
figura paraqiten numri i CFU/ml ose në 100 ml, për secilin muaj, vlerat mesatare, krahasimi
i vlerës mesatare me Standardin për cilësinë e ujërave të rrjedhshëm dhe sipërfaqësore, si
dhe numri i baktereve sipas stinëve të vitit. Përpunimet janë bërë edhe duke i krahasuar
numrin e baktereve midis stacioneve për të njëjtin lum, si dhe krahasimi i vlerave mesatare
për stacionet e lumenjve të marrë në studim.
Rezultatet e analizave janë ruajtur, përpunuar, interpretuar në bazë të testimeve për
treguesit mikrobiologjik si heterotrofët dhe koliformët fekalë.
Për vlerësimin e cilësisë së ujërave të lumenjve të marrë në këtë studim jemi bazuar në
standardin ndërkombëtar ISO 7899-1 për cilësinë e ujërave të rrjedhshme dhe
sipërfaqësore.

3.1 HETEROTROFËT NË LUMIN DRIN
Janë përpunuar të dhënat e marra për HET që janë marrë nga kultivimi në26°C dhe të atyre
të kultivuara në35°C për të parë ndryshimet e tyre në pikat e ndryshme të lumit Drin si të
atyre në periudhën e studimit të ndotjes së ujërave në gjatësinë e Drinit dhe të atyre në pikat
në afërsi të Shkodrës.
3.1.1 Heterotrofët në 26oc në lumin Drin në zonën e Shkodrës
Në Figurën 3.1-3.3 jepet ecuria e numrit të kolonive të heterotrofëve gjatë muajve të
monitorimit respektivisht për stacionin 1, 2 dhe 3, të Drinit nëzonën e Shkodrës, të shënuar
D1, D2 dhe D3.
Të dhënat e marra për sasinë e HET, që janë kultivuar në 26°C për stacionin e parë janë
paraqitur në figurën 3.1. Siç shihet nga grafiku, në stacionin D1 numri minimal i baktereve
është gjatë muajit Janar me 122000 CFU/100ml, ndërsa numri maksimal i tyre është gjatë
muajit Mars me 212000 CFU/100ml. Vlera mesatare e heterotrofëve në 26°C për këtë
stacion monitorimi është 161408.3 CFU/100ml.
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Figura 3.1 Numri e heterotrofëve në temperaturën 260C për stacionin 1 të Drinit në zonën e
Shkodrës
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Figura 3.2 Kolonitë e heterotrofëve në temperaturën 260C për stacionin 2

Në stacionin 2 numri minimal i baktereve është në muajin Tetor me 155000 CFU/ml.
Numri maksimal i kolonive është në muajin Maj me 312000 Cfu/ml. Vlera mesatare është
219916.7 CFU/100 ml. Nga këto të dhëna rezulton se në stacionin 2 si numri minimal dhe
numri maksimal i heterotrofëve është më i madh se në stacionin 1. Këto të dhëna jepen në
grafikun e figurës 3.2.
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Figura 3.3 Heterotrofët në temperaturë 260C për stacionin D3 të Drinit
Në stacionin 3 numri minimal i kolonive është gjatë muajit Tetor me 165000 CFU/100ml,
ndërsa numri maksimal është gjatë muajitJanar me 320000 CFU/100ml. Vlera mesatare
është 57141.16 CFU/ml. Këto rezultate tregohen nga grafiku 3.3dhe në figurën 3.4 e 3.5
tregojnë se numri i kolonive në stacionin 3 është më i lartë se në të dy stacionet e tjerë.
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Figura 3.4 Heterotrofët në temperaturë 260C për tre stacionet e Drinit nëZonën e Shkodrës

Tabela 3.1. Të dhënat stastistikore të Heterotrofëve në temperaturë 260C

Stacionet

Vlera minimale

Vlera maksimale

Mestarja

Deviacioni standard

St D1

122000

212000

161408

31174.01

St D2

155000

312000

219916.7

52077.67

St D3

165000

320000

238678.6

57141.16

34

Bushati L (2017) Monitorim i ndotjes mikrobike dhe kimike i lumenjve Drin e Mat dhe ndikimi
i kësaj ndotje në eutrofinë e këtyre lumenjve

HET 260C
400000
200000
0
Vlera minimale
St D1

Vlera
maksimale
St D2

Mestarja
St D3

Figura 3.5 Të dhënat stastistikore të Heterotrofëve në temperaturën 26 0C në
stacionet e Drinit në Shkodër
Në figurën 3.4 pasqyrohet numri i baktereve që japin koloni të dukshme në sipërfaqe të
terrenit për të tre stacionet së bashku. Nga të dhënat e marra rezulton se numri minimal i
heterotrofëve është në stacionin 1 me 122000 CFU/ml, ndërsa numri maksimal i
heterotrofëve është në stacionin 3 me 320000 baktere/100ml. Vlerat për stacionin 1 variojnë
nga 122000-212000 CFU/ml, vlera mesatare është 161408baktere/100ml. Në stacionin 2
numri i baktereve varion nga 155000-312000 ndërsa vlera mesatare është
219916CFU/100ml. Stacioni 3 ka numrin më të madh të baktereve, ata variojnë nga 165000
CFU/100ml, dhe vlera mesatare është 238678.6 CFU/ml. Ndërsa nëtabelën 3.1 paraqiten të
dhënat e përpunuara nga ana statistikore jepen në Tabelën 3.1 dhe nëfigurën 3.5.

3.1.2 Heterotrofet në 35 0C në lumin Drin nëzonën e Shkodrës
Në figurën 3.6-3.9 pasqyrohet ecuria e numrit të baktereve të heterotrofëve të zhvilluara në
temperaturë 350C gjatë gjithë muajve të monitorimit. Në satcionin D1 numri minimal i
baktereve është gjatë muajit Tetor me 120000 CFU/100ml, ndërsa numri maksimal i
kolonive është gjatë muajit Mars-Maj-Qershor me 210000 dhe 200000 CFU/ml. Vlera
mesatare e hetorotrofëve për këtë stacion monitorimi është 159333 CFU/100ml. Këto
tëdhëna jepen nga figura 3.6.
Në stacionin 2, figura 3.7, numri minimal i heterotrofëve është në muajin Janar me 145000
CFU/ml. Numri maksimal i tyre është në muajin Maj me 310000 Cfu/100ml. Vlera
mesatare është 214833 CFU/ml. Nga këto të dhëna rezulton se në stacionin 2 si numri
minimal dhe ai maksimal i HET është më i vogël se në stacionin 1.
Në stacionin 3 numri minimal i baktereve është në muajin Tetor me 161000 CFU/100ml.
Numri maksimal i kolonive është në muajin Gusht me 3400 CFU/ml. Vlera mesatare është
159333 CFU/100ml. Nga këto të dhëna rezulton se në stacionin 3 si numri minimal dhe ai
maksimal i Heterotrofëve është më i madh se në stacionin 1 dhe stacionin 2.
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Figura 3.6 HET në 350C në stacionin 1 të Drinit në zonën e Shkodrës
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Figura 3.7 Heterotrofët në temperaturë 350C për stacionin D2
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Figura 3.8 Heterotrofët në temperaturën 350C në stacionin D3
Krahasimi i numrit të HET për të tre stacionet tregohet në figurën 3.9. Nga këto të dhëna,
rezulton se numri minimal i heterotrofëve është në stacionin 2 me 200000 CFU/10ml,
ndërsa numri maksimal i heterotrofeve është në stacionin 3 me 340000 CFU/ml. Vlerat për
stacionin 1 variojnë nga 211000-315000 CFU/ml, vlera mesatare është 271800, ndërsa
deviacioni standard për këtë stacion është 327.659. Në stacionin 2 numri i baktereve varion
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nga 200000-290000, ndërsa vlera mesatare është 2593 CFU/ml. Stacioni 3 ka numrin më të
madh tyre, ato variojnë nga 2300-3400, dhe vlera mesatare është 2810 CFU/ml. Të dhënat e
përpunuara nga ana statistikore jepen në Tabelën 3.2. (Në grafikë dhe në tabelë janë të
paraqitura HET/100ml)
Tabela 3.2. Të dhënat ststistikore të Heterotrofëve në temperaturë 350C
Stacionet

Vlera minimale

Vlera maksimale

Mestarja

Deviacioni standard

Stacioni 1

120000

210000

159333.3

31002.44

Stacioni 2

145000

310000

214833.3

52362.08

Stacioni 3

161000

312000

233083.3

55743.66
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Figura 3.9 Heterotrofët në temperaturën 350C për tre stacionet në Shkodër

3.1.3 HETEROTROFËT NË GJATËSINË E LUMIT DRIN
Janë paraqitur në tabelat dhe grafikët e mëposhtëm përpunimet matematikore e statistikore
tëdhënat që janë marrë nga testimet e ujërave tëlumit Drin nëtëgjitha pikat e përcaktuara
gjatë gjithëgjatësisë së Drinit për muajt Prill dhe Tetor tëvitit 2013.
3.1.3.1 Heterotrofët në nëntë stacionet e kampionimit në lumin Drin për muajin Prill
Në figurën 3.10 jepet prania e heterotrofëve në temperaturën 260C në nëntë stacionet e
monitorimit në lumin Drin gjatë muajit Prill. Numri minimal i heterotrofëve është gjetur në
stacioni 8 (Zusi1) me 3100 CFU/ml. Numrin maksimal të heterotrofëve e kemi në stacionin
9 (Zusi 2 pasi Drini pashkohet me Bunën) me 32000CFU/ml. Vlera mesatare e
heterotrofëve për të gjithë stacionet e monitorimit është 8688 Cfu/ml.
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Figura 3.10 Numri i heterotrofëve në nëntë stacionet e lumit Drin për muajin Prill, 260C
Në figurën 3.11 paraqitet numri i heterotofëve tërritura në temperaturë 350C për nëntë
stacionet e monitorimit në lumin Drin. Edhe këtu numri minimal i heterotrofëve është në
stacionin 8 me 2600 CFU/ml dhe numri maksimal është po në stacionin 9 me 12300
CFU/ml. Vlera mesatare e tëgjitha stacioneve është 3129 CFU/ml.
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Figura 3.11 Heterotrofët në nëntë stacionet e lumit Drin për muajin Prill, 350C
3.1.3.2 HET në nëntë stacionet e kampionimit në lumin Drin për muajin Tetor
Në figurën 3.12 pasqyrohet numri i heterotrofeve për muajin Tetor në nëntë stacionet e
monitorimit në lumin Drin në temperaturë 35 0C. Numri minimal i baktereve heterotrofëve
për muajin Tetor është në stacionin 1 (Morina) me 1200 CFU/ml, ndërsa numri maksimal
është në stacionin 9 (Pika pasi Drini bashkohet me Bunën) me 15200 CFU/ml. Edhe
nëmuajin Tetor ky stacion ka pasur mëshumëbaktere heterotrofe që rriten në 26 gradë
Celsius, se stacionet e tjera. Vlera mesatare është 5688 CFU/ml.
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Figura 3.12 Heterotrofët në nëntë stacionet e lumit Drin për muajin Tetor

CFU/ml

Po kështu ky stacion ka numrin më të madh të HET në350C dhe kjo vihet re nga grafiku në
figurën 3.13 pasqyrohet numri i heterotrofëve për muajin Tetor në nëntë stacionet e
monitorimit në lumin Drin në temperaturë 350C. Numri minimal i baktereve për muajin
Tetor është në stacionin 5 (Vau Dejës) me 970 CFU/ml, ndërsa numri maksimal është në
stacionin 9 (Pika pasi Drini bashkohet me Bunën) me 13000 CFU/ml. Vlera mesatare është
4425 CFU/ml.
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Figura 3.13 Numri i HET, në nëntë stacionet e lumit Drin për muajin Tetor

3.1.3.3 Krahasimi i heterotrofëve për dy muajt e monitorimit të nëntë pikave të lumit
Drin
Në figurën 3. 14 pasqyrohet krahasimi i heterotrofëve në temperaturë 260C për dy muajt e
monitorimit. Nga ky përpunim të dhënash vërehet se numri më i vogël i baktereve është në
stacionin 2 (Morina) gjatë muajit Tetor me 1200 CFU/ml, ndërsa numri maksimal i
heterotrofëve është në stacioni 9 (Zona pasi Drini bashkohet me Bunën) me 32000 CFU/ml
në muajin Prill. Për tëdy periudhat e monitorimit Pika Zus ka qenë mëe ngarkuara me
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baktere heterotrofe, kjo si rezultat i bashkimit me Bunën e cila ështëmëe ngarkuar se Drini,
pasi nëtëderdhen ujërat e përdorura tëqytetit tëShkodrës pa asnjëlloj përpunimi.
Bazuar në vlerat mesatare rezulton se në muajin Prill kemi numrin më të madh të
heterotrofëve sesa në muajin Tetor.
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Figura 3.14 Krahasimi i heterotrofëve në nëntë stacionet e lumit Drin, 260C
Përsa i përket numrit tëheterotrofëve të rritura nëtemperaturën 350C dhe krahasimit të tyre i
shohim në figurën 3.15ku pasqyrohet krahasimi i heterotrofëve në këtë temperaturë për dy
muajt e monitorimit. Nga ky përpunim të dhënash vërehet se numri më i vogël i
heterotrofëve është në stacionin 2 (Morina) gjatë muajit Tetor me 970 CFU/ml, ndërsa
numri maksimal i heterotrofëve është në stacionin 9 (Zona pasi Drini bashkohet me Bunën)
me 32000 CFU/ml po në muajin Tetor. Bazuar në vlerat mesatare rezulton se edhe në
temperaturën 350C në muajin Prill kemi numrin më të madh të heterotrofëve me 5133
CFU/ml.

40

CFU/ml

Bushati L (2017) Monitorim i ndotjes mikrobike dhe kimike i lumenjve Drin e Mat dhe ndikimi
i kësaj ndotje në eutrofinë e këtyre lumenjve

14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

Prill
Tetor

Stacionet e monitorimit

Figura 3.15 Krahasimi i heterotrofëve në nëntë stacionet e lumit Drin

3.1.3.4 Krahasimi i heterotrofeve bazuar në vlerën mesatare në lumin Drin
Në figurën 3.16 tregohet krahasimi i vlerave mesatare të numrit të CFU heterotrofe në
260C. Vlerën mesatare më të madhe të kolonive heterotrofe e kemi në muajin Prill me 8688
CFU/ml ose 868800 CFU/100ml
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Figura 3.16 Krahasimi i vlerave të heterotrofëve në temperaturën 260C në Drin

Krahasimi i vlerave mesatare të kolonive heterotrofe në 350C paraqitet në figurën 3.17. Nga
ky përpunim rezulton se edhe numrin më të madh të heterotrofëve në 35 e kemi po në
muajin Prill me 5133 CFU/ml.
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Figura 3.17 Krahasimi i vlerave mesatare të heterotrofëve në temp. 350C (Drin)

3.2 HETEROTROFET NË LUMIN BUNA

Lumi Buna është vendi ku derdhet një degë e Drinit në zonën e Shkodrës, që siç dihet
kalon në Lezhë dhe derdhet në Adriatik. Me që kemi testuar e analizuar edhe pika të
bashkuara të Drinit me Bunën ne kemi pasur në objektivat tona edhe analizimin e ndotjes
bakteriale edhe në lumin Buna, për të treguar çfarë ndotje i japin njeri tjetrit këta dy
lumenj. Të dhënat për këto testime e analiza paraqiten në grafikët e tabelat ku jepen HET
dhe koliformët fekalë të këtyre pikave të lumit Buna.

3.2.1 Heterotrofët në 260C në lumin Buna
Në figurën 3.18-3.20 jepet ecuria e baktereve në temperaturën 260C për të gjitha stacionet e
lumit Buna.
Në stacionin 1 (B1 numri minimal i kolonive është gjatë muajit Tetor me 9800 CFU/ml,
ndërsa numrin maksimal e kemi në muajin Korrik me 16000 CFU/ml.
Vlera mesatare për këtë stacion është 12350 CFU/ml, siç shihet nga grafiku në figurën 3.18
Të dhënat për HET 260C në stacionin B2 paraqiten në figurën 3.19. Në stacionin 2 numri
minimal i kolonive është gjatë muajit Dhjetor me 12500 CFU/ml, ndërsa numrin maksimal
e kemi në muajin Gusht me 21000 CFU/ml.
Vlera mesatare për këtë stacion është 15133 CFU/ml.
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Figura 3.18 Numri i heterotrofëve në temperaturë 260C për stacionin B1 të Bunës
Në stacionin 2 numri minimal i kolonive është gjatë muajit Dhjetor me 12500 CFU/ml,
ndërsa numrin maksimal e kemi në muajin Gusht me 21000 CFU/ml.
Vlera mesatare për këtë stacion është 15133 CFU/ml.
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Figura 3.19 Bakteret heterotrofe në temperaturën 260C për stacionin 2 të Bunës B2
Krahasimi midis dy stacioneve pasqyrohet në Figurën 3.20.
Të dhënat e përpunuara nga ana statistikore jepen në Tabelën 3.3.

Tabela 3.3. Të dhënat statistikore të Heterotrofëve në temperaturë 260C në Bunë
Stacionet

Vlera minimale

Vlera maksimale

Mestarja

Deviacioni standard

Stacioni 1

9800

16000

12350

1799.747

Stacioni 2

12500

21000

15133

2699.606

43

Bushati L (2017) Monitorim i ndotjes mikrobike dhe kimike i lumenjve Drin e Mat dhe ndikimi
i kësaj ndotje në eutrofinë e këtyre lumenjve

25000

CFU/ml

20000
15000
Stacioni 1

10000

Stacioni 2

5000
0

Figura 3.20 Heterotrofët në temperaturë 260C për dy stacionet e lumit Buna
Numri i kolonive për stacionin B1 varion nga 9800-16000 CFU/ml, vlera mesatare është
12350. Në stacionin B2 numri i kolonive varion nga 12500-21000, ndërsa vlera mesatare
është 15133 CFU/ml. Siç shihet nga grafiku numri i Heterotrofëë ve nëstacionin 2
nëtëgjitha muajt ka qenë më i madh sesa në pikën B1 me përjashtim të muajve Prill dhe
Maj që kanë lehtësisht numur më të vogël.
3.3 HETEROTROFËT NË LUMIN MAT
Testet dhe analizat dhe diskutimet për heterotrofët në temperaturës 26 dhe 350C të lumit
Mat në stacionet e përcaktuara M1-M3 janëparaqitur nëgrafikët dhe tabelat e mëposhtëme.
3.3.1 Heterotrofët në 260C në lumin Mat
Në figurën 3.21-3.23 jepet ecuria e numrit të baktereve ose si i quajmë ndryshe njësi
formuese të kolonive (Coloni Forming Unit) të heterotrofeve në temperaturë 260C për të
gjitha stacionet në lumin Mat bazuar në muajt e monitorimit.
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Figura 3.21 Heterotrofët në temperaturën 260C për stacionin 1 të Matit (M1)
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Në stacionin M1 numri minimal i baktereve është gjatë muajit Shkurt me 1500 CFU/ml,
ndërsa numrin maksimal e kemi në muajin Korrik me 2430 CFU/ml. Vlera mesatare për
këtë stacion është 1805 CFU/ml.
Në stacionin M2 numri minimal i baktereve është në muajin Mars me 1760 CFU/ml, ndërsa
numrin maksimal e kemi po në muajin Korrik me 2780 CFU/ml si edhe në stacionin 1.
(Figura 3.22) Vlera mesatare për këtë stacion është 2155 CFU/ml..
Në stacionin 3 numri minimal i baktereve është në muajin Mars me 1760 CFU/ml, ndërsa
numrin maksimal e kemi po në muajin Korrik me 2780 CFU/ml si në stacionin 1. Vlera
mesatare për këtë stacion është 2155 CFU/ml..
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Figura 3.22 Heterotrofët në temperaturë 260C për stacionin M2
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Figura 3.23 Heterotrofët në temperaturë 260C për stacionin 3 lumi Mat (M3)
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Figura 3.24 Numri i heterotrofëve në temperaturë 260C për të gjithë stacionet e lumit Mat
Krahasimi i baktereve për të tre stacionet e lumit Mat pasqyrohet në Figurën 3.24. Nga të
dhënat e marra rezulton se në të gjithë muajt e monitorimit mostrat e stacionit 3 përmbajnë
më shumë baktere heterotrofe se mostrat e stacioneve 2 dhe 1. CFU për stacionin 1 variojnë
nga 1500-2430 CFU/ml. Në stacionin M2 numri i kolonive varion nga 1650-2700 CFU/ml,
ndërsa në satcionin 3 numri i kolonive varion nga 1760-2870 CFU/ml. Të dhënat e
përpunuara nga ana statistikore jepen në Tabelën 3.4.
Tabela 3.4. Të dhënat ststistikore të Heterotrofeve në lumin Mat në temperaturë 26 0C
Vlera minimale

Vlera maksimale

Mestarja

Deviacioni standard

Stacioni 1 1500

2430

1805

291.344

Stacioni 2 1650

2700

2000

314.469

Stacioni 3 1760

2870

2155

315.749

Stacionet

3.3.2 Heterotrofët në 350C në lumin Mat
Në figurën 3.25-3.28 jepet ecuria heterotrofeve në temperaturë 350C për të gjitha stacionet e
lumin Mat. Në stacionin 1 numri minimal i baktereve është gjatë muajit Mars me 1240
CFU/ml, ndërsa numrin maksimal e kemi në muajin Qershor me 1999 CFU/ml. Vlera
mesatare për këtë stacion është 1625 CFU/ml.
Në stacionin 2 numri minimal i baktereve është gjatë muajit Shkurt me 1430 CFU/ml,
ndërsa numrin maksimal e kemi në muajin Qershor me 2100 CFU/ml. Vlera mesatare për
këtë stacion është 1756 CFU/ml.

46

Bushati L (2017) Monitorim i ndotjes mikrobike dhe kimike i lumenjve Drin e Mat dhe ndikimi
i kësaj ndotje në eutrofinë e këtyre lumenjve

Në stacionin 3 numri minimal i kolonive është po gjatë muajit Shkurt si në stacionin 2 me
1500 CFU/ml, ndërsa numrin maksimal e kemi në muajin Gusht me 2300 CFU/ml. Vlera
mesatare për këtë stacion është 1892 CFU/ml.
Krahasimi i numrit të heterotrofëve në temperaturën 350C për tre stacionet e monitorimit në
lumin Mat pasqyrohet në Figurën 3.28. Në stacionin M1 gjendet më pak baktere se në
stacionin 2 dhe stacionin 3. CFU për stacionin M1 variojnë nga 1240-1990 CFU/ml. Në
stacionin 2 numri i baktereve varion nga 1430-2100 CFU/ml. Në stacionin 3 numri i
kolonive varion nga 1500-2300 CFU/ml. Numrin më të madh të heterotrofëve e takojmë në
stacionin 3, pastaj në stacionin 2 dhe 1.
Të dhënat e përpunuara nga ana statistikore jepen në Tabelën 3.4.
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Figura 3.25 Numri i heterotrofëve në temperaturë 350C për stacionin 1 (M1)
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Figura 3.26 HET në temperaturë 350C për stacionin M2
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Figura 3.27 Numri i heterotrofëve në temperaturë 350C për stacionin M3, Mat

Tabela 3.5 Të dhënat statistikore të Heterotrofëve në temperaturën 350C për lumin Mat
Stacionet

Vlera minimale

Vlera maksimale

Mestarja

Deviacioni standard

Stacioni 1 1240

1990

1625

233,255

Stacioni 2 1430

2100

1755

236,002

Stacioni 2 1500

2300

1892

279,679
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Figura 3.28 HET në temperaturën 350C për stacionet e lumit Mat
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3.4 VLERA MESATARE E HETEROTROFEVE
3.4.1 Krahasimi i vlerës mesatare midis stacioneve në lumin Drin, Shkodër
Në figurën 3.29 paraqitet vlera mesatare e heterotrofeve për të tre stacionet e lumit Drin.
Siç shikohet nga histograma stacioni D1 ka më pak baktere heterotrofe, pastaj vjen stacioni
D2 dhe numrin më të madh të kolonive heterotrofe e kemi në stacionin D3.

CFU/ml

3400
3200
3000
mesatarja

2800
2600
St.1 Drin

St.2 Drin
Stacionet

St.3 Drin

Figura 3.29 Mesatarja e heterotrofëve në stacionet e lumit Drin

3.4.2 Krahasimi i vlerës mesatare midis stacioneve në lumin Mat

CFU/ml

Në figurën 3.30 paraqitet vlera mesatare e heterotrofeve për të tre stacionet e lumit Mat. Siç
shikohet edhe këtu histogramat kanë formë të njëjtë me histogramat e lumit Drin. Më pak
baktere kemi në stacionin M1 pastaj vjen stacioni M2 dhe numrin maksimal e kemi në
stacionin M3.
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Figura 3.30 Mesatarja e numrit të heterotrofëve në stacionet e lumit Mat
3.4.3 Krahasimi i vlerës mesatare midis stacioneve në lumin Buna
Në figurën 3.31 paraqitet vlera mesatare e heterotrofeve për të tre stacionet e lumit Buna.
Edhe në këtë lumë numri i baktereve ka progresion rritës nga stacioni B1 në stacionin B2.
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Figura 3.31 Mesatarja e heterotrofëve në stacionet e lumit Buna

3.4.4 Krahasimi i vlerës mesatare të stacioneve për të tre lumenjtë

Në figurën 3.32 tregohet krahasimi midis baktereve heterotrofe midis tre lumenjëve të
marrë në studim.
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Figura 3.32 Mesataret eheterotrofëve për tre lumenjtë
Nisur nga përpunimi i të dhënave dhe krahasimi i numrit mesatar të kolonive, rezulton se në
lumin Buna gjenden më shumë Heterotrofë. Vlera mesatare më e vogël e HET takohet në
lumin Mat me 1892 CFU/ml, pastaj renditet lumi Drin me 2795 CFU/ml dhe numrin më të
madh të kolonive e takojmë në lumin Buna me 15133 CFU/ml. Nisur nga numri i baktereve
tregohet se në lumin Buna aktiviteti antropogjen është më i madh se tek lumenjtë e tjerë, në
të derdhen të papërpunuara ujërat e zeza dhe materiale të tjera ndotëse për ujë rat prandaj
dhe ka vlerën më të madhe si në stacione në veçanti edhe në mesatare.
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3.5 HETEROTROFËT SIPAS STINËVE PËR TË TRE LUMENJTË
3.5.1 Krahasimi i heterotrofeve sipas stinëve në lumin Drin
Në këtë studim përshkruhen dhe të dhënat statistikore sipas stinëve, pranverë, verë, vjeshtë
dhe dimër. Nga të dhënat e përpunuara dhe të paraqitura në Figurën 3.33 rezulton se në
stacionin D1 (stacioni 1 i Drinit në zonë n e Shkodrës) numri i kolonive të heterotrofëve
varion nga 2420-2833 CFU/ml. Në stacionin D2 numri i kolonive varion mga 2693-3050
CFU/ml, ndërsa në stacionin D3 numri i kolonive është nga 2823-3206 CFU/ml. Në të tre
stacionet vërehet se numrin më të madh të kolonive e hasim në stinën verë-pranverë, ndërsa
në vjeshtë numri i kolonive është minimali, respektivisht në stacionin D1 në stinën e
vjeshtës gjënden 2420 CFU/ml. Numri maksimal i heterotrofëve është në stacionin D3 me
3206 CFU/ml.
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Figura 3.33 Heterotrofët në lumin Drin, Shkodër sipas stinëve

3.5.2 Krahasimi i heterotrofëve sipas stinëve në lumin Mat
Numri i kolonive të përpunuara sipas stinëve në 260C për lumin Mat pasqyrohen në Figurën
3.34. Të dhënat janë si më poshtë, në stacionin D1 numri i kolonive të heterotrofëve varion
nga 1563 CFU/ml në dimër në 2213 CFU/ml në Verë. Në stacionin D2 numri i kolonive
varion nga 1740 CFU/ml në dimër në 2433 CFU/ml verë. Edhe në stacionin 3 vërehet po e
njëjta situatë, në dimër kemi numrin minimal të baktereve me 1970 CFU/ml dhe në verë
numrin më të lartë me 2603 CFU/ml. Shikohet një progresion rritës i heterotrofëve DimërVjeshtë-Pranverë-Verë.
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Figura 3.34 Heterotrofët në lumin Mat sipas stinëve

3.5.3 Krahasimi i heterotrofeve sipas stinëve në lumin Buna
Edhe kolonitë e përpunuara nga ana statistikore sipas stinëve për lumin Buna pasqyrohen në
Figurën 3.35. Në stacionin B1 numri i kolonive të heterotrofeve varion nga 10333-14066
CFU/ml. Në stacionin B2 numri i kolonive varion mga 13833-19000 CFU/ml. Vërehet se
numrin më të madh të kolonive edhe tek lumi Buna e hasim në stinën e verës me 19000
CFU/ml në stacionin B2, ndërsa në dimër numri i HET është minimal dhe takohet në
stacionin B1 me 10333 CFU/ml.
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Figura 3.35 Heterotrofët në lumin Buna sipas stinëve
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3.5.4 Krahasimi i HET midis tre lumenjve bazuar në stinët e vitit
Në figurën 3.36 janë përpunuar të gjithë stacionet sipas lumenjve por të ndarë në stinë të
ndryshme.
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Figura 3.36 Heterotrofët sipas stinëve për të tre lumenjtë
Numrin më të madh të baktereve sipas stinëve e hasim gjithashtu te Lumi Buna me 19000
CFU/ml në stinën e verës, pastaj në lumin Drin me 3206 CFU/ml po në stinën e verës dhe
numrin më të vogël e kemi tek lumi Mat me 1715 CFU/ml në stinën e dimrit. Siç shihet në
stinën e verës numri i HET është maksimal, ndërsa në stinën vjeshtë-dimër është numri më
i vogël i baktereve.

3.6 KOLIFORMËT FEKALE NË LUMIN DRIN
Siç është përmendur edhe në metodikë është llogaritur e studiuar sasia e koliformëve fekalë
si indikatorët më të rëndësishëm të ndotjes fekale të ujërave, duke e përcaktuar për të gjitha
stacionet dhe për të tre lumenjtë. Përpunimet dhe raportimet jepen numri i baktereve për
100ml.
3.6.1 Koliformët fekalë në lumin Drin të Shkodrës
Në figurën 3.37-3.40 jepet ecuria e numrit të kolonive të koliformëve fekalë për stacionet e
lumit Drin. Në stacionin D1 numri minimal i kolonive të koliformeve fekale është gjatë
muajit Janar me 160 CFU/100ml, ndërsa numri maksimal i kolonive është gjatë muajit
Gusht me 550 baktere/100ml. Mesatarja e baktereve për këtë stacion është 301 CFU/100ml.
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Figura 3.37 Koliformët fekalë në stacionin D1 të lumit Drin

Në stacionin D2 numri minimal i koliformëve fekalë është gjatë muajit Prill me 180
CFU/100ml, ndërsa numri maksimal i baktereve është gjatë muajit Gusht me 610
CFU/100ml. Mesatarja e kolonive për këtë stacion është 340 CFU/100ml. Stacioni 2 ka më
shumë koloni se stacioni 1, si për numrin minimal dhe atë maksimal.
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Figura 3.38 Koliformët fekalë në lumin Drin në stacionin 2 (D2)

Në stacionin D3 numri minimal i koliformëve fekalë është gjatë muajit Janar si në stacionin
D1 me 200 CFU/100ml, ndërsa numri maksimal i tyre është gjatë muajit Gusht si për
stacionin D1 dhe stacionin D2 me 680 CFU/100ml. Mesatarja e kolonive për këtë stacion
është 355 CFU/100ml dhe është më e larta se dy stacionet tjera.
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Figura 3.39 Koliformët fekalë në stacionin D3 të lumit Drin
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Në figurën 3.40 jepet numri i koliformëve fekalë të llogritura në mostrat e ujit në lumin
Drin për të tre stacionet e monitorimit. Nga këto të dhëna vërehet se në stacionin D1 numri
i koliformëve fekalë varion nga 160-550 CFU/100ml. Në stacionin D2 ky numër varion nga
180-610 CFU/100ml, ndërsa në stacionin D3 numri i koliformëve varion nga 200-680
CFU/100ml.
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Figura 3.40 Koliformët fekalë për tre satacionet në lumin Drin në zonën e Shkodrës

Vlera mesatare e stacioneve është respektivisht 301, 340 dhe 355 CFU/100ml. Bazuar në
Standardin ISO 7899-1 dhe vlerave mesatare uji i lumit Drin kategorizohet si ujë i cilësisë
shumë të mirë. Në stacionin 1 vetëm në muajin Gusht numri i kolonive është 550
CFU/100ml, dhe në stacionin 2 po në muajin gusht numri i kolonive është 610 CFU/100ml
duke i kategorizuar këto mostra si ujë të cilësisë së mirë. Në stacionin 3 mostrat si të muajit
Korrik me 520 CFU/100ml dhe të muajit Gusht me 620 CFU/100ml kategorizohet si ujë i
cilësisë së mirë.
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3.6.2 Koliformët fekalë përgjatë lumit Drin
Në grafikët e mëposhtëm paraqiten të dhënat e marra për koloformët fekalë në muajin prill
dhe tetor në nëntë stacionet e studimit në gjithë gjatësinë e Drinit.
3.6.2.1 Koliformët fekalë përgjatë lumit Drin në muajin Prill

CFU/100ml

Në figurën 3.41 pasqyrohet numri i koliformëve fekalë gjatë muajit Prill në nëntë stacionet
e kampionimit. Bakteret koliforme variojnë nga 39 CFU/100ml (stacioni 4) deri në 1400
CFU/100ml (stacioni 9). Pra siç shihet stacioni i Zusit ka numrin më të madh të FC.
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Figura 3.41 Koliformet fekale gjatë muajit Prill

3.6.2.2 Koliformët fekalë gjatë muajit Tetor në lumin Drin
Në figurën 3.42 pasqyrohet numri i koliformëve fekalë gjatë muajit Tetor në nëntë stacionet
e kampionimit në lumin Drin. Koliformët variojnë nga 23 FC/100ml të gjetura në Fierzë
deri në 1400 FC/100ml në Zus. Edhe në këtë muaj Stacioni i Zusit ka numrin më të madh të
fekal koliformëve, si rezultat i veprimit antropogjen, i hedhjes së mbeturinave ujore dhe të
ngurta direkt në ujë. Po kështu ndikojnë edhe materialet inerte të hedhura nga aktivitetet
private të pozicionuara pranë këtij stacioni.
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Figura 3.42 Koliformët fekalë gjatë muajit Tetor përgjatë Drinit

Krahasimi i koliformëve fekalë midis dy muajve

CFU/100ml

Në figurën 3.43 pasqyrohet krahasimi i koliformeve fekale midis 9 stacioneve në lumin
Drin për dy muajt e monitorimit. Nga ky përpunim të dhënash, rezulton se numrin më të
vogël të baktereve e ka stacioni 4 me 23 CFU/100ml gjatë muajit Tetor, ndërsa numrin
maksimal të e kemi në stacionin 9 si në muajin Prill dhe në Muajin Tetor.
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Figura 3.43 Koliformët fekalë gjatë dy muajve të monitorimit
Siç shihet nga grafiku gjatë të dy muajve në satacionin e Zusit numri i baktereve koliforme
ka qenë i lartë dhe pothuajse i njëjtë në të dy muajt. Edhe në Reç, Bushat, Zus 1 numri FC
ka qenë pothuajse i njëjtë për të dy muajt, por shumë më i vogël se ai në Zus 2 (pasi
bashkohet me Bunën)
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3.7

Koliformët fekalë në lumin Mat

CFU/100ml

Në figurën 3.44-3.47 jepet numri i koliformeve fekalë për stacionet në lumin Mat.
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Figura 3.44 Koliformët fekalë në stacionin 1 (M1) në lumin Mat
Siç shihet në stacionin M1 vlera minimale është gjatë muajit Shkurt, prill, dhjetor me 110
CFU/100ml, ndërsa vlera maksimale është gjatë muajit Korrik, Gusht me 180 CFU/100ml.
Vlera mesatare për këtë stacion është 140 CFU/100ml.
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Figura 3.45 Koliformët fekalë për lumin Mat në stacionin 2
Në stacionin M2 (fig 3.45) vlera minimale është gjatë muajit Janar me 110 CFU/100ml,
ndërsa vlera maksimale është gjatë muajit Korrik me 200 CFU/100ml. Vlera mesatare për
këtë stacion është 150 CFU/100ml. Në këtë stacion numri i koliformeve fekale është më i
madh sesa në stacionin 1.
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Figura 3.46 Koliformët fekalë për lumin Mat në stacionin 3(M3)
Në stacionin M3 vlera minimale e baktereve koliforme fekale është gjatë muajit Janar me
120 CFU/100ml, ndërsa vlera maksimale e kolonive koliforme fekale është gjatë muajit
Gusht me 200 CFU/100ml.
250

CFU/100ml

200
150
Stacioni 1

100

Stacioni 2
Stacioni 3

50
0

Muajt e monitorimit

Figura 3.47 Koliformët fekalë për tre stacionet në lumin Mat
Në figurën 3.47 jepet numri i koliformëve fekalë në mostrat e ujit në lumin Mat për të tre
stacionet e monitorimit. Nga këto të dhëna vërehet se në të dy stacionet numri minimal i
koliformeve fekal është i njëtë me 110 CFU/100ml por në muaj të ndryshëm, repsektivisht
për satcionin M1 në muajin Shkurt, ndërsa për stacionin M2 në muajin Janar. Numri
maksimal më i madh është në satcionin M2 me 200 CFU/100ml. Bazuar në Standardin ISO
7899-1 dhe numrit të kolonive për çdo muaj, si dhe numrit mesatar, uji i lumit Mat
kategorizohet si ujë i cilësisë shumë të mirë, pasi numri i kolonive të koliformeve fekale
varion nga 100-200 CFU/100ml.
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3.8 Koliformët fekalë në lumin Buna

CFU/100ml

Në figurën 3.48-3.50 tregohet numri koliformëve fekalë gjatë muajve të monitorimit për
stacionet e lumit Buna. Nga ky grafik shikohet se në stacionin 1 numri minimal i baktereve
koliforme është gjatë muajit Tetor me 9800 FC/100ml, ndërsa numri maksimal i tyre është
gjatë muajit Korrik me 16000 FC/100ml. Vlera mesatare e kolonive është 12350
CFU/100ml.
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Figura 3.48 Koliformët fekalë për lumin Buna në stacionin B1
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Figura 3.49 Koliformët fekalë për lumin Buna në stacionin B2
Në stacionin 2, Figura 3.49, shihet se numri minimal i baktereve koliforme është gjatë
muajit Dhjetor me 12500 CFU/100ml, ndërsa numri maksimal i kolonive është gjatë muajit
Gusht me 21000 CFU/100ml. Vlera mesatare e kolonive është 15133 FC/100ml. Nisur nga
këto vlera stacioni 2 ka numër më të madh koliforme fekale.
Në figurën 3.50 jepet numri i koliformeve fekale të pranishme në mostrat e ujit në lumin
Buna për të dy stacionet e monitorimit. Nga këto të dhëna vërehet se në stacionin B1 numri
i koliformëve fekalë varion nga 9800- 16000 CFU/100ml.
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Në stacionin B2 ky numër varion nga 12500-21000 FC/100ml. Pra siç shihet numrin më të
madh maksimal të kolonive e kemi në stacionin B2.
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Figura 3.50 Koliformët fekalë gjatë muajve të monitorimit në lumin Buna
Bazuar në Standardin ISO 7899-1 vetëm në muajin Tetor një mostër e ujit në stacionin 1
kategorizohet si ujë i cilësisë së mirë, ndërsa për muajt e tjerë ky ujë kategorizohet si ujë i
cilësisë së keqe.
Uji i stacionit 2 kategorizohet si ujë i cilësisë së keqe me përjashtim të muajit Gusht ku
mostra e marrë kategorizohet si ujë i cilësisë shumë të keqe. Bazuar në vlerat mesatare të dy
stacionet e monitorimit në lumin Buna rezultojnë me ujë të cilësisë së keqe.

3.9 KOLIFORMËT FEKALË SIPAS VLERËS MESATARE

3.9.1 Krahasimi i mesatares së koliformëve fekalë për lumin Drin, Shkodër
Në figurën 3.51 tregohet krahasimi i vlerave mesatare për satcionet e lumit Drin.
Histogramet e vlerave mesatare të koliformeve fekalë kanë progresion rritës nga stacioni 1
te stacioni 3 (D1-D3). Pra numri maksimal i koliformëve është në stacionin 3.
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Figura 3.51 Mesataret ekoliformëve fekalë në lumin Drin, Shkodër
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3.9.2 Krahasimi i koliformëve fekalë për gjithë lumin Drin bazuar në vlerën mesatare.

CFU/100ml

Në figurën 3.52 paraqitet vlera mesatare e koliformëve fekalë të nëntë stacioneve për dy
muajt e monitorimit. Nga grafiku rezulton se numri mesatar më i vogël i baktereve fekal
koliforme gjatë gjithë gjatësisë së lumit Drin (nëntë stacioneve të kampionimit) është gjatë
muajit Prill me 337 CFU/100 ml, ndërsa në muajin Tetor kjo vlerë mesatare është 367
CFU/100 ml, pra është më e lartë se në muajin Prill.
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Figura 3.52 Vlera mesatare e koliformëve gjatë dy muajve
3.9.3 Krahasimi i koliformëve fekalë për lumin Mat
Në figurën 3.53tregohet krahasimi i vlerave mesatare për satcionet e lumit Mat. Edhe në
lumin Mat vlera mesatare e koliformëve fekale kanë pamje të njëjtë si ato në lumin Drin.
Numri më i vogël i baktereve takohet në stacionin M1, pastaj më shumë në stacionin M2
dhe numri më i madh është në stacionin M3, por ky numër ështëi vogël.
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Figura 3.53 Mesataret e fekalë koliformëve në lumin Mat
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3.9.4 Krahasimi i koliformëve fekalë për lumin Buna
Në figurën 3.54 tregohet krahasimi i vlerave mesatare për stacionet e lumit Buna. Në lumin
Buna vlera mesatare e koliformëve fekalë nga stacioni B1 në B2 është më e madhe, këto
janë vlera shumë më të mëdha se vlerat e mesatares së FC në Mat dhe Drin.
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Figura 3.54 Mesataret koliformëve fekalë për lumin Buna
3.9.5 Krahasimi i koliformëve fekalë për stacionet në tre lumenjtë
Vlera mesatare e koliformëve fekalë për të tre lumenjtë paraqitet në Figurën 3.55. Të
dhënat e përpunuara nga ana statistikore jepen dhe në Tabelën 3.6.
Tabela 3.6. Të dhënat statistikore të koliformeve fekale
Stacionet

Vlera minimale

Vlera maksimale

Mestarja

Deviacioni standard

St. 1 Drin

160

550

301

117.692

St. 2 Drin

180

610

340

119.279

St. 3 Drin

200

680

355

138.989

St.1 Mat

110

180

131

26.628

St.2 Mat

110

200

143

26.628

St.3 Mat

120

200

152

26.650

St.1 Buna

9800

16000

12350

1799.747

St.2 Buna

12500

21000

15133

2699.607
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Figura 3.55 Krahasimi i mesatares së fekal koliformëve për të tre lumenjtë
Siç tregohet uji i Lumit Buna përmban numrin më të madh tëmesatares së koliformëve
fekalë i ndjekur nga lumi Drin, ndërsa në lumin Mat mesatarja e koliformeve fekalë është
më e vogël, varion nga 131-152 CFU/100 ml respektivisht në stacionin M1 dhe stacionin
M3.

3.10 KOLIFORMËT FEKALË SIPAS STINËVE

3.10.1 Krahasimi i koliformëve fekalë sipas stinëve në lumin Drin, Shkodër

Të dhënat e përpunuara sipas stinëve paraqiten në Figurën 3.56. Siç shihet në stacionin D1
numri i baktereve koliforme varion nga 196-403 CFU/100ml. Në stacionin D2 ky numër
është nga 243 CFU/100ml në pranverë deri në 446 CFU/100ml në Verë. Në satcionin D3 si
vlera minimale dhe ajo maksimale janë më të larta se të dy stacionet, ato variojnë nga 246
CFU/100ml në dimër dhe 533 CFU/100ml në verë.
Këto të dhëna na tregojnë se vlera minimale gjendet në stacionin D1 gjatë stinës së dimrit,
ndërsa numri maksimal i baktereve takohet në stacionin D3 në stinën e verës.
Theksojmë se numri më i madh i koliformeve fekale në të tre stacionet është gjatë stinës së
verës.
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Figura 3.56 Koliformet fekalë sipas stinëve në lumin Drin, Shkodër

3.10.2 Koliformët fekalë sipas stinëve në lumin Mat

Këto të dhëna paraqiten në Figurën 3.57. Në stacionin M1 numri i baktereve koliforme
varion nga 115-160 CFU/100ml, ndërsa në stacionin 2 ky numër është varion 120-170
CFU/100ml, nëstacionin e tretë nga 130 deri në 190.
Në të tre stacionet numri minimal i baktereve është në stinën e pranverës dhe të dimrit, dhe
numri më i madh është në stinën e vjeshtës e pasuar me atë të verës.
Në të gjitha stinët numri i FC është shumë i ulët në lumin Mat.
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Figura 3.57 Koliformët fekalë sipas stinëve në lumin Mat
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3.10.3 Koliformët fekalë sipas stinëve në lumin Buna
Llogaritjet e numrit të koliformeve fekale sipas stinëve paraqiten në Figurën 3.58. Në
stacionin 1 numri i baktereve FC varion nga 12200-14800 CFU/100ml, ndërsa në stacionin
2 ky numër është nga 13200-16000 CFU/100ml.
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Figura 3.58 Koliformët fekalë sipas stinëve në lumin Buna
Në satacionin 1 numri minimal i FC është në stinën e pranverës, ndërsa në stacionin 2
numri më i vogël i baktereve është në stinën e dimrit. Numrin maksimal të baktereve e
hasim në stinën e verës dhe vjeshtës, për të dy stacionet, por në stacionin 2 numri është më i
madh se në stacionin 1. Numri i FC maksimale në stacionin 2 është 1900 FC/100ml.

3.11 Krahasimi i vlerave mesatare të koliform të Drinit ve fekale referuar
standardit ISO (ISO 7899-1) për cilësinë e ujërave të rrjedhshme sipërfaqësore
Kemi krahasuar mesataret e stacioneve të studimit me të dhënat e ISOISO 7899-1, dhe
është përcaktuar cilësia e ujit të këtyre lumenjve duke llogaritur fekal koliformët, dhe është
përpunuar dhe paraqitur në grafikët e mëposhtëm
3.11.1 Krahasimi i vlerave mesatare të koliformëve fekalë të ujit të Drinit me
standardin
Në figurën 3.59-3.61 pasqyrohet vlera mesatare e lumit Drin të Shkodrës krahasuar me
standardin ISO 7899-1 për cilësinë e ujërave të rrjedhshme sipërfaqësore.
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Figura 3.59 Vlera mesatare e FC të stacionit D1 krahasuar me standartin
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Figura 3.60 Vlera mesatare e stacionit D2 krahasuar me standardin
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Figura 3.61 Vlera mesatare e stacionit D3 krahasuar me standardin
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Figura 3.62 Fekal koliformëtnë stacioninReç krahasuar me standardin
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Figura 3.63 Fekal Koliformët e stacionit Morinë krahasuar me standardin
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Figura 3.64 Fekal Koliformët në stacionin Koman krahasuar me standardin
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Figura 3.65 Fekal Koliformët në stacioninVau i Dejës krahasuar me standardin
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Figura 3.66 Krahasimi i vlerave mesatare të koliformëve fekalë të ujit të Drinit në stacionin
e Urë së Bahçallëkut me standardin
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Figura 3.67 Fekal koliformët në stacionetZus krahasuar me standardin
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Në figurën 3.68 dhe 3.69 pasqyrohet vlera mesatare e koliformeve fekale krahasuar me
standardin ISO7899-1 për cilësinë e ujërave të rrjedhshme sipërfaqësore për muajin Prill
dhe muajin Tetor në nëntë stacionet e kampionimit në lumin Drin.
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Figura 3.68 Vlera mesatare e muajit Prill krahasuar me standardin ISO për cilësinë
e ujërave të rrjedhshme sipërfaqësore
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Figura 3.69 Vlera mesatare e nëntë stacioneve të Drinit krahasuar me standardin ISO

3.11.2 Krahasimi i vlerave mesatare të koliformëve fekalë të ujit të Matit me
standardin,

Në figurën 3 70-3.72 pasqyrohet vlera mesatare e lumit Mat krahasuar me standardin ISO
7899-1 për cilësinë e ujërave të rrjedhshme sipërfaqësore.
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Figura 3.70 Vlera mesatare e stacionit M1 krahasuar me standardin
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Figura 3.71 Vlera mesatare e stacionit M2 krahasuar me standardin ISO
Siç shihet nga grafikët numri i koliformëve fekalë është shumë i vogël në krahasim me
vlerën më të vogël të lejuar nga ISO, dhe është i cilësuar si ujë i cilësisë shumë të mirë. Kjo
vlen si për stacionin 1 dhe 2 si edhe për stacionin 3 që paraqitet në 3.72.
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Figura 3.72 Vlera mesatare e stacionit M3 krahasuar me standardin ISO

71

Bushati L (2017) Monitorim i ndotjes mikrobike dhe kimike i lumenjve Drin e Mat dhe ndikimi
i kësaj ndotje në eutrofinë e këtyre lumenjve

3.11.3 Krahasimi i mesatareve të koliformëve fekalë të ujit të Bunës me standardin

CFU/100ml

Në figurën 3.73-3.74 pasqyrohet vlera mesatare e lumit Buna krahasuar me standardin ISO
7899-1 për cilësinë e ujërave të rrjedhshme sipërfaqësore.
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Figura 3.73 Vlera mesatare e stacionit 1 të Bunës (B1) krahasuar me standardin ISO

CFU/100ml

Numri mesatar i koliformëve të gjetura në stacionin 1 të Bunës ështe shumë më i lartë sesa
ai që tregon cilësinë e mirë të ujit. Ky stacion është ku Drini sapo është bashkuar me
Bunën. Kjo e fundit që është e pasur me koliformë fekalë, ka bërë që të pasurohet me këto
baktere edhe Drini. Pra në këtë stacion uji është me cilësi shumë të keqe.
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15133
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Figura 3.74 Vlera mesatare e stacionit 2 të Bunës B2 krahasuar me standardin ISO

3.12. ANALIZA KIMIKE NË UJËRAT E LUMIT DRIN

3.12.1 Temperaturat dhe aciditeti në stacionet e lumit Drin
Në tabelën 3.7 janë paraqitur të dhënat e marra në ujin e lumit Drin nga matja e pH dhe
temperaturës, si edhe kordinatat e stacioneve të kampionimit të matura me I Phone dhe
Google Earth.
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Siç shihet nga tabela dhe nga grafikët pH është i ndryshëm në stacionet e ndryshme, po
kështu edhe temperatura e ujit.
Tabela 3.7 Temperatura dhe pH i matur në të gjithë gjatësinë e Drinit

Prill
Stacioni

Tetor

Temp
o

pH

Temp
o

pH

Zus

18.2 C

9.58

17 C

10.86

Bahch

16.4 oC

9.92

12.2 oC

10.24

Bushat
VauDejs

o

16.6 C
o

16.8 C
o

9.9

o

9.55

o

9.81

o

15.8 C

9.32

13.1 C

Zall Rec

16.7 C

9.3

11.5 C

8.55

Morinë

42.1 oC

10.6

15.3 oC

9.08

Koman

16.9oC

8.8

12.9 oC

9.73

Fierzë

o

17.4 C

o

10.03

10.1 C

10.25

Prill
12
10
8
6
4

pH

2
0
18.2
oC
Zus

16.4
oC

16.6
oC

Bahch Bushat

16.8 16.9oC 17.4oC 16.7oC 22.09
oC
Vau Koman Fierzë
Dejes

Zall Morinë
Rec

Figura 3.75 Temperatura dhe pH i ujit në stacionet e Drinit në muajin Prill

Në figurën 3.75 jepet grafikisht pH dhe temperatura e ujit në të te gjithë stacionet e Drinit,
ne muajin Prill. Temperatura e ujit varion nga 16.4°C deri në 22.9°C, përkatësisht tek ura e
Bahçallëkut dhe Morinë. pH ka vlerën më të ultë në Koman dhe më të lartë në Morinë, në
të cilën është gjetur edhe temperatura më e lartë se stacionet e tjera.
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5
0

Temperatura
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Figura 3.76 Temperatura dhe pH në Tetor 2013 në stacionet e Drinit
Në figurën 3.76 jepet grafikisht pH dhe temperatura e ujit në të gjithë stacionet e Drinit, në
muajin Tetor. Temperatura e ujit varion nga 12.3°C në Fierzë deri në 22.3°C në Zus. Kurse
pH varion nga 8.3 tek ura e Bahçallëkut deri në 10.22 në Fierzë.
Siç shihet nga grafikët 3.75 dhe 3.76 uji ka qenë me temperatura të ndryshme dhe me pH të
ndryshme, që mund të shpjegohet edhe me eutrofinë e këtyre stacioneve.
3.12. 2 Temperaturat dhe aciditeti në stacionet e lumit Mat
Tabela 3.8 Temperatura dhe aciditeti në ujin e Matit
Muaji
Janar
Shkurt
Mars
Prill
Maj
Qershor
Korrik
Gusht
Shtator
Tetor
Nentor
Dhjetor

Temp.M1
13.6
13.1
15
16.5
16.6
18.3
19.3
19.4
18.9
16. 3
16.4
14.6

pH M1 Temp.M2
13.4
7.2
13.3
7,4
15.9
8.6
16.8
7,3
16.9
8
18.6
8,4
19.1
8.2
19.3
8.7
19
7.5
7
16. 8
16.2
7.1
14.9
7.7

pH M2 Temp.M3
7.1
13.5
7.5
13.1
8.5
15.8
7.2
16.8
8.1
16.7
8.6
18.5
8.4
19.1
8.2
19.3
7.9
19
6.9
16. 8
7.3
16.2
7.9
14.9
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Mati 1
Temp oC

15,8 16,8 16,7

pH

18,5 19,1 19,3

19

17

16,2

13,5 13,1
7,1

7,5

8,5

7,2

8,6

8,1

8,4

8,2

7,9

6,9

7,3

14,9
7,9

Fig 3.77 Temperatura dhe pH në stacionin M1 të Matit
Në stacionin 1 të Matit, uji ka pasur vlerat më të larta të temperaturave në Qershor,
Korrik, Gusht, Shtator, kurse të pH në Qershor me 8.6, Mars me 8.5.

Mati 2
20
15
10

Temp oC

5

pH
Dhjetor

Nentor

Tetor

Shtator

Gusht

Korrik

Qershor

Maj

Prill

Mars

Shkurt

Janar

0

Fig 3.78 Temperatura dhe pH në stacionin M2 të Matit
Në stacionin 2 të Matit uji ka pasur temperaturat më të larta në Qershor, Korrik,
Gusht, Shtator, kurse temperaturat më të ulta në Janar, shkurt, siç shihet nga grafiku 3.77.
Edhe në stacionin e dytë në po këta muaj kanë qenë temperaturt më të larta dhe më të ulta,
paraqitja e tyre është në grafikun e figurës 3.78. pH është më i lartë mars, qershor,
korrikGusht Shtator.
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Fig 3.79 Temperatura dhe pH në stacionin M3 të Matit
Në figurën 3.79 paraqiten të dhënat e temperaturave dhe të aciditetit të ujit në
stacionin e tretë të Matit. Rezulton se muajt e verës kanë edhe temperaturat më të larta.
Përsa i përket vlerave të pH, vlera më e lartë e tij është në muajin Mars, Korrik dhe Gusht.

Temperatura në tre stacionet e Matit
20
15
10
5
0
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Dhjetor
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Korrik

Qershor

Maj

Prill

Mars

Shkurt

Janar

M2
M3

Figura 3. 80 Temperatura në tre stacionet e kampionimit në Mat
Në figurën 3.80 paraqiten temperaturat e tre stacioneve të Matit gjatë periudhës së
monitorimit. Uji në të tre stacionet e testuara nuk ka ndryshim të madh në vlerat e
temperaturës, ndryshimet janë shumë të vogla. Këta stacione nuk janë shumë larg nga njeri
tjetri, si në rastin e lumit Drin.
Në Figurën 3.81 paraqiten vlerat e pH të ujit në të tre stacionet e Matit dhe ndryshimet si
edhe për temperaturën janë të vogla midis stacioneve, por edhe midis muajve ndryshimi
nuk është shumë i madh.
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Figura 3.81 Aciditeti i ujit në tre stacionet e kampionimit në Mat

3.12.3 Krahasimi midis pranisë së pesticideve dhe ngarkesës mikrobike në lumin Drin

Përqendrimet mesatare dhe totale të çdo komponimi gjatë periudhës së monitorimit
tregohen në tabelën 3.8. është bërë krahasim mes vlerave të pesticideve dhe ngarkesës së
koliformëve fekalë dhe këto paraqiten në figurën 3.82 dhe 3.83.

Table 3. 9 Vlera mesatare e pesticideve të qendrueshme kloroorganike(ng/L) (Dano.E)
Zonat e
kampionimit

2.4- DDE

-4.4- DDE

DDD

DDT

Morinë

13.67

35.67

20.20

10.71

80.25

ZallReç

76.27

66.61

54.66

34.11

231.65

Fierzës

44.09

8.37

12.23

11.60

76.29

Koman

17.52

22.17

19.88

12.85

72.42

VauiDejës

22.80

28.93

19.15

18.51

89.39

Bushat

21.67

65.17

3.39

40.84

131.07

Ura e Bahçallëkut

73.07

112.60

90.34

125.94

401.95

Zus

43.97

54.17

44.15

36.17

178.46
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Figura 3.82 Krahasimi mes vlerave mesatare të pesticideve dhe ngarkesës mikrobike
në Prill
Vihet re se ndotja kimike nga ndotësit organikë të qendrueshëm është në nivele totale 72.42
ng/l deri në 401.95 ng/l. Ndotja mikrobike përfaqëson nivele mesatare 32-1400 CFU/100
ml. Ndotësit organikë të qendrueshëm (POPs), duke përfshirë pesticidet kloroorganike
(OCPs), janë një shqetësim global për shkak të toksicitetit të tyre, rezistentë ndaj
degradimit, potencialit për trasportin afatgjate dhe tendencën e tyre për tu grumbulluar në
indet yndyrore (lipofilike), kjo e fundit i bën ato të bioakumulohen gjatë zinxhirit ushqimor.
(JONES, 1999) Lënda organike e patrajtuar përmban fekale koliforme që janë potencialisht
të demshme për mjedisin. Dekompozimi aerobik i këtij materiali mund të reduktojë
oksigjenin e tretur nëse shkarkohet ne lumenj.(EPA) 2008. Ujërat e zeza janë një burim i
madh ndotjesh, veçanërisht me lëndë organike në dekompozim, të cilat çojnë në rritjen e
shkallës së saprobisë së ujërave dhe veçanërisht atyre të brigjeve
Ky studim paraqet të dhëna të detajuara të korrelacionit të ndotjes nga DDT-të dhe bakteret
koliforme në tetë zona përgjatë lumit Drin. Përqendrimi total i DDT dhe metabolitëve të tij
në lumin Drin varion nga72.42-401.95ng/l, ndërsa përqendrimi i koliformëve fekalë varion
nga 32-1400 CFU/100 ml. Nga rezultatet e marra vihet re se ndotja mikrobiologjike haset
më shumë pranë qendrave të banuara, ndërsa ajo nga NOQ akumulohet përgjatë rrjedhjës
së lumit.
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Figura 3.83 Krahasimi mes vlerave mesatare të pesticideve dhe ngarkesës mikrobike në
muajin Tetor
Vihet re se ndotja kimike nga ndotësit organikë të qendrueshëm është në nivele totale 72.42
ng/l deri në 401.95 ng/l.(Dano E). Ndotja mikrobike përfaqëson nivele mesatare 32-1400
CFU/100 ml. Ndotësit organikë të qendrueshëm (POPs), duke përfshirë pesticidet
kloroorganike (OCPs), janë një shqetësim global për shkak të toksicitetit të tyre, rezistentë
ndaj degradimit, potencialit për trasportin afatgjate dhe tendencën e tyre për tu grumbulluar
në indet yndyrore (lipofilike), kjo e fundit i bën ato të bioakumulohen gjatë zinxhirit
ushqimor. (JONES, 1999) Lënda organike e patrajtuar përmban fekale koliforme që janë
potencialisht të demshme për mjedisin. Dekompozimi aerobik i këtij materiali mund të
reduktojë oksigjenin e tretur nëse shkarkohet ne lumenj. (EPA) 2008. Ujërat e zeza janë një
burim i madh ndotjesh, veçanërisht me lëndë organike në dekompozim, të cilat çojnë në
rritjen e shkallës së saprobisë së ujërave dhe veçanërisht atyre të brigjeve.
Ky studim paraqet të dhëna të detajuara të korrelacionit të ndotjes nga DDT-të dhe bakteret
koliforme në tetë zona përgjatë lumit Drin. Përqendrimi total i DDT dhe metabolitëve të tij
në lumin Drin varion nga72.42-401.95ng/l, ndërsa përqendrimi i koliformëve fekalë varion
nga 32-1400 CFU/100 ml. Nga rezultatet e marra vihet re se ndotja mikrobiologjike haset
më shumë pranë qendrave të banuara, ndërsa ajo nga NOQ akumulohet përgjatë rrjedhjës
së lumit.
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PËRFUNDIME

Bazuar në vlerën mesatare të heterotrofëve rezulton se uji i lumit Buna ka numrin më të
madh të CFU, në krahasim me lumin Drin dhe lumin Mat. Numrin më të vogël të
heterotrofëve e takojmë në lumin Mat. Të tre lumenjtë vërehet se stacionet e kampionimit të
fundit të marra në këtë studim rezultojnë me numër më të madh CFU heterotrofe. Ky numër
rritje nga stacioni në stacion vjen si rezultat i aktivitetit antropogjen më të madh në këto
zona, kryesisht ndikimit të njeriut, ku vërehet shkarkime të mbeturina të ndryshme të ngurta
dhe të lëngëta.
Nga krahasimi i numrit të baktereve midis stinëve, rezulton se në lumin Drin numrin më të
madh të heterotrofëve e kemi vënë re në verë-pranverë. Në lumin Mat numrin më të madh
të baktereve e kemi vënë re në periudha me këtë renditje: verë-vjeshtë pranverë-dimër. Në
lumin Buna numri i kolonive maksimale është në verë-pranverë-dimër-vjeshtë.
Bazuar në numrin mesatar të koliformëve fekalë rezulton se lumi Buna ka më shumë
baktere, pastaj është lumi Drin dhe numrin më të vogël të baktereve koliforme fekale e
kemi vënë re në lumin Mat.
Bazuar në vlerën mesatare të koliformëve fekalë rezulton se uji i lumit Drin në stacionin 1,
2 dhe 3 kategorizohet si ujë i cilësisë shumë të mirë, bazuar në standardin ISO 7899-1,
respektivisht me 301 baktere/100 ml, baktere/100 ml dhe 355 baktere/100 ml. Uji i lumit
Mat kategorizohet si ujë i cilësisë shumë të mirë në të gjitha stacionet. Uji i lumit Drin për 9
stacionet e kampionimit rezulton ujë i cilësisë së mirë si në muajin Prill me 337 CFU/100
ml, dhe në muajin Tetor me 367 CFU/100 ml.
Në lumin Mat dhe Drin temperatura dhe pH janë të përafërta me të studiuesve të tjerë të
cilësisë së lumit Mat dhe Drin.
Ky studim paraqet të dhëna të korrelacionit të ndotjes nga DDT-të dhe bakteret koliforme
në tetë zona përgjatë lumit Drin. Përqendrimi total i DDT dhe metabolitëve të tij në lumin
Drin varion nga72.42-401.95ng/l, ndërsa përqendrimi i koliformëve fekalë varion nga 321400 CFU/100 ml. Nga rezultatet e marra vihet re se ndotja mikrobiologjike haset më
shumë pranë qendrave të banuara, ndërsa ajo nga NOQ akumulohet përgjatë rrjedhjës së
lumit.
Pasqyrimi i të dhënave të mësipërme tregon se këta lumenj janë nën efektin e faktorëve
antropogjenë, kryesisht shkarkimeve të lëngëta urbane dhe ujërat e zeza sidomos në afërsi
të qendrave të banuara.
Shkaqet e ndotjes janë: ndotja nga shkarkimet urbane: në këto zona nuk ka ndonjë impiant
përpunimi të shkarkimeve të lëngëta para se të derdhen në lumenj. Në këta lumenj derdhen
edhe mbeturina të ngurta dhe afër brigjeve të tyre.
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-Ndotja nga shkarkimet e ngurta dhe të lëngëta industriale: Kjo gjë vërehet në zona
sporadike ku janë të përqendruara këto industri të cilat i derdhin këto shkarkime direkt në
lumenj.
-Dëmtimi i mbulesë bimore dhe erozioni: është fenomen që haset dhe është kontribues në
këtë ndotje.

REKOMANDIME
Nga ky studim rekomandojmë:
Vazhdimin e monitorimeve si nga ana e organeve kompetente ashtu edhe nga studime apo
projekte që mund të realizohen nga kërkues individual apo grup kërkuesish.
Të informohet publiku për cilësinë e ujit, duke demostruar efektet që shkakton uji i ndotur
në shëndetin e popullatës, Në mënyrë të tillë që të mund të shmangen infeksionet e
mundshme që mund të merren nga indikatorët bacterial.
Të ndërgjegjësohen njerëzit për shkaktarët antropogjen, dhe të merren masa nga ana e
pushtetit vendor për një menaxhim sa më të mirë të shkarkimeve urbane dhe industriale.
Të mbillen pemë të ndryshme për të parandaluar erozionin e tokave përreth brigjeve të
lumenjëve.
Agjensitë Rajonale të Mjedisit të kenë një database për cilësinë e ujit të lumenjëve dhe të
parashikojnë impaktin e një ndotësi (aktiviteti të ri) që mund të ketë aktivitet në afërsi të
këtyre lumenjëve.
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