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HYRJE
Ekspozimi ndaj metaleve të rënda është një problem i rëndësishëm i toksikologjisë së
mjedisit. Ndotja e biosferës me metale të rënda është rritur ndjeshëm. Këto metale
edhe pse depozitohen vazhdimisht në norma të vogla, gjatë periudhave të gjata kohore
grumbullohen dhe ndoshta do të paraqesin një rritje të madhe në mjedis dhe rrezik për
shëndetin e njeriut në të ardhmen. Kështu, duket se ka shumë rëndësi zhvillimi dhe
përmirësimi i teknikës së biomonitorimit pasiv afatgjatë për të vlerësuar nivelin e
ndotjes nga metalet e rënda në çdo zonë të veçantë. Duke qënë se ka një mungesë të
teknikave me ndjeshmëri të kënaqëshme dhe me kosto të ulët që të lejojnë matjen e
njëkohshme të shumë ndotësve ne ajër, biomonitorimi duket se është zgjidhja e
vetme, veçanërisht në zonat e thella.
Myshqet janë përdorur si biomonitorues të metaleve të rënda në fund të 1960s
(Ruhling and Tyler, 1968). Përdorimi i myshqeve tokësore është tani një teknikë mjaft
e njohur në studimet e ndotjes atmosferike (Fernandez and Carballeira, 2001) dhe
është aplikuar si një mjet praktik për të treguar dhe karakterizuar burimet e
depozitimit.
Aftësia e myshqeve për t’u përdorur si bioindikatorë varet kryesisht nga prirja e tyre
për të absorbuar dhe akumuluar ndotjen nga metalet, si dhe nga varësia e ndërsjelltë
në lidhje me kontributin e mineralogjisë së zonës (Brown and Brumelis, 1996).
Vetitë më të rëndësishme të myshqeve që i bëjnë të përshtatshëm si biomonitorues për
ndotësit e ajrit (Onianwa, 2001; Zeichmeister et al, 2003a) lidhen me faktin që ato i
marrin lëndët ushqyese nga depozitimi i lagësht dhe i thatë; ato nuk kanë rrënjë të
vërteta, pra nuk mund t’i marrin lëndët e tyre ushqyese nga toka; kapja e lëndëve
ushqyese nga atmosfera ndihmohet nga kutikula e tyre e zhvilluar dobët. Gjithashtu
raporti i lartë i sipërfaqes për njësi të peshës favorizon adsorbimin; shkalla e ngadaltë
e rritjes u lejon atyre të akumulojnë ndotësit gjatë një periudhe kohore më të madhe;
sistemi i tyre vaskular i pa zhvilluar lejon një adsorbim më të mirë se bimët me sistem
vaskular; karakterizohen nga ndryshime morfologjike minimale gjatë jetës së tyre si
dhe kohëzgjatje e ciklit jetësor më shumë se dy vjet.
Një avantazh i rëndësishëm ne lidhje me përdorimin e myshqeve si biomonitor është
shpërndarja e gjërë e tyre në mjedis si dhe lehtësia e marrjes së mostrave.
Ndotësit e ajrit depozitohen në myshqe në tri forma: si tretësirë ujore, formë e gaztë
ose grimca të bashkangjitura. Akumulimi i ndotësve në myshqe ndodh përmes disa
mekanizmash të ndryshëm si: adsorbimi në sipërfaqen e qelizave; gjatë proceseve të
jono – këmbimit; nëpërmjet proceseve të metabolizmit në qelizë (Brown and Bates,
1990).
Lidhja e grimcave influencohet nga madhësia e grimcës dhe struktura e sipërfaqes së
myshqeve. Jono - këmbimi është një proces i shpejtë kimiko-fiziologjik që ndikohet
nga numri dhe tipi i kationeve të lira që ndryshojnë vendet, mosha e qelizave, reagimi
i tyre ndaj tharjes, kushtet e rritjes, temperatura, rreshjet, pH, përbërja e ndotësve dhe
ekstraktimi (Tyler, 1990). Në procesin e jono - këmbimit, kationet dhe anionet lidhen
nëpërmjet grupeve funksionale organike në murin qelizor kryesisht përmes kelatimit
(Rao, 1984). Përbërja kimike e depozitimeve ka një efekt të madh në akumulimin e
ndotësve, sepse aftësia e myshqeve për kapjen e elementëve të ndryshëm është e
ndryshme (Berg et al., 1995).
Teknika e biomonitorimit, edhe pse e përdorur gjerësisht, në zonën jugore të
Shqipërisë është aplikuar për herë të parë në këtë punim, ku është bërë një përpjekje
për kategorizimin e zonave të ndryshme në bazë të akumulimit të metaleve të rëndë në
myshqet autoktone si dhe për të treguar dhe karakterizuar burimet e ndotjes.
4
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Kapitulli I. PJESA TEORIKE
1 Biomonitorimi i ajrit
1.1 Ndotja e ajrit

Figura 1.1 Zhvillimi industrial si një nga faktorët kryesor të ndotjes së ajrit
Normalisht kur ne flasim për “ajër të ndotur” kemi parasysh troposferën, brënda së
cilës shumë ndotës kanë njëfarë jetëgjatësie para se të shpëlahen nga rreshjet,
largohen nëpërmjet reaksioneve, apo depozitohen në tokë.
Që të kuptojmë problemet mjedisore globale dhe lokale duhet të kemi të qartë
shpërndarjen e substancave ndotëse në atmosferë. Forcat kryesore lëvizëse për
qarkullimin e ajrit në atmosferë janë energjia e rrezatimit diellor dhe rrotullimi i tokës.
(Harrison, R.M., 1999).
Në shtresat e atmosferës në afërsi të sipërfaqes së tokës mbizotërojnë azoti me
78,08% (molare) dhe oksigjeni me 20,95% (molare). Në përmbajtje shumë më të ulëta
(minore) janë argoni Ar 0,934%, dyoksidi i karbonit CO2 0,035%, gazet inerte (Ne,
Kr, He, Xe) dhe gjurmët e shumë gazeve të tjera (CH4, CO, N2O, NOX, SO2, NH3,
etj). Ajri atmosferik përmban gjithashtu avuj uji në nivelet nga 0,1-5%, si dhe grimca
të ngurta dhe pikla të lëngëta. Ndonëse nivelet e përmbajtjes së oksigjenit dhe azotit
në atmosferë nuk kanë pësuar ndryshime, përqendrimet e gazeve gjurmë, të cilat janë
thelbësore për shumë procese që zhvillohen në të, kanë pësuar ndryshime të
5
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rëndësishme për shkak të veprimtarive njerëzore. Si pasojë, në atmosferë vërehen një
sërë dukurish kritike për ekosistemet dhe kushtet klimaterike në tokë si ngrohja
globale, dobësimi i shtresës së ozonit, shiu acid, smogu fotokimik, etj (Çullaj, 2010).

1.1.1 Probleme të ndotjes globale
Dyoksidi i karbnit dhe ngrohja globale
Gazet e atmosferës, të cilët absorbojnë pjesën më të madhe të rrezatimit që emitohet
nga toka janë: CO2 dhe H2O. Gjithashtu në atmosferë ndodhen edhe substanca të tjera
që absorbojnë rrezatimin IK, si p.sh. CH4, O3, N2O, CFC, etj. Substancat e mësipërme
quhen “gaze serrë” dhe bëjnë të mundur ruajtjen e një temperature të përshtatshme për
jetën në tokë. Ky është thelbi i efektit “serrë”. Por sot, me termin “efekti serrë”
zakonisht nënkuptohet ngrohja shtesë e sipërfaqes së tokës dhe e shtresës së poshtme
të atmosferës, për shkak të rritjes së përqendrimit të CO2, që shkaktohet nga burime
antropogjene dhe që sjell si pasojë rritjen e temperaturës mesatare globale të
sipërfaqes së tokës. Vlerësohet, se përdorimi i lëndëve djegëse fosile për prodhimin e
energjisë dhe për automjetet është burimi më i rëndësishëm i shkarkimeve të CO2 (në
masën rreth 80% të gjithë shkarkimeve antropogjene). Gjithashtu dukuria e tanishme
e kthimit të pyjeve tropikale në toka bujqësore jep kontributin e dytë më të
rëndësishëm në rritjen e përqendrimit të CO2 në atmosferë (Çullaj, 2010).
Gjithashtu ajo që ka rëndësi është jo vetëm shkalla e rritjes por dhe efektet që ka çdo
specie kimike në ngrohjen globale. Ndryshimet në përqendrimet e molekulave të CH4,
N2O dhe CFC-ve (kloroflorokarbureve) kanë më efekt se ndryshimet në përqendrimin
e dyoksidit të karbonit. Ato kanë absorbim më të fuqishëm të rrezatimit IK, por në
total pjesa që ato absorbojnë është shumë e vogël për shkak të përqendrimit të tyre.
(Harrison, 1999).
Për sa i përket avullit të ujit, është gazi serrë me kontributin më të madh në
absorbimin e rrezeve IK që dalin nga toka, por përqendrimi i tij në ajër nuk pëson
ndikime nga burime antropogjene. Sot pranohet gjerësisht se ndryshimet e klimës dhe
konkretisht dukuria e “ngrohjes globale” e kanë burimin në intensifikimin e efektit
serrë.
Një problem tjetër mjedisor rreth të cilit ka shumë diskutime është “dobësimi i
shtresës së ozonit”. Rreth 90% e sasisë së përgjithshme të ozonit të atmosferës
ndodhet në stratosferë në lartësinë nga 15 deri në 50 km, me përqendrim maksimal në
lartësinë 25-30 km. Është pikërisht kjo shtresë që shërben si “filtër” që absorbon
rrezatimet UV me gjatësi vale nën 300 nm, rrezatim i dëmshëm për gjallesat në tokë.
Në kushte natyrore normale, sasia e ozonit që prodhohet është e barabartë me sasinë e
ozonit që zbërthehet dhe si pasojë sistemi është në gjëndje stacionare. Përqendrimet e
ozonit të matura eksperimentalisht rezultojnë rreth 5 herë më të ulta se vlerat e
njehësuara nga të dhënat kinetike. Kjo për faktin se në atmosferë ka specie kimike që
janë të afta të zbërthejnë ozonin në rrugë katalitike sipas proceseve ciklike që mund të
paraqiten në formën e përgjithshme :
O3 + X → O2 + XO
XO + O → O2 + X
ku me X është shënuar një specie që shërben si katalizator.
6
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Speciet më të zakonshme që shkaktojnë reaksione katalitike të zbërthimit të ozonit
janë: atomet Cl, oksidi nitror NO, dhe radikali hidroksil HO. Vlerësohet se një atom
klor mund të zbërthej 100 000 molekula ozon përpara se cikli të ndërpritet; ndërkaq
NO dhe HO kanë veprim katalitik më të dobët (Çullaj, 2010).
Vëmendja vitet e fundit ka kaluar tek klorofluorokarburet (CFC), një grup
komponimesh sintetike që quhen ndryshe freone, të cilat konsiderohen si burimi
kryesor i klorit në stratosferë. Prodhimi i CFCl3 dhe CFCl2 është rritur me shpejtësi:
nga 50000 ton/vit në 1950 në 725000 ton/vit në 1976, me një ndryshim fare të vogël
650000 ton/vit në 1985. CFC janë rrezistente ndaj atakimit nga molekula, radikale apo
rrezatimi UV prezent në troposferë dhe nuk janë subjekt i depozitimit të thatë apo
rreshjeve. Duke kaluar në stratosferë nën veprimin e rrezatimeve të larta zbërthehen
duke formuar atome klori të cilat çojnë në shkatërimin e ozonit (Harrison, 1999).
Duke ditur se mbërritja në tokë e niveleve më të larta të rrezatimeve UV për shkak të
dëmtimit të shtresës së ozonit ka pasoja të dëmshme për shëndetin e njerëzve dhe për
ekosistemet, janë vendosur kërkesa të rrepta për minimizimin e specieve të klorit dhe
bromit me origjinë antropogjene.

1.1.2 Probleme të ndotjes lokale
Problemet e mësipërme janë probleme të ndotjes globale. Për sa i përket problemeve
të ndotjeve lokale, janë pikërisht ato që lidhen me cilësinë e ajrit përreth nesh. Ndotja
lokale është e lidhur me shpejtësinë e përzierjes së ndotësve të emituar në atmosferë
dhe për këtë duhen kuptuar dy çështje: shpejtësia e erës dhe stabiliteti atmosferik.
Në përgjithësi, shpejtësi të ulta të erës rezultojnë me përqendrime të larta të ndotjes
përreth nesh. Shpejtësia e erës në shtresat e ulta të atmosferës tenton të bjerë gjatë
natës dhe të rritet përsëri gjatë mëngjezit, veçanërisht në kushtet e mungesës së reve.
Natyrisht, shkarkimet gjithashtu tentojnë të ulen gjatë natës - më pak zjarre, kaldaja
dhe furra të ndezura, më pak makina në rrugë. Kështu që nivelet më të larta të ndotjes
takohen në mëngjes, kur shkarkimet rriten me shpejtësi para se era të arrijë
maksimumin e shpejtësisë së vet dhe të jetë përmirësuar shpërndarja e tyre (Harrison,
1999).
Popullsia që vuan më tepër pasojat e ajrit të ndotur është ajo, e cila është vendosur në
drejtim të erës. Pra një njohje e drejtimit egzistues të erës është e rëndësishme në
parashikimin e burimeve të mundshme të ndotjes. Por kjo nuk mjafton kur bëhet fjalë
për ndotje të shkaktuara nga burime në distanca të largëta, sepse substancat ndotëse në
atmosferë mund të transportohen nga disa qindra deri mijëra kilometra. Nëpërmjet
atmosferës ndodh jo vetëm shpërndarja e lëndëve ndotëse flurore, por edhe e lëndëve
të ngurta në formë pluhuri, p.sh. metaleve të rënda.
Përveç drejtimit të erës, përzierja vertikale në atmosferë ndikon në përqendrimin e
ndotësve. Kjo lidhet me stabilitetin e atmosferës dhe varet nga shumë faktorë si: në
ç’orë të ditës ndodhemi, kushtet meteorologjike, natyra e sipërfaqes së tokës etj.
Në kushte normale, ajri i ngrohtë ka tendencë që të ngrihet sipër deri në lartësinë ku
temperatura dhe dendësia e tij bëhen të barabarta me atë të ajrit përreth. Por ka raste
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kur shkarkimet e substancave ndotëse qëndrojnë afër sipërfaqes së Tokës, në të
ashtëquajturën “shtresë e përzierjes”. Trashësia e kësaj shtrese varion nga disa qindra
metra deri në rreth 2 km, në varësi të kushteve meteorologjike. Sidomos kur
temperatura e sipërfaqes së tokës është më e ulët sesa ajo e ajrit (dukuri që quhet
“inversioni i temperaturës”) dhe në mungesë të erës, substancat ndotëse që
shkarkohen në ajër mund të akumulohen në zona të kufizuara duke shkaktuar gjëndje
“smogu”. Inversioni ndodh zakonisht gjatë natës dhe sidomos kur qielli është i
kthjellët, sepse në këtë rast rrezatimet IK që dalin nga sipërfaqja e tokës reflektohen
shumë pak (dhe kështu ato largohen në hapësirë). Si pasojë, ajri në kontakt me
sipërfaqen e tokës është më i ftohtë dhe ka densitet më të madh sesa ajri në lartësi.
Kjo bën që shkarkimet nga sipërfaqja e tokës të mbeten në një shtresë ajri në lartësinë
jo më shumë se 100-200 metra (Çullaj, 2010). Veçanërisht të rrezikuara nga ndotjet
atmosferike janë qytetet që ndodhen në luginat. Ajri i ftohtë kalon nga faqet e maleve
drejt luginave, përzierja vertikale e shtresave të ajrit ndodh më me vështirësi dhe ka
më shumë mundësi për gjëndje mjegulle.
Burime kryesore të ndojes së atmosferës: djegia e lëndëve djegëse fosile, qymyrit,
gazit natyror, naftës, benzinës; që përfshin termocentrale, kaldaja industriale,
ngrohjen shtëpiake dhe automjetet.
Në zonat urbane automjetet përbëjnë një burrim të rëndësishëm të një numri të
ndotësve të ajrit, kryesisht të PM-ve, NOX, hidrokarbure, CO dhe Pb (përdorimi i
(C2H5)4Pb si aditiv në benzinë). Pb i shkarkuar nga automjetet ndikon në mënyrë të
drejtpërdrejtë (nëpërmjet frymëmarjes) në popullatën pranë autostradave. Problemi
sot qëndron në rritjen e volumit të trafikut, prandaj i takon çdo autoriteti lokal të
marrë masat e nevojshme (si përmirësimi i transportit publik, kontrolli i gjëndjes së
automjeteve etj).
Industria dhe shumë bisnese, të vogla apo të mëdha, mund të jenë burime të
konsiderushme lokale të një sërë ndotësve të ajrit. Djegia e mbeturinave është një nga
mënyrat e trajtimit të mbeturinave, prandaj djegia e pakontrolluar apo menaxhimi i
keq mund të rezultojnë në prodhimin e substancave helmuese si dioksina dhe metale
të rënda. Tymi i duhanit konsiderohet si një ndotës i ajrit veçanërisht në ambjentet e
mbyllura. Përdorimi i linjitit për ngrohje (i varfër në aspektin e vlerave kalorifike) në
shumë vende të Europës lindore çon në më shumë tym të zi në atmosferë. Po kështu,
praktikat bujqësore: spërkatjet dhe djegia e mbeturinave bujqësore kontribuojnë në
ndotjen e atmosferës.
Për sa i përket shpërhapjes së substancave ndotëse në atmosferë, shkalla e shpërhapjes
do të varet edhe nga koha e jetës së tyre në atmosferë, e cila përcaktohet nga proceset
e depozitimit dhe të reaksioneve kimike. Formimi i reve dhe rënia e rreshjeve është
një rrugë e rëndësishme e largimit të substancave ndotëse nga atmosfera.
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1.2 Substancat ndotëse në ajër dhe dëmet e tyre
Troposfera është shumë e ndjeshme ndaj ndotjeve. Shtimi edhe në sasi të vogla i një
substance ndotëse mund të shkaktojë ndryshime të rëndësishme në të, për shkak të
proceseve të shpejta të përzierjes.
Në ajrin e troposferës përmbahen shumë substanca ndotëse me prejardhje natyrore
dhe antropogjene. Ato mund të jenë në gjëndje të gaztë dhe si aerosole në fazë
disperse të ngurtë ose të lëngët. Në varësi të burimit të tyre dallohen substancat
ndotëse parësore, të cilat shkarkohen drejtpërdrejt në ajër dhe substancat ndotëse
dytësore, që formohen në ajër si rezultat i reaksioneve kimike në atmosferë. Ndër
substancat ndotëse parësore më të zakonshme përmendim: SO2, CO, NOX, bloza,
VOC, PAH, etj, ndërsa ndër substancat ndotëse dytësore përmendim O3, NH4Cl,
sulfatet etj.

1.2.1 Monoksidi i karbonit dhe hidrokarburet
CO është një gaz pa erë dhe pa ngjyrë i emituar nga djegia jo e plotë e lëndëve
djegëse në automjete, furra, kaldaja etj. Shumë i lartë është përqendrimi i CO në gazet
e diegies kur sasia e oksigjenit për diegie është e pamjaftushme ose kur koha e diegies
është shumë e shkurtër. Shkarkimet e CO nga motorët me diegie të brendshme
përbëjnë problem për mjedisin, kemi përqendrime të larta në zonat urbane. Motorët që
punojnë me naftë shkarkojnë shumë më pak se motorët me benzinë. (Harrison, 1999).
Rrezikshmëria e CO është shumë e lartë për shkak të aftësive specifike të këtij gazi
për t’u lidhur me hemoglobinën e gjakut duke formuar karboksihemoglobinën COHb,
një kompleks që pengon transportin e oksigjenit në organizëm (aftësia e
hemoglobinës për t’u lidhur me CO është mbi 200 herë më e lartë sesa aftësia për t’u
lidhur me oksigjenin). Në përqendrime të larta mund të shkaktoj dhe vdekjen.
Rrezikshmëria e CO është e lartë edhe sepse ai është mjaft i qëndrueshëm në ajër
duke pësuar oksidim shumë të ngadaltë në të (kryesisht, sipas reaksionit CO + HO →
CO2 + H). Koha e jetës së CO në atmosferë vlerësohet nga 4 muaj deri disa vite.
(Çullaj, 2010).
Termi komponime organike flurore (VOC) është përdorur të përshkruaj materialin
organik në fazën e gaztë me përjashtim të metanit CH4. Ka shumë burime të
shkarkimeve të VOC, më i rëndësishmi është përdorimi i tretsave, duke përfshirë ato
që lirohen nga bojrat. Humbjet nga avullimi i benzinës gjatë depozitimit dhe
shpërndarjes janë gjithashtu të konsiderushme. Këto komponime bashkë me oksidet e
azotit (e kanë burimin kryesisht nga shkarkimet e gazeve prej automjeteve) janë
përgjegjëse për formimin e smogut fotokimik. Si tregues karakteristik i gjëndjes së
smogut fotokimik është rritja e përqendrimit të ozonit i cili shkakton vështirësi në
sistemin e frymëmarjes.
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1.2.2 Oksidet e azotit
Emitimet kryesore të NOX vijnë nga proceset e diegies, dhe vetëm pak emitime vijnë
nga procese industriale si p.sh. ai i prodhimit të acidit nitrik. Në impiantet e diegies,
faktorë si: lloji i lëndës djegëse, përmbajtja e azotit në të, konstruksioni i pajisjes për
diegie, intensiteti i diegies, forma e përgjithshme dhe përmasa e furrës, sasia e ajrit të
shtuar, të gjitha këto influencojnë në formimin e NO dhe mund të modifikohen që të
arrihet deri në një farë mase kontrolli i sasisë së emituar. Përqendrimet tipike të gazit
në tubat e shkarkimit për proceset industriale që punojnë me diegie të qymyrit janë
rreth 550 ppm por me konstruksionet e reja të pajisjeve për diegie kjo sasi reduktohet
me 50%. Kur flasim për ‘emitime NOX’ i referohemi kryesisht emitimeve të NO,
sepse NO2 përbën vetëm një fraksion të vogël të gazeve të diegies (zakonisht më pak
se 10%).
Ka një sasi te papërfillshme N2 në benzinë apo naftë kështu që NOX lindin nga N2 dhe
O2 i ajrit. Emitimet e oksideve të azotit janë të larta për shkak të temperaturave dhe
presioneve të larta dhe janë në vlerat maksimale gjatë lëvizjes së automjeteve dhe
minimale gjatë qëndrimit (ndezur). Motorët me naftë dhe ato me benzinë kanë vlera të
krahasushme të emitimeve të NOX (Harrison, 1999). Meqë në atmosferë ndodh
oksidimi i NO në NO2, sasitë relative të të dy oksideve mund të jenë të krahasushme.
NO2, që konsiderohet një ndotës sekondar, përbën një rrezik kryesor për shëndetin e
njeriut (efekte në sistemin e frymëmarjes), prandaj një vëmendje i është kushtuar
monitorimit të nivelit të NO2 në zonat urbane.

1.2.3 Dyoksidi i squfurit
Burimet e komponimeve të squfurit në atmosferë mund të jenë me origjinë natyrore
dhe antropogjene. Ndër burimet natyrore janë: shpërthimet vullkanore, çlirimi i H2S
gjatë dekompozimit mikrobial të lëndëve organike, çlirimi i (CH3)2S nga disa procese
biologjike në shtresën sipërfaqësore të oqeaneve. Gazi sulfhidrik dhe sulfuri i dimetilit
oksidohen shumë shpejt në ajër duke dhënë SO2.
Burimet antropogjene janë të shumta, kryesisht djegia e lëndëve djegëse fosile në
termocentrale (73%) dhe industritë (20%). Burime më të vogla të SO2 përfshijnë
procese industriale të tilla si nxjerja e metaleve nga xeherorët, djegia e lëndëve
djegëse me përmbajtje të lartë squfuri nga lokomotivat, anijet e mëdha, etj. Përmbajtja
e squfurit në naftë ka ardhur duke u ulur vazhdimisht dhe sot qëndron në nivelet
0.05% në SHBA dhe shumicën e vendeve të Europës. Në benzinë përmbajtja e
squfurit është afërsisht sa gjysma e asaj në naftë. Gjatë diegies shndërimi i S në SO2
është pothuajse i plotë (Harrison, 1999).
Duhet theksuar se kontributi i burimeve antropogjene është shume më i madh sesa ai i
burimeve natyrore: kështu p.sh. vlerësohet se 75% e shkarkimeve të SO2 janë nga
aktivitetet antropogjene (rreth 130 milionë tonë SO2 në vit) dhe rreth 90% e tyre e
kanë burimin në Hemisferën Veriore. Ky ndryshim shpjegohet me përqindjen më të
madhe të masës tokësore dhe sidomos me praninë e vëndeve më të zhvilluara në Veri,
të cilat kanë një konsum shumë më të madh të lëndëve djegëse fosile (Çullaj, 2010).
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SO2 shkakton një sërë efektesh anësore në sistemin e frymëmarjes.
SO2 dhe oksidet e azotit (NOX) në atmosferë janë përgjegjëse për shiun acid duke
qënë se formojnë komponime me natyrë acide që bien në sipërfaqen e tokës.

1.2.4 Grimcat e ngurta (PM)
Ato mund të jenë me origjinë natyrore, nga pluhurat dhe tymrat, nga rëra dhe piklat e
ujërave detare, nga avullimi i lëndëve organike prej bimëve, nga bakteret e ndryshme,
nga hiri i vullkaneve si dhe me origjinë antropogjene, kryesisht si produkte të diegies.
Gjatë diegies formimi i blozës (karbonit) që shoqëron zakonisht formimin e
monoksidit të karbonit ndodh në përgjithësi për shkak të pamjaftueshmërisë së ajrit.
Grimcat e kondensuara përbëjnë formën më të dukshme të ndotjes së ajrit. Emitimet e
tymit të zi si fillim dominoheshin nga tymi i qymyrit, prandaj dhe përpjekjet e para u
bënë në këtë drejtim. Por ndërkaq përmirësimi qe pak i dukshëm për shkak të tymit të
automjeteve, numri i të cilëve rritej vazhdimisht. Bloza e makinave me naftë është tre
herë më e zezë nga ajo që del nga diegia e qymyrit dhe kjo përfshihet në vlerësimin e
emitimeve “black smoke”. Në të kundërt sasia e vogël e tymit e emituar nga motorët
me benzinë është shumë më e lehtë se tymi i qymyrit, për shkak se ai përbëhet
kryesisht nga hidrokarbure të pa djegura sesa karbon elementar (Harrison, 1999). Pra
emitimet e blozës dikur të dominuara nga diegia e qymyrit, sot dominohen nga
emitimet e automjeteve. Në shkallë globale, grimcat e ngurta paraqesin problemin më
të madh në zonat urbane, duke qënë se vlerat e tyre kalojnë vlerat e lejuara.
Grimcat e ngurta kanë ndikime të dëmshme në shëndetin e njeriut. Grimcat e mëdha
mbeten në rrugët e frymëmarjes, ndërsa grimcat shumë të imëta arrijnë deri në
mushkëri. Aerosolet me përmasa nën 10 µm (që shënohen PM10) konsiderohen si
shkaktarët kryesorë të pasojave në shëndet. Efekti i dëmshëm i tyre përforcohet edhe
sepse përmbajtja e lartë e grimcave në ajër shoqërohet me përqendrime të larta të
mjaft lëndëve toksike të gazta. Transporti i grimcave të kondensuara përbën një nga
rrugët kryesore të shpërndarjes së substancave ndotëse në mjedis. Ndër substancat
ndotëse që merren nëpërmjet grimcave të ngurta dhe që kanë efekte të dëmshme
mund të përmendim metalet e rënda, ndotësit organikë të qëndrushëm (p.sh. PAH-të
dhe dioksinat) dhe bloza (Çullaj, 2010).
Në shumë vende janë vendosur standarte të cilësisë së ajrit dhe kufizime rigoroze të
shkarkimeve të substancave ndotëse nga objektet industriale dhe automjetet.
Megjithatë, pasojat në shëndetin e njerëzve dhe në mjedis janë një shqetësim në rritje.
Është thelbësore të theksohet se shkenca dhe teknologjia mund të lozin një rol kyç në
zgjidhjen e problemeve të mjedisit. Rëndësi parësore ka monitorimi i cilësisë së
mjedisit dhe i niveleve të ndotësve në sistemet e ndryshme mjedisore.
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1.3 Metalet e rënda si substanca ndotëse shumë të rrezikshme
Termi metal i rëndë i referohet metaleve me dëndësi më të madhe se 5 g/cm³ dhe
njëkohësisht toksicitetit të tyre në përqendrime të ulta. Për sa i përket kësaj të fundit
metalet më tipike janë mërkuri (Hg), kadmiumi (Cd), arseniku (As), kromi (Cr),
taliumi (Tl) dhe plumbi (Pb). Metalet e rënda janë përbërës natyrorë të kores së tokës.
Si elemente gjurmë, disa metale të rënda janë të domozdoshëm për procese
enzimatike jetësore. Të tillë janë B, Cu, Fe, Mn, Mo, V, Zn. Disa prej tyre si p.sh. Mn,
Fe, Zn dhe V marrin pjesë në proceset e fotosintezës. Megjithatë, në përqendrime të
larta mund të çojnë në helmim. Helmimi mund të shkaktohet nga uji i ndotur
(tubacionet, Pb), nga ajri (kur ndodhemi pranë burimeve të emitimit), apo nëpërmjet
zinxhirit ushqimor. Metalet e rënda janë të rrezikshme, sepse ato kanë tendencë të
bioakumulohen (rritet përqendrimi i elementit në organizmin biologjik me kalimin e
kohës, në krahasim me përqendrimin e elementit në mjedis).
Depozitimi atmosferik (i thatë ose rreshjet) i metaleve ka një efekt të drejtpërdrejtë në
ndotjen e kulturave bujqësore të përdorura si ushqim për kafshë dhe konsum njerëzor.
Në veçanti, perimet me gjethe dhe bimët foragjere mund të akumulojnë metalet e
rëndë në formën e grimcave. Larja e perimeve me gjethe para konsumit zvogëlon në
mënyrë të konsiderueshme rrezikun (Harmens et al., 2005).
Disa metale të rënda të emituara nga burime të tilla si industritë apo centralet janë
kryesisht të lokalizuara përreth burimit. Zona e ndotur mund të ketë një diametër
10-50 km në varësi të erës dhe lartësisë së oxhaqeve. Shembuj të kësaj lloj
shpërndarjeje jane kromi dhe nikeli. Metale të tjera transportohen në distanca më të
mëdha për shkak të formimit të fazës së gaztë gjatë diegies, duke çuar në formimin e
pjesëzave të vogla lehtësisht të transmetushme. I tillë është rasti i arsenikut,
kadmiumit, plumbit, mërkurit dhe zinkut.

1.3.1 Burimet e metaleve të rënda
Kontributi i burimeve të ndryshme të emitimeve të metaleve të rënda në të gjithë
Europën ka ndryshuar në dekadat e fundit (Task Force on Heavy Metals, 2006a; Ilyin
et al., 2007).
Sektorët më të rëndësishëm të emisioneve përfshijnë:
• Industrinë e metaleve (Al, As, Cr, Cu, Fe, Zn);
• Të tjera industri të prodhimit dhe ndërtimit (As, Cd, Cr, Hg, Pb, Ni);
• Prodhimin e energjisë elektrike dhe ngrohjes (Cd, Hg, Ni);
• Transporti rrugor (Cu dhe Sb nga veshjet e frenave, Pb, V, Zn nga gomat);
• Rafineritë e naftës (Ni, V);
• Përdorimi i plehrave fosfate në zonat bujqësore (Cd).
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1.3.2 Efektet e metaleve të rënda tek bimët dhe organizmat e gjallë
Efektet e kadmiumit, plumbit dhe mërkurit
Meqë kadmiumi është kimikisht i ngjajshëm me zinkun (që është një element esencial
për bimët) ai mund të zëvendësojë zinkun në shumë sisteme biologjike, ku ai mund të
lidhet deri në dhjetë herë më fort se zinku. Kadmiumi i akumuluar në kulturat
bujqësore kryesisht vjen nga toka (Harmens et al., 2005). Kjo veti e kadmiumit përbën
një dallim të rëndësishëm nga plumbi, i cili ndonëse në përqendrime më të larta nuk
akumulohet lehtë nga bimët, prandaj përmbajtja e plumbit tek bimët është shumë më e
ulët sesa në tokë. Kadmiumi është një substancë helmuse me veti kumulative. Tek
gjitarët kadmiumi grumbullohet në veshka dhe mëlçi dhe ekspozimi në nivele të ulta
është shoqëruar me një rritje të rrezikut të osteoporozës tek njerëzit. Meqë doza
ditore e lejushme për njerëzit është shumë e vogël, kufiri i sigurisë midis sasisë së
marrë nga dieta ushqimore dhe asaj që mund të rezultojë në efekte negative është
shumë i ngushtë (Task Force on Health, 2007).
Efektet e plumbit rrjedhin nga aftësia e tij për të zëvendësuar metale të tjera
biologjikisht të rëndësishme të tilla si kalcium, hekur dhe zink në shumë reaksione
enzimatike, duke dëmtuar shumë cikle biokimike të metabolizmit. Plumbi në formë të
tretshme jonike është toksik për shumicën e organizmave por ai në mjedisin natyror
është zakonisht i lidhur fort në shtresën organike sipërfaqësore të tokës (humus). Për
këtë arsye kapja e tij nëpërmjet rrënjëve të bimës është relativisht e vogël, por
depozitimi atmosferik mund të kontribojë ndjeshëm në përqendrimin e plumbit në
bimë, duke përfshirë kulturat bujqësore (Harmens et al., 2005). Plumbi është një
element toksik me veprim kumulativ. Rreth 90% e plumbit që hyn në organizëm
fiksohet në kockat. Plumbi është i njohur si neurotoxin dhe dëmi në sistemin nervor,
sidomos te fëmijët është i madh (Task Force on Health, 2007).
Mërkuri (avujt e tij) dhe shumë prej komponimeve të saj (metilmërkuri) janë shumë
toksik për shumicën e llojeve të ndryshme të organizmave. Mërkuri vepron si një
frenues i shumë proceseve enzimatike. Emitimet e mërkurit në ajër janë në forma
inorganike që mund të konvertohen biologjikisht në metilmërkur në tokë dhe ujë ( nga
veprimi i organizmave anaerobe). Përqendrimet e mërkurit në ajër, përqendrimet e
formave inorganike të mërkurit në ujrat sipërfaqësore dhe nëntokësore si dhe në
kulturat bujqësore janë shumë më poshtë se nivelet që shkaktojnë dëme në shëndet
(për shkak të tretshmërisë së ulët). Pra, në sasinë e marrë nëpërmjet ajrit që thithim,
ujit të pishëm apo produkteve bujqësore që konsumojmë kompnimet e mësimërme
nuk paraqesin rrezikshmëri (Task Force on Health, 2007). Ai që paraqet rrezikshmëri
është metilmërkuri i cili bioakumulohet në zinxhirin ushqimor dhe njerëzit janë
kryesisht të ekspozuar ndaj tij nëpërmjet konsumimit të peshkut; organet që preken
më tepër janë veshkat dhe sistemi nervor qëndror.

Efektet e metaleve të tjera
Arseniku është mesatarisht toksik për bimët, por shumë toksik dhe kancerogjen për
gjitarët. Vetë arseniku i pastër nuk është helmues, por ai është vdekjeprurës meqënëse
përmban gjurmë oksidesh; shumë helmuse janë edhe komponimet e tij. Komponimet
inorganike të arsenikut konsiderohen më toksike se komponimet organike të tij, ku si
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forma më toksike konsierohet ajo e arsenikut (III). Ashtu si plumbi njihet si
neurotoksin.
Kromi dhe komponimet e kromit (III) nuk janë konsideruar të dëmshme për
shëndetin, ndërsa komponimet e kromit (VI) janë pak a shumë helmuse, në varësi të
tretshmërisë dhe të kationit që përmbajnë. Megjithatë disa herë komponimet e
tretshme të kromit (VI) mund të reduktohen në komponime të patretshme të Cr (III),
së paku në tokë në kushte natyrore. Komponimet e kromit (VI) konsiderohen
kancerogjene dhe shkaktojnë alergji të sistemit të frymëmarjes dhe të lëkurës.
Bakri është një element esencial për të gjithë organizmat si një përbërës i shumë
metaloloenzimave dhe ka një rol në transferimin biologjik të elektroneve. Në
përqendrime të larta është toksik për bimët me sistem vaskular, shumë toksik për algat
dhe kërpudhat (megjithëse njihen bimë si “lulja e bakrit” e cila akumulon deri 1,5%
bakër). Është gjithashtu shumë toksik për invertebrorët dhe mesatarisht toksik për
shumicën e gjitarëve. Një akumulim i bakrit në indet e trupit të njeriut shkakton
sëmundjen Wilson. Nga ana tjetër pamjaftushmëria e bakrit në organizëm mund të
shkaktoj anemi duke qënë se luan rol në lehtësimin e marrjes së hekurit.
Hekuri është elementi kryesor përbërës në shkëmb dhe tokë. Në ngjajshmëri me
bakrin, hekuri është një element esencial për të gjithë organizmat si një përbërës i
shumë proteinave dhe luan një rol të rëndësishëm në sistemet biologjike redoks. Tek
bimët hekuri është i nevojshëm për biosintezën e klorofilit dhe tek vertebrorët
nevojitet për formimin e hemoglobinës, proteinës që i jep ngjyrën e kuqe gjakut dhe
kryen transportin e oksigjenit në trup.
Nikeli është një element esencial për shumë organizma (mikroorganizma dhe bimë)
dhe një metal aktiv në përbërje të shumë enzimave. Në përqendrime të larta nikeli
është toksik për shumicën e bimëve dhe kërpudhave. Është mesatarisht toksik për
gjitarët, por mund të shkaktoj reaksione alergjike tek njerëzit. Besohet se komponimet
e nikelit dhe ndoshta edhe nikeli metalik janë kancerogjenë.
Vanadi është një komponent i disa enzimave veçanërisht, enzimës së përdorur nga
klasa e azotobakterieve. Kërkesa për vanadium nga disa lloje të ulta bimësh (p.sh
kërpudha dhe alga detare) është e provuar, por raportimet mbi rolin e tij në rritjen e
bimëve të larta janë të rralla. Është i lidhur fort me grimcat e dheut dhe prandaj nuk
kapet lehtësisht nga bimët. Pak njihet rreth efekteve të vanadit, por të gjitha
komponimet e tij mbi një përqendrim të caktuar duhen konsideruar toksikë sepse
shkaktojnë probleme të pakthyshme në shëndet.
Zinku është një element esencial për të gjithë organizmat si një përbërës i proteinave
dhe metaloenzimave. Mangësitë në zink janë të lidhura me shumë sëmundje dhe
vihen re më tepër në vendet në zhvillim, si p.sh vonesë në rritje tek fëmijët Në
përqendrime të larta është mesatarisht toksik për bimët dhe fare pak toksik për
gjitarët. Marrja me tepri e zinkut mund të shkaktoj mangësi të elementëve të tjera si te
bakrit dhe hekurit. Zinku elementar nuk është helmues, por avujt e tij që formojnë
oksid të imët mund te shkaktojnë një sëmundje të mushkërive.
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Shkarkimet në mjedis të disa metaleve toksikë nga burimet antropogjene janë disa
herë më të larta sesa ato me origjinë natyrore, përkatësisht për As, Hg, Ni, V- 2 herë,
për Zn-3 herë, për Cd-5 herë, dhe për Pb-8 herë (Çullaj, 2010).
Metalet e rënda nuk shkatërrohen, kjo e vështirëson trajtimin e këtyre mbeturinave të
rrezikshme. Bimët që shfaqin aftësi hiperakumuluese mund të përdoren për të
zhvendosur disa metale të rëndë nga toka, por nuk është kjo zgjidhja. Pakësimi i
ndotjeve nga metalet e rënda arrihet nëpërmjet zvogëlimit të shkarkimeve të tyre në
atmosferë, në veçanti nga impiantet industriale dhe automjetet. Masa të tjera janë
mënjanimi i përdorimit të llumrave të ujërave të zeza si pleh, zëvendësimi i
pesticideve inorganike (p.sh. CuSO4, arsenat Pb) me produkte organike, prodhimi i
plehrave kimike nga lëndë të para që kanë përmbajtje të ulta të metaleve të rënda,
rritja e pH-it nëpërmjet gëlqerizimit, etj. Në përgjithësi, metalet paraqesin lëvizshmëri
më të lartë dhe janë më të asimilueshëm nga bimët në mjedise acide dhe kur
përmbajtja e lëndëve organike në tokë është e ulët (Çullaj, 2010).
Në shekullin e fundit, metalet e rënda janë bërë një nga rreziqet kryesore për mjedisin
dhe njerëzit në mbarë botën. Burimet e metaleve të rënda janë të shpërndara gjerësisht
në zonat industriale urbane, ku rrjedhjet jo të lejuara shpesh çojnë në ndotjen e ajrit,
helmimin kronik të ujërave të ëmbla, sedimenteve, tokës, dhe të ujërave nëntokësore.
Vlerësimi dhe karakterizimi i ngjarjeve të tilla bëhet i vështirë kur sondazhet bazohen
në një mostër të vetme, për shkak se ndotja mund të ndryshojë në mënyrë të
konsiderueshme në hapësirë dhe kohë. Prandaj, merr rëndësi zhvillimi i metodave
alternative, si teknika e biomonitorimit, një metodë e thjeshtë dhe me kosto të ulët që
përdoret për vlerësimin e cilësisë së ajrit, zakonisht në lidhje me ndotjet nga metalet e
rënda.

1.4 Biomonitorimi i ajrit
Monitorimi nënkupton matje të përsëritura që kryen në kohë dhe në zona të caktuara,
duke zgjedhur në mënyrë të përshtatshme stacionet, kohëzgjatjen dhe shpeshtësinë
(frekuencën) e matjeve.
Monitorimi i cilësisë së ajrit bëhet për të vlerësuar gjëndjen cilësore të ajrit në një
zonë, qytet apo rajon, në lidhje me nivelin e substancave ndotëse. Në çdo rast, duhet
pasur parasysh se mostrat e marra përfaqësojnë kushtet të cilat mbizotërojnë në mjedis
në kohën dhe vendin e marrjes së mostrave. Ajri mund të konsiderohet një objekt i
veshtirë për tu analizuar: shumica e substancave ndotëse në ajër janë në nivele të ulta
dhe shumë të ulta; ka ndryshime të mëdha të substancave ndotëse në lidhje me kohën;
substanca që do analizohet mund të jetë në fazë të gaztë, të lëngët (në rreshje dhe
aerosole), ose të ngurtë (si pluhura ose kripra); në nivelin e përqendrimit të
substancave ndotëse në ajër kanë ndikim të konsiderushëm kushtet meteorologjike, si
p.sh drejtimi i erës, temperatura, lagështia dhe trysnia atmosferike (Çullaj, 2010).
Në studimin e ndotjes së ajrit përdoren metodat direkte të analizës së grimcave
(PM–ve në filtra), rreshjeve dhe depozitimeve totale. Këto metoda japin një ide të
ndotjes vetëm gjatë kohës së mostrimit, kërkojnë mostrime afatgjata (të vazhdushme)
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dhe kryen në një numër të madh vendesh (zona mostrimi) për të siguruar një shtrirje
të matjeve në kohë dhe në hapësirë. Matjet kërkojnë pajisje të sofistikuara teknike të
cilat kushtojnë shtrenjtë. Kështu që aplikimi i këtyre metodave në shkallë të gjerë
është tejet i shtrenjtë, për të mos thënë që është e pamundur të instalohen këto pajisje
në të gjitha zonat e nevojshme. Gjithashtu në zonat e largëta nuk mund të përdoren
metodat direkte për shkak të mungesës së elektricitetit (Wrinkel et al., 1991).
Biomonitorimi duket të jetë e vetmja zgjidhje. Prandaj, vihet re një interes në rritje në
përdorimin e metodave indirekte, siç është analiza e organizmave që sillen si
bioakumulator (Fernandez and Caraballeira, 2000). Bioakumulatorët japin të dhëna
mbi ekspozimin e integruar në kohë të ndotësit, rritet kështu përqendrimi i substancës
që do të përcaktohet duke rritur kështu saktësinë në matje. Të dhënat nga
biomonitorimi, së bashku me metodat direkte dhe gjithashtu me statistikat mjekësore,
janë përdorur për të vlerësuar lidhjen midis sasisë së ndotësve në atmosferë dhe
ndikimit të tyre mbi shëndetin e njeriut.
Biomontorimi, në një kuptim të gjerë, mund të përkufizohet si përdorimi i bioorganizmave për të përftuar informacion mbi disa karakteristika të biosferës.
Organizmi i përdorur quhet bioindikator ose biomonitor (Markert et al., 1997). Ka
një ndryshim të madh midis termit bioindikator dhe biomonitor. Termi bioindikator i
referohet gjithë organizmave që na sigurojnë informacion mbi mjedisin, mbi
ndryshimet cilesore të tij; informacion që nxirret nga ndryshimet në sjelljen e
organizmit monitorues (ndryshime në përbërjen apo bollëkun e species, ndryshime
fiziologjike, morfologjike etj). Biomonitorët na sigurojnë informacion sasior mbi
gjëndjen e mjedisit nëpërmjet përqëndrimit të substancave specifike në indet e
organizmit monitorues. Me zgjedhjen e duhur të organizmave, avantazhi i
biomonitorimit si metodë lidhet kryesisht me faktin që organizmi është i zakonshëm
në zonën që studjohet dhe i disponushëm gjatë gjithë stinëve, me lehtësinë e mostrimit
dhe me faktin që nuk kërkon përdorimin e pajisjeve teknike të shtrenjta (Wolterbeek,
2002).
Biomonitorimi konsiderohet si një mjet për të vlerësuar përqendrimet e elementëve
gjurmë në aerosole dhe depozitime. Kjo nënkupton që organizmi monitorues duhet të
koncentroj elementin që na intereson dhe në mënyrë sasiore të pasqyroj gjëndjen e tij
në ambjent (Wolterbeek, 2002). Përpjekjet konsistojnë në përcaktimin e mardhënies
dozë-përgjigje. Në qoftë se i konsiderojmë përqendrimet e elementëve në biomonitor
si një përgjigje ndaj niveleve të ambjentit (depozitimet atmosferike = doza), atëhere
duhet të merret në konsideratë efekti i tyre në funksionin fiziologjik të biomonitorëve
sepse mund të shkaktoj ndryshime në natyrën e kësaj mardhënie [see Garty (1993) for
a review on the impact on lichen physiology of metals such as Pb, Fe, Cu, Zn, Cd, Ni,
Cr, Hg]. Gjatë gjithë viteve i është kushtuar një vëmendje mardhënies dozë-përgjigje;
në vitet e fundit përpjekjet janë bërë më specifike duke synuar një karakterizim më të
saktë të përgjigjeve të biomonitorit. Në punimet e para kjo mardhënie shprehej
kryesisht me një korrelacion midis niveleve të elementëve në biomonitor dhe
distancës nga pikat e burimit të metaleve (Nieboer et al., 1973; Leblanc et al., 1974;
Nieboer and Richardson, 1981; Puckett, 1988). Në punimet e mëvonshme,
përqendrimet mesatare të elementëve të përcaktuar në grimcat e ajrit të kapura në
filtra apo në depozitime (rreshje) u krahasuan me përqendrimet mesatare të metaleve
në biomonitor: Saeki et al. (1997), Anderson et al. (1978) and Pilegaard (1979)
raportuan paralelizma dhe lidhje lineare në studimin me likenet. Sloof (1993) and
Jeran et al. (2000) gjetën një korrelacion pozitiv midis metaleve në grimcat e ajrit dhe
në likenet e përdorura si transplant. Hanssen et al. (1980), Ross (1990), Berg et al.
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(1995), and Berg and Steinnes (1997) vëzhguan korrelacione të rëndësishme midis
depozitimit të njomë dhe përqendrimeve të metaleve në myshqe.
Paralelisht janë kryer studime për të fituar njohuri mbi proceset përgjegjëse për
akumulimin, mbajtjen dhe largimin e elementëve nga organizmi monitorues. Këto
studime kanë përfshirë shumë investigime laboratorike dhe kanë treguar se akumulimi
i metaleve ndodh përmes mekanizmave të ndryshëm si:
•
•
•

Kapja e grimcave në sipërfaqe të qelizave.
Proceseve fiziko-kimike të tilla si jono-këmbimi.
Nëpërmjet proceseve të metabolizmit në qelizë.

Lidhja e grimcave influencohet nga madhësia e grimcës dhe struktura e sipërfaqes.
Jono-këmbimi është një proces i shpejtë kimiko-fiziologjik që ndikohet nga numri
dhe tipi i kationeve të lira që ndryshojnë vendet, moshën e qelizave, reagimi i tyre
ndaj tharjes, kushtet e rritjes, temperatura, rreshjet, pH, përbërja e ndotësve, dhe
ekstraktimi. Në procesin e jono-këmbimit, kationet dhe anionet ngjiten nëpërmjet
grupeve funksionale organike në murin qelizor kryesisht përmes kelatimit. Përbërja
kimike e depozitimeve ka një efekt të madh në akumulimin e ndotësve, sepse aftësia e
biomonitorit (myshk, liken) për kapjen e elementëve të ndryshme është e ndryshme
(Ruhling and Tyler, 1968, 1970; Tyler, 1970; Taylor and Whitherspoon, 1972;
Nieboer and Richardson, 1981; Rao, 1984; Puckett, 1988; Tyler, 1989; Gjengedal and
Steinnes, 1990; Brown and Bates, 1990; Tyler, 1990; Berg et al., 1995).
Biomonitorimi mund të kryhet nëpërmjet analizave të bimëve prezente në zonën që
studiojmë - biomonitorim pasiv; apo duke ekspozuar specie të caktuara në zonat që
studjojmë, nën kushte të kontrolluara, për të studjuar efektet e ndotësve të ndryshëm
në bimë - biomonitorim aktiv (Čeburnis and Valiulis, 1999).

1.4.1 Biomonitorimi pasiv
Në biomonitorimin pasiv kemi të bëjmë me përdorimin e myshqeve autoktone (rritje
natyrale) për një regjistrim të depozitimeve të metaleve të rënda të një periudhe
kohore 3 deri 6 vjet para momentit të mostrimit (momentit të mbledhjes së myshkut
për analizë). Kjo varet nga lloji i myshkut dhe gjatësisë së pjesës së bimës të marrë
për analizë (do merren pjesët e gjelbërta, të gjelbërta në kafe apo kafe që janë dhe
pjesët më të vjetra – në varësi se sa pas duam të shkojmë në kohë). Prioritet në
punimin tonë u jepet pjesëve të gjelbërta. Kjo metodë bën të mundur studimin e
zonave nga disa kilometra deri në mijra kilometra (Cenci, 2008).
Të dhënat rreth zonës që studjohet janë thelbësore dhe duhet të përmbajnë (2010
Survey Monitoring Manual; Cenci, 2008):
•
•
•
•
•
•

Kordinatat gjeografike.
Emri i vendodhjes.
Data e mostrimit.
Lartësia (m) mbi nivelin e detit.
Mbulimi i vendit.
Llojet e myshkut që kemi mbledhur.
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•
•

Përshkrimi i llojit të substratit (nënshtresës) apo dheut të marrë për analizë.
Detaje të tjera që i përkasin vendit apo klimës janë fakultative.

Procedura e mostrimit do të jepet me saktësi në pjesën eksperimentale. Pjesa
eksperimentale e këtij punimi bazohet pikërisht në përdorimin e myshqeve autoktone
për të vlerësuar nivelet e elementëve gjurmë në atmosferë dhe idendifikimin e
burimeve të ndotjes.

1.4.2 Biomonitorimi aktiv
Dy metodat kryesore të biomonitorimit aktiv janë: transplantimi dhe teknika “mossbag”.
Transplantimi është një teknikë eksperimentale ku bimët që studjojmë janë
transferuar, bashkë me substratin e tyre (dheun) original, nga zonat e kontrolluara (të
pa ndotura) tek zonat e ndotura apo që mendohet të jenë të tilla. Më të përshtatshme
për këtë qëllim janë myshqet dhe likenet. Është e panevojshme të themi që transplanti
i këtyre bimëve bëhet në zona ku ato nuk ndodhen natyrshëm. Pasi përcaktohet zona
që do studjohet ndiqet prcedura e mëposhtme (Cenci, 2008):
•

•

•
•

•

•
•
•

Duke përdorur një lopatë, presim dhe nxjerrim një sipërfaqe me myshk të
përmasave 35x45cm bashkë me shtresën e dheut nën të deri në një trashësi
10-15cm.
Vendosim myshkun së bashku me shtresën e dheut në një arkë plastike (arka si
ato ku vendosen frutat të cilat lejojnë qarkullimin e ajrit). Ndiqet e njëjta
procedure për të gjitha arkat e nevojshme për studim (Figura1.4.1).
Në zonën e selektuar për vendosjen e arkave me myshqe, hapet një gropë në
përmasën e arkës dhe vendoset në mënyrë të tillë që blloku i myshkut të
shtrihet rrafsh me terrenin rrethues.
Zona e tranplantit duhet të jetë afër ndonjë hijeje. Në qoftë se nuk ka hije
mund të ndërtohet një “gardh” me material bambue ose plastikë e gjelbër (por
jo material metalik) me qëllim që të përftojmë një zonë me hije. Hija duhet të
mbulojë sa më shumë të jetë e mundur myshqet dhe gjithashtu duhet bërë
kujdes që të shmangen vështirësitë në lidhje me qarkullimin e ajrit (Figura
1.4.2).
Pasi arka është vendosur, mbledhim disa mostra myshqesh për të përcaktuar
përqëndrimet fillestare të elementëve. Duke vendosur dorezat latex, mbledhim
sasinë e nevojshme për analizë, e vendosim në zarfe prej letre dhe e dërgojmë
në laborator.
Ujisim myshqet dhe dheun nën të me ujë të distiluar (2 herë). Frekuenca dhe
sasia e ujit do të varet nga sezoni dhe gjithmonë do të kihet parasysh se dheu
poshtë myshkut duhet të qëndrojë i lagësht gjatë gjithë kohës.
Pas kësaj myshqet mund të mblidhen çdo 2, 3, 4, 6, 12, 18 ose 24 muajsh, në
varësi të ambientit dhe kërkesave të studimit në fjalë.
Në interes të një interpretimi më të plotë të gjetjeve, është e këshillushme të
mblidhet dhe analizohet një mostër toke pranë secilit stacion.
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Figura 1.4.1 Arka me myshqe gati për transplant.

Figura 1.4.2 Krijimi i një zone me hije.
19

VLERËSIMI I GJËNDJES MJEDISORE TË ZONAVE GJIROKASTËR–TEPELENË–PËRMET–SARANDË
NËPËRMJET MONITORIMIT TË AJRIT DUKE PËRDORUR MYSHQET SI BIOINDIKATOR

Një avantazh i qartë i kësaj metode krahasuar me përdorimin e bimëve autoktone
është njohja e kohës së ekspozimit ndaj ndotjes (Steinnes, 1989).
Për sa i përket monitorimit të metaleve në ajër duke përdorur transplante, matëm
nivelet e tyre në inde para dhe pas periudhës së ekspozimit. Kjo metodë aplikohet për
të studiuar efektet e një ndotësi të vetëm apo të disa ndotësve që veprojnë
njëkohësisht mbi biomonitorët (Čeburnis and Valiulis, 1999).
Një metodë e ngjajshme është “moss-bag” teknikë, që përfshin përdorimin e llojeve
të myshkut në rrjeta najloni me përmasë të vrimës 1 mm. Rjeta pengon plotësisht
materialet të hyjnë në mostër dhe vetëm shiu kalon në të. Koha e ekspozimit është më
e shkurtër në këtë metodë. Teknika bazohet në kapacitetin e lartë shkëmbyes të joneve
në myshqe (Rūta Blagnytė, Dainius Paliulis, 2010).
Myshqet mblidhen nga zona të largëta, të pa ndotura, maten përqendrimet e metaleve
para ekspozimit të mostrës (këto quhen përqëndrime “sfond”) dhe maten përsëri pas
ekspozimit. “Moss bag” teknikë fillimisht është prezantuar nga Goodman and Roberts
(1971) dhe më vonë modifikuar nga Little and Martin (1974) është bërë mjaft e
përhapur. Kjo metodë përdoret më shpesh për vlerësimin e ndotjes në zonat urbane ku
myshku autokton është i pamjaftushëm ose mungon krejt (Aničić et al., 2009). Kjo
teknikë ka disa avantazhe: kohë e përcaktuar e ekspozimit (Steinnes, 1989), njihen
përqëndrimet fillestare të elementëve në myshqe, fleksibilitet në zgjedhjen e zonave
ku do merret mostra dhe numrit të tyre, uniformitet të sipërfaqeve që kapin ndotësit
etj. Kufizim i rëndësishëm i kësaj metode është mosnjohja e efikasitetit akumulues të
biomonitoreve për ndotës të ndryshëm. Koha e ekspozimit është gjithashtu e
rëndësishme. Myshqet në teknikën “moss-bag” tentojnë të thahen me kalimin e kohës
dhe kështu efikasiteti i tyre në mbajtjen e metaleve mund të ndryshojë në varësi të
kushteve mjedisore (Bargagli, 1998).
“Moss-bags” ekspozohen në ajër, të varura në një lartësi disa metra mbi nivelin e
tokës. “Moss-bags”, me dhe pa ujitur (wet and dry MB) ekspozohen në të njëjtën kohë
në të gjitha zonat që studjohen (me qëllim që të bëhet krahasimi). Uji i distiluar
shtohet në intervale disa ditore në varësi të kushteve meteorologjike (rreshje dhe
temperaturë) (Aničić et al., 2009). Për çdo periudhë mostrimi përdoren “moss-bag” të
reja, të cilat në fund të çdo periudhe dërgohen në laborator për analiza. Megjithatë,
Čeburnis and Valiulis, 1999 kanë treguar se kjo e fundit nuk ka dhe aq rëndësi.
Kështu p.sh. në eksperimentin e tyre të zhvilluar në tre stacione; në dy prej tyre
“moss-bag” u ndryshuan çdo muaj, ndërsa në të tretin jo (u përdor e njëjta). Nuk u
vunë re diferenca të rëndësishme, gjë që konfirmon se procesi i kapjes së metaleve
nga myshqet është një proces pasiv, dhe nuk varet nga fakti që myshqet janë të gjalla
apo pjesërisht të vdekura. Për të vlerësuar akumulimin e elementëve në myshqe
llogaritet faktori relativ i akumulimit (RAF) si: RAF = (Cekspozuar - Cfillestar)/Cfillestar ku
Cekspozuar është përqëndrimi i elementit në myshk pas kohës së ekspozimit dhe Cfillestare
është përmbajtja e të njëjtit element të përcaktuar para ekspozimit. Vlera negative të
RAF janë përftuar për elementët fiziologjikisht aktiv si Cl, K, dhe elementët Rb dhe
Cs, sjellja e të cilave tek bimët është e ngjajshme me atë të K (vlera këto të përftuara
gjatë gjithë periudhës së ekspozimit dhe për të gjitha zonat e studjuara) (Aničić et al.,
2009). Humbja e K nga indet e myshqeve është vëzhguar dhe nga shumë autorë të
tjerë që kanë përdorur teknikën “moss-bag” (Brown and Wells, 1990; Adamo et al.,
2003; etj.). Shpërndarja e K në qelizë është masë e paprekshmërisë së membranës dhe
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vitalitetit të mostrës së myshkut. Dëmtimi i membranës qelizore për shkak të impaktit
të ndotësve në ajër mund të çojë në humbje të K (Brawn and Brumelis, 1996).
Culicov et al., 2005 ka gjetur gjithashtu se elementët e përmendur më sipër (Cl, K,
Rb, Cs) u varfëruan në qeset e myshkut dhe kjo i atribuohet dy faktorëve: akumulimit
të metaleve të rënda dhe cikleve tharje/hidratim. Vlera të ulta janë venë re edhe për
Mn e Na, elemente këto që lirohen nga myshku me ritme rritjeje me rritjen e kohës së
ekspozimit. Pra teknika “moss bag” duket të ketë një vlerë të limituar për këto
elemente. Megjithatë, duket qartë që humbja e këtyre elementëve është më pak e
theksuar te mostrat e lagura se ato të thata për shkak të ruajtjes së lagështisë në myshk
gjatë kohës së ekspozimit. Rezultatet tregojnë qartë se lagia e vazhdushme e
myshqeve të ekspozuara përmirëson aftësinë akumuluese të elementëve (kjo është më
e dukshme veçanërisht për elementët Al, Cr, Fe, Zn dhe Sr) (Aničić et al., 2009).
Së fundi, vlen të theksohet se gjatë monitorimit të ajrit të ndotur nëpërmjet myshqeve,
shpesh, analiza e myshqeve shoqërohet dhe me analizën e tokës/substratit. Kjo analizë
na ndihmon për të vlerësuar efektin e tokës-“soil effect” (d.m.th rritjen e përqendrimit
të elementëve në myshqe si rezultat i depozitimit të grimcave nga pluhuri i tokës) dhe,
në të njëjtën kohë, përftojmë informacion mbi përqendrimin e substancave ndotëse në
tokë.
Faktori i pasurimit (enrichment factor-EF) jepet si raport i përqendrimit të elementit
në myshk/përqendrimi i Aluminit ne myshk ndaj raportit të përqendrimit të elementit
në tokë/përqendrimi i Aluminit në toke, pra:
EF = Elementi në myshk/Al në myshk x Al në tokë/Elementi në tokë
Preferohet Al për llogaritjet e EF per faktin se përqendrimet e tij në tokë janë të
qëndrushme dhe të tilla që nuk influencohen nga ndotjet antropogjenike apo pasoja të
fenomeneve me origjinë natyrore.
Llogaritja e këtij faktori na ndihmon të bëjmë dallimin midis burimeve antropogjenike
dhe atyre me origjinë natyrore (Bargagli et al., 1994; Cenci, 2008). Në se vlera e EF
është më e madhe se 15, përqëndrimet e gjetura në myshqe i atribuohen aktivitetit
njerëzor apo eventeve natyrore (aktivitet vullkanik, djegie e pyjeve, etj); nëse EF
është më e vogël se 5, do të thotë që burimi kryesor është toka. Për vlera të EF midis 5
dhe 15, toka dhe aktivitetet njerëzore kanë kontribut të barabartë te rezultati.

1.5 Llojet e biomonitorëve të përdorur
Përdorimi i materialit biologjik për monitorimin e metaleve të rënda është paraqitur në
studime 40 vite para. Që atëherë kanë gjetur përdorim një shumllojshmëri materialesh
dhe organizmash si likenet, myshqet, lëvore pemësh, fier, bar, hala pishe, gjethe etj.
-

Bimët barishtore

Njihen si të përshtatshme për akumulimin e metaleve të rënda. Shumë prej tyre mund
të përdoren për vlerësime krahasuese të ndotjes së ajrit duke qënë se janë mjaft të
përhapura dhe mjaft rezistente ndaj ndotësve. Organe të ndryshme të këtyre bimëve
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përmbajnë sasi të ndryshme të elementëve. Sasitë më të mëdha të elementëve gjurmë
janë gjetur në rrënjë dhe gjethe, ndërsa kërcelli dhe frutat (farat) përmbajnë sasi më të
ulëta. Përmbajtja e elementëve në gjethe tregon njëkohësisht ndotjen nga toka dhe nga
ajri. Për të studjuar ndotjen në indet e bimës, mostrat duhet të lahen për të eliminuar
ndotjen e jashtme: metodë kjo e përdorur në shumë studime të monitorimit të ndotjes
së ajrit (Kucera, 1994).
Gjethet e Lolium perenne dhe L. multiflorum janë raportuar si të përshtatshme për
monitorimet. Një korrelacion pozitiv është regjistruar midis përbërjes kimike në
gjethet e Traxanum officinale dhe ndotjes lokale përsa i përket elementëve si As, Br,
Cd, Cr, Cu, Hg, Mn, Pb, Sb, Se, Zn (Kuleff and Djingova, 1984). Disa bimë njihen si
të përshtatshme në akumulimin e elementëve të veçantë, p.sh, ato të gjinisë Thlaspi
për Ni dhe Zn, Solidago Canadensis për Pb, Achilea milleforum, Amaranthus
rotoflexus, Artemisia vulgaris, Calamagrostis epigeious, Conysa canadensis,
Echinocholoa crus-galli, Plantago lanceolata për vanadin ndërsa Solidago
graminifolia, Trifolium pretense dhe Zea mays janë akumulator te mirë të ndotësve
organik si PCBs (Buckley, 1982). Në mungesë të një bime të përshtatshme në zonën
që monitorohet, një bimë e kultivuar brënda standarteve mund të ekspozohet në zonën
që studjojmë për një periudhë të përcaktuar. Lolium multiflorum është një nga
indikatorët e përdorur më shpesh për këtë qëllim (Kovács, 1992).
-

Pemët

Gjethet e pemëve absorbojnë substancat ndotëse nga ajri dhe njëkohësisht nga toka
nëpërmjet rrënjëve. Përmbajta e elementëve në gjethe, veçanërisht e metaleve të
rënda, varion sipas stinëve dhe është, në përgjithësi, më e lartë në fund të verës.
Prandaj, kjo duket të jetë dhe periudha më e përshtatshme për mostrim. Shumë pemë
dhe shkurre janë përdorur në studimin e elementëve gjurmë (DeFrança et al., 2004;
Daud et al., 2006). Dy nga drurët më të rekomanduar janë Populus nigra ssp. Italica
dhe Robinia pseudoacacia (Kovács, 1992) të cilët janë përdorur gjerësisht si indicator
të ndotjes së ajrit për shkak të rezistencës së tyre ndaj ndotjes dhe përhapjes së gjerë
kudo në botë. Ndotësit organik si PCBs mund të përcaktohen gjithashtu nga gjethet e
Populus tremuloides dhe Rhus typhina (Buckley, 1982). Mbledhja e gjetheve nga
pemët preferohet të kryhet në fillim të shtatorit, para stinës së vjeshtës. Normalisht,
mblidhen tetë degë nga pemë relativisht të reja dhe të vjetra, si dhe nga lartësi të
ndryshme të pemës. Nga çdo degë merren tre filiza dhe grumbullohen gjethet e tyre
(Amer et al., 1997).
-

Drurët halor

Drurët halor janë indikator më të ndjeshëm ndaj ndotjes së ajrit sesa drurët
gjetherënës, për shkak se ato janë të ekspozuara ndaj ndotjes së ajrit për një periudhë
kohore më të gjatë (3-4 vjet), përveç Larix deciduas, e cila i ndëron halat e saj çdo vit.
Kështu shumica e drurëve halorë mund të akumulojnë një sasi të madhe të ndotësit,
prezent edhe në përqëndrime shumë të ulëta (Lippo et al., 1995). Përmbajtja e
elementëve në gjethe (hala) influencohet nga dy faktorë: së pari influencohet nga
kapja e elementëve esencial dhe ndotësve nga toka nëpërmjet rrënjëve, dhe së dyti nga
mbajtja e ndotësve në sipërfaqe të halave (mbajtja lehtësohet nga struktura e shtresës
sipërfaqësore të dyllit). Taxus baccata, Picea abies, Pinus silvestris dhe Pseudotsuga
menziesi janë indikatorët e përdorur më shpesh në monitorimet e ndotjes së ajrit.
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Lëvorja e pemës është përdorur gjithashtu si indikator i ndotjes duke qënë se është
akumulator i mirë për shumë ndotës dhe veçanërisht për dyoksidin e squfurit (Schulz
et al., 2000).
Myshqet dhe likenet, të cilat do të përshkruhen mjaft hollësisht në vazhdimësi, janë
specie biologjike që krahasuar me pemët kanë aftësi akumuluese më të lartë dhe që
përdoren më shpesh në monitorimin e ndotjes së ajrit nga metalet e rënda (Tsikritzis et
al., 2002).
-

Likenet

Likenet bëjnë pjesë në bimët e ulta, prandaj aparati i tyre bimor quhet tal. Bimët me
tal përfshijnë bimët që nuk kanë kërcell, gjethe dhe rrënjë. Një aparat i tillë vegjetativ
i pa diferencuar në inde dhe organe quhet tal. Likenet janë organizma të përbëra nga
një kërpudhë dhe një algë. Këto jetojnë e rriten së bashku në mardhënie të ngushta
njëra me tjetrën duke përbërë një tal të vetëm, me trajtë dhe strukturë të papërcaktuar.
Aparati vegjetativ (tali) i likeneve është i ndërtuar prej hifeve të kërpudhave, në mes
të të cilave gjënden të vendosura algat. Tali i likeneve dallohet për nga trajta, përmasa
dhe ngjyra. Sipas pamjes dallojmë katër tipa morfologjik që janë: tipi xhelatinor, i
korëzuar, gjethor dhe shkurror. Nga numri i përgjithshëm i likeneve rreth 80% bëjnë
pjesë në grupin e likeneve të korëzuar. Këto kanë pamjen e një koreje të hollë ose të
trashë, të lëmuar, të pluhurosur, me gungëza ose ndonjëherë me sipërfaqe të
plasaritur. Ato janë të kapura nëpër lëvoret e drurëve (epifite), nëpër shkëmbinj
(epilate), nëpër drurë të kalbur (epiksile), ose në tokë (epigene). Likenet janë
organizmat bimore më të përhapura në globin tokësor. Ato janë pionerët e vërtetë
lidhur me kuptimin ekologjik, sepse shkaktojnë degradimin e sipërfaqes së
shkëmbinjve, në sajë të aktivitetit fizik dhe kimik të talit, duke përgatitur kështu
mjedisin për të jetuar grupe të tjera bimore, si p.sh. briofitet, të cilët ngjajnë me
likenet në pikpamje të shkallës së rezistencës në mjedise analoge (Xhulaj et al., 2006).
Bashkëjetesa e kërpudhës me algën formon simbiozën likenike, e cila karakterizohet
nga disa tipare specifike. Simbioza likenike nuk duhet konsideruar thjeshtë si një
dukuri me dobi reciproke, ku kërpudha furnizon algën me ujë dhe lëndë minerale, dhe
alga furnizon me lëndë organike kërpudhën. Mardhëniet e të ushqyerit janë shumë më
të ndërlikuara. Ky organizëm i ri shoqërohet edhe me tipare biologjike dhe ekologjike
të përcaktuara, prandaj nga ky aspekt likenet përbëjnë një nga grupet më interesante të
botës bimore. Në sajë të kësaj simbioze, likenet janë të përshtatur për të jetuar edhe në
kushtet më të vështira të mjedisit, si në zonat polare, në temperatura shumë të ulëta,
mbi shkëmbinjtë alpin, në thatësirë shumë ekstreme, etj (Xhulaj et al., 2006)
Rritja e likeneve është shumë e ngadaltë dhe varet nga kushtet ekologjike. Në rajonet
e ndryshme gjeografike rritja ndryshon. Kjo rritje shkon nga 1-3 mm në vit sipas
specieve.
Likenet jetojnë gjatë. Llojet gjethore dhe shkurrorre jetojnë më pak, 50-100 vjet,
kurse likenet e korëzuar deri në 4000 vjet (Xhulaj et al., 2006).
Likenet janë organizma shumë të ndjeshëm ndaj ajrit të ndotur. Me anë të
eksperimenteve është konstatuar se sasia e SO2 prej 8-30 µg/m3 (0.003-0.012ppm)
është vdekjeprurëse për këto bimë dhe shumë pak lloje likenesh mund të tolerojnë
nivele deri në 125 µg/m3. Si tregus i dëmtimit nga SO2 është shfaqja e njollave të
murme dhe shkatërrimi i klorofilit (Johnson 1979). Metodat më të zakonshme të
biomonitorimit duke përdorur likenet janë: analizat e komunitetit të likeneve (një
komunitet likenesh është një grup i specieve të ndryshme të likeneve në një zonë);
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analizat në indee dhe studimet me transplant. Në një numër të madh artikujsh jepet
literatura dhe metodat në lidhje me vlerësimin e cilësisë së ajrit duke përdorur likenet
(Nash
Nash and Gries,
Gries, 2002; Nimis et al.,
al , 2002; Garty, 2000 and 2001)
2001). Në Figurë
urën 1.5.1
paraqiten lloje likenesh që mund të përdoren si biomonitorues të cilësisë së ajrit.
aj

Figura 1.5.1 Specie ttëë ndryshme likenesh që mund të përdoren si biomonitorues
të cilësisë së ajrit
Përbërja e një komuniteti të likeneve epifitik është një nga treguesit më të mirë
biologjik të N2 dhe S2-bazuar
bazuar në ndotjen e ajrit nnë pyje (McCune et al.
al.,, 1997). Këto
grupe duke qënë se rriten mbi drurë kanë një ekspozim më të madh ndaj ndotësve të
ajrit, kjo dhe për
për faktin se mungon kontakti me lëndët ushqyse të tokës. Analizat në
talin e likeneve të grumbulluara
bulluara nga pyje apo parqe kan
kanëë çuar në grumbullimin e një
informacioni të bollshëm mbi përbërjen elementare të tyre, si për speciet në gjëndje
natyrale ashtu dhe për ato të cilat i në
nënshtrohen
nshtrohen ndotjes
ndotjes (pollution stress). “Stress”
është një koncept i vështirë për t’u përcaktuar. Është një
jë proces që ndodh kur ka
prishje të ekujlibrit midis kërkesave të mjedisit dhe aftësive të organizmave për t’ju
përgjigjur
rgjigjur (Garty 2000).

Figura 1.5.2 Model konceptual i p
përdorimit
ërdorimit të një komuniteti likenesh si
bioindikator
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Likenet, siç e theksuam, jetojnë gjatë. Shumica e tyre kanë një shtrirje gjeografike të
tille që lejojnë studimin e ndotjes së ajrit deri në zonat e largëta. Gjithashtu nuk ka
ndryshime sezonale apo ditore në komunitetin e likeneve, duke bërë të mundur
vrojtimet në terren në çdo kohë apo sezon (ndryshimet klimaterike vërtet nuk
ndikojnë në komunitetin e likeneve, por gjatë periudhave të gjata kohore, ndryshimet
klimaterike do të reflektohen në pamjen apo bollëkun e tyre). Cilësitë e mësipërme i
bëjnë likenet mjaft të dobishëm për vlerësime në kohë dhe hapësirë të ndotjes së
akumuluar në mjedis. Përqendrimet e N2, S2, apo metaleve që konsiderohen “të
dëmshme” ndryshojnë shumë midis llojeve të ndryshme të likeneve. Përgjatë 20
viteve të fundit janë grumbulluar shumë të dhëna në lidhje me tolerancën e likeneve
ndaj metaleve dhe niveleve toksike (Garty, 2001). Metalet mund të klasifikohen në tre
grupe në varësi të toksicitetit të tyre ndaj likeneve (Nieboer and Richardson, 1981):
1. Klasa A e metaleve: K+, Ca2+, dhe Sr2+ karakterizohen nga një preferencë e
fortë për t’u lidhur me O2 dhe nuk janë toksik.
2. Klasa B e metaleve: Ag+, Hg+, Cu+ tentojnë të lidhen me N dhe S e
molekulave dhe janë shumë toksik, madje dhe në nivele të ulta.
3. Metalet midis klasës A dhe B: Zn2+, Ni2+, Cu2+, Pb2+. Këto metale për nga
toksiciteti qëndrojnë në mes të dy klasave, por ato mund të jenë shumë të
dëmshme në prani dhe të SO2 (p.sh. Pb2+, Cu2+). Prandaj është mirë të bëhet
monitorimi i njëkohshëm i metaleve, squfurit dhe azotit.
Rritje e përqendrimit të metaleve në tal është konstatuar dhe dokumentuar në shumë
studime (Garty, 2001; Addison and Puckett, 1980; Gough and Erdman, 1977; Lawry,
1986), por nuk është gjithmonë e lehtë të tregosh se ç’farë efekti do të ketë kjo rritje
në kushtet dhe qëndrueshmërinë e likeneve. Toksiciteti i joneve të metaleve në talin e
likeneve është si rezultat i tre mekanizmave kryesore: bllokimi, pakësimi, apo
zëvendësimi i joneve apo molekulave esenciale për funksionin e bimës. Efektet
toksike të metaleve në likene shfaqen nëpërmjet efekteve negative në membranën
qelizore, përmbajtjen e klorofilit, procesin e frymëmarjes dhe fotosintezës, rezistencës
ndaj thatësirës, sintezës së enzimave të ndryshme, etj (Garty, 2001).
Egzistenca e një ekujlibri dinamik midis elementëve në atmosferë/akumulimit të
ndotësve dhe humbjes (largimit të tyre) bëjnë që analiza e talit të likeneve të jetë një
metodë e ndjeshme për zbulimin e ndryshimeve në cilësinë e ajrit për sa u përket
substancave ndotëse (Boongaprob and Nash, 1990; Farmer et al., 1991). Tek likenet
mungojnë indet mbrojtës apo tipe qelizash të nevojshme për të mbajtur konstant
sasinë e ujit të brendshëm. Uji dhe gazi shkëmbehen nëpërmjet gjithë talit të likeneve.
Në shumë zona, brenda një dite, likenet mund të kalojnë cikle të shumfishta të lagies
dhe tharjes. Kur hidratohen nutrientët dhe ndotësit absorbohen përmes gjithë
sipërfaqes së likeneve. Gjatë dehidratimit, nutrientët dhe shumë substanca ndotëse
përqëndrohen nëpërmjet absorbimit në murin qelizor, mbylljes brenda organelave,
apo kristalizimit midis qelizave (Nieboer et al., 1978). Gjatë periudhës me shi,
nutrientët dhe ndotësit largohen fuqishëm duke u tretur në ujin e shiut. Likenet dhe
myshqet janë akumuluesit më të mirë të squfurit, azotit, dhe metaleve nga atmosfera.
Mardhënia midis përmbajtjes së ndotësve në inde dhe përmbajtjes së tyre në
atmospferë është subjekt i shumë studimeve (Bargagli, 1989; Evans and Hutchinson,
1996; Garty, 2001).
Likenet mund të akumulojnë ndotësit me shpejtësi. Në një rast të transplantit të
likeneve pranë një burimi të azotit (i përdorur në bujqësi), pas ekspozimit për pesë
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muaj, azoti i akumuluar në talin e likeneve zë 29% të peshës së thatë (Søchting,
1995). Vlera mbi 13% të peshës së thatë janë regjistruar për squfurin në zonat
urbane/industriale (Nieboer et al., 1978). Në të kundërt, likenet nga zonat e pastra
përmbajnë më pak se 0.15% S dhe 2.5% N (Geiser et al., 1994).
Koha e qëndrimit të ndotësve dhe nutrientëve në talin e likeneve ndryshon sipas
elementëve (Pucket, 1985). Elemente esncial si azoti, squfuri, kaliumi dhe kalciumi
janë krahasimisht të lëvizshëm dhe lehtësisht treten dhe largohen me ujrat e shiut
(Boongaprob et al., 1989). Metalet gjurmë dhe ato toksike si kadmiumi, plumbi dhe
zinku janë të lidhur fort brënda likeneve dhe prandaj ç’lirohen më me ngadalë (Garty,
2001). Megjithatë, metalet mund të qëndrojnë në mjedis për rreth 20 vjet apo edhe më
shumë pas depozitimit të tyre, dhe përqëndrimet e tyre të larta të matura në likene
tregojnë pikërisht këtë. Furbish et al., (2000) demostroi prezencën e niveleve të larta
të plumbit dhe zinkut në likene dekada pas ndërprerjes së transportit të xeherorit të
bluar.
Në qoftë se cilësia e ajrit përmirësohet, nivelet e metaleve do të ulen me kalimin e
kohës, dhe këto ndryshime do të zbulohen nga analizat në talin e likeneve gjatë
periudhave kohore disa vjeçare (Bargagli and Nimis, 2002). Një nga kufizimet e kësaj
metode qëndron në faktin se disa metale lirohen me vështirësi nga tali i likeneve
(ekstaktimi nga shiu) duke qëndruar aty për më tepër se 10 vjet, duke e bërë të
vështirë vlerësimin se kur ndotësi është akumuluar. Ky problem mund të kapërcehet
duke përdorur transplante apo duke përdorur lloje të tjera që kanë rritje vjetore të
dukshme si psh myshku Hylocomium splendens (Blett et al., 2003). Siç do të shohim
më tej, është mjaft e përhapur teknika e monitorimit të ndotjes së ajrit nga metalet e
rënda nëpërmjet myshkut.

1.6 Briofitet (Myshqet)
1.6.1 Morfologjia e briofiteve
Briofitet (Myshqet), janë grupi më primitiv i kormofiteve të sotme. Bimët me korm
përfshin të gjitha ato bimë që kanë të zhvilluara organet vegjetative (kërcell, gjethe
dhe rrënjë). Një aparat i tillë vegjetativ i diferencuar në inde dhe organe quhet korm.
Diferencimi i aparatit bimor të tyre, në krahasim me kormofitet e tjera, në tërësi është
i ulët, ndërsa indet dhe organet e tyre janë vetëm analoge me ato të bimëve të tjera të
larta. Për zhvillimin e tyre, sidomos në periudhën e shumimit seksual, uji është i
domozdoshëm për bashkimin e gameteve. Për këtë arsye ato jetojnë kryesisht në
vende me lagështi. Në të gjitha rastet kur kemi riprodhim seksual, gjatë ciklit jetësor
të bimëve, ndodh këmbimi i fazave të bërthamës, nga faza haploide (me “n”
kromozome) ne fazën diploide (me “2n” kromozome). Kjo ndodh gjatë pllenimit
(bashkimit te gameteve). E kundërta (nga faza diploide në haploide) ndodh gjatë
ndarjes me reduktim kromatik (mejoze). Në ciklin e zhvillimit të tyre, briofitet kanë
një këmbim të qartë heteromorf (gametofiti dhe sporofiti ndryshojnë për nga forma
dhe madhësia) të breznive. Karakteristikë kryesore e tyre, me të cilën ato ndryshojnë
nga të gjitha kormofitet e tjera, është se këtu gametofiti (haplofaza) është brezni
mbizotëruese, ndërsa sporofiti (diplofaza) është i reduktuar, pak i zhvilluar, dhe
gjithnjë i lidhur dhe i varur plotësisht ose pjesërisht nga gametofiti. Nga kjo duket se
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briofitet paraqesin drejtimin haploid të zhvillimit evolutiv të bimëve të larta dhe zënë
një vend të posaçëm midis tyre (Xhulaj et al., 2006).
Gametofiti (bima) tek briofitet paraqitet me trajta të ndryshme. Ai kryen funksionet
themelore vegjetative. Tek format taloide gametofiti ka trajtë pete dhe ndërtim rrezor.
Ai fiksohet në tokë me anë të rizoideve të cilat janë organe analoge me rrënjët e
kormofiteve të tjera. Elementët përçuese tek briofitet mungojnë ose janë primitive dhe
të reduktuara, ndërsa gjethet, që janë një ose shumë shtresore, gjithashtu kanë ndërtim
primitiv (Xhulaj et al, 2006).

Figura 1.6.1 Gametofiti (bima) dhe sporofiti (pjesa sipër)
Sporofiti përbehet prej kapsulës dhe kreshtës. Kreshta në pjesën e poshtme zgjerohet
dhe futet në indin e gametofitit nga ku thith lëndët e nevojshme ushqimore. Sporofiti
tek disa përfaqësues ka një varg diferencimesh histologjike, por fiziologjikisht ai është
i varur nga gametofiti, ku jeton si parazit ose gjysmë parazit. Në kapsulën e
sporangut, me reduktim kromatik, formohen sporet haploide, të cilat kur bien në
vende të përshtatshme ata mbijnë duke dhënë një tal fijëzor të degëzuar që quhet
protoneme. Nga protonema zhvillohet bima e rritur (gametofiti). Kështu mbyllet cikli
i zhvillimit, i cili është digjenetik dhe heteromorf (Xhulaj et al, 2006).

1.6.2 Ekologjia e briofiteve
Briofitet janë një grup i pasur i bimëve të larta. Sipas disa të dhënave, mendohet se
numri i tyre lëviz nga 22000-35000 lloje. Ato janë të përhapura në të gjithë
kontinentet. Prania e lagështisë në tërësi është një faktor themelor që kushtëzon
përhapjen e tyre. Mjediset ku rriten briofitet nuk janë të çfardoshëm, vëzhgimet e
shumta kanë treguar se cilët janë mjediset më të mira për ta dhe çfarë kërkesash kanë.
Disa briofite rriten në tokë të lagësht, disa mbi trungje të kalbur e të lagur, të tjerë
vetëm mbi shkëmbinj silicorë të ndriçuar e të tjerë akoma në anë të një përroi. Të
rralla janë speciet që rriten në mjedise apo biotope të çfarëdoshme, të tillë mund të
përmendim p.sh. Hypnum cupresiforme. Shumë specie briofitesh shoqërohen
rregullisht me njëra-tjetrën. Pa dyshim këto kanë kërkesa mjaft të ngjajshme ose të
njëjta midis tyre (Shehu, 2004).
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Përhapja e specieve të ndryshme të briofiteve varet prej kërkesave ekologjike të secilit
si klimës, lartësisë mbi nivelin e detit etj. Një myshk i përshtatur në kushte fushore
ose në lartësi mesatare të Europës (Amlystegium serpens) strehohet në male në pjerësi
të ulëta në rajonet tropikale ose ekuatoriale. Myshqet që jetojnë në lartësi të ulëta në
rajonet arktike bëhen shpesh subalpine ose alpine në Europën e mesme (Shehu, 2004).
Lagështia është faktori ekologjik (faktor klimatik) kryesor për briofitet. Ajo ka rëndësi
të madhe për shpërndarjen e briofiteve, si në zona të veçanta gjeografike ashtu dhe për
një vënd të caktuar. Uji në natyrë nuk është i shpërndarë në mënyrë të barabartë dhe
sasia e tij përcaktohet nga sasia e rreshjeve. Gjithashtu rëndesi ka dhe shpërndarja e
rreshjeve gjate vitit. Për briofitet, përveç lagështisë së tokës ka rëndësi dhe lagështia e
atmosferës. Gametofiti jo i kutinizuar është lehtësisht i lagët tek briofitet dhe mund të
absorboj ujin me të gjithë pjesët e tij. Ai absorbon edhe avullin që ndodhet në
atmosferë. Është e nevojshme të kujtojmë influencën e erës tek briofitet. Veprimi i
erës favorizon avullimin, gjithashtu ndikon mbi shpërndarjen e rreshjeve dhe në këtë
mënyrë indirekt edhe mbi briofitet. Dëbora ose ngricat favorizojnë disa specie
briofitesh duke u siguruar lagështi të konsiderushme dhe duke i mbrojtur nga
temperaturat e ulëta, por veprimi i saj është sigurisht kompleks, mbasi shtresa e
dëborës së ngrirë ose e akullit pakëson ndriçimin. Për sa i përket temperaturës, është
faktor kryesor për jetën e bimëve. Ajo ndikon në të gjitha proceset jetësore:
asimilimin dhe disimilimin, rritjen dhe zhvillimin, shumëzimin etj. Në kushte
eksperimentale sporet nuk janë dëmtuar edhe në temperaturat -225.30C, por këto janë
të ndjeshme ndaj temperaturave të larta deri në 1200C dhe në atmosferë të thatë. Rritja
e briofiteve dhe zhvillimi i mirë i tyre shpjegohet edhe nga veprimi indirekt i shumë
qënieve të gjalla (faktorët biotik), sidomos i baktereve dhe kafshëve të vogla që
përpunojnë humusin. Shtimi ose reduktimi i myshqeve lidhet edhe nga konkurenca
shumë formëshe e bimëve të larta dhe e likeneve. Vegjetacioni është i kushtëzuar
edhe nga kushtet fizike e kimike të substratit (faktorët edafik). Në cilësitë fizike të
tokës kuptohen përbërja mekanike, regjimi ujor, lagështia, aftësia thithëse e ujit,
struktura e saj etj. Me cilësi kimike do të kuptojmë përbërjen e kriprave, të humusit,
gradën e aciditetit etj. Struktura fizike e substratit lejon shumë a pak qarkullimin e
ajrit dhe përmbajtjen e ujit, po ashtu edhe depërtimin e rizoideve. Toka gëlqerore
kokrizore është më e ajrosur, më e thatë dhe më e ngrohtë se sa toka argjilore. Është
pikërisht horizonti sipërfaqësor i tokës që u intereson direkt briofiteve. Për disa
briofite substrati do të jetë shkëmb i zhveshur që ka vetëm një shtresë të hollë toke të
formuar nga mbeturinat bimore. Në rajonet e ngrohta dhe të lagëta egzistojnë briofite
mbi gjethe të gjalla të bimëve të larta. Briofite të tjera kanë substrat ujin dhe
influencohen nga cilësitë e tij. Në lartësitë mesatare briofitet zhvillohen mirë mbi
humus të formuar nga përzierja e lëndëve minerale me lëndët organike. Sipas
kushteve humusi mund të jetë shumë acid pH=3.5-5 ose me një aciditet mesatar pra
një humus “i ëmbël” dhe bazik me pH mbi 7. Midis këtyre tipeve të humusit,
vegjetacioni briofitik nuk është pjestar indiferent, pa përjashtuar asnjë specie (Shehu,
2004).
Format e ulta të rritjes dhe përmasat e vogla të myshqeve bëjnë që rëndësia e tyre në
aspektin ekologjik shpesh të neglizhohet.
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Figura 1.6.2 Specie të ndryshme myshqesh që mund të përdoren si
biomonitorues të cilësisë së ajrit (figura djathtas paraqet një tapet të gjelbër
myshku).
Vlen të theksohet roli ekologjik i myshqeve me aftësi hyperakumuluese ndaj
metaleve. Disa myshqe janë të afta të rriten në substrate të pasura me metale. Ato
kanë disa karakteristika anatomike dhe fiziologjike që u japin mundësi të zaptojnë
mjedise metalmbajtëse natyrore apo të krijuara nga njeriu. Dokumenti më i mirë janë
briofitet e gjetura në substrate të pasura me Cu, të quajtura “copper mosses”, të
gjetura kudo në botë. Briofite të tjera janë të lidhura me substrate të pasura me Zn dhe
Pb. Egzistenca e këtyre grupeve është një tregues i qartë i aftësisë së briofiteve për t’u
përshtatur në substrate me përmbajtje ekstreme të metaleve (Nomura and Hasezawa,
2011).
Qylima të zhvilluar të myshkut sigurojnë mikrohabitate të reja të rëndësishme për një
larmi të jashtëzakonshme të jetës invertebrore. Gjithashtu, në kushte të lagështa,
myshku vepron si një sfungjer duke ofruar kushte për një shumllojshmëri krijesash, si
dhe kushte të përshtatshme për mbirjen dhe lulëzimin e bimëve. Shumë lloje
myshqesh janë mjaftushëm të veçantë, për t’u identifikuar lehtë nga ç’dokush me një
interes të përgjithshëm dhe një lente në dorë. Ekologjia e tyre është interesante dhe të
parë me vëmendje, myshqet janë jashtëzakonisht të bukur. Prekja me gishta e
qylimave kompakt e të ndritshëm të myshkut është një përvojë e mrekullushme.

1.6.3 Vetitë e myshqeve
Myshqet posedojnë shumë veti që i bëjnë ata të përshtatshëm si biomonitorues për
ndotësit e ajrit (Onianwa, 2001; Zeichmeister et al., 2003a):
- ata marrin lëndët ushqyese nga depozitimi i lagësht dhe i thatë
- ata nuk kanë rrënjë të vërteta, pra nuk mund t’i marrin lëndët e tyre ushqyese nga
toka
- kapja e lëndëve ushqyese nga atmosfera ndihmohet nga kutikula e tyre e zhvilluar
dobët
- raporti i lartë i sipërfaqes për njësi të peshës përmirëson adsorbimin
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Avantazhe të tjera janë:
-shkalla e ngadaltë e rritjes u lejon atyre të akumulojnë ndotësit gjatë një periudhe
kohore më të madhe
- sistemi i tyre vaskular i pa zhvilluar lejon një adsorbim më të mirë se bimët me
sistem vaskular
- ndryshime morfologjike minimale gjatë jetës së tyre
- kohëzgjatje të ciklit jetësor më shumë se dy vjet
- shpërndarje të gjerë
- lehtësia e marrjes së mostrave
- mundësi për të përcaktuar përqendrimet në segmentet e rritjes vjetore

Pleurozium schreberi dhe Hylocomium splendens janë speciet më të përdorshme në
programet e biomonitorimit në shumicën e vendeve (Berg et al., 1995; Berg and
Steinnes, 1997a; Halleraker et al., 1998; Čeburnis and Valiulis, 1999; Reimann et al.,
2001; Gerdol et al., 2002). Hypnum cupressiforme është gjithashtu një nga speciet e
përdorura shumë shpesh si biomonitor (Bargagli et al., 2002; Faus-Kessler et al.,
2001; Figueira et al., 2002; Loppi and Bonini, 2000; Cucu-Man et al., 2004).
Përdorimi i myshqeve si biomonitor të ndotjes atmosferike u bë i zakonshëm pas
zbulimit dhe përdorimit në Suedi të metodave të përshtatshme për mostrimin dhe
analizimin e tyre (Tyler, 1970). Veçanërisht myshqet janë përdorur në studimet
rajonale të metaleve të rënda në Europë. Studimi i pare është kryer në Skandinavi në
fund të 1960s, dhe i pari studim në nivel kombëtar është kryer në Suedi në 1970 dhe
me radhë në Norvegji dhe Danimark. Gjatë 1980s, studimet shtrihen në gjithë vendet
nordike, dhe pas 1990s në shumicën e vendeve të Europës dhe kryesisht në Amerikën
e Veriut, ku teknika e biomonitorimit nëpërmjet myshqeve është përdorur për të matur
nivelet e metaleve në ajër në zonat industriale dhe në zona më të pastra (Pott and
Turpin, 1996; Berg and Steinnes, 1997a; Fernàndez and Carballeira, 2001; Fernàndez
et al., 2000; Figueira et al., 2002; Galsomiès et al., 1999; Gerdol et al., 2000;
Grodzińska et al., 2001; Herpin et al., 1997; Loppi and Bonini, 2000; Markert et al.,
1996; Sucharová and Suchara, 1998; Aceto et al., 2003; Poikolainen, 2004 b; Schintu
et al., 2005).

1.6.4 Faktorët biologjik dhe mjedisor që ndikojnë në akumulimin e metaleve në
myshqe
Përveç studimeve në nivel kombëtar janë kryer gjithashtu studime mbi faktorët që
ndikojnë në përqendrimin e metaleve në myshqe (Zeichmeister, 1998), studime që
krahasojnë aftësinë akumuluse të myshqeve midis tyre dhe me ato të biomonitorëve të
tjerë (veçanërisht me likenet), si dhe studime për llogaritjen e vlerave absolute të
depozitimit (Sucharová and Suchara, 2004).
Përveç substancave ndotëse të ajrit që e kanë origjinën nga burime antropogjene
(burime lokale apo me rreze të gjatë veprimi), përqendrimet në myshqe ndikohen nga
shumë faktorë “natyralë” qe lidhen me: 1) karakteristikat morfologjike dhe
fiziologjike të myshqeve, dhe 2) vendin ku rriten myshqet dhe atmosferën përreth. Ka
diferenca natyrale në përbërjen kimike midis specieve të veçanta (një raport i
ndryshëm i sipërfaqes ndaj vëllimit ndikon në kapjen e metaleve); midis popullimeve
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të së njëjtës specie (variacionet gjenetike brenda të njëjtës specie kanë ndikim në
kapjen dhe lirimin e metaleve); midis individëve në kushte dhe nivele rritjeje të
ndryshme (influenca e klimës, temperatura dhe rreshjet që ndikojnë në shplarjenekstraktimin e joneve); dhe midis pjesëve të veçanta të myshkut - pjesët e vjetra kanë
përqendrime më të larta të metaleve (Taylor and Witherspoon, 1972; Gjengedal and
Steinnes, 1990; Zechmeister, 1995; Thöni et al., 1996). Si burime sekondare të
metaleve të gjetura në myshqe kemi (Szczepaniak and Biziuk, 2003):

•
•

•

Procese ciklike natyrale, krysisht kriprat e detit prezente në atmosferë apo
substanca të prodhuara nga proceset jetësore të mjedisit detar (Li, B, Na, Mg,
Cl, Ca, Se, Br, Sr, I).
Kapja e metaleve nga toka nëpërmjet rrënjëve apo nga bimët e larta (me
sistem vaskular të zhvilluar) nëpërmjet procesit të ekstraktimit (tretja nga
rreshjet), zakonisht nga bimët që ndodhen pranë apo sipër myshqeve (Mg, Ca,
Mn, Cu, Zn, Rb, Sr, Cs, Ba).
Grimca minerale, kryesisht nga pluhuri i tokës apo shkëmbit i ngritur
nëpërmjet erës, faktor që bëhet më prezent në zonat me bimësi të rrallë, një
klimë të thatë dhe tokë minerale e ekspozuar (Li, Al, Ca, Sc, Ti, V, Cr, Fe, Co,
Ga, Ge, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Ga, Tb, Dy, Ho, Br, Tm,
Yb, Lu, Hf, Ta, Th, U).

Faktorë të tjerë që ndikojnë në përqendrimin e metaleve në myshqe janë:

•
•
•
•
•
•
•

Shkrirja e borës (Ford et al., 1995). Sidomos gjatë kësaj periudhe, të një
kontakti gjithpërfshirës tokë/ujë kemi transportin e komponimeve të tretshme
nga toka në indet e myshkut.
Proceset e jono-këmbimit të metaleve me kationet e kripës së detit apo jonet
H+ nga rreshjet acide.
Zonat me bimësi: myshqet në fushat e hapura mund të kapin më shumë metale
sepse nuk do të jenë pemët të shërbejnë si kolektor apo bllokues të erës
(DeCaritat et al., 2001).
Lartësia ka një efekt (Zechmeister, 1995; Gerdol et al., 2002) për shkak të
ndryshimeve në sasinë e rreshjeve, pluhurit apo prodhimit të materialit
biologjik jetësor.
Diferencat sezonale në prodhimin e biomasës ndryshojnë përmbajtjen e
metaleve të rënda në myshqe (Market and Weckert, 1993).
Mosha e myshkut. Konkluzioni që pjesët më të vjetra të myshkut kanë
përqendrime më të larta të metaleve ka çuar në supozimin që bimët sigurojnë
një regjistrim historik dhe interaktiv të rezervës së metaleve në mjedis.
Mostrimi dhe metodat e matjes që përdoren kanë gjithashtu një influencë të
konsiderushme në rezultatin analitik (Market and Weckert, 1989).

Emitimet e metaleve të rënda toksike dhe mundësia që këta ndotës të transmetohen
përtej kufijve e bëjnë të domosdoshëm bashkëpunimin midis shteteve (Bargagli, 1993;
Bloemen et al., 1995; Bruns et al., 1995; Markert, 1993, 1994b; Oehlmann et al.,
1996; Seaward, 1993). Në shumë vende Europiane, në nivel kombëtar, egzistojnë një
numër programesh mjedisore për përcaktimin e metaleve të rënda. Por, meqë
harmonizimi i programeve të tilla midis shteteve është një proces gradual, ato janë të
përshtatshme për t’u përfshirë në anketat Europiane vetëm në disa aspekte. Në vitet e
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fundit janë bërë përpjekje për të koordinuar programe të përbashkëta në nivel
Europian duke përcaktuar metodat që do përdoren në udhëzuesit e unifikuar për gjithë
vendet e përfshira. Shembuj janë: “Co-operative Program on Assessment and
Monitoring of Air Pollution Effects on Forests” (Economic Commission for
Europe/United Nations Environmental Programme (ECE/UNEP)) dhe “Co-operative
Program for Monitoring and Evaluation of the Long-Range Transmission of Air
Pollutants in Europe” (European Monitoring and Evaluation Programme
(ECE/EMEP)). Projekti “Atmospheric Heavy Metal Deposition in Europe - based on
moss analysis” i lidhur me programin e mësipërm dokumenton shpërndarjen e gjerë të
metaleve të rënda në shumë shtete Europiane (Harmens et al., 2008). Vendi yne, ka
hyre në “Convention on Long-range Transboundary Air Pollution” në dhjetor 2005
dhe sot numri i shteteve pjesmarëse është mbi 50.

1.7 Teknikat analitike që përdoren në analizën e elementëve kimikë
në mostrat bimore
Metodat që përdoren për të analizuar përmbajtjen e metaleve të rëndë në mostrat e
myshqeve të marra në shqyrtim janë (Çullaj, 2007; Stihi et al., 2007; Popesku et al.,
2009):
• Spektrometria e Absorbimit Atomik (SAA). Spektrometria e Absorbimit
Atomik me Atomizues Elektrotermik me Furrë grafiti (SAA-AET).
• Plazma e Çiftuar me Induksion - Spektrometria Emisionit Atomik (ICP - AES)
• Plazma e Çiftuar me Induksion - Spektrometria e Masës (ICP – MS),
• Analiza me Aktivizim Neutronik (NAA).
Gjithashtu në analizat kimike gjejnë përdorim absorbimi, emisioni, fluoreshenca dhe
difraksioni i rrezeve X (Çullaj, 2007; Ene et al., 2009).
Analizat kimike me SAA
SAA është një ndër metodat më të përdorshme në praktikën analitike. Ajo përdoret
për analizën sasiore të shumicës së metaleve të tabelës periodike të elementëve: me të
mund të përcaktohen rreth 70 elementë, por përparësi të veçanta ajo paraqet për 30-35
metale. Ndër përparësitë kryesore që SAA paraqet, përmendim:
1) Nndjeshmëria e lartë: janë të zakonshme përcaktimet e drejtpërdrejta të
niveleve mg/L (ppm) në teknikën me flakë dhe µg/L (ppb) në teknikat pa
flakë.
2) Përzgjedhshmëria shumë e mirë: zakonisht, përcaktimi i një elementi bëhet
drejtpërdrejt në prani të gjithë përbërsve të tjerë të mostrës. Analizat kimike,
përgjithësisht, nuk paraqesin interferencë, por edhe ato interferenca që
egzistojnë, njihen mirë dhe mund të kapërcehen me lehtësi.
3) Rendimenti i lartë: SAA është një teknikë e shpejtë, në veçanti, për analizat
me flakë. Matjet, gjithashtu, mund të automatizohen lehtë.
4) Thjeshtësia e përdorimit: ka metodika standarde për përcaktimet e metaleve në
mostra me natyrë nga më të ndryshmet; në të vërtetë, kërkohet pak ose aspak
përgatitje e mostrave për analizë, përveç stadit të paratrajtimit (kalimit të
mostrës në tretësirë).
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Përpikëria e analizës në SAA është e mirë për përcaktimet në nivelet mikro dhe
gjurmë, por ajo është e kënaqshme edhe për përcaktimet e përbërsve gjysmëmakro.
Gjithashtu, vëllimi i nevojshëm për analiza kimike është i vogël, 1-22 ml për analizat
me flakë dhe vetëm disa mikrolitra për analizat me teknikë
teknikënn e AET.
SAA ka gjetur përdorime shumë të gjera në analizat e mostrave m
mjedisore,
jedisore, të ujërave,
tokave, bimëve dhe prodhimeve ushqimore, në analizat klinike, analizat e aliazheve
metalike, mostrave gjeologjike etj.
Spektrometria
pektrometria e absorbimit atomik (SAA) bazohet në dukurinë e absorbimit të
rrezatimit nga atomet e lira në gjë
gjëndje
je të avullt. Dukuria e absorbimit të rrezatimit nga
atomet ka qenë e njohur qysh herët, gjatë gjysmës ssë parë të shekullit
hekullit XIX, por SAA
si teknikë analitike, ka lindur shumë më vonë, në mes të shekullit XX, kur është
zbuluar burimi i përshtatshëm
përshtatshëm i rrezatimit
rrezatimit për të. Në matjet analitike me SAA përdoret
formula e Berit në formën klasike A = kcl,
kcl pra absorbanca është në përpjestim të
drejtë me përqë
përqëndrimin
ndrimin e grimcav
grimcavee absorbuse. Formula e ligjit të Berit parimisht vlen
kur plotësohen këto
këto kushte: mjedisi absorbues
absorbues (i ngurtë, i lëngët ose i gaztë) të jetë
homogjen, rrezatimi të jetë monokromatik,
monokromatik, grimcat absorbuse
use të veprojnë me fotonet
në mënyrë
më
të pavarur.
Funksionimi i aparateve në SAA: burimi i rrezatimit jep një spektër emisioni diskret
të përbërë nga disa vvija
ija spektrale. Zakonisht si vijë pë
përr matje analitike zgjidhet vija
rezonante,
nante, e cila ka inte
intensitetin
nsitetin më të lartë
lartë.. Rrezatimi
Rrezatimi i emituar nga burimi kalon
nëpër celulën e absorbimit, që quhet
uhet atomizues. Atomet e lira të analitit që fitohen në
atomizues absorbojnë një pjesë të rrezatimit të vijë
vijëss analitike;
analitike; shkalla e absor
absorbimit do
jetë në varësi të përqendrimit
pë ndrimit të atomeve absorbuese që ndodhen në celulë. Pas
atomizusit vendoset një monokromator, që shërben për të veçuar rrezatimin në një
zonë spektrale me gjerësi 0.2 deri 10 nm në gjatësin
gjatësinë e valës së vijës analitike. Në
këtë mënyrë, në detektor (që është
është një fotoshumëzues) bien vetëm fotonet e vijë
vijës
analitike pas kalimit nëpër atomizues. Sinjali që jep detektori përpunohet në sistemin
elektronik dhe regjistrohet
regjistrohet në formën e përshtatshme pë
përr analizat kimike.

Figura 1.7.1 Aparatura e Spektroskopis
Figura
Spektroskopisë së Absorbimit Atomik me flakë
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Rrezatime rreptësisht monokromatike dhe me intensitet të lartë (në mënyrë që të matet
me saktësi nga detektori) arrihen nëpërmjet përdorimit të llampave katodike zgavër
(HCL). Pikërisht pas gjetjes së këtij burimi të përshtatshëm të rrezatimit janë ndërtuar
aparatet e para të SAA dhe ka filluar përdorimi i tyre për matjet analitike.
Përveç burimit të rrezatimit, atomizusi është një pajisje tjetër specifike për SAA.
Vetinë e absorbimit të rrezatimit diskret e shfaqin vetëm atomet e elementit në gjëndje
të gaztë, prandaj fitimi i avullit atomik të analitit është proces bazë në SAA. Në SAA
përdoren dy tipe të sistemeve të atomizimit: atomizusi me flakë dhe atomizusi pa
flakë.
Atomizuesi me flakë, dhe veçanërisht me flakë acetilen–ajër (AA) përdoret më
shpesh në SAA, sepse flaka AA paraqet riprodhueshmëri shumë të mirë, është e sigurt
në përdorim, manipulohet lehtësisht nga oksiduse në reduktuese dhe, para së gjithash,
në temperaturën e punës së saj (2250±500C) arrihet një atomizim i mirë i rreth 35
elementëve. Atomizimi në flakë është proces i ndërlikuar dhe ende nuk njihen mirë
shumë nga proceset që ndodhin në të. Në aparatet e SAA sot përdoret vetëm flaka
laminare me parapërzierje (bëhet përzierja paraprake e gazeve të diegies dhe aerosolit
të tretësirës së mostrës dhe kjo përzierje del nga djegorja me rrjedhje laminare).
Atomizimi në flakë realizohet me anë të një pajisjeje të veçantë që quhet sistemi
pulverizues–djegore.
Ndër atomizusit pa flakë përdorimin më të gjerë e ka atomizuesi elektrotermik
(AET) me furrë grafiti. Atomizimi në këtë rast kryhet në një gyp grafiti të vogël (me
diametër 5mm dhe gjatësi 25 mm) në të cilin vendoset një vëllim shumë i vogël
(5-50µl) i tretësirës së mostrës. Gypi i grafitit, që shpeshherë quhet edhe furrë grafiti
ngrohet me anë të një rryme elektrike në temperaturë që mund të arrijë deri 31000C.
Ngrohja bëhet në mjedis inert (argon) dhe e programuar në mënyrë të tillë që analiti, i
cili ndodhet në gyp, të kalojë tërësisht në atome të gazta. Rrezatimi analitik i burimit
të rrezatimit, gjatë kalimit nëpër furrën e grafitit, do të absorbohet nga atomet e gazta.
Sinjali i absorbancës, në këtë rast, do të ndryshojë në formën e një piku të shpejtë
(meqënëse atomet e analitit formohen në gyp dhe njëkohësisht largohen nga ai).
Sinjali analitik që matet është lartësia ose sipërfaqja e pikut, vlera e së cilës është në
përpjestim me sasinë e atomeve të analitit në mostrën e vendosur në furrë. Stadet e
punës së furrës për AET janë:
1) Tharja, e cila kryhet zakonisht në 100-1200C dhe ka për qëllim largimin e
plotë të tretësit nga tretësira e mostrës të injektuar në furrë;
2) Piroliza, qëllimi i së cilës është largimi maksimal i përbërësve të matricës së
mostrës duke lënë njëkohësisht të paprekur analitin. Largimi i matricës bëhet
me qëllim që të pakësohet sa të jetë e mundur më shumë interferenca e sfondit,
e cila përbën një pengesë serioze në matjen e saktë të sinjalit analitik;
3) Atomizimi, gjatë të cilit komponimi kimik ku ndodhet analiti disocijohet
plotësisht dhe ndodh absorbimi i rrezatimit analitik nga atomet e gazta të
analitit (në këtë stad matet sinjali analitik i absorbancës);
4) Pastrimi i furrës kryhet për të larguar mbetjen e mostrës nga gypi i grafitit;
5) Ftohja e furrës deri në temperaturën e mjedisit, për ta bërë atë të gatshme për
matjen tjetër.
Furra në atomizuesin ektrotermik përbëhet prej grafiti për shkak të disa vetive shumë
favorizuese që gëzon ky material: përcjellshmëri elektrike dhe përcjellshmëri termike
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të lartë, qëndrueshmëri termike të lartë (mbi 30000C), qëndrueshmëri mekanike dhe
kimike të mirë dhe mund të përgatitet me pastërti kimike shumë të lartë. Veç kësaj,
grafiti merr pjesë në reaksionet e atomizimit, sepse është provuar se fitimi i atomeve
të lira në furrë nodh jo vetëm nëpërmjet disocijimit termik të komponimeve të analitit,
por edhe nga reduktimi i oksideve të metalit prej karbonit të furrës.

Figura 1.7.2 Pjesë e aparaturës së Spektroskopisë së Absorbimit Atomik me
atomizues elektrotermik (Furra prej grafiti+Autosampler)
Ndjeshmëria e SAA me AET është 100 deri 1000 herë më e lartë. Kjo i dedikohet
faktit se mostra atomizohet plotësisht dhe se një pjesë e konsiderushme e atomeve të
analitit qëndron në zonën e absorbimit për një kohë relativisht të gjatë (shumë më
gjatë sesa në rastin e flakës. Janë të pakta metodat analitike që mund të krahasohen
me këtë teknikë për analizën e gjurmëve të metaleve në lidhje me ndjeshmërinë.
Megjithatë, përdorimi i SAA me AET paraqet shumë më tepër vështirësi teknike dhe
ka rendiment shumë më të ulët sesa analiza me flakë, prandaj kjo teknikë përdoret
vetëm atëhere kur flaka nuk jep rezultate të kënaqshme.
Spektrometria e emisionit me plazmë (ICP-AES)
Spektrometria e emisionit me plazmë (SEP) është një teknikë bashkëkohore e SEA.
SEA ose e quajtur ndryshe analiza spektrale është ndër metodat optike më të hershme.
Kjo metodë ka pasur zhvillim të vrullshëm gjatë viteve 1920-1950, kryesisht për
analizën e metaleve gjurmë. Metodat më të reja, si spektrometria e absorbimit atomik,
spektrometria e emisionit me plazmë, metodat me rreze X etj, e kanë zvogëluar
ndjeshëm përdorimin e saj. Spektroskopia e emisionit me plazmë bazohet në matjen e
intensitetit të rrezatimit që emitohet nga atomet e eksituara të mostrës në pishtarin e
plazmës me temperaturë shumë të lartë (deri 10000 K). Plazma është një gjëndje e
veçantë e lëndës, që përbëhet nga katione të gazta dhe elektrone në temperaturë
shumë të lartë. Në SEP zakonisht përdoret plazma e argonit, pra në të ndodhen jonet e
argonit dhe elektronet, të cilat janë specie kryesore që përcjellin rrymën elektrike. Në
burimin ICP, plazma fitohet nga bashkëveprimi me induksion i joneve dhe
elektroneve (çiftimi) me një fushë magnetike me frekuencë të radiovalëve. Mostra që
do të analizohet futet në trajtë aerosoli në një rrymë argoni në qendër të pishtarit të
plazmës, ku në temperaturë 6000-8000 K kthehet e gjitha në atome të gazta.
Pavarësisht nga temperatura shumë e lartë, jonizimi i atomeve të mostrës është shumë
i vogël për shkak të pranisë me tepricë të elektroneve (që dalin nga jonizimi i argonit),
pra nuk vërehen interferenca të jonizimit. Mjedisi inert i argonit mënjanon, gjithashtu,
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mundësinë e interferencave kimike. Koha e qëndrimit të atomeve të mostrës në
temperaturën e plazmës është relativisht e gjatë, prandaj sinjali i emisionit është me
intensitet mjaft të lartë. Siç e dimë numri i vijave të emisionit të elementëve përbërëse
të mostrës është shumë i madh sidomos për elementët e rënda (ka mjaft mundësi për
interfereca spektrale – një nga kufizimet e kësaj metode). Megjithatë për çdo element
ka disa vija me ndjeshmëri më të lartë dhe që janë të veçuara nga vijat e elementëve të
tjera. Pikërisht këto vija përdoren për analizat cilësore dhe sasiore.
Në këtë metodë ndjeshmëria është e lartë, në veçanti për elementët refraktarë (p.sh.
Zr, U, B, P etj). Kufijtë e diktimit për shumë elementë janë të rendit 1-10 ppb. Metoda
e SEP ka përdorim universal: mund të përcaktohen më shumë se 60 elementë, thuajse
të gjitha metalet dhe mjaft jometale; zona e përcaktimeve është shumë e gjërë, që nga
përbërësit makro deri ata gjurmë. Përpikëria është e rendit 2-3%. Analiza kimike është
e njëkohshme (simultane). Matjet kryhen në mënyrë të automatizuar dhe përpunimi i
të dhënave është i kompjuterizuar. Sistemi kompjuterik i përpunimit të të dhënave
spektrale është thelbësor në ndërtimin e SEP dhe prej tij varet në një shkallë të madhe
vetë performanca analitike e aparatit. Aparatet kanë kosto të lartë dhe konsum
relativisht të madh të argonit. Në zhvillimet e kohëve të fundit të kësaj teknike paraqet
interes të veçantë kombinimi i burimit të plazmës me një spektrometër mase si
detektor, gjë që lejon leximin e veçuar të grimcave me masa të ndryshme që dalin nga
pishtari plazmë. Zëvendësimi i spektrometrit optik me një spektrometër mase
mënjanon interferencat spektrale dhe lejon edhe analizën elementare të izotopeve.
ICP-MS është sot një nga metodat më të rëndësishme të analizës elementare, për
shkak të përparësive që ajo paraqet siç janë: kufijtë e diktimit të ulët për shumë
elemente, përzgjedhshmëria shumë e mirë, si dhe përpikëria dhe saktësia e mirë.
Spektrat e masës të atomeve janë shumë më të thjeshtë dhe mund të interpretohen më
lehtë sesa spektrat optike dhe kjo përbën një përparësi të rëndësishme të ICP-MS. Mbi
90% e elementeve të tabelës periodike mund të përcaktohen me ICP-MS dhe koha e
matjes është 10s për çdo element. Përpikëria e shprehur në shmangie standarde
relative është 2% deri 4% për zonat e mesit të lakores së kalibrimit.
Një nga përparësitë më të mëdha të ICP-MS është arritja e kufijve të diktimit më të
ulët në krahasim me ICP optike dhe të krahasushme e nganjëherë edhe më të ulëta
sesa SAA me atomizim elektrotermik. Në përgjithësi, kufijtë e diktimit në ICP-MS
luhaten nga 0.02 në 0.7 ppb, ku për shumicën e elementëve ato janë në zonën nga 0.02
në 0.1 ppb. Veç kësaj, ICP-MS është një metodë e shpejtë dhe simultane që lejon
përcaktimin e njëkohshëm të shumë elementëve.
Një metodë tjetër bashkëkohore, që paraqet disa përparësi të rëndësishme, është
spektrometria me fluoreshencë të rrezeve X. Para së gjithash ajo është metodë jo
destruktive (pra mostra mbetet e padëmtuar). Është e shpejtë, mund të automatizohet
lehtë dhe të përdoret për zona shumë të gjëra të përqendrimeve, nga përbërësit makro
deri në përbërësit gjurmë me përmbajtje 10-4%. Mostra mund të jetë në gjëndje fizike
të çfardoshme. Metoda përdoret më shpesh për analizat kimike të elementëve të rënda,
për të cilat përpikëria e matjes është 1-2%. Për elementët e lehta, përpikëria keqësohet
në rreth 10% dhe, veç kësaj, duhet të veprohet në vakum. Duke mënjanuar siç duhet
ndikimet interferuese të matricës, metoda e fluoreshencës së rrezeve X konsiderohet si
një nga metodat më të fuqishme të analizës kimike, e cila mund të përdoret me sukses
për përcaktimin sasior të shpejtë të gjithë elementëve, përveç atyre të lehta, në mostra
të ndryshme me natyrë komplekse.
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PJESA EKSPERIMENTALE
QËLLIMI I STUDIMIT
Ky studim është pjesë e programit të biomonitorimit në Shqipëri dhe mund të shërbej
si një pikë nisjeje për planifikime të mëtejshme. Vendi ynë, ka hyrë në “Convention
on Long-range Transboundary Air Pollution” në dhjetor 2005 dhe sot numri i shteteve
pjesmarëse është mbi 50. Monitorimet tek ne kanë filluar në 2010 dhe rezultatet e
studimit të kësaj zone së bashku me rezultatet e zonave të tjera të vendit do shërbejnë
për krijimin e hartës së niveleve të ndotjes së ajrit në Shqipëri nëpërmjet
biomonitorimit.
Në këtë studim është bërë biomonitorimi i ndotjes së ajrit nga metalet e rënda në
zonën Sarandë – Gjirokastër – Tepelenë – Përmet. Në këtë studim janë zgjedhur
myshqet si bioindikator të metaleve të rënda me qëllim që të tregojnë prezencën e
elementëve në ajër si dhe gradientin e tyre të përqendrimit.
Shkalla e ndotjes është përcaktuar bazuar në aftësinë bioakumuluse të myshkut
Hypnum cupressiforme i cili rekomandohet gjerësisht në literaturë për këtë qëllim
(Harmens et al., 2008a). Gjithashtu është bërë vlerësimi dhe krahasimi i aftësisë
akumuluese edhe të disa llojeve të tjera myshqesh: Pseudoscleropodium purum;
Hypnum cupressiforme; Homalothecium sericeum dhe Neckera crispa. Kjo merr
rëndësi të veçantë në kushtet e pamjaftueshmërisë së një lloji myshku në zonën që
monitorohet ndaj depozitimeve të metaleve të rënda në mjedis. Përqendrimet e
metaleve në myshqe u analizuan me metodat: Spektroskopia e Absorbimit Atomik me
flakë; Spektroskopia e Absorbimit Atomik me atomizues elektrotermik me furrë
grafiti; Spektrometria e Emisionit Atomik me Plazëm të çiftuar me induksion (ICP –
AES).
Qëllimi i këtij studimi është:
• të karakterizojmë në mënyrë cilësore dhe sasiore zonat e depozitimeve
atmosferike të metaleve të rënda;
• të tregojmë vendodhjen e burimeve më të rëndësishme që emitojnë metale të
rënda dhe shtrirjen e zonave veçanërisht të ndotura;
• të krahasojmë rezultatet e kësaj zone studimi me zonat e tjera të vendit;
• të krahasojmë rezultatet tona me ato të vendeve të tjera Europiane;
• të krijojmë një bazë për studime të mëtejshme në të ardhmen.
Monitorimi i ndotjes është i rëndësishëm, por ajo që ka rëndësi më të madhe është
ndërgjegjësimi i njerëzve dhe marrja e masave të nevojshme nga autoritetet lokale për
ta minimizuar atë. Biomonitorimi i metaleve të rënda nëpërmjet myshqeve aplikohet
për herë të parë në Shqipëri, por duke ribërë vëzhgime dhe analiza brënda periudhave
të caktuara kohore (çdo 5 vjet), ne do të mund të dëshmojmë në të ardhmen për
përmirësimin e cilësisë së ajrit në vendin tonë.
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Kapitulli II. Materiale dhe metoda
2.1 Zona e studimit

Figura 2.1 Shpërndarja gjeografike e stacioneve të monitorimit të zonës
Sarandë – Gjirokastër – Tepelenë – Përmet
Zona që ne studjojmë përfshin Qarkun e Gjirokastrës (Gjirokastër – Tepelenë –
Përmet) dhe Sarandën. Karakterizohet nga një klimë tipike mesdhetare, me dimër të
butë dhe verë të nxehtë. Bimësia e rajonit është tipike mesdhetare, e ndikuar nga
relievi mjaft i veçantë i kësaj zone (male dhe lugina lumenjsh që shoqërojnë regullisht
njëra – tjetrën). Mostrat e myshqeve të mbledhura në këtë zonë janë përdorur për dy
qëllime:
1. Studimin dhe krahasimin e aftësisë akumuluese të myshqeve të cilët janë objekt i
këtij punimi: Hypnum cupressiforme; Pseudoscleropodium purum; Homalothecium
sericeum dhe Neckera crispa në lidhje me metalet e rënda në ajër.
2. Biomonitorimin e ajrit në lidhje me nivelet e metaleve të rënda në zonën jugore të
Shqipërisë: Gjirokastër – Tepelenë – Përmet – Sarandë bazuar në mostrat e tipit
Hypnum cupressiforme.
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2.2 Hartimi i rrjetit të monitorimit
Në mënyrë të ngjashme me studimet e kryera në vende të tjera, në përputhje me
protokollin e marrjes së mostrave (2010 Survey Monitoring Manual), rrjeti i
stacioneve të monitorimit që kemi ngritur ka patur parasysh marrjen e 1.5 mostra
myshqesh/1000 km². Kur kjo nuk ka qënë e mundur si pasojë e relievit apo
vështirësisë për të gjetur mostër është aplikuar rekomandimi që të paktën 2 mostra
myshqesh në një hapësirë me përmasa (50 km x 50 km). Është mbajtur parasysh që
sipas mundësive të bëhet një shpërndarje e njëtrajtshme e marrjes së mostrave dhe të
realizohet një rregjim mostrimi më i dendur në zonat ku pritet të ketë depozitime më
të mëdha të metaleve të rënda siç janë anët e autostradës (Palokastër, Luzat, Derviçan,
etj) apo zonat urbane (por duke respektuar distancat e përcaktuara në protokoll).

2.3 Procedura e marrjes së mostrave në terren
Marrja e mostrave në terren është bërë në përputhje me protokollin e marrjes së
mostrave (Heavy Metals in European Mosses: 2010 Survey Monitoring Manual):

•
•
•
•
•

•
•

•

Çdo stacion ku është marrë mostra ka qënë larg (më shumë se 3 m) nga kurora
e pemës më të afërt.
Në stacionet të cilat karakterizohen nga habitate të tilla si hapësira me shkurre,
tokë e gjelbëruar apo torfe, mostrat janë marrë larg hijes së shkurreve apo
bimëve gjethe-gjëra.
Mostrat janë marrë të paktën 300 m larg nga rrugët kryesore, fshatrat apo
industritë dhe te paktën 100 m larg nga rrugët dytësore dhe shtëpitë.
Në rastet e marrjes se mostrave në zona malore (p.sh Bënçë) mostrat janë
marrë poshtë vijës së pyllëzuar me qëllim që të eliminohet ndikimi i lartësisë
në përqëndrimin e metaleve të rënda në myshqe.
Mostrat e myshqeve pasi janë marrë nga terreni janë vendosur në zarfa të
mëdha prej letre të mbyllura me kujdes për të shmangur ndotjet gjatë
transportit. Sasia e mostrës së myshkut të marrë në stacionin e monitorimit ka
variuar në varësi të sasisë së gjetur, duke synuar edhe në sigurimin e sasisë së
nevojshme për analiza paralele. Në disa stacione si ai i Libohovës i cili pritet
të jetë zonë mjedisore e pastër përsa i përket pranisë së metaleve të rëndë është
marrë sasi më e madhe për ta përdorur për monitorime të tjera sipas teknikës
"moss bag".
Pirja e duhanit ka qënë e ndaluar gjatë mbledhjes, transportit si dhe trajtimit të
mëtejshëm të mostrave. Mbledhja e mostrave është bërë me doreza plastike pa
talk për të mënjanuar problemet e ndotjes së myshqeve.
Mbledhja e mostrave është realizuar në periudhën shtator – fillim tetori, pra
brënda tre javësh duke synuar mbledhjen e tyre brënda një kohe sa më të
shkurtër sipas rekomandimeve të procedurës përkatëse. Për çdo pikë mostrimi
u mblodhën 5-10 nënmostra brënda një zone 50x50m2 të cilat u përzien duke
dhënë mostrën përfundimtare (kompozite).
Për çdo pikë mostrimi janë gjetur koordinatat gjeografike, gjatësi dhe gjerësi
(kordinatat Greenwich, sistem 3600), të nevojshme për përpunimin e të
dhënave (Tabela 2.3).
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Tabela 2.3 Përshkrimi i zonave të mostrimit dhe llojet e myshkut për secilën zonë
Stacioni
Nr.
Alb-1

Gjerësi
gjeografike
N39 52 43.0

Gjatësi
gjeografike
E20 00 44.9

Zonat e
mostrimit
Sarandë

Llojet e

myshqeve

Alb-2

N39 54 55.3

E20 10 51.3

Krongj

Alb-3

N39 56 53.6

E20 06 10.5

Delvinë

Hypnum cupressiforme
Hypnum cupressiforme
Pseudoscleropodium purum
Hypnum cupressiforme

Alb-4

N39 55 57.1

E20 16 18.6

Jorgucat

Hypnum cupressiforme

Alb-5

N39 54 29.4

E20 21 38.1

Kakavi

Alb-6

N40 01 50.3

E20 16 07.7

Libohovë

Hypnum cupressiforme
Pseudoscleropodium purum
Hypnum cupressiforme

Alb-7

N40 09 25.6

E20 05 59.7

Palokastër

Hypnum cupressiforme

Alb-8

N40 01 56.5

E20 10 23.0

Derviçian

Hypnum cupressiforme

Alb-9

N40 15 38.7

E20 02 06.3

Luzat

Alb-10

N40 15 29.9

E20 00 37.3

Bënçë

Hypnum cupressiforme
Pseudoscleropodium purum
Hypnum cupressiforme

Alb-11

N40 17 38.6

E20 01 02.5

Tepelenë

Hypnum cupressiforme

Alb-12

N40 21 16.8

E19 58 36.3

Memaliaj

Alb-13

N40 17 39.5

E20 07 10.9

Peshtan

Alb-14

N40 15 04.3

E20 18 30.0

Kosinë

Alb-15

N40 13 51.1

E20 20 42.3

Përmet

Alb-16

N40 06 23.5

E20 32 48.9

Çarshovë

Hypnum cupressiforme
Pseudoscleropodium purum
Hypnum cupressiforme

Alb-55

N39 39 40.1

E20 10 44.3

Konispol

Hypnum cupressiforme

Alb-87

N39 51 10.3

E20 13 09.1

Terihat

Alb-88

N40 20 41.4

E20 07 56.3

Draçovë

Alb-89

N40 18 48.8

E20 11 21.8

Këlcyrë

Hypnum cupressiforme
Pseudoscleropodium purum
Hypnum cupressiforme
Pseudoscleropodium purum
Hypnum cupressiforme

Hypnum cupressiforme
Pseudoscleropodium purum
Hypnum cupressiforme
Homalothecium sericeum
Hypnum cupressiforme
Pseudoscleropodium purum
Neckera crispa

2.4 Karakteristikat e stacioneve të monitorimit
Në këtë formë monitorimi, stacionet e monitorimit nuk mund të zgjidhen apo të
caktohen vetëm sipas interesit që kemi për të marrë informacion mjedisor. Vendosja e
stacioneve të monitorimit në këtë rast është e kushtëzuar nga mundësia e rritjes së
myshqeve aty ku mund të ketë interes. Sidoqoftë, siç vihet re edhe nga përshkrimi që
u bë më lart për sacionet e monitorimit, mostrat janë grumbulluar më tepër nga zona
të tilla si anës autostradës (Derviçan, Luzat, Jorgucat, etj) apo pranë zonave urbane
(Përmet, Tepelenë, Sarandë, etj) për shkak të aktivitetit njerëzor më intensiv dhe
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qarkullimit më të dendur të automjeteve; pra u është dhënë prioritet këtyre zonave,
por gjithmonë sipas mundësisë së gjetjes së myshkut (p.sh pranë qëndrës urbane të
qytetit të Gjirokastrës nuk kemi mundur të sigurojmë mostra myshku). Njëkohësisht
mostra myshku janë mbledhur edhe nga zona që konsiderohen më pak të ndotura
(zona me aktivitet njerëzor minimal dhe larg trafikut si Draçovë, Çarshovë, Libohovë
etj) për të bërë më të qarta dallimet në shkallën e ndotjes ose për t’i përdorur si sfond.
Stacioni (Alb-1): Koordinatat gjeografike (N39 52 43.0, E20 00 44.9): Sarandë
(Kaminë – që do të thotë vend ku digjet; janë djegur qymyr dhe goma për prodhimin e
gëlqeres), në një lartësi rreth 50 m, në largësi 1000 m larg nga qëndra e qytetit, terreni
shkëmbor i pjerrët, shumë pak bimësi e ulët (shkurre). Myshku nuk qe i përhapur, u
gjet me vështirësi në pjesën anësore të një kanali. Në këtë stacion është marrë mostra
e myshkut Hypnum cupressiforme.
Stacioni (Alb-2): Koordinatat gjeografike (N39 54 55.3, E20 10 51.3): Krongj (përball
minierës së kripës para Syrit të Kaltër), në një lartësi 200 m, 300 m larg nga rruga
nacionale. Në zonën që u morr mostra: terreni kodrinor me bimësi të rrallë shkurresh.
Në këtë stacion janë marrë mostra të llojit Hypnum cupressiforme dhe
Pseudoscleropodium purum.
Stacioni (Alb-3): Koordinatat gjeografike (N39 56 53.6, E20 06 10.5): Delvinë
(Vllahat), në një lartësi 80 m, largësi 500 m nga rruga nacionale dhe 200 m nga rruga
lokale. Terreni kodrinor me shumë pak bimësi të ulët. Në këtë stacion është marrë
mostra e myshkut Hypnum cupressiforme.
Stacioni (Alb-4): Koordinatat gjeografike (N39 55 57.1, E20 16 18.6): Jorgucat (fshati
tek kthesa e autostradës në rrugën për Sarandë), në një lartësi 350 m, 300 m larg nga
fshati. Terreni shkëmbor i pjerrët. Bimësi e rrallë shkurresh. Në këtë stacion është
marrë mostra e myshkut Hypnum cupressiforme.
Stacioni (Alb-5): Koordinatat gjeografike (N39 54 29.4, E20 21 38.1): Kakavije
(fshati kufi me Greqinë), në lartësi 380 m, në një largësi 800 m nga autostrada dhe
300 m nga fshati. Terreni kodrinor me pjerësi të vogël. Bimësi e rrallë (shkurre). Në
këtë stacion janë marrë mostra të llojit Hypnum cupressiforme, Pseudoscleropodium
purum.
Stacioni (Alb-6): Koordinatat gjeografike (N40 01 50.3, E20 16 07.7): Libohovë
(qytezë), në një lartësi 350 m, 500 m larg qëndrës dhe 300 m larg nga shtëpia e fundit.
Reliev i thyer, bimësi e ulët me shkurre. Në këtë stacion është marrë mostra e
myshkut Hypnum cupressiforme.
Stacioni (Alb-7): Koordinatat gjeografike (N40 09 25.6, E20 05 59.7): Palokastër
(fshat në anë të autostradës Gjirokastër – Tepelenë), në lartësi 200 m, në një largësi
300 m nga autostrada dhe 150 m nga fshati. Reliev kodrinor i pjerrët. Bimësia me
shkurre. Në këtë stacion është marrë mostra e myshkut Hypnum cupressiforme.
Stacioni (Alb-8): Koordinatat gjeografike (N40 01 56.5, E20 10 23.0): Derviçan
(fshati i parë në autostradën Gjirokastër – Kakavije), në një lartësi 250 m, largësia nga
autostrada 300 m, kurse nga fshati 150 m. Terren shkëmbor me pak shkurre. Në këtë
stacion është marrë mostra e myshkut Hypnum cupressiforme.
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Stacioni (Alb-9): Koordinatat gjeografike (N40 15 38.7, E20 02 06.3): Luzat (fshat në
anë të autostradës Gjirokastër – Tepelenë), në lartësi 200 m, në një largësi 300 m nga
autostrada dhe 300 m nga fshati. Relievi kodrinor – shkëmbor. Bimësia me shkurre.
Në këtë stacion janë marrë mostra të llojit Hypnum cupressiforme dhe
Pseudoscleropodium purum.
Stacioni (Alb-10): Koordinatat gjeografike (N40 15 29.9, E20 00 37.3): Bënçë (rreth
7 km larg nga Tepelena), në një lartësi 300 – 350 m dhe largësi 300 m nga rruga.
Relievi i thyer. Bimësia me shkurre dhe bimë (e ndërthurur), në lartësinë 800 m nga
rruga ndodhej pylli. Në këtë stacion është marrë mostra e myshkut Hypnum
cupressiforme.
Stacioni (Alb-11): Koordinatat gjeografike (N40 17 38.6, E20 01 02.5): Pallçi (rreth
400 m larg nga qëndra e Tepelenës), në një lartësi 350 m dhe largësi 300 m nga rruga.
Relievi i pjerrët kodrinor – shkëmbor. Bimësi me shkurre. Në këtë stacion është marrë
mostra e myshkut Hypnum cupressiforme.
Stacioni (Alb-12): Koordinatat gjeografike (N40 21 16.8, E19 58 36.3): Memaliaj
(afër ish minierës), në një lartësi 200 – 220 m, në largësi 100 m anës rrugës lokale.
Relievi kodrinor. Bimësia me shkurre. Në këtë stacion janë marrë mostra të llojit
Hypnum cupressiforme, Pseudoscleropodium purum.
Stacioni (Alb-13): Koordinatat gjeografike (N40 17 39.5, E20 07 10.9): Peshtan (fshat
kufitar Tepelenë – Përmet), në një lartësi 250 m, largësia nga rruga nacionale 400 m.
Terreni kodrinor i pjerrët. Bimësia me shkurre. Në këtë stacion janë marrë mostra të
llojit Hypnum cupressiforme, Pseudoscleropodium purum.
Stacioni (Alb-14): Koordinatat gjeografike (N40 15 04.3, E20 18 30.0): Kosinë, në
një lartësi 300 m, largësi 300 m. Relievi kodrinor i pjerrët. Bimësia me shkurre të
vogla. Në këtë stacion është marrë mostra e myshkut Hypnum cupressiforme.
Stacioni (Alb-15): Koordinatat gjeografike (N40 13 51.1, E20 20 42.3): Përmet (Lip e
re), në lartësi 300 m dhe 300 m larg qëndrës së Përmetit. Relievi i pjerrët. Tokë
gurishtore me shkurre. Në këtë stacion janë marrë mostra të llojit Hypnum
cupressiforme, Pseudoscleropodium purum.
Stacioni (Alb-16): Koordinatat gjeografike (N40 06 23.5, E20 32 48.9): Çarshovë,
mostrat u morrën në Mesare (3 km larg nga Çarshova dhe 1 km larg nga fshati kufitar
grek), ka vetëm rrugë këmbësore. Relievi shkëmbor i pjerrët. Mostra është marrë në
ambjent të hapur dhe këtu myshku formonte një qylim të mrekullushëm. Bimësia me
pak shkurre dhe në distancën 200 m nga vendi yne i mostrimit kishte pemë të mëdha
(pamja e dyte në Figurën 2.4). Në këtë stacion është marrë mostra e myshkut Hypnum
cupressiforme.
Stacioni (Alb-55): Koordinatat gjeografike (N39 39 40.1, E20 10 44.3): Konispol
(fshati jugor në kufi me Greqinë), në një lartësi 150 m, largësi 300 m nga shtëpia e
fundit e fshatit (nga ana e kufirit). Terren kodrinor, i pjerrët me shkurre. Në këtë
stacion është marrë mostra e myshkut Hypnum cupressiforme.
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Stacioni (Alb-87): Koordinatat gjeografike (N39 51 10.3, E20 13 09.1): Terihat (fshat
në zonën e Dropullit), në lartësinë 350 m, në një largësi 500 m nga autostrada dhe 300
m larg nga fshati. Relievi i thyer shkëmbor. Bimësia me shkurre. Në këtë stacion janë
marrë mostra të llojit Hypnum cupressiforme, Pseudoscleropodium purum.
Stacioni (Alb-88): Koordinatat gjeografike (N40 20 41.4, E20 07 56.3): Draçovë, në
një largësi 3 km nga asfalti kryesor. Relievi shkëmbor dhe bimësi e ulët aty ku ne
morrëm mostrën, dhe bimësi e lartë pak më tutje. Në këtë stacion janë marrë mostra të
llojit Hypnum cupressiforme, Homalothecium sericeum.
Stacioni (Alb-89): Koordinatat gjeografike (N40 18 48.8, E20 11 21.8): Këlcyrë
(grykë e Këlcyrës), në një largësi 300 m nga rruga. Terreni shkëmbor me pjerësi jo
shumë të madhe. Bimësia me shkurre (mostrat u morrën në të çarat e tokës). Në këtë
stacion janë marrë mostra të llojit Hypnum cupressiforme, Pseudoscleropodium
purum, Neckera crispa.

Figura 2.4 Foto gjatë mostrimit
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2.5 Elementët e marrë në studim
Në studime të kësaj natyre paraqet shumë interes përcatimi i përqendrimit të metaleve
të tilla si: As, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Ni, Pb, V dhe Zn të cilët kanë origjinë kryesisht
antropogjenike. Këto metale dhe veçanërisht kadmiumi, plumbi dhe mërkuri janë
piketuar si metalet më toksike. Gjithashtu rëndësi merr dhe përcaktimi i metaleve të
tjerë si p.sh aluminit. Alumini është një indikator i mirë i grimcave minerale, kryesisht
pluhurit të tokës të ngritur nga era (Berg and Steinnes, 1997; Zeschmeister et al.,
2003) – meqënëse është i pranishëm në përqendrime të larta në koren e tokës. Përveç
metaleve që përmendëm më sipër në studimin tonë janë përcaktuar edhe elementë të
tjerë si K, Na, Ca, Ba, Li, Mn, P, Sr. Përcaktimi i elementëve që nuk njihen si ndotës
të ajrit ka një kosto të papërfillshme në analizat e sotme, dhe shumë prej tyre mund të
përdoren si gjurmues të masave ajrore. Sa më tëpër elementë të përcaktohen si dhe me
ndihmën e analizave të shumëllojshme statistikore, aq më tepër informacion marrim
rreth burimeve të metaleve të rëndë. Çështjet që do të trajtohen në këtë studim janë:
•

Si ndryshon përqendrimi i elementëve nga një specie në një tjetër (gjë që
varet nga aftësitë bioakumuluese të myshkut përkatës)?

•

Cila është sjellja e biomonitorëve (myshkut); pra cili është mekanizmi i
akumulimit të metaleve të rënda nga myshku dhe nga se influencohet ky
mekanizëm (cilët faktorë ndikojnë)?

•

Si ndryshon përqendrimi i elementëve nga një zonë në tjetrën?

•

Cilat janë zonat më të ndotura dhe dhe cilat janë burimet e ndotjes më
shqetësuese?

Këto dhe nje sërë pyetjesh të tjera do të gjejnë përgjigje në paragrafët e mëposhtëm ku
do të bëhet interpretimi i rezultateve të përftuara.

2.6 Pastrimi dhe ruajtja e mostrave të myshqeve
Procedura e pastrimit është një hap i rëndësishëm në teknikën e përgatitjes së
mostrave sepse ndikon në rezultatin final. Mostrat në laborator u pastruan me kujdes
nga materiali i huaj si p.sh lloje të tjera myshku, likene, lëvore druri, gjethe, fije bari,
guriçka, grimca të materialit organik jo të gjallë etj. Vetëm pjesët jeshile dhe jeshile
në kafe të myshkut u morrën, meqënëse ato paraqesin periudhën e tri viteve të fundit
të rritjes, ku siç theksohet në literaturë, përmbajtja e metaleve në myshqe pasqyron
depozitimet atmosferike të kësaj periudhe (Rühling and Steinnes, 1998). Një kujdes i
veçantë është treguar për të shmangur ndotjen nga duhani dhe tavolinat laboratorike
gjatë trajtimit fillestar të mostrave. Është punuar me doreza plastike të pa pudrosura
me talk dhe pa ndihmën e ndonjë pajisjeje metalike si psh gërshërë, etj. Në përfundim
të këtij procesi, mostrat e pastruara të myshkut i kemi ruajtur nëpër zarfe letrash ku
sipër kemi shënuar llojin e myshkut dhe zonën së cilës i përket.
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Figura 2.6 Foto e pastrimit dhe ruajtjes së mostrave të myshqeve

2.7 Tharje e mostrave të myshqeve para se të bëhet përcaktimi i
elementëve
Mostrat e myshkut u vendosën në termostat për tharje deri në peshë konstane në
temperaturën 40°C (për 48 orë), një temperaturë që nuk shkakton humbjen e
elementëve lehtësisht të avullushëm (MacNaeidhe, 1995). Rekomandohet që të
mbahen shënim humbjet e lagështisë në 40°C (krahasuar me temperaturën e dhomës)
në mënyrë që të përdoren si të dhëna referuese në të ardhmen. Pjesa tjetër e materialit
të thatë që nuk është përdorur për analiza ruhet nëpër zarfe letre (bankë-mostër) për
studime në të ardhmen.

2.8 Përgatitja e mostrave për analizë
Përpara se të bëhet përcaktimi i metaleve të rënda duhet kaluar në një sërë stadesh
paraprake që listohen si më poshtë:

2.8.1 Përgatitja e enëve të teflonit dhe peshimi i mostrave
Disgregimi i myshqeve është bërë në enë të mbyllura tefloni. Tefloni (PTFE –
polytetrafluoroethylene) është një material mjaft i pastër, me temperaturë të lartë
shkrirjeje. Lajmë tubat dhe i lëmë për rreth 30 minuta të zhytur në një vaskë me ujë
me detergjentë. Pas 30 min i shpëlajmë me ujë të bollshëm, 3 herë me ujë të distiluar,
i mbushim me acid nitrik (1:1) dhe i lëmë 24 orë me tapa të mbyllura. Pasi kanë
kaluar 24 orë i shpëlajmë 3 herë me ujë të distiluar, i thajmë në termostat dhe
vendosim etiketat.
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Pas tharjes mostrat e myshkut homogjenizohen me dorë (me doreza polietileni pa
pudër). Në analizat që u kryen pranë Institute of Chemistry, Faculty of Science, Sts.
Cyril and Methodius University, Skopje, Macedonia, mostrat u homogjenizuan në një
mulli mekanik. Peshohet sasia e kërkuar e cila është përafërsisht 0.5 g. Ky stad do të
realizohet nëpërmjet peshores analtike me saktësi 4 shifra pas presjes. Bëjmë
peshimin e teflonit bosh, shtojmë me kujdes me anën e një luge plastike mostrën e
myshkut.

Figura 2.8.1 Peshore analitike me 4 - shifra pas presjes

2.8.2 Disgregimi klasik
Kjo metodë e disgregimit për përcaktimin e përmbajtjes së elementëve (Cd, Cu, Fe,
K, Mn, Na, Pb, Zn) në mostrat e myshkut u krye pranë Departamentit të Kimisë
Analitike, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Tiranë.
Në enët e teflonit ku kemi myshqet (afërsisht 0.5 g), shtojmë 15 ml HNO₃ 9:1 (300 ml
HNO₃ 9:1=270 ml HNO₃ 65 % + 30 ml H₂0 i distiluar) dhe i lëmë 48 orë në qetësi.
Pasi kanë kaluar 48 orë enët e teflonit i vëmë në një furnelë (hot plate) në
temperaturen 80 – 90 °C për 3 orë, rrisim temperaturen në 200 °C dhe i lëmë edhe një
orë pa i hapur kapakët. Gjatë intervalit të dytë duhet bërë shumë kujdes sepse enët e
teflonit mund të ngjisin meqënëse temperatura është shumë e lartë. Pasi kanë kaluar
4 orë, hapim kapakët dhe shtojmë 1 ml HNO₃ (9:1), lëmë të largohen avujt e verdhë të
oksideve të azotit NOx (Kujdes! Në qoftë se shohim që tretësira në enët e teflonit
fillon të thahet shtojmë nga 1 ml HNO₃ 3 %). Proçedura me kapak të hapur zgjat rreth
3 orë, deri sa të mos kemi më çlirim të avujve të NOx dhe tretësira të fillojë të
qartësohet. Kur shohim që nuk çlirohen më avuj të verdhë shtojmë pak HCl, i cili
ndihmon në çlirimin e avujve të mbetur. Në fund enët i lëmë të ftohen dhe i kalojmë
me kujdes duke i shpëlarë me ujë të distiluar në enë të taruara 25 ml. Tretësirat janë
gati për matje.
Hg u përcaktua pas disgregimit të një mostre paralele myshku sipas procedurës së
përshtatshme për këtë qëllim: rreth 0.2 g mostër myshku peshohen në një enë tefloni
dhe trajtohen me përzierje 9:1 HNO3 (cc) dhe HCl (cc) dhe lihen kështu për 24 orë në
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temperaturën e dhomës. Pas kësaj, enët e teflonit me kapakë të mbyllur vendosen në
furrnelë elektrike (hot plate) për 3 orë në temperaturën 80oC. Hapet kapaku dhe
temperatura ngrihet gradualisht deri në 200oC që tretësira e mostrës të avullojë deri në
një vëllim minimal, shtohet 1ml tretësirë 5% K2Cr2O7 dhe hollohet me ujë të distiluar
deri në vëllimin 50 ml.

2.8.3 Disgregimi në mikrovalë
Përmbajtja e elementëve (Al, As, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, P,
Pb, Sr, V dhe Zn) në mostrat e myshkut u përcaktua me teknikën (ICP - AES)
Spektrometria e Emisionit Atomik me Plazmë të Çiftuar me Induksion (Varian,
715ES). Matjet u kryen pranë Institute of Chemistry, Faculty of Science, Sts. Cyril
and Methodius University, Skopje, Macedonia. Për përgatitjen e tretësirave standarde
u përdorën tretësirat e çertifikuara me përqendrim 1000 mgL-1. (Merck, ICP Multielement standard solution IV).
Tretja e mostrave të myshkut u bë në sistemin e disgregimit në mikrovalë (Marsx,
CEM, USA). Në enët e teflonit ku kemi myshqet (afërsisht 0.5 g), shtojmë 7 ml HNO₃
(Merck, Germany) dhe 2 ml H2O2 (30 %) dhe i lëmë në qetësi përgjatë natës.
Procedura vazhdon me tretjen e plotë të materialit të myshkut në sistemin e tretjes në
mikrovalë (Marsx, CEM, USA). Kuptohet se efekti i tretjes në këtë rast është më i
lartë se në disgregimin klasik për shkak të temperaturës dhe presionit të lartë të krijuar
në enët e mbyllura. Pas nxjerrjes nga mikrovala, enët lihen të ftohen dhe kalohen me
kujdes duke u shplarë me ujë të distiluar (i një pastërtie të lartë) në enë të taruara
25 ml. Tretësirat janë gati për matje (Lazo and Stafillov, 2012).

2.9 Analizat kimike dhe kontrolli i cilësisë së analizave.
Metodat që mund të përdoren për të analizuar përmbajtjen e metaleve të rëndë në
mostrat e myshqeve janë përmendur në pjesën teorike. Në këtë studim janë përdorur:

2.9.1 Teknika analitike e Spektroskopisë së Absorbimit Atomik
Matjet me këtë teknikë u realizuan në laboratorin e Kimisë Analitike, Fakulteti i
Shkencave, Tiranë. Përqendrimi i elementit mund të përcaktohet me ndihmën e ligjit
Lambert – Beer: absorbanca është proporcionale me përqendrimin e elementit. Matjet
janë bërë veçmas për çdo element të mostrës që na intereson dhe janë përdorur lakoret
e kalibrimit (për ndërtimin e tyre u kryen matje të tretësirave standarde) – absorbanca
kundrejt përqendrimit. Përmbajtja e Zn, Fe, Mn u përcaktuan me spektroskopinë e
absorbimit atomik me flakë (Varian, Spectra AA 10 Plus). Elementët Pb, Cu, Cd u
përcaktuan me spektroskopinë e absorbimit atomik me atomizues elektrotermik me
furrë grafiti (Analytic Jena, AA 400). Me këtë metodë analizojmë elementë që
ndodhen në përqendrime të ulta, por koha e analizës është më e gjatë (3 – 4 minuta
për element). SAA me flakë është më e shpejtë (10 – 15 sekonda për element), më e
thjeshtë dhe me kosto më të vogël.
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Ndërsa analiza për përcaktimin e përmbajtjes së Hg është kryer sipas teknikës së
absorbimit të avujve të ftohtë (CV-AAS). Përcaktimi i Hg në mostrat e myshqeve u
krye në mostra të disgreguara sipas një teknike të përshtatëshme për përcaktimin e
Hg.

2.9.2 Teknika analitike e Spektroskopisë së Emisionit Atomoik
Analiza bazohet në faktin që intensiteti i rrezatimit që emitohet nga atomet e eksituara
nga flaka është në përpjestim të drejtë me përqendrimin e tij në tretesirë. Për
përcaktimin e Na dhe K u përdor spektroskopia e emisionit atomik (Varian, Spectra
AA 10 Plus), në matjet e kryera në Fakultetin e Shkencave, Tiranë.
Si një metodë alternative e përshtatshme për shumicën e elementëve u përdor
Spektrometria e Emisionit Atomik me Plazëm të Çiftuar me Induksion (ICP – AES).
Është një metodë shumë e mirë për shumicën e elementëve dhe kursen mjaft kohë
(1 – 60 elementë për minutë). Me këtë metodë u analizuan elementët e mëposhtëm:
Al, As, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Na, Ni, P, Pb, S, Sr, V dhe Zn përmbajtja e
të cilëve jepet në µg/g peshë e thatë myshk (Varian, 715 ES). Matjet u realizuan pranë
Institute of Chemistry, Faculty of Science, Sts. Cyril and Methodius University,
Skopje, Macedonia.

2.9.3 Kontrolli i cilesisë së analizave
Kontrolli i cilësisë së analizave të rezultateve të përftuara me anë të metodës ICP/AES
është kryer me anë të analizës së mostrave të çertifikuara M2 dhe M3 (mostra
standarde referuse myshku), të përgatitura në kuadër të programit të monitorimit “The
European Moss Survey”. Mundësia e kontaminimit të mostrave gjatë tretjes u
kontrollua duke u analizuar dhe prova e bardhë.
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Kapitulli III
Vlerësimi i disa myshqeve për biomonitorimin e ndotjes së
ajrit nga metalet e rënda.
3.1 Llojet e myshkut dhe veçoritë e tyre.
Meqënëse në studime të ndryshme janë prezantuar lloje të ndryshme myshqesh si
bioindikatorë të metaleve të rëndë në ajër, u vlerësua si e rëndësishme që të studjohet
aftësia akumuluese për metalet e rëndë e myshqeve që rriten në zonën jugore të
Shqipërisë. Rëndësia e këtij studimi qëndron jo vetëm në karakterizimin e këtyre
specieve si biomonitorë të metaleve të rënda, por edhe për të evidentuar
biomonitorime alternative në rastet kur mundësia e grumbullimit të mostrave të
rekomanduara nga literatura nuk ekziston. Për këtë qëllim, në 9 stacione monitorimi,
u morrën mostra nga disa specie myshku që mundëm të gjenim në këto stacione.
Në këtë studim myshqet që janë përdorur si biomonitor të ndotjes së ajrit nga metalet
e rënda janë: Hypnum cupressiforme, Pseudoscleropodium purum, Homalothecium
sericeum dhe Neckera crispa, të paraqitura në Figurën 3.1.1.

b

a

c

d

Figura 3.1.1 Speciet e myshqeve të marrë në studim: a - Hypnum cupressiforme;
b - Pseudoscleropodium purum; c - Homalothecium sericeum; d - Neckera crispa
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- Hypnum cupressiforme (myshk – gjethe gërshet) është një specie mjaft e përhapur
në të gjithe zonën jugore të Shqipërisë dhe ndodhet në një shumëllojshmëri të gjerë të
habitateve dhe zonave klimatike; është një myshk që rritet në çfardolloj toke pa
dallim, por preferon mjediset acide. Zakonisht, rritet në trungjet e pemëve, shkëmbinj
dhe sipërfaqeve të tjera me hije dhe të dielluar. Fakti që e gjejmë kaq të përhapur
tregon se kjo specie është shumë tolerante ndaj ndotjes. Ky lloj myshku ka degëzime
disi të ngritura, jo të shtypura ndaj substratit dhe formon grumbullime kompakte në
formë qylimash. Te ky tip myshku nuk dallohen mirë ndryshimet ndërmjet kërcejve
dhe degëzimeve të ngritura dhe të shtrira. Pamja e rregullt e këtij tipi zakonisht
paraqet degëzime që zhvillohen në të gjitha drejtimet. Degëzimet tek Hypnum
cupressiforme janë të ngjeshura në mënyrë paralele. Është një myshk i përmasave të
vogla në mesatare, rreth 2-10 cm i gjatë. Gjethet janë në formë drapri dhe vinë duke u
holluar drejt majës. Ngjyrat e gjetheve variojnë nga e artë – e gjelbër, e gjelbër deri në
kafe me rritjen e moshës.
- Pseudoscleropodium purum është një nga myshqet më të lehtë për tu dalluar. Është
një bimë e fuqishme me ngjyrë të gjelbër dhe të verdhë në të gjelbër. Rritet deri në një
gjatësi 15 cm, me degëzime të rralla, të drejta në bazë, në formë harku poshtë afër
skajit të tyre të përkulur dhe të degëzuar në formë pende. Gjethet janë të ngritura, të
vendosura afër njëra – tjetrës dhe shpesh mbivendosen, dhe janë thellësisht konkave.
Gjerësia e gjetheve i jep një pamje të shëndetshme bimës. Grumbullimet e formuara
janë të shkrifta në formë pemësh. Pseudoscleropodium purum ndodhet në një gamë të
gjerë të habitateve, në tokë gurrishtore me kullotë e pa hijëzuar, në dyshemenë e
pyjeve, por jo në hije të thellë.
- Homalothecium sericeum është një bimë me kërcej të gjelbër ose të gjelbër të artë e
cila shtrihet pranë substratit, disa herë duke arritur shumë cm në gjatësi. Bima ka degë
anësore të shkurtra (më pak se 1 cm). Kur bima është e lagësht gjethet qëndrojnë
drejt, me majë të mprehtë në formë shtize, ndërsa kur thahet ato përkulen lart për nga
brënda. Rritet në sipërfaqe të ashpra, si në shkëmbenj gëlqeror (preferojnë substrat
gurrë gëlqeror) dhe lëvore peme (dushku, shkoze). Shoqërohet shpesh me dy llojet e
mësipërme, Hypnum cupressiforme dhe Pseudoscleropodium purum.
- Neckera crispa është një myshk i fortë, në mënyrë të habitshme i bukur. Gjethet e tij
janë të gjelbra me shkëlqim dhe të valëzuara si në lagështirë dhe në kohë të thatë, dhe
kthehen në kafe me rritjen e moshës. Është karakteristike se gjethet e saj janë të
kthyera për nga sipër, qëndrojnë paralele me tokën dhe të japin pamjen e të qënit në
një avion. Bima rritet në një gjatësi nga 4 – 20 cm, zakonisht në shkëmbinj gëlqeror,
në lëvore peme (ahut, shkozës) dhe në zona lehtësisht të ndriçuara.
Pamjet e qarta dhe përshkrimi i llojeve të myshkut (Shehu, M. 2004 dhe vëzhgimet
tona në terren) të bërë më sipër do na ndihmojnë të kuptojmë që ndryshimet në
morfologjinë e myshqeve kanë ndikim në aftësinë akumuluese të tyre. Përveç kësaj do
të diskutohen edhe faktorë të tjerë që mendohet të kenë ndikim.
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Myshqet janë cilësuar si biomonitor të shkëlqyer të depozitimeve të metaleve në
ambjent për shkak të aftësive të tyre për të akumuluar në mënyrë pasive metalet e
rënda. Myshqet janë bimë të ulta, pa rrënjë të vërteta, kërcell apo sistem vaskular.
Ushqimin dhe lagështinë ato e absorbojnë kryesisht direkt nga atmosfera përmes
murit qelizor. Si rrjedhim, kanë një mundësi fare të vogël ose aspak për të shmangur
kapjen dhe ruajtjen e ndotjes së ofruar. Ky fakt së bashku me tolerancën e këtyre
bimëve ndaj ndotjes së ambientit i bëjnë ato të dobishme për monitorimet biologjike
të depozitimeve atmosferike. Normat e akumulimit mund të jenë shumë të larta dhe
është befasuse që, në zona ku kemi emitime të grimcave të metaleve në atmosferë,
përqëndrimet e gjetura në myshqe mund të arrijnë nivele toksike por pa shfaqur dëme
në myshk (Ruhling and Tylor, 1970; Ceburnis et al., 1999; Aceto et al., 2003; Shakya
et al., 2004; Schroder and Pesch, 2005). Gjethet e myshqeve kanë vetëm një shtresë
qelizore të trashë dhe pa kutikul, që do të thotë që jonet mbahen në sipërfaqen e tyre
dhe kanë mundësi për të hyrë dhe për të shkëmbyer vëndet (me jone të tjera) në murin
qelizor (Tyler, 1990). Sipërfaqja e madhe për njësi të vëllimit dhe rezistenca e vogël e
kësaj sipërfaqeje në procesin e kapjes së joneve ndihmon myshqet të akumulojnë
metale të ndryshme (Brown, 1984). Përveç kësaj, muri qelizor i myshqeve ka shumë
zona anionike të ngarkuara negativisht tek të cilat lidhen kationet. Stabiliteti i
komplekseve metal organike të formuara (kelateve) dhe kapaciteti i lartë kationo –
këmbyes (CEC) i qelizave janë kushtet kryesore për kapjen dhe mbajtjen e metaleve
të rënda nga myshqet. Si rrjedhim, myshqet mund të na tregojnë prezencën e
elementëve dhe gradientin e tyre të përqendrimit.
Kapja e metaleve të rënda nga lloje të ndryshme myshqesh in vivo është studjuar
gjerësisht (Sawidis et al., 1993; Berg et al., 1995; Thoni et al.,1996; Zechmeister,
1998; Cucu-Man et al., 2002). Gjithashtu, aftësia e myshqeve të ndryshme për kapjen
dhe mbajtjen e metaleve është studjuar edhe në kushte eksperimentale (Rühling and
Tyler, 1970; Gjengedal and Steinnes, 1990; Shakya et al., 2007). Në këtë rast është
studjuar kapja e metaleve të rënda nga myshqe të ndryshme në tretësira ku metali
ndodhet i vetëm, dhe në tretësira ku metali është i përzier me metale të tjerë. Kjo
bëhet për të kuptuar bioakumulimin individual të tyre dhe në kombinim me të tjerët
(shpesh herë një metal ndikon në akumulimin e metaleve të tjerë). Gjithashtu na
ndihmon të parashikojmë llojin e myshkut më të përshtatshëm (duke përdorur disa
lloje) që mund të përdoret si biomonitor për një elementë të vetëm apo një grup të
elementëve gjurmë. Kapja e joneve të metaleve të rënda është kryesisht një proces
pasiv që zhvillohet në shtresën e jashtme të murit qelizor (extracellular) nëpërmjet
këmbimit të joneve dhe formimit të komplekseve (Tyler, 1989). Studimet me
mikroskopin elektronik kanë treguar se muri qelizor është vendodhja parësore për
adsorbimin e metaleve të rënda (Chettri et al., 2000). Muri qelizor i myshqeve është i
përbërë kryesisht nga acidi uronik (Knight et al., 1961). Ndryshimi në përbërjen e
murit qelizor regullon kapacitetin kationo – këmbyes të qelizës. Një aftësi e madhe e
mbajtjes së kationeve tregon se në qelizë ka më shumë zona anionike ku kationet
mund të adsorbohen. Pas adsorbimit të metalit komleksi i formuar mund të jetë i fortë
ose i dobët. Prandaj mendohet se metalet e rënda që formojnë komplekse të dobëta në
myshqe do të shpëlahen (leach out) lehtësisht dhe nuk do të pasqyrojnë me saktësi
raportet e tyre në ambjent, veçanërisht në prezencë të metaleve të tjera (në
përqendrime të larta) që formojnë komplekse më të qëndrushme.
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Aftësia e myshqeve për të akumuluar metalet e rënda varet nga lloji dhe mjedisi ku
zhvillohet bima. Për këtë arsye kemi mbledhur disa lloje myshqesh nga ekosisteme
ku burimi kryesor i metaleve në fjalë janë depozitimet atmosferike, në formën e
rreshjeve apo të pluhurit rënës. Myshqet janë mbledhur në zona që mendohen të
ndotura dhe zona relativisht të pa ndotura. Ka një numër të madh burimesh të ndotjes
së atmosferës nga metalet e rënda. Burime natyrore janë pluhuri nga toka dhe kripa
nga deti. Burime njerëzore të emitimit të metaleve të rënda janë një larmi e madhe e
proceseve industriale. Nga ana tjetër, ndotja nga automjetet, lëndët djegëse që
përdoren për ngrohjet shtëpiake si dhe djegia e mbeturinave janë burimet kryesore në
shumë zona të banuara.
Pamjaftueshmëria e një lloji myshku (i vlerësuar për aftësitë e tij akumulative ndaj
metaleve të rënda) për të gjykuar ndotjen e një zone ka detyruar kërkuesit të përdorin
lloje të tjera. Prej këndej del e nevojshme krahasimi i këtyre të fundit në lidhje me
myshkun e studjuar. Kjo sepse në mostrimet në shkallë të gjerë (large-scale) është i
nevojshëm përdorimi i më shumë se një lloj myshku. Gjithashtu kur monitorohet zona
përreth një vatre ndotjeje kërkohet zakonisht një densitet më i lartë zonash mostrimi.
Në situata të tilla është i nevojshëm mostrimi i më shumë se një specie myshku.
Në këtë pjesë të punimit rëndësi ka: (1) të gjejmë në se ka diferenca në kapacitetin
bioakumulues të katër llojeve të myshkut dhe në qoftë se po, të sugjerojme shkaqet e
mundshme që çojnë në këto diferenca; (2) të identifikojmë disa lloje myshqesh të
përshtatshme për biomonitorime.

3.2 Rezultate dhe diskutime
STUDIMI I AFTËSISË AKUMULUESE TË MYSHQEVE
Mostrat e myshqeve të studjuara në këtë punim janë trajtuar sipas procedurave të
mësipërme (të përshkruara në kapitullin II) dhe janë analizuar për nivelin e metaleve
Zn, Fe, Mn, Cu, Cd, Pb, K, Na. Kufizimi vetëm në këto elemente për të vlerësuar
vetitë akumuluese të myshqeve në lidhje me metalet e rënda lidhet jo vetëm me
informacionin e mjaftueshëm që mund të sigurohet për karakterizimin e tyre por edhe
me veshtirësinë e përcaktimit të metaleve të tjera me teknikën SAA dhe SEA.
3.2.1 Studimi i aftësisë akumuluese të myshkut Hypnum cupressiforme (H)
Në Tabelën 3.2.1.1 jepen rezultatet në lidhje me përmbajtjen e metaleve të rëndë në
mostrat e myshkut Hypnum cupressiforme të mbledhura në 9 stacione monitorimi si
dhe vlerat mesatare, mediana dhe shmangia standarde për secilin nga metalet e rëndë
të gjetur në mostrat e myshqeve. Vihet re që niveli i metaleve në mostra është i tillë që
nuk lejon të dallohet njëra prej tyre si mostër më e pastër, ose me nivelin më të ulët
për të gjithë metalet e rëndë. Kështu p.sh, ndërsa në mostrën e Sarandës është gjetur
niveli më i ulët për Mn (14,97µg/g) dhe Cu (1.54 µg/g) në stacionin Kakavi është
gjetur niveli më i ulët për Zn (12.61 µg/g). Akumulimi i metaleve të rënda në myshqe
varet së pari nga vetitë akumuluese të vetë species dhe së dyti nga mjedisi në të cilin
ajo është rritur. Sipas kësaj llogjike mostrat tek të cilat janë gjetur nivele minimale të
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metaleve të rëndë tregojnë që në ato zona niveli i këtyre elementëve në ajër ka qënë
minimal. Por meqënëse në mostra të zonave të tjera janë vërejtur nivele më të larta do
të thotë që në ato zona nivelet e metaleve kanë qënë më të larta. Kështu duke
krahasuar vlerat e gjetura të çdo metali në çdo mostër me nivelin minimal përkatës
mund të vlerësojmë në mënyrë relative se sa herë më shumë nga niveli më i ulët është
akumuluar një element i caktuar në një mostër myshku Hypnum cupressiforme në këtë
studim.
Tabela 3.2.1.1 Nivelet e metaleve të rëndë në mostrat e myshkut Hypnum
cupressiforme. Përqendrimet janë shprehur në µg/g.
H
SarandëKrongj
Memaliaj
Luzat
Peshtan
Terihat
Kakavi
Përmet
Draçovë
Këlcyrë
Mesatarja
Mediana
Min
Max
Dev st.
FA
Cmax/Cmin

Zn

Fe

Mn

Cu

Cd

Pb

K

Na

48.48
25.49
18.56
42.22
12.87
12.61
35.31
33.34
25.06

352.63
596.8
515.57
397.28
421,30
406,90
1107,47
738,78
495,60

14.97
50.98
39.87
23.38
47.53
73.71
32.59
65.39
30.84

1.54
2.54
1.71
4.14
2.33
1.87
2.99
1.71
1.74

0.05
0.03
0.04
0.04
0.04
0.04
0.03
0.06
0.05

0,46
0,34
0.42
0,43
0.47
0.35
0.93
0.38
0.34

3011.22
2775.03
1756.31
2960.61
2209.31
1641.83
2581.98
3205.98
2050.4

93.93
69.08
35.37
106.4
79.86
70.31
183.2
74.62
89.54

28.21
25.49
12.61
48.48
12.62
3.84

559.14
495.60
352.63
1107,47
111.27
3.14

42.14
39.87
14.97
73.71
19.23
4.92

2.28
1.87
1.54
4.14
0.84
2.69

0.04
0.04
0.03
0.06
0.01
2

0.48
0.39
0.34
0.93
0.22
2.73

2465.85
2581.98
1641.83
3205.98
572.27
1.95

89.14
79.86
35.37
183.2
40.49
5.18

Vetitë akumuluese të species Hypnum cupressiforme janë vlerësuar nëpërmjet faktorit
të akumulimit (FA), me të cilin është shprehur në herë niveli minimal i gjetur në këtë
studim. Në Figurën 3.2.1.1 janë paraqitur faktorët maksimal të akumulimit për secilin
element.
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Figura 3.2.1.1 Faktorët maksimal të akumulimit për secilin element në specien
Hypnum Cupressiforme
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Siç vihet re akumulimi maksimal i metaleve nga specia Hypnum Cupressiforme të
analizuara në këtë studim varion nga 2 herë për Cd dhe K deri në 5 herë për Na dhe
Mn.
Nëse do t’i referohemi akumulimit të detajuar të metaleve nga mostrat e myshkut
Hypnum Cupressiforme, të cilat janë paraqitur në Figurën 3.2.1.2, vërehet që për disa
metale akumulimi është i njëjtë në disa stacione. Situata të tilla janë gjetur për Cu, Cd
dhe Pb ku FA varion nga 1 ne 1.5 në shumicën e mostrave.
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Figura 3.2.1.2 Faktorët e akumulimit të metaleve nga myshku Hypnum
Cupressiforme për secilin stacion mostrimi.
FA variojnë në intervale më të gjera për Zn dhe Mn si dhe për Na dhe K. Pavarësisht
nga rezultatet në lidhje me FA për çdo stacion këto diagrama tregojnë se specia
Hypnum Cuppresiforme i akumulon metalet e rëndë në nivele që varen nga
përqendrimet e tyre në ajër.

3.2.2 Studimi i aftësisë akumuluese të myshkut Pseudoscleropodium purum (Ps)
Në Tabelën 3.2.2.1 jepen rezultatet në lidhje me përmbajtjen e metaleve të rëndë në
mostrat e myshkut Pseudoscleropodium purum të mbledhura në 9 stacione
monitorimi.
Tabela 3.2.2.1 Nivelet e metaleve të rëndë në mostrat e myshkut
Pseudoscleropodium purum. Përqendrimet janë shprehur në µg/g.
Ps
SarandëKrongj
Memaliaj
Luzat
Peshtan
Terihat
Kakavi
Përmet
Këlcyrë

Zn

Fe

Mn

Cu

38.3
33.82
12.73
29.24
25.17
37.93
42.21
29.28

348.22
426.68
492.1
284.83
314.7
235.64
443.26
228.18

15.71
54.64
27.43
42.41
27.11
58.35
54.55
34.75

2.07
2.66
1.65
1.93
1.8
1.88
2.88
1.42

0.02
0.02
0.03
0.02
0.03
0.06
0.06
0.06

Mesatarja
Mediana
Min
Max
Dev. st
FA
Cmax/Cmin

31.09
31.55
12.73
42.21
9.33
3.32

346.7
331.46
228.18
492.1
98.63
2.16

39.37
38.58
15.71
58.35
15.62
3.71

2.04
1.91
1.42
2.88
0.5
2.03

0.04
0.03
0.02
0.06
0.02
3.0
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Cd

Pb

K

Na

0.39
0.31
0.34
0.32
0.39
0.25
0.25
0.24

2907.46
2863.17
1633.04
3883.21
3169.09
3960.02
2985.38
3067.36

184.36
176.2
47.05
155.4
186.69
162.73
208.69
131.99

0.31
0.32
0.24
0.39
0.06
1.63

3058.59 156.64
3026.37 169.47
1633.04 47.05
3960.02 208.69
717.48 49.88
2.42
4.43
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Studimi i nivelit të akumulimit të metaleve të rëndë nga Pseudoscleropodium purum
është bazuar në faktorin e akumulimit i llogaritur si raport i përqendrimit të metalit në
mostër mbi nivelin minimal të gjetur në këtë studim. Në Tabelën 3.2.2.1 krahas
parametrave të analizës statistikore diskriptive jepen faktorët maksimal të akumulimit
për secilin element.
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. Figura 3.2.2.1 Faktorët maksimal të akumulimit për secilin element në specien
Pseudoscleropodium purum
Siç mund të vihet re nga Figura 3.2.2.1 FA maksimal për këtë specie variojnë nga 1.5
deri 2 herë për Pb, Cu, Fe dhe 3 deri 3.5 për elementët Zn, Mn, Cd. Ndërsa për Na
edhe në këtë rast FA arrin vlerë maksimale 4.5.
Në mënyrë të detajuar në diagramat e mëposhtme (Figura 3.2.2.2) janë dhënë faktorët
e akumulimit për secilin element sipas stacioneve. Në këto diagrama evidentohet që
specia Pseudoscleropodium purum në varësi të mjedisit ku rritet mund të akumulojë
nivele të ndryshme të metaleve të rëndë. Sipas kësaj specieje nivelet e Mn dhe Cd si
dhe te K dhe Na luhaten me disa herë nga një stacion mostrimi në tjetrin, ndërsa
elementët e tjerë variojnë në kufij më të ngushtë, deri në 2 herë.
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Figura 3.2.2.2 Faktorët e akumulimit të metaleve nga myshku
Pseudoscleropodium purum për secilin stacion mostrimi.
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3.2.3 Studimi i aftësisë akumuluese të Homalothecium sericeum (Ho) dhe Neckera
crispa (N)
Në Tabelën 3.2.3.1 jepen nivelet e metaleve të rëndë në mostrat e myshkut
Homalothecium sericeum të gjetur në stacionin e monitorimit Draçovë dhe Neckera
crispa të gjetur në stacionin e monitorimit Këlcyrë.
Tabela 3.2.3.1 Nivelet e metaleve të rëndë në mostrat e myshkut Homalothecium
sericeum dhe Neckera crispa. Përqendrimet janë shprehur në µg/g.

Draçovë
Këlcyrë

Zn
25.07
20.92

Fe
786.45
639.30

Mn
92.58
46.36

Cu
1.97
2.20

Cd
0.05
0.06

Pb
0.44
0.42

K
Na
946.07 53.19
136.88 86.77

Tipi
Ho
N

Në të gjitha rastet nivelet e elementëve që janë të rëndësishëm për proceset
metabolike, paraqiten me vlera të larta të përqendrimeve në krahasim me metalet e
tjera.

3.2.4 Krahasimi i nivelit të akumulimit të metaleve në myshqe
Akumulimi i metaleve nga specie të ndryshme varet në rradhë të parë nga fakti në se
ato shfaqin ndjeshmëri ndaj pranisë së metaleve të rëndë në mjedisin ku ato rriten apo
jo. Siç u trajtua më lart, bazuar në analizën kimike të mostrave të myshqeve, ato janë
akumulues të metaleve të rëndë. Për të vlerësuar se cili lloj duhet preferuar në rastin e
një programi biomonitorimi nëpërmjet myshqeve, si dhe sa ndryshojnë vetitë
akumuluese të tyre, fillimisht kemi krahasuar rezultatet e fituara për çdo stacion
monitorimi.
Në mënyrë që ta kemi më të lehtë krahasimin e rezultateve ndërtojmë histogramat që
shprehin përmbajtjen e metaleve në secilën zonë studimi. Fillimisht krahasojmë
Hypnum cupressiforme dhe Pseudoscleropodium purum që janë të pranishëm në të
gjitha stacionet e marra në studim (Figura 3.2.4.1).
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Figura 3.2.4.1 Vlerat e akumulimit të elementëve Cu, Cd, Pb Fe, Mn, Zn në
mostrat e myshqeve Hypnum cupressiforme dhe Pseudoscleropodium purum
Diferencat në bioakumulimin e metaleve të rënda në myshqe të ndryshme të
mbledhura në zona të njëjta mund të jenë për shkak të diferencave në karakteristikat e
tyre fiziologjike dhe morfologjike (Folkeson, 1979). Mendohet se këto ndryshime
vijnë: (i) diferenca në sipërfaqen specifike; (ii) diferenca në kapacitetin
kationokëmbyes (CEC); (iii) diferenca në morfologjinë e myshqeve.
Së pari, diferencat në sipërfaqen specifike (raporti sipërfaqe/ vëllim) nënkupton që,
për të njëjtin vëllim të myshkut, sipërfaqja e ekspozuar në atmosferë (dhe gjithashtu
ndaj ndotësve) do të jetë e ndryshme. Ndryshime në trashësinë e murit qelizor nuk ka,
por në prerjet tërthore për të njëjtën pjesë të bimëzës (rritja e re e bimës), diametri
është më i madh tek P. purum (Carballeira et al., 2008). Këto diferenca nënkuptojnë
një sipërfaqe specifike më të madhe tek H. cupressiforme, që është në përputhje me
diferencat që vihen re edhe në bioakumulim e metaleve që rrezulton në diagramat e
paraqitura më sipër (Figura 3.2.4.1).
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Faktori i dytë ka të bëjë me diferencat në kapacitetin kationokëmbyes. Acidet uronike
luajnë një rol të rëndësishëm në kapacitetin kationo-këmbyes (CEC) të murit qelizor
dhe të faqes së jashtme të membranës qelizore në myshqe (Richter and Dainty, 1989).
Kapaciteti kationo-këmbyes (CEC) ndryshon në lloje të ndryshme myshqesh (Shakya
et al., 2007). Mund të kemi afinitete të ndryshme të myshqeve për metale të
ndryshme, madje dhe brënda llojit, për shkak të ndryshimeve në përbërje të murit
qelizor. Në disa raste, për shkak të depërtushmërisë së membranës mund të kemi
humbje të joneve (De Vos, 1991) që ndikojnë në akumulimin e metalit.
Faktori i tretë ka të bëjë me diferencat në morfologjinë e myshqeve. Një ndryshim
është se Pseudoscleropodium purum e ka gjethen thellësisht konkave në dallim nga
Hypnum cupressiforme që e ka të kthyer si drapër, konvekse. Ashtu siç Glime (2007)
argumenton, forma konkave e gjethes tek Pseudoscleropodium purum lejon mbajtjen
e ujit në anën e brendshme, duke ulur në këtë mënyrë ekspozimin ndaj ndotësve
atmosferik meqënëse gazi difuzon në ajër rreth 104 herë më shpejt se në ujë (Proctor,
1982). Si rrjedhim Hypnum cupressiforme, për shkak të formës konvekse të gjethes
lejon shkëmbimin e elementëve në të dyja anët, duke çuar në bioakumulimin e
elementëve në përqendrime më të larta. Hypnum cupressiforme krahasuar me
Pseudoscleropodium purum ka akumuluar në sasi më të madhe metalet (Pb, Cu, Fe në
të gjitha zonat dhe Mn, Zn, Cd në pjesën më të madhe të tyre siç duket në figurën
3.2.4.1). Në studimet e Glasomiès et al. (2003) dhe Sucharovà dhe Suchara (1998)
janë raportuar rezultate të ngjashme për disa elementë në krahasimin që i është bërë
myshkut Hypnum cupressiforme me Pleurozium schreberi (një nga myshqet e
përdorura më shpesh në biomonitorime). Sipas tyre myshku Hypnum cupressiforme
akumulonte 50 – 125 % më tepër për faktin se rritet në tapete më të dendura. Si e tillë,
mbulesa e dendur e myshqeve vepron si një filtër efiçent në kapjen e grimcave të
sjella nga ajri, duke çuar në përqendrime më të larta të elementëve (Herpin et al.,
2001). Ky konstatim përputhet edhe me diferencat që egzistojnë në vlerat
koresponduse të sfondit (vlera natyrore - si të tilla merren vlerat e zonave të pa
ndotura) të cilat janë në përgjithësi më të larta për Hypnum cupressiforme.
Në stacionin e monitorimit Këlcyrë veç specieve H. cupressiforme dhe P. purum është
gjetur edhe specia Neckera crispa. Në diagramat e mëposhtme (Figura 3.2.4.2) është
dhënë i krahasuar niveli i metaleve të rëndë që është gjetur në këto tre specie të
ndryshme myshku të rritura në të njëjtat kushte mjedisore. Vihet re që myshku
Neckera crispa paraqitet me një kapacitet më të mirë bioakumulues.
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Figura 3.2.4.2 Krahasimi i përqendrimeve të secilit element, i shprehur në µg/g
peshë e thatë, të akumuluar në speciet H.cupressiforme, Ps.purum dhe N.crispa në
të njëjtën zonë studimi: Këlcyrë.
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Vetitë më të mira akumuluese të llojit Neckera crispa mund të shpjegohen me formën
e gjetheve, të cilat janë paralele me tokën, me një sipërfaqe të valëzuar dhe të ashpër,
e cila mund t’i ndihmojë këto specie të kapin më shumë grimca pluhuri (Halleraker et
al., 1998) dhe kështu të mund të akumulojnë sasi më të madhe të metaleve krahasuar
me llojet e tjera. Neckera crispa është një specie jo shumë e përhapur në natyrë por
është një biomonitor shumë i mirë i metaleve të rënda.
Sipas literaturës, në raste të veçanta mund të përdoret si biomonitorues edhe myshku
Homalothecium sericeum, pasi edhe ai ka rrezultuar me veti të mira akumuluese për
metalet e rënda. Në këtë studim kjo specie është gjetur në stacionin e monitorimit
Draçovë së bashku me Hypnum cupressiforme. Në diagramat e mëposhtme (Figura
3.2.4.3) janë krahasuar nivelet e metaleve të rënda të gjetura në këto dy specie të
rritura në të njëjtin mjedis dhe siç vihet re Homalothecium sericeum rezulton me
aftësi akumuluese të krahasushme me Hypnum cupressiforme.
2.0
1.8

H. Cupressiform
H. Sericeum

1.6

H. cupressiforme
H. sericeum
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Figura 3.2.4.3 Krahasimi i përqendrimeve të secilit element, i shprehur në µg/g
peshë e thatë, të akumuluar në speciet Hypnum cupressiforme dhe
Homalothecium sericeum në të njëjtën zonë studimi: Draçovë.

3.2.5 Faktorët biologjik dhe mjedisor që ndikojnë në përqendrimin e metaleve në
myshqe
Të dhënat tregojnë që niveli i çdo elementi të përcaktuar në mostra është i lidhur me
toksicitetin e tij. Elementët që janë goxha të tolerushëm nga këto bimë, qoftë për
faktin që janë më të zakonshëm p.sh Fe, apo më të rëndësishëm në proceset
metabolike, janë prezent në përqendrime të larta. Përkundrazi, elementët me toksicitet
të lartë si p.sh Cd janë prezent në përqendrime të ulta. Niveli i akumulimit të metaleve
në myshqe rezulton sipas rendit: K > Fe > Na > Mn > Zn > Cu > Pb > Cd.
Një nga faktorët që influencon në përqendrimet e metaleve në myshqe është lloji i
metaleve të emituara dhe vetitë fiziko – kimike të grimcave metal – mbajtëse, p.sh
përmasat e tyre dhe aciditeti. Tretshmëria e metaleve të rënda zakonisht rritet me uljen
e pH. Gjithashtu disa metale mund të zëvendësohen nga të tjera nëpërmjet
jonokëmbimit (Ruhling and Tylor, 1970). Akumulimi relativ i metaleve të ndryshme
në një specie myshku mund gjithashtu të ndryshojë në varësi nga ngarkesa totale e
metaleve (Ward et al., 1977). Shakya et al., (2007) kanë studjuar kapjen e elementëve
Zn, Cu, Pb, Cd nga myshqet në kushte laboratorike (tretje e përzierjes së tyre) e cila
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ka rezultuar sipas rendit: Zn > Cu > Pb > Cd (e njëjta renditje që ka rezultuar edhe në
matjet tona) në përqendrime të ulta (10-10, 10-8, 10-6 mol L-1). Një shpjegim mund të
jetë se Cu dhe Zn janë mikronutrient esencial dhe janë të aftë të kalojnë përmes murit
qelizor, ndërsa Pb është jo esencial për aktivitetin metabolik. Megjithatë kjo rrenditje
nuk është fikse. Eksperimenti tregoi se me rritjen e përqendrimit të elementëve (10-4
mol L-1), rradha e aftësisë së kapjes dhe mbajtjes së metaleve nga myshqet ndryshoi
në: Pb > Cu > Zn > Cd (në të gjitha llojet e studjuara të myshqeve), duke na treguar se
Pb dhe Cu tentojnë të adsorbohen fort, ndërsa Zn dhe Cd më dobët, dhe duke na
treguar se akumulimi i një metali influencohet nga prania e metaleve të tjerë.
Gjithashtu na tregojnë se Zn dhe Cd formojnë komponime komplekse më të
paqëndrushme se Cu dhe Pb. Renditja jonë na tregon për përqendrime jo të larta të Pb
dhe Cu.
Kapja dhe mbajtja e metaleve nga myshqet sigurisht mund të influencohet nga klima,
veçanërisht lagështia dhe shpejtësia e erës. Një nga parametrat kryesorë që
modifikojnë procesin e kapjes dhe mbajtjes së metaleve në myshqe është intensiteti i
rreshjeve; kuptohet kur rreshjet janë më të qeta procesi i kapjes është më efektiv.
Procesi i shplarjes (leaching) nuk duket të ketë ndikim në metale si Pb, V, Ni, Fe, por
është proces dominant për Mn dhe Cr. Mendohet se metale të tilla si Cr, Zn dhe Mn
hyjnë në myshqe nga burime jo-atmosferike dhe janë të shoqëruara me pluhurin e
kores së tokës që në kushte të pa përshtatshme mund të shplahet me shpejtësi. Ka
diferenca të konsiderushme në shplarjen e elementëve që varet nga fakti nëse ato janë
të lidhura në murin qelizor, apo thjesht të akumuluara në sipërfaqe të myshqeve
(Čeburnis and Valiulis, 1999). Gjithashtu ndryshimet klimaterike ndikojnë në forma
dhe norma rritjeje të ndryshme, madje dhe brënda një lloji myshku. Për më tepër
diferencat sezonale në prodhimin e biomasës ndryshojnë përmbajtjen e metaleve të
rënda në myshqe me anë të hollimit (Gjengedal and Steinnes, 1990; Zechmeister,
1995).
Lloje të ndryshme myshqesh të rritura në të njëjtin mjedis, siç e pamë dhe në studimin
tonë, kanë aftësi të ndryshme akumuluese ndaj metaleve të rënda. Gjithashtu dhe
ndryshimet gjenetike brënda llojit mendohet të kenë një rëndësi të konsiderushme në
procesin e mbajtjes apo lëshimit të metaleve të renda. Kapaciteti metal-mbajtës është
specifik sipas llojit të myshkut dhe sipas elementit (Ross, 1990; Berg et al., 1995).
Gjithashtu edhe gjeologjia e zonës influencon në përqendrimet e metaleve në myshqe,
veçanërisht në zonat me bimësi të rrallë apo ku ajo mungon krejt (Steinnes, 1993).
Si përfundim, përqendrimet e elementëve në myshqe nuk ndjekin gjithmonë rendin e
mësipërm (në studime të ndryshme vëme re ndryshime). Këto ndryshime në renditje
reflektojnë edhe ndryshimet midis llojeve të myshkut, ambjentit natyror dhe kohës së
mostrimit.
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3.2.6 Krahasimi i rezultateve tona me ato të vendeve fqinje dhe korrelacioni
midis elementëve
Rezultatet tona të paraqitura në Tabelën 3.2.6.1 krahasohen me të dhëna të raportuara
nga studime të ngjashme, të kryera me specie të njëjta myshqesh në Bullgari e
Maqedoni (Stamenov et al., 2002; Barandovski et al, 2008), të paraqitura në Tabelën
3.2.6.2.
Tabela 3.2.6.1 Përqendrimet e elementëve (µg/g) në mostrat e myshkut Hypnum
cupressiforme
H
Zn
Fe
Mn
Cu
Cd
Pb
K
Na
SarandëKrongj
48.48 352.63 14.97 1.54
0.05
0,46 3011.22 93.93
Memaliaj 25.49
596.8
50.98 2.54
0.03
0,34 2775.03 69.08
Luzat
18.56 515.57 39.87 1.71
0.04
0.42 1756.31 35.37
Peshtan 42.22 397.28 23.38 4.14
0.04
0,43 2960.61 106.4
Terihat
12.87 421,30 47.53 2.33
0.04
0.47 2209.31 79.86
Kakavi
12.61 406,90 73.71 1.87
0.04
0.35 1641.83 70.31
Përmet
35.31 1107,47 32.59 2.99
0.03
0.93 2581.98 183.2
Draçovë 33.34 738,78 65.39 1.71
0.06
0.38 3205.98 74.62
Këlcyrë 25.06 495,60 30.84 1.74
0.05
0.34
2050.4 89.54
Mediana
Min
Max

25.49
12.61
48.48

495.60
352.63
1107,47

39.87
14.97
73.71

1.87
1.54
4.14

0.04
0.03
0.06

0.39
0.34
0.93

2581.98 79.86
1641.83 35.37
3205.98 183.2

Tabela 3.2.6.2 Intervali i përmbajtjes së elementëve në myshqe (µg/g) në disa
vende të Ballkanit
Bullgari
Maqedoni
Nr. i
mostrave

103

73

elementët

mediana

intervali

mediana

intervali

Na

523

155-5580

419

118-8670

K

5760

3270-20500

8620

2860-18200

Cr

3.2

0.5-26.9

7.47

2.33-122

Mn

251

32-986

186

37-1480

Fe

2310

692-14700

2460

424-17380

Co

1.08

0.23-10.6

1.09

0.24-13.6

Ni

4.1

0.5-18.6

2.4

0.09-24

Cu

14.5

5.34-1860

22

3-83

Zn

41

19-379

39

14-203

Cd

-

-

0.16

0.016-2.95
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Nëpërmjet rezultateve të paraqitura në Tabelat 3.2.6.1 dhe 3.2.6.2 vihet re se
përmbajtjet e metaleve të rënda në mostrat tona ndodhen brenda intervaleve të
përqendrimeve të raportuara në Bullgari e Maqedoni.
Nëpërmjet Tabelës 3.2.6.1 vihet re se kaliumi gjëndet në përmbajtje më të lartë
1642 – 3012 µg/g peshë e thatë; i pasuar nga hekuri me përmbajtje 353 – 1107 µg/g
peshë e thatë. Në përgjithësi myshqet njihen si akumulues të kaliumit dhe ky
përqendrim i lartë nuk është i lidhur me ndotjen por me proceset biologjike (Steinnes,
1995). Shpërndarja e K në qelizë është përdorur si një tregues i paprekshmërisë së
membranës dhe i vitalitetit të mostrës së myshkut. Dëmtimi i membranes qelizore, për
shkak të impaktit të ndotësve atmosferik, mund të çojë në një humbje të K nga qeliza
(Brown and Brumelis, 1996). Prania e lartë e hekurit në përgjithësi lidhet me praninë
e grimcave të dherave apo të PM10-tës të depozituar në myshqe. Në të gjitha rezultatet
e mëparshme është treguar se hekuri është një nga metalet e rënda që akumulohet në
sasi më të madhe në myshqe dhe tolerohet mjaft prej tyre (Berg and Steinnes, 1997;
Genoni et al., 2000). Përsa i përket elementëve Cu, Pb, Zn e Cd, klasifikohen në të
njëjtin grup, si elemente me veti toksike të larta dhe tipike të ndotjes urbane.
Nëse do t’i referohemi rezultateve të marra nga studimi i korrelacionit midis
elementëve (Tabela 3.2.6.3), do të shohim se kadmiumi ka një korrelacion mjaft të
fortë pozitiv me elementët Fe, Pb dhe Na, ç’ka tregon origjinën e njëjtë të këtyre
elementëve në myshqe, që do të thotë: Pb, Cd, janë elemente që vijnë kryesisht nga
ndotja urbane dhe lidhja e tyre me Fe dhe Na flet për shoqërimin e këtyre elementëve
me grimcat e imta të pluhurit të tokës (PM) dhe depozitimin më pas të tyre në
myshqe.
Tabela 3.2.6.3 Koefiçentët e korrelacionit midis elementëve
Zn
Fe
Mn
Cu
Cd
Pb
K
Na

Zn
1
0.141
-0.672
0.296
0.242
0.287
0.809
0.475

Fe

Mn

Cu

Cd

Pb

K

Na

1
0.087
0.165
0.868
0.767
0.215
0.662

1
-0.29
-0.195
-0.313
-0.299
-0.384

1
0.279
0.332
0.314
0.498

1
0.961
0.102
0.884

1
0.139
0.862

1
0.329

1

Gjithashtu, nëpërmjet rezultateve të mësipërme, vihet re se egziston një korrelim i
fortë pozitiv midis elementeve Zn - K si dhe korrelacion negativ midis Zn - Mn.
Zinku është një element esencial për bimët ashtu si edhe kaliumi dhe është i përhapur
gjerësisht në natyrë. Gjithashtu Zn vjen nga ndotja urbane si rrezultat i konsumit të
gomave të automjeteve (Pratt and Lottermoser, 2007), djegia e qymyrit (Palmieri et
al., 1997), aktivitete bujqësore si spërkatjet e ndryshme apo shpërndarja e llumrave të
ujrave të zeza në toka bujqësore (Çullaj, 2010), apo edhe nga kripa e detit në zonat
bregdetare. Për sa i përket Mn, është një element esencial për bimët që gjendet në
tokë dhe nuk njihet ndikimi i industrisë apo trafikut në akumulimin e këtij metali. Ky
metal mendohet se ka hyrë në myshqe si rezultat i procesit te shpëlarjes (ekstraktimit)
nga bimësia e lartë (Berg et al., 1995).
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3.3 Përfundime
Nga ky studim mund të themi se llojet e ndryshme të myshqeve që studiuam:
Hypnum cupressiforme, Pseudoscleropodium purum, Neckera crispa dhe
Homalothecium sericeum janë biomonitorë të mirë të metaleve të rënda.
Duhet patur parasysh që kushtet mjedisore ndikojnë në ekujlibrin midis myshkut dhe
depozitimeve, dhe efekti mund të ndryshoj midis vendeve ku rritet myshku.
Gjithashtu vlen të theksohet se proceset biologjike në myshk mund të preken nga
karaktristikat e ambjentit ku rritet myshku.
Mjaft i mirë në akumulimin e metaleve të rënda dhe shumë i përhapur në terren (në
mjedise nga më të ndryshmet) është Hypnum cupressiforme. Ky myshk ka mjaft
degëzime dhe një formë kompakte, karakteristika këto që rrisin raportin
sipërfaqe/vëllim, që rezulton në më shumë sipërfaqe të ekspozuar në ajër, dhe
rrjedhimisht edhe ndaj ndotësve.
Korrelacionet e forta pozitive të elementëve Pb, Cd me Fe dhe Na flasin për
shoqërimin e këtyre elementëve me grimcat e imta të pluhurit të tokës (PM) dhe
depozitimin më pas të tyre në myshqe.
Përqendrimet e elementëve në zonat ku ne mblodhëm myshqet (për të realizuar
studimin krahasonjës të aftësisë akumuluese të tyre), krahasuar me ato të vendeve të
tjera të Ballkanit, flasin për një ndotje të lehtë të ajrit.
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Kapitulli IV
Përdorimi i teknikës së biomonitorimit pasiv nëpërmjet
myshqeve për studimin e ndotjes së ajrit nga metalet e rënda
në zonën jugore të Shqipërisë.
4.1 Rezultate dhe diskutime
Rezultatet për çdo element në secilën nga zonat e studjuara (Gjirokastër –Sarandë –
Përmet – Tepelenë), të analizuara me metodën ICP/AES (Spektrometria e Emisionit
Atomik me Plazmë) jepen në Tabelën 4.1.1. Metoda CV-AAS është përdorur për të
përcaktuar përqendrimin e mërkurit. Elementet e synuara (target) në këtë studim janë
metalet e rënda, si elemente me veti toksike. Gjithashtu, për një interpretim më të
mirë të rezultateve, janë analizuar elementë si Al, Mg, Ca, Fe, K, Li si elementë tipik
të kores së tokës.

Tabela 4.1.1 Rezultatet e mostrave të zonës Sarandë – Gjirokastër – Tepelenë –
Përmet, analizuar me metodën ICP/AES (µg/g, peshë e thatë)
Albania
Alb- Alb- Alb- Alb- Alb- Alb- Alb- Albmyshk Alb-1 Alb-2 Alb-3 Alb-4 Alb-5 Alb-6 Alb-7 Alb-8 Alb-9
10
11
12
13
14
15
16
55
2010
Al

4781 1596 2251 3084 1650 2113 2265 1727 3108 2196 6974 2944 2178 2217 3631 2719 909

Ba

21.1

Ca

8531 6345 9391 8962 4993 5791 6584 7873 8996 8359 10027 9396 5943 6126 7371 6887 6391

27.1

Cd

0.59

0.04

0.11

0.73

0.26

0.06

0.11

0.09

0.3

0.06

Cr

4.93

2.39

3.11

3.91

3.17

5.13

4.67

2.66

4.54

3.75 15.71 8.79 4.83 4.87 5.86 4.14 1.62

Cu

9.97

2.39

3.45

6.62

2.14

3.31

3.02

3.05

3.64

2.77

Fe

2740 1060 1398 1992 1164 1607 1629 1147 2042 1460 4660 2327 1547 1652 2488 1837 984

K

3861 2369 2526 3350 2809 3319 4275 2738 3488 3255 3625 3624 3488 4166 3210 3344 2413
1.18

17.8

1.65

36.3

2.69

17.9

1.11

18.3

1.62

33.0

1.74

25.7

1.21

27.2

2.18

28.4

1.51

42.8 29.4 21.0 17.6 28.3 21.0 11.3
0.29 0.08 0.07 0.07 0.06 0.11 0.22
8.21 3.68 3.17 3.09 5.18 3.90 4.35

Li

4.34

Mg

1232 1691 1161 1331 1232 1714 1448 1140 1583 1245 2164 2216 1733 1610 1530 1436 2681

5.58 2.16 1.54 1.58 2.86 1.93 0.91

Mn

238.6 22.4

37.8 134.7 69.9

55.4

39.5

44.3

46.7

31.1 196.5 67.6 56.2 43.5 80.7 52.1 26.6

Na

66.3

31.0

37.2

57.4

27.9

52.1

91.9

50.7

40.4

49.8

Ni

8.37

1.93

3.74

6.24

2.75

7.63

4.98

2.28

5.08

1.83 21.15 10.52 5.16 4.72 6.61 3.72 1.56

50.6 43.8 44.4 74.1 88.8 40.7
700

661

750

530

647

114

P

1054

470

820

764

515

697

563

641

776

795

598

Pb

3.24

1.34

1.68

3.48

1.40

1.57

1.50

5.38

3.17

1.73

3.75 1.96 2.42 2.15 3.15 2.98 2.42

633

Sr

20.0

32.4

16.8

23.4

19.9

17.9

28.3

20.6

26.1

22.9

30.2 30.3 22.4 21.6 28.0 24.0 19.7

2.45

3.62

4.56

2.78

3.99

3.93

2.48

4.90

4.17 11.40 5.91 3.52 3.84 6.27 4.78 2.76

1.73 17.90 1.00 15.08 8.19 1.82 3.05 4.99 4.42 10.75

V

6.20

Zn

10.76 1.28

3.13 11.97 1.00

2.53

5.02

As

1.42

2.25

2.86

1.2

0.45

0.33

0.48

0.22

0.73

0.46

2.34 0.74 1.61 0.39 0.98 0.64 0.11

Hg*

0.04

0.06

0.08

0.11

0.06

0.04

0.13

0.09

0.06

0.15

0.14 0.11 0.06 0.04 0.03 0.04 0.22

* përcaktuar me CV-AAS
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Këto rezultate krahasohen me ato të Norvegjisë (Steinnes, 2005), që konsiderohet një
zonë e pastër për faktin se përfaqëson territore me influencë minimale të ndotjes.
Gjithashtu këto rezultate krahasohen edhe me rezultatet e disa vendeve të Ballkanit
(Frontasyeva et al., 2004; Spiric et al., 2009; Stan et al., 2001) të cilat jepen në
Tabelën 4.1.2.
Tabela 4.1.2 Krahasimi i rezultateve të përftuara në studimin tonë me vende të
tjera të Ballkanit dhe Norvegjinë (µg/g, peshë e thatë)
Shqipëria

Serbia

Kroacia

Rumania

Norvegjia

Na

27.9-91.90

178-2440

67-2332

192-4330

Mg

1140-2216

1100-8130

676-12740

480-6840

940-2370

Al

1596-6974

1280-22090

398-21460

830-23000

67-820

K

2369-4275

2710-11750

2565-23720

4770-19980

-

Ca

4993-10027

2890-18120

2832-26740

1250-23500

1680-5490

V

2.45-11.4

2.85-39

0.91-32

1.95-32

0.39-5.1

Cr

2.39-15.71

1.14-22

0.76-33

2.72-51.9

0.10-4.2

Mn

22.40-238.60

30-2340

20-1421

27-1470

22-750

Fe

1060-4660

720-9230

320-12140

815-21340

77-1370

Ni

1.83-21.15

1.96-26

0.66-18

0.6-32

0.12-6.6

Cu

2.14-9.97

6.31-3140

3.7-22.7

2.21-2420

2.1-9.2

Zn

1-17.90

14-415

12-283

39-2950

7.9-173

Sr

16.8-32.4

6.8-95

4-125

1.8-290

3.6-43.3

Ba

17.6-42.8

13-130

7-192

20-658

5.6-50.5

Pb

1.34-5.38

-

0.06-82.4

6.45-31.5

0.64-6.12

As

0.22-2.86

0.46-61

0.10-6

0.59-45.1

0.020-0.505

Cd

0.04-0.73

<0.4-6.5

0.07-1.9

-

0.025-0.171

Hg

0.03-0.15

0.01-2.69

0.007-0.301

-

0.026-0.166

Elem.
-

Rezultatet tona janë brënda diapazonit të vlerave të raportuara nga vendet e tjera të
Ballkanit. Për disa elementë si Al, Ni, Fe, Cr, V, As, Cd, Ca, vlerat tona janë disi më
të larta se ato të Norvegjisë.
Rezultatet e analizave të mostrave (për disa elementë) jepen në grafikët e dhënë në
Figurën 4.1.1.
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Cd

Pb

As

µg/g peshe e thate

6
5
4
3
2
1
0
1

2

3

4

5

Cr

6

7

8

Li

9

10

Ni

Pb

µg/g peshe e thate

21.00
17.00
13.00
9.00
5.00

µg/g, peshe e thate

1.00

20.00
18.00
16.00
14.00
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00

Cu
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Zn

12

V

13

14

15

16

17

µg/g, peshe e thate
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Figura 4.1.1 Shpërndarja sipas stacioneve e elementëve të studjuar

Nëpërmjet grafikëve të dhënë më sipër shohim një ngjajshmëri në ecurinë e tyre për
disa prej elementëve si psh Al, Fe, Li, Cr, Ni, V dhe në pamje të parë veçojmë dy
zona Alb-11 (Pallçi-Tepelenë) dhe Alb-1 (Kaminë-Sarandë) për sa i përket niveleve
më të larta për shumicën e elementëve. Të dhënat e mësipërme kërkojnë një
interpretim.

4.1.1 Interpretimi i rezultateve eksperimentale
Për interpretimin e të dhënave aplikohen dy metoda:
- Metoda e parë: Ndërtohen hartat e shpërndarjes gjeografike të elementëve. Këto
harta japin një pasqyrë direkte të ndryshimeve rajonale të përqendrimeve të metaleve
të rënda. Për më tepër, kur kombinohen dhe me informacionin mbi drejtimin e erës
mbizotëruse mund të sigurojnë informacion mbi pozicionet gjeografike të burimeve
individuale të ndotjes së ajrit. Kjo metodë jep rezultatet e duhura vetëm në situata të
pa komplikuara me vetëm pak burime dominues. Në studime të hershme por dhe në
ato të mëvonshme është konstatuar se kjo metodë e vetme është jo e suksesshme,
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sepse situata, në përgjithësi, karakterizohet nga një numër i madh i burimeve të
ndotjes si brënda ashtu dhe jashtë vendit.
Nga të dhënat eksperimentale u ndërtuan hartat e shpërndarjes gjeografike të disa
elementëve (janë punuar pranë Institutit për Kërkime Bërthamore, Dubna, Rusi dhe
është përdorur teknologjia GIS). Në Figurën 4.1.1.1 jepet harta e shpërndarjes
gjeografike të Al; hartat e elementëve të tjerë do pasqyrohqen në vazhdimësi të temës
duke bërë dhe interpretimet përkatëse për secilin element.

Figura 4.1.1.1 Harta e shpërndarjes gjeografike të aluminit në zonat e studjuara
- Për sa i takon metodës së dytë të interpretimit të të dhënave, ne marrim informacion
shtesë nga korrelacionet egzistuese midis përqendrimeve të elementëve të ndryshëm.
Për shumicën e burimeve, emitimet nuk janë të kufizuara në vetëm një element. Ato
përmbajnë një përzierje të elementëve toksik dhe atyre jo-toksik me një model
përqëndrimesh karakteristik për burime të veçanta. Prandaj, korrelacionet e
konstatuara dhe raportet midis përqendrimeve të elementëve të ndryshëm mund të
japin informacion të rëndësishëm mbi natyrën e burimeve që kontribuojnë.
Informacioni i duhur mund të konkludohet nga të dhënat analitike nëpërmjet një
procedure specifike statistikore multivariable e njohur si Analiza Faktoriale (Factor
Analysis). Analiza Faktoriale është shpesh e preferuar si një metodë për reduktimin e
të dhënave.
Kombinimi i të dyja metodave mundëson një idendifikim më të qartë të burimeve të
ndotjes edhe në një situatë shumë komplekse.
Për të studjuar nivelin e akumulimit të secilit element në mostrat e myshkut u krye
përpunimi statistikor i rezultateve me anë te programit EXCEL, Statistika Descriptive.
Rezultatet e përpunimit statistikor jepen në Tabelën 4.1.1.1. Në Figurën 4.1.1.2 kemi
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një paraqitje grafike të shpërndarjes së vlerave të elementëve (bazuar në vlerat
minimale, maksimale, mesatare dhe medianës) që shkon sipas rendit rritës.
Tabela 4.1.1.1 Rezultatet e përpunimit statistikor të shprehura në µg/g p. thatë
(N= 17 stacione)
Parametrat
Mesatarja
Elementët
2726.120
Al
1.010
As
24.950
Ba
7527.380
Ca
0.190
Cd
4.950
Cr
4.230
Cu
1866.800
Fe
0.090
Hg
3285.890
K
2.100
Li
1596.780
Mg
73.150
Mn
56.560
Na
5.780
Ni
683.270
P
2.550
Pb
23.790
Sr
4.560
V
6.150
Zn

Mediana Minimum Maksimum
2251.150 909.000
0.730
0.110
25.730
11.300
7371.120 4993.300
0.110
0.040
4.540
1.620
3.450
2.140
1629.170 984.000
0.060
0.030
3343.890 2369.210
1.650
0.910
1529.890 1139.620
52.060
22.440
50.640
27.900
4.980
1.560
661.390 469.930
2.420
1.340
22.860
16.750
3.990
2.450
4.420
1.000

6973.990
2.860
42.800
10026.700
0.730
15.710
9.970
4659.550
0.220
4275.160
5.580
2681.000
238.580
114.400
21.150
1053.610
5.380
32.400
11.400
17.900

Figura 4.1.1.2 Grafiku i shpërndarjes së vlerave të përqendrimit të elementëve
71

VLERËSIMI I GJËNDJES MJEDISORE TË ZONAVE GJIROKASTËR–TEPELENË–PËRMET–SARANDË
NËPËRMJET MONITORIMIT TË AJRIT DUKE PËRDORUR MYSHQET SI BIOINDIKATOR

Niveli i përmbajtjes së metaleve në mostrat e myshkut ka tendencën:
Hg<Cd<As<Pb<Li<Cu<V<Cr<Zn<Ni<Sr<Ba<Na<Mn<P<Mg<K<Fe<Al<Ca.
Diapazoni i ndryshimit të vlerave për Ca, Mg, K është më i vogël se i elementëve të
tjerë. Arsyeja është se janë elementë tipik të kores së tokës. Raporti i vlerave
maksimale me ato minimale për Cd, As, Zn, Ni dhe Mn është më i madh se 10
(Tabela 4.1.1.3). Raporti i lartë shpreh influencën e ndotjes antropogjenike (ndotja
nga aktiviteti njerëzor). Për Pb, Hg, Cu, V, Cr, Fe, Al ky raport ka vlera mbi 4 duke
shprehur natyrën e tyre antropogjenike dhe litogjenike (natyrore).
Për një interpretim më të mirë të natyrës antropogjenike apo natyrore të elementëve
përdorim normalizimin gjeokimik duke ju referuar Mg, si një element natyral dhe me
diapazonin më të ngushtë të ndryshimit të vlerave mes elementëve tipik natyral dhe të
pa ndikuar nga ndotja antropogjenike. Vlerat pas normalizimit gjeokimik i
nënshtrohen përpunimit statistikor (EXCEL, Statistika Descriptive) rezultatet e të cilit
paraqiten në Tabelën 4.1.1.2 dhe ilustrohen në Figurën 4.1.1.3.

Tabela 4.1.1.2 Rezultatet e përpunimit statistikor pas normalizimit me Mg të
shprehura në µg/g peshë e thatë
Elementët
Hg
Cd
As
Li
Pb
V
Cr
Cu
Ni
Zn
Sr
Ba
Na
Mn
P
Mg
Fe
K
Al
Ca

Minimum
1.96x10-5
2.37x10-5
4.10x10-5
3.39x10-4
7.93x10-4
1.03x10-3
6.04x10-4
1.41x10-3
5.82x10-4
7.56x10-4
7.35x10-3
4.21x10-3
1.83x10-2
9.92x10-3
2.36x10-1
1.00x100
3.67x10-1
9.00x10-1
3.39x10-1
2.38x100

Mediana
4.87x10-5
7.66x10-5
4.46x10-4
1.20x10-3
1.40x10-3
2.71x10-3
2.94x10-3
2.22x10-3
3.21x10-3
3.08x10-3
1.62x10-2
1.60x10-2
3.20x10-2
3.25x10-2
4.18x10-1
1.00x100
1.13x100
2.20x100
1.56x100
4.63x100
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Mesatarja Maksimum
5.42x10-5 1.21x10-4
1.32x10-4 5.49x10-4
6.75x10-4 2.46x10-3
1.37x10-3 3.53x10-3
1.71x10-3 4.72x10-3
2.93x10-3 5.27x10-3
3.08x10-3 7.26x10-3
2.79x10-3 8.09x10-3
3.56x10-3 9.77x10-3
3.80x10-3 1.13x10-2
1.55x10-2 1.95x10-2
1.65x10-2 2.73x10-2
3.63x10-2 6.35x10-2
4.88x10-2 1.94x10-1
4.58x10-1 8.55x10-1
1.00x100 1.00x100
1.20x100 2.22x100
2.17x100 3.13x100
1.78x100 3.88x100
4.99x100 8.09x100
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Figura 4.1.1.3 Grafiku i shpërndarjes së vlerave të përqendrimit të elementëve
pas normalizimit me Mg
Pas normalizimit niveli i përmbajtjes së metaleve në mostrat e myshkut ka tendencën:
Hg<Cd<As<Li<Pb<V<Cr<Cu<Ni<Zn<Sr<Ba<Na<Mn<P<Mg<Fe<K<Al<Ca.
Pas normalizimit, Pb kalon pas Li, Cu kalon pas V e Cr dhe Zn kalon pas Ni ç’ka
tregon se elementët Pb, Cu dhe Zn lidhen me burime me natyrë antropogjene.
Gjithashtu, zona e ndryshimit të elementëve Cd, As, Cr, Ni , Ba, Mn rezulton mjaft
më e lartë se në rastin e parë të studiuar pa normalizim gjeokimik, veçanërisht për As
dhe Cd. Edhe ky fakt konfirmon mundësinë e prejardhjes së dyfishtë antropogjene
dhe natyrore të këtyre elementëve në myshqe. Këto ndryshime bëhen më evidente
duke studiuar raportin e vlerave max/min të përqendrimit të elementëve të marrë në
studim para dhe pas normalizimit gjeokimik, të paraqitura përkatësisht në Tabelën
4.1.1.3 dhe Tabelën 4.1.1.4.

Tabela 4.1.1.3 Vlerat e raportit Max/Min para normalizimit gjeokimik
Parametrat Hg
Max/Min

As

Pb

Li

Cu

V

Cr

Zn

26

4.01

6.13

4.66

4.65

9.7

17.9 13.56

Ba

Na

Mn

P

Mg

K

Fe

Al

Ca

1.93 3.79

4.1

2.35

1.8

4.74

7.67

2.01

7.33 18.25

Parametrat Sr
Max/Min

Cd

10.63 2.24
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Tabela 4.1.1.4 Vlerat e raportit Max/Min pas normalizimit gjeokimik
Parametrat Hg

Cd

As

6.15

23.2

60.1

Ba
6.47

Max/Min

Parametrat Sr
Max/Min

2.66

Li

Pb

Cr

Cu

10.4 5.96 5.12

12

5.72 16.8

Na

Mn

Mg

Fe

3.47

19.5 3.62

1

6.06

P

V

K

Ni

Al

3.48 11.4

Zn
15
Ca
3.39

Për një interpretim më të mirë të të dhënave eksperimentale, u përdor shkalla e
faktorit të ndotjes (faktor i kontaminimit - CF), e përdorur për herë të parë nga
Fernandez dhe Carballeira (2001).
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Faktori i ndotjes
Për të kuptuar ndotjen nga metalet e zonës që studjojmë (Gjirokastër – Tepelenë –
Përmet – Sarandë), përqendrimet e metaleve në myshqet e mbledhura nga zona
Krongj (zona përball Syrit të Kaltër) konsiderohen si nivel natyror (background). Në
këtë zonë lehtësisht të arritshme, me interferencë minimale të aktivitetit njerëzor,
metalet e rënda shfaqin vlerat e tyre minimale. Sipas metodës së dhënë nga Fernandes
and Carballeira (2001) llogariten vlerat e faktorit të ndotjes (CF).
CF = Cm/Cb,
ku,
Cm - përqendrimi i një elementi në mostrën e myshkut të zonës që studjojmë
Cb – përqendrimi i po këtij elementi në mostrën e marrë si sfond (mostra në zonën
përballë Syrit të Kaltër)
Kur secila zonë mostrimi është klasifikuar sipas shkallës së propozuar nga Fernandes
and Carballeira, (2001) për nivelin e ndotjes nga metale të ndryshme, CF tregon
kategori të ndryshme të ndotjes, duke na treguar që zona që studjojmë nuk ka një
ndotje uniforme përsa i përket metaleve të rënda (Tabela 4.1.1.5).
Tabela 4.1.1.5 Kategorizimi i zonave të ndryshme të studimit në bazë të faktorit
të ndotjes (CF)
Elementë/Zonat

Cr

Cu

Fe

Mn

Ni

Pb

Zn

Sarandë

2.06

4.17*

2.58

10.65**

4.34*

2.42

8.40**

Krongj

1

1

1

1

1

1

1

Delvinë

1.30

1.44

1.32

1.69

1.94

1.25

2.45

Jorgucat

1.64

2.77

1.88

6*

3.23

2.60

9.35**

Kakavi

1.33

0.90

1.10

3.12

1.42

1.04

0.78

Libohovë

2.15

1.38

1.52

2.47

3.95*

1.17

1.98

Palokastër

1.95

1.26

1.54

1.76

2.58

1.12

3.92*

Derviçan

1.11

1.28

1.08

1.98

1.18

4.01*

1.35

Luzat

1.90

1.52

1.93

2.08

2.63

2.37

13.98**

Bënçë

1.57

1.16

1.38

1.39

0.95

1.29

0.78

Tepelenë

6.57*

3.43

4.40*

8.77**

10.96**

2.80

11.78**

Memaliaj

3.68*

1.54

2.20

3.02

5.45*

1.46

6.40*

Peshtan

2.02

1.33

1.46

2.51

2.67

1.81

1.42

Kosinë

2.04

1.30

1.56

1.94

2.45

1.60

2.38

Përmet

2.45

2.16

2.35

3.60*

3.42

2.35

3.90*

Çarshovë

2.10

1.64

1.73

2.33

1.93

2.22

3.45
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Elementë/Zonat

Cd

P

Hg

Li

Al

V

Sarandë

14.75**

2.24

0.66

3.67*

3

2.53

Krongj

1

1

1

1

1

1

Delvinë

2.75

1.74

1.33

1.39

1.41

1.47

Jorgucat

18.25**

1.63

1.83

2.27

1.93

1.86

Kakavi

6.5*

1.10

1

0.94

1.03

1.13

Libohovë

1.5

1.48

0.66

1.37

1.32

1.63

Palokastër

2.75

1.20

2.16

1.47

1.4

1.60

Derviçan

2.25

1.36

1.5

1.03

1.08

1.01

Luzat

7.5

1.65

1

1.84

1.94

2

Bënçë

1.5

1.69

2.5

1.28

1.38

1.7

Tepelenë

7.25*

1.27

2.33

4.73*

4.36*

4.6*

Memaliaj

2

1.49

1.83

1.83

1.8

2.41

Peshtan

1.75

1.41

1

1.3

1.36

1.43

Kosinë

1.75

1.60

0.66

1.33

1.39

1.56

Përmet

1.5

1.13

0.5

2.42

2.27

2.56

Çarshovë

2.75

1.38

0.66

1.63

1.7

1.95

Kategoritë sipas faktorit të ndotjes:
CF < 1 E pa ndotur (C1)
CF 1 - 2 E dyshimtë (C2)
CF 2 - 3.5 Ndotje e lehtë (C3)

*CF 3.5 – 8 Ndotje mesatare (C4)
**CF 8 – 27 Ndotje e rëndë (C5)
CF > 27 Ekstremisht e ndotur (C6)

Nga Tabela 4.1.1.5 shohim se përqendrimet e Hg në mostrat e myshkut të
grumbulluara nga zona të ndryshme mostrimi tregojnë tre kategori të ndotjes – nga C1
ne C3, domethënë: e pa ndotur, e dyshuar për ndotje dhe ndotje e lehtë. Përqendrimet
e elementëve Pb, Cr, Cu, Fe, Al, V në mostrat e myshkut shfaqin kategoritë C2, C3
dhe C4 të ndotjes, d.m.th, e dyshuar për ndotje, ndotje e lehtë dhe ndotje mesatare.
Përqendrimet e elementëve Cd, Zn, Mn, Ni shfaqin një zonë më të gjerë të kategorive
të ndotjes nga C2 në C5, domethënë për këta elementë shfaqet ndotje e rëndë në disa
zona. Megjithatë, ndotje ekstreme, për secilin prej metaleve, nuk është regjistruar në
asnjë zonë.
Zonat të ndotura rëndë me Cd dhe Mn janë zonat Jorgucat, Sarandë, Tepelenë. Zona
të ndotura rëndë me Zn e Ni janë Luzat, Tepelenë, Jorgucat, Sarandë. Shohim që për
ndotje të rëndë përmenden të njëjtat zona.
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Ajo që vëmë re me një vështrim të parë është që në zonën Pallçi të Tepelenës vihen re
faktorë të lartë të ndotjes (ndotje mesatare dhe e rëndë) për shumicën e elementëve
(Cd, Li, Al, V, Cr, Fe, Mn, Ni, Zn). Zona Pallçi (Tepelenë) ndodhet përball grykës së
Mezhgoranit, përball erërave, prandaj shohim të rritura nivelet e disa elementëve Cr,
Fe, Ni, Zn, As, V me origjinë nga pluhuri i tokës. Alumini dhe Vanadi në këtë zonë
kanë vlerat më të larta për të gjitha zonat e studjuara (Tabela 4.1.1). Në shumë zona,
kontributi i depozitimit të thatë është mjaft i rëndësishëm, dhe një pjesë e
konsiderushme e depozitimit të thatë mund ta ketë origjinën nga pluhuri i tokës i
ngritur nga era. Larg burimeve lokale të aluminit, alumini është një indikator i mirë i
grimcave minerale, kryesisht pluhurit të tokës të ngritur nga era (Berg and Steinnes,
1997; Zechmeister et al., 2003) për shkak të përqendrimit të tij të lartë në koren e
tokës. Për disa metale kjo mund të shpjegoj përqendrimet e tyre të larta në myshqe,
p.sh përqendrimet e larta të arsenikut, kromit, hekurit, nikelit dhe vanadit
(korrelacione të forta janë gjetur midis aluminit dhe hekurit (R2=0.693), aluminit dhe
vanadit (R2=0.924), hekurit dhe vanadit (R2=0.983). Një akumulim i lartë nga pluhuri
i tokës nuk nenkupton fluks depozitimi për të gjithë metalet në të njëjtën mënyrë
(ndikon përmasa e grimcave të shpërndara, grimcat me përmasa të njëjta do të jenë
subjekt i ri-pezullisë së krijuar nga era në të njëjtën mënyrë). Ne nuk mund të
mjaftohemi vetëm me faktorin e ndotjes për të vlerësuar ndotjen me metale të zonave
të studjuara.
Si rrjedhim, në vlerësimin që do t’i bëjmë përqendrimeve të çdo elementi, duke parë
edhe hartën e shpërndarjes së elementit nëpër zona, do të na duhet informacion shtesë
të cilin e sigurojmë nëpërmjet analizave statistikore.
Në vazhdimësi, duke parë korrelacionet e elementëve dhe lidhjen e tyre në grupe, do
të mundemi të gjykojmë më drejt mbi origjinën e këtyre elementëve në zonat e
ndotura (origjinë natyrore apo antropogjenike) dhe do të mund të identifikojmë dhe
karakterizojmë burimet e ndotjes.

4.1.2 Analiza multivariable e korrelimit midis elementëve dhe analiza e grupit
(Cluster Analysis)
Për të njohur origjinën litogjenike (natyrore) dhe/ ose antropogjenike të elementëve të
analizuar në mostrat e myshqeve, u krye analiza e korrelacionit si dhe analiza
multivariable e grupit (Cluster Analysis) me anë të programit kompjuterik Minitab.
Korrelacioni është një teknikë statistikore që tregon se sa fort çiftet e variablave janë
të lidhur. Korrelacionet janë të dobishme sepse ato mund të tregojnë një mardhënie
parashikuese që mund të shfrytëzohet në praktikë. Një analizë inteligjente
korrelacioni së bashku me analizën e grupit (Cluster) mund të çojnë në të kuptuarit më
mirë të të dhënave tona. Rezultatet e analizës së korrelacionit janë dhënë në Tabelën
4.1.2.1. Rezultatet nga analiza cluster për elementët Zn, Fe, Mn, Cu, Ni, Cr, As, Cd,
Pb, Hg, Mg, Ca, Al, K, Ba, Sr, P, Li dhe Na, për zonat e mostruara janë paraqitur në
Tabelën 4.1.2.2.
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Tabela 4.1.2.1 Korrelimi midis elementëve

Al
Ba
Ca
Cd
Cr
Cu
Fe
K
Li
Mg
Mn
Na
Ni
P
Pb
Sr
V
Zn
As
Hg

Al
1
0.640
0.627
0.411
0.852
0.806
0.981
0.451
0.987
0.076
0.838
-0.051
0.893
0.249
0.400
0.357
0.961
0.596
0.436
-0.075

Mn
1
Mn
Na 0.018
Ni 0.698
0.445
P
Pb 0.405
Sr 0.056
V
0.717
Zn 0.524
As 0.326
Hg -0.093

Ba

Ca

Cd

Cr

Cu

Fe

K

Li

Mg

1
0.581
0.256
0.644
0.351
0.649
0.347
0.599
-0.027
0.398
-0.118
0.610
-0.157
0.315
0.704
0.638
0.394
0.283
0.173

1
0.371
0.495
0.530
0.600
0.111
0.611
-0.006
0.451
-0.146
0.521
0.466
0.423
0.239
0.612
0.605
0.431
0.239

1
0.069
0.723
0.329
0.153
0.505
-0.137
0.721
0.055
0.242
0.486
0.349
-0.131
0.267
0.630
0.122
0.088

1
0.492
0.923
0.451
0.795
0.369
0.565
-0.078
0.968
-0.047
0.207
0.479
0.930
0.448
0.318
0.085

1
0.750
0.302
0.887
0.085
0.941
0.233
0.639
0.498
0.470
0.052
0.709
0.638
0.319
0.038

1
0.467
0.959
0.227
0.773
0.008
0.945
0.152
0.364
0.415
0.991
0.610
0.371
0.002

1
0.430
-0.053
0.366
0.213
0.436
0.311
0.023
0.212
0.434
0.251
-0.200
-0.185

1
0.088
0.900
0.032
0.868
0.304
0.410
0.305
0.931
0.620
0.429
-0.040

1
-0.042
0.396
0.354
-0.271
-0.103
0.313
0.267
0.391
-0.069
0.525

Na

Ni

1
-0.042
-0.011
0.085
-0.048
0.023
0.202
-0.389
0.433

1
0.065
0.253
0.383
0.934
0.536
0.368
0.053

P

Pb

1
0.160
1
-0.472 -0.004
0.127 0.316
0.306 0.394
0.077 -0.062
-0.091 0.000

Sr

V

Zn

As

Hg

1
0.423
0.257
0.211
0.070

1
0.594
0.352
0.058

1
0.108
0.279

1
-0.133

1

Për të demonstruar më qartë korrelimin midis elementëve, u studiua regresi linear
midis elementëve me korrelim të lartë. Disa prej grafikëve të përftuar jepen në
Figurën 4.1.2.1.
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Figura 4.1.2.1 Grafikët e regresit linear midis elementëve: Al-V, Al-Cr, Al-Ni,
Al-Fe, Fe-V, Ni-V, Cr-Ni, Mn-Al
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Tabela 4.1.2.2 Cluster Analysis of Variables: Al, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, ...
Correlation Coefficient Distance, Centroid Linkage
Amalgamation Steps

Step
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Number of
clusters
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Similarity
level
99.5630
99.3345
98.4063
98.1803
97.0373
95.6163
88.8027
85.2219
81.9485
82.8893
80.7418
76.4905
76.2287
76.6642
76.1909
75.5927
73.6976
73.3708
71.7946

Distance
level
0.008741
0.013311
0.031874
0.036393
0.059254
0.087673
0.223946
0.295562
0.361029
0.342214
0.385165
0.470189
0.475426
0.466716
0.476181
0.488146
0.526048
0.532583
0.564107

Clusters
joined
7
17
1
9
5
13
1
7
6
11
1
5
1
6
2
16
1
18
1
3
1
2
1
4
10
20
10
12
1
8
1
15
1
19
1
10
1
14

New
cluster
7
1
5
1
6
1
1
2
1
1
1
1
10
10
1
1
1
1
1

Number
of obs.
in new
cluster
2
2
2
4
2
6
8
2
9
10
12
13
2
3
14
15
16
19
20

Final Partition
Cluster 1 Al Ba Ca Cd Cr Cu Fe Li Mn Ni Sr V Zn
Cluster 2 K
Cluster 3 Mg Na Hg
Cluster 4 P
Cluster 5 Pb
Cluster 6 As
Dendrogram
Centroid Linkage, Correlation Coefficient Distance

Similarity

71.79

81.20

90.60

100.00
Al

Li

Fe

V

Cr

Ni Cu Mn Zn Ca Ba

Sr Cd

K

Pb A s Mg Hg Na

Variables

Figura 4.1.2.2 Dendograma e shpërndarjes së elementëve
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Sipas analizës multivariable të grupit (Cluster analysis), elementët e zonës Sarandë –
Gjirokastër – Tepelenë – Përmet, ndahen në gjashtë grupe (cluster):
Vlerat më të larta të koefiçentëve të korrelacionit midis metaleve në mostrat e
myshkut janë vëzhguar për Al, Ba, Ca, V, Cr, Fe, Li, Mn, Ni, Sr, Cu, Cd dhe Zn
(Grupi 1), kjo është ndoshta për shkak të origjinës litogjenike të tyre (përbërja kimike
e tokës së këtyre zonave, e parashikuar kjo nga korrelacionet me Al, Fe, Ca si
elementë tipik të kores së tokës) dhe të emitimeve nga trafiku i cili përfshin pluhurin e
tokës të cilit i janë bashkangjitur grimcat e çliruara nga trafiku më shumë se sa
shkarkime të drejtpërdrejta të tyre. Kadmiumi në këtë grup (emitimet natyrore të të
cilit janë në sasi shumë të vogla) shfaq korrelacione të mira me Cu dhe Zn, duke
mbështetur konkluzionin se Cu dhe Zn, të cilët kanë kryesisht origjinë natyrore, së
bashku me Cd ato shfaqin natyrën e tyre antropogjenike përkatësisht nga djegia e
lëndës djegëse (Cd), konsumi i frenave (Cu) apo gomave të automjeteve (Zn).
Gjithashtu Cd shfaq korrelacione të mira me P duke treguar për kontributin e plehrave
fosfate në ndotjen me Cd.
Kaliumi qëndron i vetëm në Grupin 2, një element që gjëndet në myshqe në vlera të
larta dhe që nuk është i lidhur me ndotjen por me proceset biologjike (Steinnes, 1995).
Mg, Na dhe Hg qëndrojnë në Grupin 3 duke na treguar origjinën e njëjtë natyrore të
këtyre elementëve si përbërës të mineraleve të tokës, por dhe të tretur në ujin e detit
(Na, Mg). Burime kryesore natyrale të mërkurit janë difuzioni nga mbështjellja e
tokës në litosferë, avullimi nga sipërfaqet e detit dhe aktivitetet gjeotermike. Burimi
më i madh antropogjenik i mërkurit në shkallë globale është diegia e qymyrit dhe
lëndëve të tjera fosile (Lamborg et al., 1999). Meqënëse një vlerë të lartë të Hg e kemi
në zonën Alb-10 (Bënçë) mund të përmendim edhe ndikimin nga transporti i Hg nga
qyteti i Vlorës, ku mërkuri është përdorur si katodë në industrinë kimike të prodhimit
të sodës kaustike.
Te Grupi 4 kemi fosforin, një element esencial për jetën e kafshëve dhe bimëve.
Gjëndet në koren e tokës në trajtë mineralesh si dhe për të plotësuar nevojat e bimëve
për fosfor hidhen në tokë plehra fosforike.
Plumbi qëndron i vetëm në Grupin 5. Si burime naturale të këtij elementi është
pluhuri nga toka, zjarret e pyjeve, kripa e detit (emitimet natyrale janë në sasi shumë
të vogla). Por këto emisione nuk janë tërësisht natyrale por përmbajnë kontribute nga
depozitimet historike (të mëparshme) të Pb antropogjenik. Si burime antropogjenike
kemi djegien e lëndëve organike fosile (qymyr, naftë, gaz) dhe djegien e mbeturinave
(Pb përdoret në bojra, si stabilizus në plastikë, bateritë e përdorura të makinave).
Pb vepron si një element shënues për mjetet lëvizëse motorike (Huang et al., 1994).
Në Grupin 6 kemi arsenikun. Përveç origjinës litogjenike të tij prezenca e këtij
elementi në vlera të larta në disa zona mendojmë se lidhet me industrinë e nxjerrjes
dhe përpunimit të gazit dhe naftës (burimet e mundshme të këtij elementi do
analizohen me hollësisht në vijim).
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Tabela 4.1.2.3 Cluster Analysis of Observations: Al, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, ...
Manhattan Distance, Single Linkage
Amalgamation Steps

Step
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Number of
clusters
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Similarity
level
96.7199
95.9888
93.5185
92.0518
89.0363
87.2505
87.0088
86.9631
86.5816
85.0651
84.3772
84.1251
82.1274
81.8254
75.4257
53.9532

Distance
level
522.76
639.27
1032.97
1266.72
1747.31
2031.91
2070.43
2077.72
2138.51
2380.20
2489.84
2530.02
2848.40
2896.52
3916.45
7338.58

Clusters
joined
6
13
4
9
7
14
6
7
4
12
3
10
3
8
6
16
2
17
3
4
6
15
2
5
3
6
2
3
1
2
1
11

New
cluster
6
4
7
6
4
3
3
6
2
3
6
2
3
2
1
1

Number
of obs.
in new
cluster
2
2
2
4
3
2
3
5
2
6
6
3
12
15
16
17

Final Partition
Number of clusters: 4

Cluster1
Cluster2
Cluster3
Cluster4

Number of
observations
1
3
12
1

Within
cluster sum
of squares
0
2853346
29469438
0

Average
distance
from
centroid
0.00
934.57
1518.47
0.00

Maximum
distance
from
centroid
0.00
1184.63
2045.07
0.00

Cluster Centroids

Variable
Al
Ba
Ca
Cd
Cr
Cu
Fe
K
Li
Mg
Mn
Na
Ni
P
Pb
Sr
V
Zn
As
Hg

Cluster1
4781.02
21.08
8530.79
0.59
4.93
9.97
2740.45
3860.80
4.34
1232.32
238.58
66.25
8.37
1053.61
3.24
19.99
6.20
10.76
1.42
0.04

Cluster2
1385.03
18.74
5909.93
0.17
2.39
2.96
1069.26
2530.24
1.07
1867.99
39.65
57.75
2.08
539.46
1.72
23.99
2.67
4.34
0.94
0.11

Cluster3
2536.16
25.34
7639.84
0.15
4.69
3.74
1760.65
3398.67
1.89
1512.05
57.46
55.94
5.21
695.45
2.60
23.52
4.33
5.48
0.89
0.08
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Cluster4
6974.0
42.8
10026.7
0.3
15.7
8.2
4659.6
3624.5
5.6
2164.4
196.5
50.6
21.1
598.2
3.8
30.2
11.4
15.1
2.3
0.1

Grand
centroid
2726.12
24.95
7527.38
0.19
4.95
4.23
1866.80
3285.89
2.10
1596.78
73.15
56.56
5.78
683.27
2.55
23.79
4.56
6.15
1.01
0.09
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Distances Between Cluster Centroids

Cluster1
Cluster2
Cluster3
Cluster4

Cluster1
0.00
4865.51
2691.89
3444.51

Cluster2
4865.51
0.00
2387.74
7898.69

Cluster3
2691.89
2387.74
0.00
5856.73

Cluster4
3444.51
7898.69
5856.73
0.00

Dendrogram
S ingle Linkage, Manhattan Distance

Similarity

53.95

69.30

84.65

100.00
1

2

17

5

3

10

8

4
9 12 6
Observations

13

7

14

16

15

11

Figura 4.1.2.3 Klasifikimi në grupe sipas ngjashmërisë midis stacioneve
Përsa i përket stacioneve të marra në studim (përshkrimi i zonave për sa i përket
bimësisë dhe terrenit është bërë më sipër në kapitullin II), vihet re klasifikimi i tyre në
katër grupe sipas gjëndjes mjedisore (Figura 4.1.2.3).
Që në fillim të punës, thjesht nga paraqitja grafike e shpërndarjes së elementëve sipas
stacioneve (Figura 4.1.1), stacioni Alb11 (Pallçi-Tepelenë) që përfaqëson Grupin e
katërt dallon për vlerat më të larta të shumicës së elementëve.
Gjithashtu edhe stacioni Alb1 (Kaminë-Sarandë) që përfaqëson Grupin e parë ka
vlera të larta për shumicën e elementëve, por shumë më të ulta se Alb11 (Grupi i
katërt) dhe më pranë me dy grupet e tjera.
Grupi i dytë (Alb2-Krongj, Alb17-Konispol dhe Alb5-fshati i Kakavijes) mund të
themi se është grupi me vlerat më të ulta për shumicën e elementëve.
Grupi i tretë përbëhet nga dy nëngrupe si: (Alb3-Delvinë, Alb10-Bënçë, Alb8Derviçan, Alb4-Jorgucat, Alb9-Luzat, Alb12-Memaliaj) dhe (Alb6-Libohovë, Alb13Peshtan, Alb7-Palokastër, Alb14-Kosinë, Alb16-Çarshovë, Alb15-Përmet) ku
nëngrupi i dytë dallon për nivele më të ulta të shumicës së elementëve krahasimisht
me nëngrupin e parë.
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4.1.3 Idendifikimi dhe karakterizimi i burimeve të ndryshme të ndotjes me anë të
analizës statistikore multivariable (Factor Analysis)
Për të identifikuar dhe karakterizuar burimet e ndryshme të ndotjes u krye analiza
faktoriale, rezultatet e së cilës jepen ne Tabelën 4.1.3.1. Sipas kriterit Kaiser (Kaiser,
1960), mbahen vetëm faktorët me vlerën Eigen më të madhe se 1. Në rastin tonë do të
mbajmë 4 faktorë (Figura 4.1.3.1).
Tabela 4.1.3.1 Factor Analysis: Al, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni,
Pb, Sr, V, Zn,
Principal Component Factor Analysis of the Correlation Matrix

Unrotated Factor Loadings and Communalities
Variable
Al
Ba
Ca
Cd
Cr
Cu
Fe
K
Mg
Mn
Na
Ni
Pb
Sr
V
Zn
As

Factor1
0.989
0.761
0.787
0.427
0.848
0.791
0.966
0.477
-0.291
0.866
-0.624
0.916
0.495
0.349
0.948
0.639
0.647

Factor2
-0.031
-0.433
0.187
0.841
-0.486
0.531
-0.180
-0.066
-0.605
0.418
0.088
-0.317
0.538
-0.840
-0.244
0.307
-0.122

Factor3
0.064
-0.150
-0.351
0.047
0.152
0.184
0.150
0.477
0.478
0.110
0.709
0.167
0.066
-0.054
0.162
0.369
-0.633

Factor4
0.071
0.019
-0.242
-0.072
0.008
-0.013
0.026
0.691
-0.517
0.109
-0.082
-0.007
-0.192
-0.072
-0.007
-0.484
-0.105

Factor5
-0.065
0.390
0.144
-0.030
-0.062
-0.186
-0.063
0.084
-0.210
-0.174
0.014
-0.131
0.521
0.277
-0.071
0.073
-0.353

Factor6
0.069
-0.115
-0.105
-0.243
0.092
0.065
0.079
-0.177
0.019
0.046
0.091
0.085
0.377
-0.141
0.079
-0.318
0.033

Factor7
-0.013
-0.150
0.310
-0.183
0.068
-0.111
0.006
0.136
0.030
-0.124
-0.104
0.035
-0.002
-0.235
0.036
0.076
-0.096

Variance
% Var

9.0219
0.531

3.2982
0.194

1.8009
0.106

1.1212
0.066

0.8030
0.047

0.4265
0.025

0.2884
0.017

Variable
Al
Ba
Ca
Cd
Cr
Cu
Fe
K
Mg
Mn
Na
Ni
Pb
Sr
V
Zn
As

Factor8
-0.014
-0.089
-0.178
0.041
0.031
-0.058
-0.005
0.023
0.071
0.022
-0.269
0.043
0.087
0.006
-0.034
0.066
-0.067

Factor9
0.031
-0.115
-0.023
-0.090
-0.063
0.028
0.012
0.064
-0.040
-0.030
0.023
-0.055
0.050
0.097
-0.002
0.091
0.105

Factor10
-0.002
0.038
-0.049
0.012
0.021
-0.055
0.004
0.010
-0.026
-0.045
0.030
0.027
0.015
-0.061
-0.003
0.042
0.060

Factor11
0.020
-0.005
-0.014
-0.009
0.002
-0.008
0.017
-0.029
-0.029
-0.005
-0.003
-0.016
-0.017
-0.003
0.028
0.015
-0.026

Factor12
-0.005
-0.009
0.003
0.003
0.003
-0.006
0.001
-0.004
-0.009
0.002
0.004
0.015
-0.001
0.007
-0.004
0.000
-0.003

Factor13
-0.001
-0.006
0.002
0.010
0.003
-0.004
0.003
0.002
0.002
-0.006
0.001
-0.005
0.002
0.003
0.007
-0.005
0.002

Factor14
0.001
-0.001
0.001
-0.001
0.006
-0.006
-0.002
0.000
0.000
0.008
0.002
-0.005
0.000
0.000
-0.002
0.001
0.001

Variance
% Var

0.1437
0.008

0.0689
0.004

0.0212
0.001

0.0050
0.000

0.0006
0.000

0.0003
0.000

0.0002
0.000
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Variable
Al
Ba
Ca
Cd
Cr
Cu
Fe
K
Mg
Mn
Na
Ni
Pb
Sr
V
Zn
As

Factor15
-0.000
-0.000
-0.000
-0.000
0.000
0.000
-0.001
-0.000
-0.000
-0.000
-0.000
-0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

Factor16
0.000
-0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
-0.000
-0.000
-0.000
-0.000
0.000
-0.000
-0.000
0.000
-0.000
-0.000
-0.000

Factor17
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

Communality
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

Variance
% Var

0.0000
0.000

0.0000
0.000

0.0000
0.000

17.0000
1.000

Scree Plot of Al,..., As
Scree Plot of Al, ..., As
9
8
7
Eigenvalue

6
5
4
3
2
1
0
2

4

6

8
10
Factor Number

12

Figura 4.1.3.1 Scree Plot of Al, ..., As
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Loading Plot of Al, ..., As
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Figura 4.1.3.2 Loading Plot of Al…Zn
Interpretimi i faktorëve bëhet si më poshtë:
Faktor 1 ka veçanërisht vlera të larta për elementët Al, Ba, Ca, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, V,
Zn, As. Shumica e këtyre elementëve janë elementë tipikë të kores së tokës, dhe
ndoshta ky komponent reflekton pjesërisht kontaminimin e mostrave të myshkut nga
pluhurat me prejardhje nga toka. Megjithatë vlera të larta për elementë si V, Cr, Ni,
Cu, Zn dhe As tregojnë që Faktor 1 është në përgjithësi një faktor i ndotjes.
Kontribute mund të jenë grimcat e prodhuara nga diegia e qymyrit, të cilat mund të
kenë në pjesën më të madhe të elementëve një përbërje të ngjashme me të materialit të
kores së tokës, dhe nga diegia e karburanteve ku nikeli dhe vanadi janë elementë
karakteristik.
Faktor 2 me vlera të larta për elementët Cd dhe Pb duket si një komponent tipik i
ndotjes. Burime kryesore të kadmiumit mund të jenë burime lokale si djegia e
mbeturinave (pigmente me bazë kadmiumi dhe stabilizues të përdorur në plastikë,
nikel–kadmium bateri, qese plastike dhe mbeturina të tjera). Plehrat fosfate dhe
përdorimi i llumrave të zeza si pleh çon në rritjen e Cd në tokë dhe nëpërmjet erës
(ripezullisë së formuar) edhe në ajër. Diegia e lëndës djegëse në automjete apo
industri është një burim i konsiderushëm i Cd dhe i Pb në atmosferë (Grodzinska and
Szarek-Lukaszewska, 2001; Phetsombat et al., 2006). Plumbi atmosferik ashtu si edhe
kadmiumi transportohet në rreze të gjatë, duke gjetur nivele të larta edhe larg burimit
të ndotjes.
Faktor 3 (Na, Mg) identifikohet si faktor natyror duke treguar origjinën e njëjtë të
këtyre elementëve si përbërës të mineraleve të tokës, por dhe të tretur në ujin e detit.
Faktor 4 (Kaliumi) nuk është i lidhur me ndotjen por me kapjen normale të
nutrientëve nga myshqet.
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4.1.4 Diskutime për disa nga elementët (As, Cu, Fe, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb, V, Zn) të
cilëve ju jepet prioritet në studimet Europiane të depozitimeve atmosferike
nëpërmjet myshqeve
Për disa nga elementët, të cilëve ju jepet prioritet në studimet europiane të
depozitimeve atmosferike nëpërmjet myshqeve, do bëjmë disa komente më poshtë,
komente të cilat do të jenë të shoqëruara dhe me hartën e shpërndarjes gjeografike të
elementëve nëpër zona. Për të kuptuar shkallën e ndotjes rajonale duhet patjetër të
marrim në konsideratë depozitimet atmosferike nga burimet natyrore. Burime
kryesore natyrore të elementëve gjurmë janë: pluhuri i tokes i ngritur nga era,
vullkanet, kripa e detit dhe diegia e pyjeve. Gjithashtu i rëndësishëm është edhe
kontributi i metaleve të shoqëruara me substanca organike volatile të emituara nga
vegjetacioni tokësor apo ai detar. Megjithatë, për shumicën e metaleve toksike, flukset
natyrale janë të vogla krahasuar me emisionet nga aktivitetet industriale, duke
nënkuptuar që njerëzimi është bërë faktori kyç për sa i përket kontributit të tij në
nivelet që paraqesin metalet e rënda në atmosferë.
Përqendrime të larta të metaleve të rënda në myshqe në një rajon të caktuar mund të
lindin në disa mënyra: zona të ndotura (hot spots) mund të shoqërohen me një
aktivitet industrial bashkohor apo historik (ndërmarje që kanë punar por që aktualisht
nuk ushtrojnë më veprimtarinë e tyre), miniera në shfrytëzim ose jo, ndërsa efektet e
përhapura më gjerësisht janë për shkak të burimeve të shpërndara, veçanërisht
emisionet nga automjetet në rrugët kryesore apo burime gjeologjike, apo dhe nga
transporti në rreze të gjatë i ndotjes së ajrit.
Arseniku

Figura 4.1.4.1 Harta e shpërndarjes gjeografike të arsenikut në zonat e studjuara
Në fillim të viteve 1990 diegia e qymyrit ishte një burim i madh i emitimeve
antropogjenike të arsenikut. Megjithatë, burimet kryesore të emitimeve të arsenikut në
shumicën e vendeve europiane në 2003 ishin “industria e metaleve me ngjyrë” dhe
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“industri të tjera të prodhimit dhe ndërtimit” (Task Force on Heavy Metals, 2006a).
Në vendet Europiane të përfshira në studim emisionet e arsenikut janë ulur me 64%
midis 1990 dhe 2003, me rënien më të madhe të vëzhguar midis 1990 dhe 1995, pas
1995 emisionet e arsenikut kanë një rënie të lehtë (Task Force on Heavy Metals,
2006a). Kjo është në përuthje me trendet kohore të vëzhguara në myshqe (Harmens et
al., 2008)
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Figura 4.1.4.2 Përqendrimet e arsenikut në myshqe në stacionet e zonës
Sarandë – Gjirokastër – Tepelenë – Përmet
Në zonën jugore të Shqipërisë ne vëmë re nivele të rrituara të As në zonën e
Tepelenës-Alb11 (2.34 µg/g), në zonën e Delvinës-Alb3 (2.86 µg/g), Krongj-Alb2
(2.25 µg/g), Peshtan-Alb13 (1.61 µg/g), Sarandës-Alb1 (1.42 µg/g) dhe në JorgucatAlb4 (1.20 µg/g). Kjo pasqyrohet qartë në grafikun e Figurës 4.1.4.2 dhe në hartën e
shpërndarjes gjeografike të këtij elementi (Figura 4.1.4.1).
Ajo që është e përbashkët për zonën e Tepelenës dhe Sarandës janë vlerat e larta të
aluminit në këto zona (Tabela 4.1.1). Siç e kemi theksuar alumini është një indikator i
mirë i grimcave minerale, kryesisht pluhurit të tokës të ngritur nga era (Berg and
Steinnes, 1997; Zechmeister et al., 2003) për shkak të përqendrimit të tij të lartë në
koren e tokës. Për disa metale kjo mund të shpjegoj përqendrimet e tyre të larta në
myshqe, p.sh përqendrimet e larta të arsenikut, kromit, hekurit, nikelit dhe vanadit.
Kjo shpjegon pjesërisht origjinën natyrore të arsenikut.
Për sa i përket zonës në Tepelenë (Pallçi) është një zonë që rrihet fort nga erërat (është
zonë e ngritur dhe erërat i vinë përballë) duke shpjeguar nivelet e larta të arsenikut
nga pluhuri i tokës. Gjithashtu, shumë pranë në vijë ajrore dhe përballë është një
fabrikë bitumi. Një tjetër fabrikë që prodhon bitum është në të dalë të Tepelenës, të
cilat kanë punuar intensivisht për përfundimin e rrugës deri në 2010, periudhën kur ne
mblodhëm mostrat. Mund të ketë ndikime edhe nga veprimtaria e dikurshme e
minierës së nxjerrjes së qymyrit, veprimtari që karakterizohen nga përqendrime të
larta të elementëve toksik (As, Al, Cr, Cu, Fe, Mn, Cd, Hg, Pb dhe Sb).
Ajo që mund të themi për zonën e Sarandës është një fjalë e vetme që e përmbledh
ndotjen litogjenike të saj: kantjer i jashtëzakonshëm ndërtimi këto vite. Përdorimi i
makinerive për hapjen e shesheve të ndërtimit ka çuar në përhapjen e grimcave në
atmosferë dhe si rrjedhim edhe të arsenikut si element i shkëmbit dhe i tokës. Por, fare
rastësisht, kemi rënë edhe në një zonë të ndotur. Zona ku ne morrëm mostrën e
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myshkut quhet Kaminë (që ka kuptimin vend ku digjet…). Në vitet e monizmit këtu
digjeshin goma dhe kishte gropa të gëlqeres ku digjeshin edhe goma.
Një fabrikë tullash është pranë Sarandës e cila ka punuar deri pak vitesh duke djegur
qymyr apo pluhur qymyri (sot ajo vazhdon punën, por përdor energjinë elektrike).
Gjatë diegies së qymyrit, metale të rënda hyjnë në atmosferë në fazë të gaztë apo
nëpërmjet shpërndarjes së hirit. Elementë volatilë si As, Be, Cd, Zn shkarkohen direkt
në atmosferë. Ndonjëherë përdoreshin edhe mbeturina të gomave të automjeteve,
djegia e të cilave çon në emitimin e grimcave ultra – fine që përmbajnë metale të
rënda si As, Cd, Cr, Hg, Pb dhe Zn (Palmieri et al., 1997).
Në Delvinë (Vllahat), ku është regjistruar dhe vlera më e lartë, u interesuam që përveç
ndotjes litogjenike të shohim nga se mund të vijë një vlerë e tillë e lartë e arsenikut.
Pranë kësaj zone ka puse për nxjerrjen e gazit: rrjedhjet që mund të ketë gjatë
remontit apo difekteve. Këtu kemi nyje të prodhimit të gëlqeres që më parë përdornin
gaz natyror, ka disa vite që abuzohet me djegien e gomave. Gjithashtu kanë egzistuar
disa fabrika si ajo e vajit, e verës, e domates, etj kaldaja e të cilave ishte pikërisht në
këtë fshat.
Për zonën e Sarandës duhet theksuar edhe spërkatja e dikurshme (vitet 1965-1980) e
tokave bujqësore, ullinjve, agrumeve, pemëve frutore (përdorimi i insekticideve me
bazë arseniku si arseniat plumbi, arseniat kalciumi, arseniat bakri, arseniat natriumi)
që kontribuojnë në rritjen e niveleve të arsenikut. Në vazhdimësi nuk janë përdorur
më insekticidet me bazë arseniku për shkak të veprimit helmues të fortë që kanë dhe
mbetjeve që lënë. Me mjaft kufizim është përdorur arseniati i natriumit në luftë
kundër mizës së ullirit. U kalua në përdorimin e lëndëve më pak të rrezikshme siç janë
insekticidet me bazë fosforo-organike (Kapidani dhe Kaltani, 1982).
Ajo që është më e rëndësishme është se pranë zonave të mësipërme (Delvinë,
Krongj dhe Tepelenë) janë bërë shpime për shfrytëzimin e gazit dhe naftës. Shpime
janë bërë në Delvinë (3 puse gazi në vitet 1980), Finiq dhe Krane (disa puse nafte
rreth viteve 1976 -1978 të cilat janë shfrytëzuar) dhe në Xarë dhe Borsh ku janë bërë
shpime të thella por që nuk kapën strukturë dhe nuk u shfrytëzuan. Shpimet hidraulike
paraqesin rrezik për ndotjen e ujrave nëntokësore, rreziqe për cilësinë e ajrit, migrimin
e gazeve dhe të kimikateve në sipërfaqe gjatë shpimit, kontaminim i sipërfaqes nga
derdhjet. Në procesin e shpimit përveç ujit dhe rërës përdoren një numër i madh
aditivësh (shtesa të cilat nuk njihen më saktësi) dhe që lehtësojnë dhe përmirësojnë
daljen e naftës dhe gazit nga shtresat e nëntokës. Shqetësim i madh, i cili ngelet i tillë
edhe në shpimet që bëhen në ditët e sotme për nxjerrjen e naftës dhe gazit, është
natyra e lëngjeve të kthyera pas shpimit (flowback). Përbërja kimike e këtyre lëngjeve
është e dominuar nga përzierja dhe bashkëveprimi i mundshëm me formacionet e
ndeshura. Lëngu hidraulik pasi vjen në kontakt me këto formacione është i ndotur me
As, Ba dhe materiale radioaktive. Në një studim konkret që përfshin zonën
Marcellus – SHBA, analiza e ujrave të kthyera (flowback) treogoi se ato dalin me pH
neutral dhe me përqindje jazakonisht të larta të Sr, Ba dhe zakonisht radioaktive për
shkak të Ra (Striolo et al., 2012). Këto që thamë më sipër, si dhe shoqërimi i vlerave
të larta të As me vlera të larta të Ba në këto zona (Tabela 4.1.1), na bëjnë të
mendojmë se këto vlera të larta të arsenikut në këto zona mund të jenë prezente
pikërisht që nga koha e shpimeve.
91

VLERËSIMI I GJËNDJES MJEDISORE TË ZONAVE GJIROKASTËR–TEPELENË–PËRMET–SARANDË
NËPËRMJET MONITORIMIT TË AJRIT DUKE PËRDORUR MYSHQET SI BIOINDIKATOR

Bakri

Figura 4.1.4.3 Harta e shpërndarjes gjeografike të bakrit në zonat e studjuara
Burime lokale të tilla si uzinat e shkrirjes së metaleve djegia e lëndëve djegëse fosile
kanë qënë tradicionalisht burimet më të rëndësishme të emitimeve të bakrit.
Megjithatë, në 2003, “transporti rrugor” dhe “industria e metaleve me ngjyrë” ishin
burimet kryesore të emitimeve të bakrit (Task Force on Heavy Metals, 2006a). Vitet e
fundit, Hulskotte et al., (2006) sugjeroi që përdorimi i shpeshtë (apo konsumi) i
frenave të automjeteve për shkak të trafikut rrugor është një burim i rëndësishëm i
emitimeve të bakrit (në trajtë grimcash) në atmosferë. Në vendet Europiane të
përfshira në studim, emisionet e bakrit janë ulur me 24% midis viteve 1990 dhe 2005
(Task Force on Heavy Metals, 2006a). Tendenca të ngjajshme u vunë re edhe për
përqendrimet e bakrit në myshqe (rreth 20%). Nivele më të larta (mediana > 8 µg/g)
në përgjithësi u gjetën në Belgjikë, Italinë veriore dhe në shumë vende të Europës
lindore (Harmens et al., 2008).
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Figura 4.1.4.4 Përqendrimet e bakrit në myshqe në stacionet e zonës
Sarandë – Gjirokastër – Tepelenë –Përmet
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Në zonën jugore të Shqipërisë ne vëmë re nivele të rrituara të Cu në zonën e
Sarandës-Alb1 (9.97 µg/g) dhe Tepelenës-Alb11 (8.21 µg/g). Grimcat e tokës janë një
burim natyral dominant për Cu në atmosferë (vlerat e larta të aluminit në këto zona e
konfirmojnë atë) dhe një kontribut më i vogël janë sprucimet nga deti dhe zjarret.
Transporti rrugor, sidomos për zonën e Sarandës, është një burim i rëndësishëm
antropogjenik që çon në rritjen e niveleve të bakrit në atmosferë (konsumi i frenave).
Gjithashtu edhe pesticidet me bazë bakri (CuproBordolés) të përdorura për mbrojtjen
e agrumeve nga sëmundjet dhe dëmtusit e ndryshëm kanë ndikimin e tyre në rritjen e
përqëndrimit të Cu. Pesticidet me bazë bakri përdoren edhe në vreshtari, prandaj vlerë
disi më të lartë (nga zonat e tjera) të Cu kemi dhe në Përmet-Alb15 (5.86 µg/g), si një
prodhues i rëndësishëm i verës.

Hekuri

Figura 4.1.4.5 Harta e shpërndarjes gjeografike të hekurit në zonat e studjuara
Burime kryesore të emisioneve të hekurit janë minierat dhe industria e hekurit dhe
çelikut. Industria çon në rritjen e përqendrimeve të hekurit në atmosferë si emitime
nga uzinat e shkrirjes apo si pluhur nga proceset e bluarjes së xeherorëve. Një burim i
rëndësishëm është pluhuri i tokës, veçnërisht në zonat e zhveshura (me vegjetacion të
pakët) por edhe në rajonet bujqësore. Hekuri është një element kryesor në shkëmb dhe
në tokë. Meqënëse emisionet e hekurit nuk janë raportuar për zonën EMEP, nuk mund
të bëhen krahasime me përqendrimet e këtij elementi në myshqe. Përqendrimet më të
larta të hekurit janë raportuar për vendet e Europës lindore (Harmens et al., 2008).
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Figura 4.1.4.6 Përqendrimet e hekurit në myshqe në stacionet e zonës
Sarandë – Gjirokastër – Tepelenë –Përmet
Në zonën jugore të Shqipërisë përqendrime të larta të Fe vihen re në zonën e
Sarandës-Alb1 (2740 µg/g), Luzatit-Alb9 (3108 µg/g) dhe Tepelenës-Alb11 (4660
µg/g). Mendojmë se në zonën e Sarandës kanë ndikimin e vet edhe ndërtimet
intensive, në Luzat dhe Tepelenë mendojmë se, përveç pluhurit nga toka (duke marrë
në konsideratë korrelacionet me Al) ndikojnë fabrikat e bitumit në Luzat dhe në të
dalë të Tepelenës (grimcat nga materialet inerte) dhe ndoshta dhe veprimtaria e
dikurshme e minierës së nxjerrjes së qymyr gurit, veprimtari që karakterizohen nga
përqendrime të larta të elementëve toksik (As, Al, Cr, Cu, Fe, Mn, Cd, Hg, Pb, Sb).

Kadmiumi
Në vitet 1990, djegia e mbeturinave ishte burimi kryesor antropogjenik i kadmiumit,
por në 2005 kontributi i tij ishte reduktuar ndjeshëm dhe “industritë e prodhimit dhe
ndërtimit” (45%) si dhe “sektori i prodhimit të energjisë elektrike dhe ngrohjes”
(21%) u bënë burimet kryesore në Europë (Task Force on Heavy Metals, 2006a). Në
zonat bujqësore kadmiumi është gjithashtu i përhapur në mjedis nga përdorimi i
plehrave fosfate. Midis 1990 dhe 2005, emisionet e kadmiumit kanë pësuar një rënie
50% në zonën EMEP (Europian Monitoring and Evaluation Programme). Kjo është
në përputhje me trendet kohore të vëzhguara në myshqe. Përqendrimet më të larta të
Cd në myshqe (mediana > 0.3 µg/g) u vunë re në Belgjikë dhe në Europën lindore
(Harmens et al., 2008).
Në zonën jugore të Shqipërisë ne vëmë re nivele të rituara të Cd në zonat
Jorgucat-Alb4 (0.73 µg/g), Sarandë-Alb1 (0.59 µg/g), Tepelenë-Alb11 dhe
Luzat-Alb9 (0.3 µg/g). Si burime natyrale të këtij elementi janë pluhuri nga toka dhe
zjarret. Si burrime antropogjenike kemi djegien e lëndëve organike fosile (qymyr,
nafte, gaz) dhe djegien e mbeturinave. Duhet theksuar se ka shumë burime të
kadmiumit në mbeturinat e ngurta komunale dhe jo vetëm produkte në të cilat Cd ka
qënë i shtuar.
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Figura 4.1.4.7 Përqendrimet e kadmiumit në myshqe në stacionet e zonës
Sarandë – Gjirokastër – Tepelenë -Përmet
Jorgucati-Alb4, ku shfaqet dhe vlera më e lartë, është një pikë kyçe në autostradë, ku
automjetet kalojnë jo vetëm drejt Greqisë por kthehen edhe për në Sarandë. Normale
të mendojmë që një pjesë e madhe e Cd e ka origjinën nga trfiku rrugor. Por, në qoftë
se shohim raportin Cd/Pb, për këtë zonë dhe për të tjerat (Sarandë, Tepelenë, Luzat),
ai merr vlera nga 1/5 – 1/15 ndërkohë që normalisht ky raport duhet të jetë 1/100. Ky
fakt të bën të mendosh që duhet të ketë edhe burime të tjera perveç trafikut. Në këtë
zonë ka disa ndërmarje prodhuse, ku përgjithësisht përdoret energjia elektrike por
edhe gazi si lëndë djegëse. Kemi fabrikën e prodhimit të tubove plastike (Cd përdoret
si pigment dhe stabilizues në plastikë); si dhe thërrmimi i gurrit në këtë zonë bën që
grimcat e emituara të ndihmojnë transportin e Cd në atmosferë.
Në Sarandë-Alb1, tek rruga që merr kthesën për në Vlorë, kemi dy nyje betoni dhe
disi më tutje janë sheshet ku digjen mbeturinat (së bashku me grimcat e pluhuri bëhet
një transport më i mirë i Cd në ambjent). Pasi djegia e mbeturinave ishte bërë problem
për qytetarët e Sarandës dhe madje u ngrit si problem edhe nga vendi fqinjë Korfuzi,
ka rreth dy vjet që ato nuk digjen më. Gjithashtu tranporti rrugor në Sarandë sidomos
gjatë verës është shumë i rënduar (mostrat i kemi mbledhur në shtator 2010), duke
mos harruar dhe makineritë e mëdha që punojnë në ndërtim.
Në Tepelenë-Alb11 dhe Luzat-Alb9 mendojmë se Cd e ka burimin nga djegia e
mbeturinave, e cila për fat të mirë ka edhe këtu rreth një vit e gjysëm që nuk digjen
më; si dhe nga fabrikat e bitumit (njëra përball Luzatit dhe tjetra në të dalë të
Tepelenës).
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Kromi

Figura 4.1.4.8 Harta e shpërndarjes gjeografike të kromit në zonat e studjuara
Burimi kryesor i ndotjes me krom është industria lokale, veçanërisht ajo e hekurit dhe
çelikut. Në 2003, sektori i “prodhimit të metaleve” dhe “industritë e prodhimit dhe
ndërtimit” ishin burimet kryesore antropogjenike të emisioneve të kromit në Europë
(Task Force on Heavy Metals, 2006a). Përqendrimi i kromit në myshqe ka ndryshuar
me vështirësi midis 1990 dhe 2005 (Harmens et al., 2008).
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Figura 4.1.4.9 Përqendrimet e kromit në myshqe në stacionet e zonës
Sarandë – Gjirokastër – Tepelenë -Përmet
Në zonën jugore të Shqipërisë ne vëmë re nivele të rrituara të Cr në zonën e
Tepelenës-Alb11 (15.71 µg/g) dhe Memaliajt-Alb12 (8.79 µg/g). Si burim natyral i
këtij elementi është pluhuri nga toka. Në këtë zonë kemi vlera të larta të aluminit (shif
hartën e shpërndarjes së aluminit në Figurën 4.1.1.1), dhe siç e kemi theksuar alumini
është një indikator i mirë i grimcave minerale, kryesisht pluhurit të tokës të ngritur
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nga era (Berg and Steinnes, 1997; Zechmeister et al., 2003) për shkak të përqendrimit
të tij të lartë në koren e tokës. Kjo shpjegon përqendrimet e larta të Cr në myshqe.
Mund të ketë ndikime edhe nga veprimtaria e dikurshme e minierës së nxjerrjes së
qymyr gurit, veprimtari që karakterizohen nga përqendrime të larta të elementëve
toksik (As, Al, Cr, Cu, Fe, Mn, Cd, Hg, Pb dhe Sb).

Mërkuri
Në 2005, burim kryesor i emetimeve antropogjenike të mërkurit në Europë ishin
sektori i “prodhimit të energjisë dhe ngrohjes” (42%), ndjekur nga sektori “industritë
e prodhimit dhe ndërtimit” (28%). Kontributi i sektorëve “Djegia e mbeturinave” dhe
“prodhimi i metaleve” së bashku përbënte 6% të emisionit të mërkurit në Europë
(Ilyin et al., 2007). Midis 1995 dhe 2005, emisionet e mërkurit kanë pësuar një rënie
prej 32% në zonën EMEP. Reduktime pak më të ulta janë vërejtur në përqendrimet e
mërkurit në myshqe. Në 2005 përqendrimet më të larta të mërkurit në myshqe
(mediana > 0.08 µg/g) ishin vërejtur në Belgjik, France, Sllovaki, Slloveni dhe
përqëndrimet më të ulta (mediana < 0.05 µg/g) në Finlandë, Gjermani dhe Zvicër.
(Harmens et al., 2008). Në kontrast me metalet e tjera, mërkuri është një ndotës global
dhe mund të transportohet në atmospferë rreth globit. Për Mërkurin elementar koha e
qëndrimit të tij në atmosferë është e gjatë, duke variuar (sipas kushteve
metereologjike) nga pak javë në disa muaj (Hedgecock & Pirrone, 2004). Prandaj,
burime të emisioneve të mërkurit që gjënden në kontinente të tjera kanë një ndikim të
rëndësishëm në ndotjen në Europë.
Burime kryesore natyrale të mërkurit janë difuzioni nga mbështjellja e tokës në
litosferë, avullimi nga sipërfaqet e detit dhe aktivitetet gjeotermike. Në shkallë
globale vlerësimi i emisioneve natyrale të mërkurit paraqet rreth 1/3 e totalit, dhe
emisionet antropogjenike paraqesin rreth 2/3. Burimi më i madh antropogjenik i
mërkurit në shkallë globale është diegia e qymyrit dhe lëndëve të tjera fosile
(Lamborg et al., 1999).
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Figura 4.1.4.10 Përqendrimet e mërkurit në myshqe në stacionet e zonës
Sarandë – Gjirokastër – Tepelenë –Përmet
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Në zonën jugore të Shqipërisë ne vëmë re nivele të rrituara të Hg në zonën e
Konispolit-Alb55 (0.22 µg/g), Bënçës-Alb10 (0.15 µg/g), Tepelenë-Alb11
(0.14 µg/g), Memaliaj-Alb12 dhe Jorgucat-Alb4 (0.11 µg/g), Palokaster-Alb7
(0.13 µg/g). Në zonat Palokastër dhe Jorgucat mendojmë se këto vlera lidhen me
djegien e lëndës djegëse në automjetet lëvizëse, meqënëse janë zona në anë të
autostradës. Për zonat Bënç, Tepelenë, Memaliaj këto vlera mund të lidhen me
djegien apo grumbullimin e mbeturinave, apo edhe ndikimi nga transporti i Hg nga
qyteti i Vlorës, ku mërkuri është përdorur si katodë në industrinë kimike të prodhimit
të sodës kaustike. Në zonën e Konispolit burimi i ndotjes është i panjohur (mërkuri si
një ndotës global ndoshta është transportuar nga shteti fqinjë Greqia).

Nikeli
Tre sektorë ishin përgjegjës për pothuajse 70% të emetimeve antropogjenike të nikelit
në vitin 2003: “rafinimi i naftës”, “sektori i prodhimit të energjisë elektrike dhe
ngrohjes” dhe “industria e prodhimit dhe ndërtimit” (Task Force on Heavy Metals,
2006a). Midis 1990 dhe 2005, emisionet antropogjenike të nikelit kanë pësuar një
rënie 57% në zonën EMEP (Europian Monitoring and Evaluation Programme) me një
rënie më të lehtë në 2000 (Ilyin et al., 2007). Megjithatë, për të njëjtën periudhë, në
përqendrimet e nikelit në myshqe janë vërejtur reduktime më të vogla, vetëm me
20%. Përqendrimet më të larta të Ni në myshqe (mediana > 3 µg/g) u vunë re në
Belgjikë, Islandë, Serbi, Sllovaki, Spanjë dhe Turqi, me vlerën më të lartë të gjetur në
Maqedoni. Vlerat në Islandë ishin dukshëm më të larta se në vendet e tjera nordike, në
veçanti në zonën vullkanike, duke pasqyruar ndryshimet gjeologjike në përbërjen e
pluhurit të tokës (Harmens et al., 2008).
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Figura 4.1.4.11 Përqendrimet e nikelit në myshqe në stacionet e zonës
Sarandë – Gjirokastër – Tepelenë -Përmet
Në zonën jugore të Shqipërisë, përqendrimet më të larta të Ni vihen re në zonën e
Tepelenës-Alb11 (21.15 µg/g), Memaliaj-Alb12 (10.52 µg/g) dhe Sarandë-Alb1
(8.37 µg/g). Si burim natyror i këtij elementi është pluhuri nga toka gjë që shihet qartë
dhe nga vlerat e larta të Al në këto zona. Si burime antropogjenike kemi djegien e
lëndëve organike fosile (qymyr, naftë, gaz) në industri dhe për ngrohje. Duhet
theksuar se në zonën e Tepelenës duhet të ketë ndikime nga rafinimi i naftës në Ballsh
98

VLERËSIMI I GJËNDJES MJEDISORE TË ZONAVE GJIROKASTËR–TEPELENË–PËRMET–SARANDË
NËPËRMJET MONITORIMIT TË AJRIT DUKE PËRDORUR MYSHQET SI BIOINDIKATOR

(të shoqëruara dhe me vlera të larta të Vanadit në këtë zonë) si dhe ndikime nga dy
fabrikat e prodhimit të bitumit në Luzat dhe në të dalë të Tepelenës.
Plumbi
Në 1990, burimi kryesor antropogjenik i plumbit ishte sektori i “transportit rrugor”
(Task Force on Heavy Metals, 2006a), por kontributi i tij në emisionet e Pb ka rrënë
në mënyrë të ndjeshme në dekadat e fundit për shkak të heqjes nga përdorimi të
benzinës me Pb në shumë vende Europiane. Në 2005 “tranporti rrugor” u bë burim
sekondar i emitimeve të plumbit me një kontribut prej 17% dhe “industritë e
prodhimit dhe ndërtimit” (41%) ishin burimi kryesor (Ilyin et al., 2007). Midis 1990
dhe 2005, emisionet e plumbit kanë pësuar një rënie 87% në zonën EMEP (Europian
Monitoring and Evaluation Programme). Kjo është në përputhje me trendet kohore të
vëzhguara në myshqe. Përqendrimet më të larta të Pb në myshqe (mediana > 10 µg/g)
u vunë re në Belgjikë dhe në Europën lindore. Në shumicën e vendeve mediana e
përqendrimeve të Pb ishte poshtë 5 µg/g, me përqendrimet më të ulta (mediana < 3
µg/g) të vëzhguara në Kroaci, Estoni, Islandë, Skandinavi, Spanjë dhe Mbretëri e
Bashkuar (Harmens et al., 2008).
Në zonën jugore të Shqipërisë ne vemë re nivele më të rrituara të Pb në zonat
Derviçan-Alb8 (5.38 µg/g), Jorgucat-Alb4 (3.48 µg/g), Sarandë-Alb1 (3.24 µg/g) dhe
Luzat-Alb9 (3.17 µg/g). Si burime natyrale të këtij elementi është pluhuri nga toka,
zjarret e pyjeve, kripa e detit dhe burime biogjenike (Niragu, 1989). Sipas Niragu,
(1989) këto emisione nuk janë tërësisht natyrale por përmbajnë kontribute nga
depozitimet historike (të mëparshme) të Pb antropogjenik. Si burime antropogjenike
kemi djegien e lëndëve organike fosile (qymyr, naftë, gaz) dhe djegien e mbeturinave.

Pb (µg/g)

Alb-55

Alb-16

Alb-15

Alb-14

Alb-13

Alb-12

Alb-11

Alb-9

Alb-10

Alb-8

Alb-7

Alb-6

Alb-5

Alb-4

Alb-3

Alb-2

Alb-1

6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00

Figura 4.1.4.12 Përqendrimet e plumbit në myshqe në stacionet e zonës
Sarandë – Gjirokastër – Tepelenë -Përmet
Të gjitha zonat e mësipërme janë pranë autostradës. Është evidente që përqendrimet e
larta të Pb në këto zona lidhen me trafikun. Për sa i përket niveleve të Pb në Derviçan,
është një fshat shumë afër autostradës që frekuhentohet shumë për kulinarinë e tij, por
është dhe një fshat ku ka industri (Fabrika për qese plastike, për shirita plastike ku Pb
mund të përdoret si stabilizues në plastik). Gjithashtu ka dy nyje të prodhimit të gurit
që gjithashtu kanë ndikimin e vet të dyanshëm (si ndotës dhe si transportues të
substancave ndotëse në ajër).
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Vanadi

Figura 4.1.4.13 Harta e shpërndarjes gjeografike të vanadit në zonat e studjuara

Tradicionalisht, djegia e karburantit ka qënë një burim i madh antropogjenik i
emitimeve të vanadit. Nuk dihet shumë në lidhje me tendencat në kohë për emisionet
e vanadit në gjithë Europën, meqënëse për shumë vende nuk ka raporime të EMEP
(Europian Monitoring and Evaluation Programme). Megjithatë, disa vende si p.sh
Mbretëria e Bashkuar kanë raportuar një rënie rreth 40% të emitimeve të vanadiumit
midis 1990 dhe 2005. Reduktimi i emisioneve pasqyron rënien në përdorimin e naftës
në industrinë e prodhimit të energjisë elektrike, në industri në përgjithësi dhe në
sektorin shtëpiak. Rezultatet e studimeve me myshqe tregojnë se emisionet e vanadit
dhe depozitimet e tij janë ulur ndjeshëm në gjithë Europën; ndërmjet 1990 dhe 2005
kanë rënë me rreth 60%. Emisionet e vanadit dhe të nikelit, të dyja, rrjedhin nga
djegia e naftës bruto dhe shpesh herë hartat e shpërndarjes gjeografike të këtyre
elementëve (vlerësimi i niveleve nëpërmjet myshkut) janë të ngjajshme. Megjithatë,
nuk ka një varësi lineare të qartë ndërmjet përqendrimeve të nikelit dhe vanadit në
myshqe. Nga ana tjetër ka një mardhënie të fortë lineare midis përqendrimeve të
hekurit dhe vanadit në myshqe. Përqendrimet më të larta të vanadit në myshqe
(mediana > 4 µg/g) u vunë re në Belgjikë, Maqedoni, Sërbi dhe Turqi (Harmens et al.,
2008).
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Figura 4.1.4.14 Përqendrimet e vanadit në myshqe në stacionet e zonës
Sarandë – Gjirokastër – Tepelenë -Përmet
Në zonën jugore të Shqipërisë ne vëmë re nivele më të rritura të vanadit në zonat
Tepelenë-Alb11 (11.4 µg/g), Përmet-Alb15 (6.27 µg/g) dhe Sarandë-Alb1
(6.20 µg/g). Në të tre zonat e mësipërme ku kemi përqendrime të larta të vanadit kemi
gjithashtu përqendrime të larta të aluminit, duke na trguar për natyrën litogjenike të
vanadit. Këtë na e përforcojnë dhe mardhënie të forta lineare midis Al dhe V
(R2=0.924) si dhe hekurit dhe vanadit (R2=0.983). Përsa i përket zonës së Tepelenës,
ku përqendrimi është më i lartë, mund të kemi ndikime nga përpunimi i thellë i naftës
në Ballsh (së bashku me nikelin, korrelacioni V-Ni është i lartë R2=0.872).

Zinku

Figura 4.1.4.15 Harta e shpërndarjes gjeografike të zinkut në zonat e studjuara
Në vitin 2003, kontributi kryesor i emitimeve antropogjenike të zinkut është bërë nga
sektori i “transportit rrugor” (42%), pasuar nga “prodhimi i metaleve” (21%), siç
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përcaktohet në nëntë vende Europiane (Task Force on Heavy Metals, 2006a).
Emitimet nga transporti rrugor janë pothuajse tërësisht për shkak të konsumit të
gomave, përmbajtja e Zn në materialin e gomës është rreth 2 % ZnO në peshë. Në
vendet e mësipërme Europiane, emisionet e zinkut janë ulur me rreth 30 % midis
viteve 1990 dhe 2003, me rënien më të lartë të vërejtur midis viteve 1990 dhe 1996.
Që nga viti 1996, emisionet e Zn kanë ndryshuar me vështirësi (Task Force on Heavy
Metals, 2006a). Kjo është në përputhje me rënien e përqendrimit të zinkut në myshqe.
Zinku (si edhe bakri) është një mikronutrient esencial për të gjithë organizmat si një
përbërës i shumë metaloenzimave dhe i disa proteinave. Prandaj, përqendrimet sfond
(natyrale) do të jenë të pranishëm në myshqe meqë zinku do te riciklohet nga pjesët
më të vjetra të myshkut te pjeset e reja. Nga të gjitha metalet, përqendrimi i zinkut në
myshqe ka shpërndarjen më homogjene në të gjithë Europën, me përqendrime të larta
të vëzhguara në nivel lokal apo rajonal. Vlerat më të larta të përqendrimeve të Zn
(mediana > 40 µg/g) janë raportuar në Belgjikë, Gjermani, Poloni, Rusi dhe Slovaki
(Harmens et al., 2008).
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Figura 4.1.4.16 Përqendrimet e zinkut në myshqe në stacionet e zonës
Sarandë – Gjirokastër – Tepelenë -Përmet
Në zonën jugore të Shqipërisë ne vëmë re nivele pak më të rrituara të zinkut në zonat
Tepelenë-Alb11 (15.08 µg/g), Luzat-Alb9 (17.90 µg/g) dhe Sarandë-Alb1 (10.76
µg/g). Megjithatë, për të gjitha zonat ne kemi nivele të ulta të zinkut. Si burime
natyrore të këtij elementi janë kripa e detit dhe pluhuri i tokës. Si burime
antropogjenike janë djegia e lëndëve fosile dhe konsumi i gomave.
Megjithëse, si në Europë ashtu dhe në vendin tonë, mund të kemi rënie në depozitimet
e metaleve të rënda me mbylljen e shumë industrive që ndotnin ambjentin për shkak
të teknologjive të vjetëruara apo heqjen nga përdorimi të benzinës me plumb, përsëri
ekosistemet dhe shëndeti i njerëzve janë në rrezik për shkak të efekteve negative të
metaleve të rënda, meqë disa prej tyre bioakumulohen dhe kufiri i sigurisë është i
vogël (Task Force on Health, 2007). Përveç kësaj, metalet akumulohen në tokë dhe
prandaj bimët dhe organizmat e tjera (duke përfshirë dhe njerëzit) mund të jenë të
ekspozuar ndaj përqendrimeve më të larta të metaleve në të ardhmen si nëpërmjet
marrjes së elementëve nga toka ashtu dhe nëpërmjet ripezullive të pluhurit të tokës të
krijuar nga era.
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4.2 Përfundime
Përdorimi i myshqeve në monitorimin e metaleve të rënda në atmosferë rezulton një
metodë efektive dhe e lirë.
Shpërndarja hapësinore e përqendrimeve të metaleve të rënda në myshqe është
specifike për çdo metal. Megjithatë, në përgjithësi, përqendrimet më të ulta janë
vërejtur në zonën Alb2–Krongj (zona përball Syrit të Kaltër) ndërsa përqendrimet më
të larta në zonën Alb11 (Pallçi-Tepelenë).
Rezultatet tona janë brënda diapazonit të vlerave të raportuara nga vendet e tjera të
Ballkanit. Krahasimi i rezultateve tona me ato të Norvegjisë, që konsiderohet një zonë
e pastër për faktin se përfaqëson territore me influencë minimale të ndotjes, tregoi se
për disa elementë si Al, Ni, Fe, Cr, V, As, Cd, Ca, vlerat tona janë disi më të larta se
ato të Norvegjisë.
Niveli i përmbajtjes së metaleve në mostrat e myshkut ka tendencën:
Hg<Cd<As<Pb<Li<Cu<V<Cr<Zn<Ni<Sr<Ba<Na<Mn<P<Mg<K<Fe<Al<Ca.
Diapazoni i ndryshimit të vlerave per Ca, Mg, K është më i vogël se i elementëve të
tjerë. Arsyeja është se këto janë elementë tipik të kores së tokës. Raporti i vlerave
maksimale me ato minimale për Cd, As, Zn, Ni dhe Mn është më i madh se 10.
Raporti i lartë shpreh influencën e ndotjes antropogjenike. Për Pb, Hg, Cu, V, Cr, Fe,
Al ky raport ka vlera mbi 4 duke shprehur natyrën e tyre antropogjenike dhe
litogjenike (natyrore).
Përpunimi statistikor i të dhënave nëpërmjet analizës faktoriale identifikoi dy grupime
kryesore:
• Grupi i elementëve (Faktor 1) me origjinë nga grimcat e tokës (pluhurat të
sjella nga era ku trëndafili i erës ka rolin e vet) ose emitime të burimeve lokale
nga industria (p.sh Cr, Fe, V).
• Grupi i elementëve atmosferik (Faktor 2) që transportohen në rreze të gjatë
(p.sh Pb, Cd).
Faktor 1 ka veçanërisht vlera të larta për elementët Al, Ba, Ca, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, V,
Zn, As. Shumica e këtyre elementëve janë elementë tipik të kores së tokës, dhe
ndoshta ky komponent reflekton pjesërisht kontaminimin e mostrave të myshkut nga
pluhurat me prejardhje nga toka. Megjithatë vlera të larta për elementë si V, Cr, Ni,
Cu, Zn dhe As tregojne që Faktor 1 është në përgjithësi një faktor i ndotjes.
Kontribute mund të jenë grimcat e prodhuara nga diegia e qymyrit, të cilat mund të
kenë në pjesën më të madhe të elementëve një përbërje të ngjashme me të materialit të
kores së tokës, dhe nga diegia e karburanteve ku nikeli dhe vanadi janë elementë
karakteristik. Ni dhe V (elementë me korrelim të lartë midis tyre) vlerën më të lartë e
arrijnë në zonën Alb11 (Tepelenë) dhe mendohet të ketë ndikime nga rafinimi i naftës
në Ballsh (zona ndodhet brënda rrezes së shpërndarjes së tyre që është deri në 50 km).
Përsa i takon arsenikut, përveç origjinës litogjenike të tij, prezenca e këtij elementi në
vlera të larta në disa zona (Delvinë-2.86 µg/g; Tepelenë-2.34 µg/g; Peshtan-1.61 µg/g;
Krongj-2.25 µg/g; Sarandë-1.42 µg/g) mendojmë se lidhet me industrinë e nxjerrjes
dhe përpunimit të gazit dhe naftës.
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Faktor 2 me vlera të larta për elementët Cd dhe Pb duket si një komponent tipik i
ndotjes. Plumbi atmosferik ashtu si edhe kadmiumi transportohet në rreze të gjatë,
duke gjetur nivele të larta edhe larg burimit të ndotjes. Burime kryesore të kadmiumit
mund të jenë burime lokale si djegia e mbeturinave (pigmente me bazë kadmiumi dhe
stabilizues të përdorur në plastikë, nikel–kadmium bateri, qese plastike dhe mbeturina
të tjera). Plehrat fosfate dhe përdorimi i llumrave të zeza si pleh çon në rritjen e Cd në
tokë dhe nëpërmjet erës (ripezullisë së formuar) edhe në ajër. Diegia e lëndës djegëse
në automjete apo industri është një burim i konsiderushëm i Cd dhe i Pb në atmosferë
(Grodzinska and Szarek-Lukaszewska, 2001; Phetsombat et al., 2006). Kadmiumi
shfaq korrelacione të mira me Cu dhe Zn, duke mbështetur konkluzionin se Cu dhe
Zn, të cilët kanë kryesisht origjinë natyrore (duke bërë pjesë në grupin më sipër), së
bashku me Cd ato shfaqin natyrën e tyre antropogjenike përkatësisht nga konsumi i
frenave (Cu) apo gomave të automjeteve (Zn).

4.3 Rekomandime
Rekomandojmë që në monitorimet që do të bëhen në të ardhmen, për elementin
arsenik, i cili në disa zona kap vlera që hyjnë në zonën e kuqe, pra në zonën që
paraqet rrezikshmëri, me përqendrime mbi 1.2 µg/g, të bëhen mostrime më të dendura
rreth këtyre zonave. Gjithashtu mostrat e myshkut mund të shoqërohen edhe me
mostra toke për një gjykim më të saktë të burimit të ndotjes.
Një sfidë kryesore për të ardhmen do të jetë të tregoj se si rezultatet e studimit të
ndotjes së ajrit nëpërmjet myshkut mund të përdoren në vlerësimin e efekteve të
metaleve të rënda në ekosistemet dhe më pas në identifikimin e ekosistemeve në
rrezik nga ndotja me metale të rënda. Gjithashtu të shërbejnë për të identifikuar lidhjet
ndërmjet përqendrimit të substancave ndotëse dhe pasojave në shëndetin e njerëzve
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Abstrakt
Monitorimi i substancave ndotëse në ajër është i nevojshëm për të kuptuar shpërndarjen e tyre në zona
të ndryshme, tendencat e ndryshimeve me kohën dhe të mund të minimizojmë efektet e dëmshme të
tyre. Teknika e biomonitorimit nëpërmjet myshqeve aplikohet për herë të parë në jugun e Shqipërisë.
1. Në këtë punim është studjuar akumulimi i metaleve të rënda në lloje të ndryshme myshku të
mbledhura në të njëjtat zona. Myshqet tokësore Hypnum cupressiforme, Homalothecium, Neckera
crispa dhe Pseudoscleropodium janë mbledhur nga 9 zona. Mostrat e myshkut u mblodhën gjatë
periudhës Shtator-Tetor 2010 sipas udhëzimeve të LRTAP Convention – ICP Vegetation. Përqendrimet
e metaleve në myshqe u përcaktuan duke përdorur si metodë spektroskopinë e absorbimit atomik me
flakë dhe/ose me furrë grafiti. Niveli i akumulimit të metaleve ndryshon në specie të ndryshme myshku
nga i njëjti vend mostrimi. Diferencat lidhen jo vetëm me mjedisin por dhe me veçoritë e tyre
biologjike. Krahasimet tregojnë që Neckera crispa dhe Homalothecium sericeum mund të përdoren për
qëllime biomonitorimi së bashku me Hypnum cupressiforme dhe Pseudoscleropodium purum.
2. Mostrat e myshkut tokësor Hypnum cupressiforme u mblodhën gjatë periudhës Shtator-Tetor 2010
nga 17 zona. Metoda ICP-AES u përdor për përcaktimin e elementëve në myshqe përfshirë metalet e
rënda (Al, As, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, P, Pb, Sr, V, dhe Zn). Metoda CV-AAS
u përdor për përcaktimin e mërkurit. Myshqet si bioindikatorë të metaleve të rënda tregojnë prezencën
e elementëve në ajër dhe gradientin e tyre të ndotjes. Hartat gjeografike të shpërndarjes së elementëve
mbi territorin e mostruar janë ndërtuar duke përdorur teknologjinë GIS. Analiza statistikore
multivariable (factor analysis) është aplikuar për të dalluar elementët kryesisht me origjinë
antropogjene nga ato me origjinë kryesisht nga burime natyrore. Janë identifikuar dy grupime kryesore:
Grupi i elementëve (Faktor 1) me origjinë nga grimcat e tokës ose emitime të burimeve lokale nga
industria (p.sh Cr, Fe, V) dhe grupi i elementëve atmosferik (Faktor 2) që transportohen në rreze të
gjatë (p.sh Pb, Cd).
Fjalë kyçe: biomonitorimi, myshk, ndotja e ajrit, metal i rëndë, ICP, AAS

Abstract
Monitoring toxic air pollutants is needed for understanding their spatial and temporal distribution and
ultimately to minimize their harmful effects. For the first time the moss biomonitoring technique has
been applied to air pollution monitoring in south Albania.
1. In this work the accumulation of heavy metals in different moss species collected in the same
sampling sites is studied. Samples of terrestrial mosses Hypnum cupressiforme, Homalothecium,
Neckera crispa and Pseudoscleropodium purum were collected from 9 sampling sites. The moss
samples were collected during the period September-October 2010 according to the guidelines of the
LRTAP Convention – ICP Vegetation. The concentrations of heavy metals were determined using
AAS technique equipped with flame and/or electro-thermal systems. The quantity of accumulated
heavy metals differs in various moss species from the same sampling sites. The difference of heavy
metal depositions in mosses was not only related to environment, but also to their biological features.
Interspecies comparisons showed that Neckera crispa and Homalothecium sericeum could be used
along with Hypnum cupressiforme and Pseudoscleropodium purum for biomonitoring purposes.
2. Samples of the terrestrial moss Hypnum cupressiforme were collected in September- Octber 2010
from 17 sites. ICP-AES technique was used to determine the content of elements in mosses including
heavy metals (Al, As, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, P, Pb, Sr, V, and Zn). CV-AAS
method was used for mercury determination. Mosses as bioindicators of heavy metals show us the
presence of elements in the air and their pollution gradients. Geographical distribution maps of the
elements over the sampled territory were constructed using GIS technology. Multivariate statistical
analysis (factor analysis) was applied to distinguish elements mainly of anthropogenic origin from
those predominantly originating from natural sources. Two major dominant groupings were identified:
(Factor 1) wind-blown mineral particles or local emission sources from industry (chromium, iron and
vanadium) and (Factor 2) long-range atmospheric transported elements (cadmium, lead).
Keywords: biomonitoring, moss, air pollution, heavy metal, ICP, AAS
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