REPUBLIKA E SHQIPËRISË
UNIVERSITETI I TIRANËS
FAKULTETI I SHKENCAVE TË NATYRËS
DEPARTAMENTI I BIOTEKNOLOGJISË
PROGRAMI I STUDIMIT BIOTEKNOLOGJI BIMORE

DISERTACION
Për marrjen e gradës: “DOKTOR I SHKENCAVE“

”VLERËSIMI ME METODA TË BIOTEKNOLOGJISË I
KATEGORIVE TË NDRYSHME TË NDOTJEVE MBI
POPULLATAT FITOPLANKTONIKE DHE ATO PESHKORE TË
ZONËS SË LINIT, POGRADEC”

Kandidati:
Msc.Muhamir Shyqeriu

Udhëheqës Shkencor:
Prof.As.Dr. Rigerta Sadikaj

Tiranë, 2021

1

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
UNIVERSITETI I TIRANËS
FAKULTETI I SHKENCAVE TË NATYRËS
DEPARTAMENTI I BIOTEKNOLOGJISË
PROGRAMI I STUDIMIT BIOTEKNOLOGJI BIMORE

DISERTACION
Paraqitur nga
Msc. Muhamir SHYQERIU
Udhëhequr nga
Prof.As.Dr. Rigerta Sadikaj
Për marrjen e gradës
DOKTOR I SHKENCAVE

Tema: “”VLERËSIMI ME METODA TË BIOTEKNOLOGJISË I
KATEGORIVE TË NDRYSHME TË NDOTJEVE MBI
POPULLATAT FITOPLANKTONIKE DHE ATO PESHKORE TË
ZONËS SË LINIT, POGRADEC”
Mbrohet më datë,_____/_____/2021 para jurisë;
1. _________________________, Kryetar
2. _________________________, Anëtar (Oponent)
3. _________________________, Anëtar (Oponent)
4. _________________________, Anëtar
5. _________________________, Anëtar

2

FALENDERIME
Mirënjohja është një fjalë e vogël për t’u shprehur, por kuptimi i saj për mua është
madhor.
Mirënjohja dhe falenderimi im më i madh i shkon udhëheqëses time tepër të
nderuar Prof.As.Dr. Rigerta Sadikaj për ndihmën e pashoqe, këshillat e vlefshme
dhe vëmendjen maksimale që ka treguar ndaj meje në këtë punim.
Desha gjithashtu të falenderoja familjen time që më ka mbështetur në çdo hap
timin.
Ju falenderoj pamasë!
MUHAMIRI

3

PASQYRA E LËNDËS
FALENDERIME ............................................................................................................ 3
LISTA E TABELAVE................................................................................................... 7
LISTA E FIGURAVE ................................................................................................... 9
1.
HYRJE .............................................................................................................. 13
1.1. Veçoritë ekologjike specifike dhe origjina .......................................................... 13
1.2. Biocenoza e liqenit te Ohrit dhe llojet endemike ................................................. 15
1.3. Ndikimet antropogjene negative mbi liqenin e Ohrit. Roli i ndotjeve .................. 16
1.4. Ndikimet e ndotjeve mbi popullatat e peshqve .................................................... 19
2.
VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM NË LITERATURË ................................... 22
2.1. Parazitët e peshqve-indikatorë për shëndetin e ekosistemit .................................. 22
2.1.1. Koncepti i “shëndetit të ekosistemit” dhe zhvillimi i metodave biologjike për
vlerësimin e cilesisë së habitateve natyrore .................................................................... 22
2.1.2. Përdorimi i parazitëve të peshqve për vlerësimin e dukurisë së akumulimit të
materialeve toksike në ekosistemet akuatike .................................................................. 24
2.1.3. Parazitët heteroksene si indikatorë të mjedisit tregues të integritetit të vargjeve
ushqimore ..................................................................................................................... 28
2.1.4. Parazitët e peshqve-indikatorë për stresin e ekosistemit ...................................... 30
2.2. Komente mbi studimet e kryera për parazitofaunën e llojeve iktike që popullojnë
liqenin e Ohrit ............................................................................................................... 32
2.2.1. Situata e studimeve mbi parazitofaunën e peshqve ne liqenin e Ohrit .................. 32
2.2.2. Parazitofauna e salmonideve dhe cyprinideve endemike ..................................... 33
2.2.4. Të dhëna shifrore lidhur me treguesit e invazionit parazitar................................. 37
2.2.5. Shkalla e pranisë s .............................................................................................. 41
2.2.6. Parazitët e ngjalës (Anguilla anguilla) dhe belushkës (Acantholingua ohridana). 45
2.3. Burimet e ndotjes se ujërave të liqeneve dhe aplikimi i parametrave
“tejdukshmëria Secchi” (ZSD) dhe “thellësia eufotike” (Zeu) për vlerësimin e
drejtpërdrejtë të shkallës se depërtimit të dritës në masën e ujit...................................... 49
2.3.1. Origjina e burimit të ndotjes së baseneve ujore ................................................... 49
2.3.2. Ndotjet që shkaktojnë reduktimin e depërtimit të dritës në kolonën e ujit ............ 50
2.3.3. Zgjidhjet praktike p............................................................................................. 52
2.3.4. Indeksi i gjendjes trofike ..................................................................................... 54
2.3.5. Ndikimi i turbullisë së ujit mbi përmbajtjen e oksigjenit të tretur ........................ 54
3.
ARGUMENTIMI I OBJEKTIT DHE DETYRAT E PUNIMIT .................... 56
3.1. Tema e doktoraturës ........................................................................................... 56
3.2. Argumentimi shkencor i objektit të temës së Doktoraturës .................................. 56
3.2.1. Vleresime mbi parazitofaunen e peshqve ............................................................ 56
3.2.2. Analiza konkrete dhe teorike mbi faktorët që kufizojnë depërtimin e dritës në
kolonën e ujit në Liqenin e Ohrit ................................................................................... 58

4

3.2.3. Përcaktimi sasior dhe gjykimi mbi ndotjet e zonës bregore të liqenit të Ohrit prej
disa metaleve të rënda ................................................................................................... 58
3.3. Detyrat e punimit lidhur me plotësimin e kontributit shkencor të tij .................... 58
4.
MATERIALI DHE METODIKAT .................................................................. 60
4.1. Vendi i realizimit dhe stacionet e kampionimit.................................................... 60
4.2. Metodikat ........................................................................................................... 61
4.2.1. Matja e vlerave të tejdukshmërisë Secchi (ZSD) ................................................ 61
4.2.2. Llogaritja e vlerave te thellësisë eufotike (Zeu) ................................................... 63
4.2.3. Matja e përqendrimit të oksigjenit të tretur në ujë (mg O2/l) ................................ 64
4.2.4. Analiza e metaleve .............................................................................................. 65
4.2.5. Metodikat e analizave parazitologjike ................................................................. 65
4.2.6. Llogaritja e treguesve të invazionit parazitar ....................................................... 70
4.2.7. Diversiteti llojor i parazitofaunës ........................................................................ 71
5.
REZULTATET E STUDIMIT DHE DISKUTIMI I TYRE ........................... 72
5.1. Përcaktimi i variacionit të nivelit të trofisë se ujërave bazuar në koeficientin
Carlson. ......................................................................................................................... 72
5.1.1. Rezultatet e ekstraktimit dhe llogaritjeve të pigmenteve fotosintetike
fitoplanktonike gjatë vitit 2016 ...................................................................................... 72
5.1.2. Rezultatet e ekstraktimit dhe llogaritjeve të pigmenteve fotosintetike
fitoplanktonike gjatë vitit 2017 ...................................................................................... 74
5.1.3. Vlerësimi i nivelit të trofisë bazuar në koeficientin Karlson për matjet e vitit 2016
…………………………………………………………………………………….75
5.1.4. Vlerësimi i nivelit të trofisë bazuar në koefiçientin Karlson për matjet e vitit 2017
…………………………………………………………………………………….77
5.2. Vlerësimi i lidhjeve dhe luhatjeve të koncentrimit të metaleve të rënda në
sendiment e disa rajoneve në liqenin e Ohrit .................................................................. 78
5.2.1. Përmbajtjet mesatare të pesë metaleve në sedimentet sipërfaqësore për tre zona në
bregun Perëndimor dhe Jug-Perëndimor të liqenit të Ohrit ............................................. 78
5.2.2. Rezultatet e vlerësimit analitik për dinamiken e pesë metaleve të rënda në
sedimentet sipërfaqësore të liqenit të Ohrit, për periudhën Qershor 2015-Qershor 2016 . 84
5.2.3. Diskutimi i rezultateve ........................................................................................ 86
5.3. Ndikimi i ndotjeve që shkaktohen prej shkarkimeve organike në liqenin e Ohrit
mbi vlerat e tejdukshmërisë Secchi (ZSD,m), thellësisë eufotike (Zeu,m) dhe
përqendrimit të oksigjenit të tretur në ujë (O2 mg/l) ....................................................... 92
5.3.1. Analiza e niveleve të ndryshueshmërisë se vlerave të tejdukshmërisë Secchi (ZSD,
m)
…………………………………………………………………………………….92
5.3.2. Dinamika e vlerave të thellësisë eufotike (Zeu, m) .............................................. 99
5.4. Dinamika vjetore e përmbajtjes se oksigjenit në disa zona të liqenit të Ohrit si dhe
bashkëlidhja ndërmjet përqendrimit të oksigjenit të tretur në ujë (mg O2/l) dhe
tejdukshmërisë Secchi (ZSD,m) .................................................................................. 106

5

5.4.1. Diskutimi i rezultateve ...................................................................................... 111
5.5. Ndikimi i ndotjeve mbi parazitët e pranishëm në popullatat iktike në pjesën
Shqiptare të liqenit të Ohrit .......................................................................................... 114
5.5.1. Llojet e parazitëve në pjesën Shqiptare të liqenit të Ohrit, përbujtësit iktike dhe
organet ku ata parazitojnë ............................................................................................ 114
5.5.2. Analiza e treguesve të invazionit parazitar për tre zona të liqenit të Ohrit .......... 125
5.5.3. Treguesi i abundancës (“n” individë/peshk) dhe indeksi i diversitetit llojor të
faunës parazitare i vlerësuar sipas Simpson (D) ........................................................... 139
5.5.4. Diskutimi i rezultateve ...................................................................................... 142
6.
PËRMBLEDHJE E PUNIMIT NË SHQIP ................................................... 154
7.
SUMMARY..................................................................................................... 161
8.
PËRFUNDIME ............................................................................................... 165
9.
LITERATURA ............................................................................................... 170

6

LISTA E TABELAVE
Tabela 2.1. Disa të dhëna mbi prekjen prej parazitëve të skobusit (Condrostoma nasus)
që popullon Liqenin e Ohrit (Stojanovski et al., 2013)………...………………….…….37
Tabela 2.2. Disa lloje iktike të liqenit të Ohrit dhe parazitofauna e tyre (Sipas studimeve
të kryera në sektorin Maqedonas të liqenit të Ohrit, për periudhën 1998-2015)………...41
Tabela 2.3. Të dhëna mbi invazionin parazitar të shkaktuar prej monogjenetikut
Discocotyle ohridana n.sp. tek belushka e liqenit të Ohrit (Stojanovski et al.,
2005)……………………………………………………………………...…………...…47
Tabela 4.1. Vlerat e tejdukshmërisë Secchi (ZSD) dhe të koeficientit të konvertimit “m”
(konvertimi nga ZSD në Zeu) (Luhtala et al., 2013)………………….………….………63
Tabela 5.1. Përqëndrimet në μg/dm3 të pigmenteve fotosintetike fitoplanktonike nga
stacionet e Linit gjatë 2016………………………………………………………………72
Tabela 5.2. Përqendrimet në μg/dm3 të pigmenteve fotosintetike fitoplanktonike nga
stacione të Linit gjatë 2017………………………………………………………………74
Tabela 5.3. Rezultatet e llogaritjes së koefiçientit TSIC për matjet e vitit 2016……….75
Tabela 5.4. Rezultatet e llogaritjes së koefiçientit TSIC për matjet e viti 2017………..77
Tabela 5.5. Përmbajtjet mesatare (mg/kg sediment) të pese metaleve të rënda në
sedimentet sipërfaqësore për tre zona bregore në liqenin e Ohrit dhe për tre sezone të
kampionimit……………………………………………………………………………...78
Tabela 5.6. Vlerat mesatare mujore të tejdukshmërisë Secchi (ZSD,m),sipas thellësisë së
ujit në piken e matjes, për tre zona të Liqenit të Ohrit…………………………………...93
Tabela 5.7. Vlerat e koeficienteve “a” dhe “b” në ekuacionin e bashkëlidhjes ndërmjet
thellësisë ujit në piken e matjes (H,m) dhe tejdukshmërisë Secchi (ZSD,m), për tre zona
të Liqenit të Ohrit [ZSD = aLn(H) + b]…………………………………………………..96
Tabela 5.8. Vlerat mesatare mujore të thellësisë eufotike (Zeu,m), të llogaritura sipas
vlerave mesatare përkatëse të tejdukshmërisë Secchi (ZSD,m), të matura për muaj të
vecante në tre zona të liqenit të Ohrit……………………….………………………….100
Tabela 5.9. Vlerat e koeficienteve “a” dhe “b” në ekuacionin e bashkëlidhjes ndërmjet
thellësisë së ujit në piken e matjes (H,m) dhe thellësisë eufotike (Zeu,m), për tre zona të
liqenit të Ohrit [Zeu = aLn(H) + b]………………………………………………….….103
Tabela 5.10. Vlerat mesatare vjetore të koeficienteve për relacionin ndërmjet thellësisë
eufotike (Zeu,m) dhe thellësisë së basenit në pikat e matjeve (H,m)…………………..104
Tabela 5.11. Parazitët e identifikuar në disa lloje iktike, në pjesën Shqiptare të liqenit të
Ohrit (2014-2016)………………………………………………………………………115
Tabela 5.12. Nivelet e pranisë se 25 taksoneve të parazitëve në 11 përbujtës iktike në
liqenin e Ohrit…………………………………………………………..………………120
Tabela 5.13. Disa tregues statistikore për prevalencën e invazionit (Pi%) të shkaktuar
prej helmintit parazitar D.sphyrna në tre subpopullata të klenit (Squalus cephalus)….125

7

Tabela 5.14. Koeficientet për ekuacionet e regresionit që shprehin bashkëlidhjen
ndërmjet prevalencës se invazionit parazitar (P i%) të shkakuar prej monogjenetikut
D.sphyrna dhe periudhës se vitit kur kryheshin vlerësimet (t),për tre subpopullata të
klenit (S.cephalus) në liqenin e Ohrit…………..………………………………………128
Tabela 5.15. Disa tregues statistikore për intensitetin e invazionit (Ii) të shkaktuar prej
helmintit parazitar D.sphyrna në tre subpopullata të klenit (Squalius cephalus)………128
Tabela 5.16. Koeficientet për ekuacionet e regresionit që shprehin bashkëlidhjen
ndërmjet intensitetit të invazionit parazitar (I i) që shkaktohej prej helmintit D.sphyrna
(Monogenea) dhe periudhës se vitit kur kryheshin vlerësimet (t), për tre subpopullata të
klenit (S.cephalus), në liqenin e Ohrit…………………………….……………………130
Tabela 5.17. Vlerat mesatare (M) dhe disa tregues statistikore për prevalencën (Pi%) dhe
intensitetin e invazionit (Ii) të shkaktuar prej helmintit parazitar Allocreadium isoporum
në dy subpopullata të klenit (Squalius cephalus)………………………………………133
Tabela 5.18. Koeficientet për ekuacionet e regresionit që shprehin bashkelidhjen
ndërmjet prevalencës (Pi%) dhe intensitetit të invazionit (I i) që shkaktohej prej helmintit
parazitar A.isoporum (Digenea), nga njëra anë dhe periudhës se vitit kur kryheshin
vlerësimet (t), nga ana tjetër, për dy subpopullata të klenit (S.cephalus) në liqenin e
Ohrit……………………………………………………………………………………134
Tabela 5.19. Vlerat mesatare (M) dhe disa tregues statistikore për prevalencën (Pi%) dhe
intensitetin e invazionit (Ii) të shkaktuar prej plerocerkoideve të cestodit Ligula
intestinalis në dy subpopullata të cironkes (Alburnus alburnus alborella)……………137
Tabela 5.20. Koeficientet për ekuacionet e regresionit që shprehin bashkëlidhjen
ndërmjet prevalencës (Pi%) dhe intensitetit të invazionit (Ii) që shkaktohej prej helmintit
parazitar Ligula intestinalis (Cestoda), nga njëra anë dhe periudhës se vitit kur kryheshin
vlerësimet (t),nga ana tjetër, për dy subpopullata të cironkës (A.a.alborella), në liqenin e
Ohrit…………………………………………………………………………………….138
Tabela 5.21. Vlerat mesatare (M±SD) dhe varianca (Var%) për abuncancen (“n”
individe/peshk) e disa parazitëve të peshqve në zonën Shqiptare të liqenit të Ohrit (MarsMaj 2016)………………………………………………………………………………139
Tabela 5.22. Vlerat e dy variableve për llogaritjen e parametrit “D” si dhe vlerat e
llogaritura për indeksin e diversitetit llojor sipas Simpson për tete muajt e vlerësimit të
iktioparazitofaunes në liqenin e Ohrit…………………………………….……………140

8

LISTA E FIGURAVE
Figura 1.1. Pamje prej zonës Shqiptare të liqenit të Ohrit (CRI online
|Shqip.2019)……………………………………………………………………………...14
Figura 1.2. Dy lloje të peshqve të familjes se troftave (Salmonidae), korani (Salmo
letnica) dhe belushka (Acantholingua ohridana) (Shyqeriu, 2016)……………...……...15
Figura 1.3. Rrjedha ujore që derdhen në liqenin e Ohrit (nga e majta në të djathte:Prroi
i Volorekes, Prroi i Memelishtit dhe lumi i Verdovës) (©Lake Ohrid Heritage- Albania.
Travel theme. Powered by Blogger).................................................................................17
Figura 1.4. Troftikulturë që është furnizuar nga një prej burimeve të liqenit të Ohrit
(Spaho, 2005)……………………………………………….……………………………18
Figura 1.5. Një përqendrim i vezëve të nematodit Capillaria sp. në parenkimën e mëlçisë
se B.meridionalis petenyi. Infilrimi i limfociteve në parenkimën hepatocelulare (Iseni,
2018)……………………………………………………………………………………..19
Figura 2.1. Kinetikat e akumulimit që demonstrojnë përqendrimet e lëndëve toksike në
indet e përbujtësve të prekur prej parazitëve dhe atyre të paprekur. Në situatën e ekuilibrit
të përqendrimit, ritmet e marrjes dhe ato të eliminimit të lëndës janë të balancuara.
Akumulimi i lëndëve toksike shoqërohet me një përgjigje fiziologjike nga ana e gjallesës
se ekspozuar, pra në rastet e përmbajtjes se ulet të përqendrimit në inde përgjigja
fiziologjike siguron kompensimin e plote të efekteve negative. Nëse niveli i përqendrimit
të ekuilibrit reduktohet në saje të parazitizmit, atëherë mund të priten me pak efekte
toksike serioze për përbujtësin, krahasimisht me përbujtës të një lloji të njëjtë që nuk janë
të prekur prej parazitëve (Sures et al., 2017)…………………………………………….26
Figura 2.2. Dactylogyrus sphyrna (majtas) dhe Allocreadium isoporum (djathtas) (sipas
origjinalit të Stojanovski et al., 2012)……………………………...…………………….35
Figura 2.3. Pjesa anteriore (proboscis) e trupit për tre lloje helmintesh të grupit
Acanthocephala (majtas,Acanthocephalus anguillae; në qendër, Metechinorhynchus
truttae;djathtas, Pomphorhynchus bosniacus) (Stojanovski et al., 2012)……………….36
Figura 2.4. Skoleksi dhe një proglotit i maturuar i Bothriocephalus opsariichthydis
(Stojanovski et al.,2013)……………………...………………………………………….38
Figura 2.5. Mashat kapëse ose “kthetrat” (majtas) dhe pamja e përgjithshme (djathtas)
për gaforren parazitare Lamproglena pulchella (Stojanovski et al., 2013) …………......38
Figura 2.6. Disku fiksues tek: a) Dactylogyrus dyki; b) D.cryptomeres f.typica
(Stojanovski et al., 2005)………………………………………………………….……..43
Figura 2.7. Organi ne trajte disku i pajisur me gremça fiksues,ne pjesen posteriore te
krimbave parasite te grupt taksonomik Monogenea,te cilet parazitojne tek ngjala e bute
(Anguilla anguilla):a.Pseudodactylogyrus anguillae; b.Pseudodactylogyrus bini
(Stojanovski et al., 2010)……………………………………………………..…………45
Figura 2.8. Monogjenetiku Discocotyle ohridana n.sp lloj endemik i Liqenit të Ohrit që
paraziton tek belushka (Salmothymus ohridanus):a.Pamje e plotë e parazitit ;b.Disku
thithës (Stojanovski et al., 2005)………………………………….…………………….46
Figura 2.9. Variacionet stinore për vlerat e prevalencës (%) dhe intensivitetit mesatar të
invazionit që shkaktohet prej nematodit A.crassus, në ngjalat e liqenit të Ohrit (Cakić et
al., 2002)…………………………………………………………………………………48

9

Figura 2.10. Pjesët anteriore (a) dhe posteriore (b) të trupit të nematodit Anguillicola
crassus (Cakić et al., 2002)…………………………………..…………………………..49
Fig. 4.1. Pamje satelitore e liqenit të Ohrit. Tre zonat e përfshira në studim janë shënuar
me kuadrate në ngjyre të kuqe (Image © 2017 DigitalGlobe)…………………………...60
Figura 4.2. Disku Secchi për matjen e tejdukshmërisë se ujit (ZSD,m) (Porter, 2002
©Noble Reseach Institute, LLC)………………………………………………………...62
Figura 4.3. Kompleksi analitik multiparametrik WTW Multiline 340i per matjen e
vlerave te disa treguesve fizike dhe kimike te ujit (Geotech Environmental Equipment,
Inc)…………………………...…………………………………………………………..65
Figura 4.4. Mënyra e diseksionit dhe e hapjes se kavitetit abdominal të një peshku.
(https://www.instructables.com/Fish-Dissection/)...........................................................67
Figura 5.1. Paraqitje e grafike e ndryshimeve të përmbajtjes se pigmenteve
fitoplanktonike ndërmjet stacioneve për tre periudha të marrjes së kampioneve gjatë vitit
2016………………………………………………………………………………………73
Figura 5.2. Paraqitje grafike e variacionit të pigmenteve fotosintetike fitoplanktonike
nga stacioni në stacion për tre periudha të marrjes së kampioneve gjatë 2017………….75
Figura 5.3. Paraqitje grafike e variacionit të koeficientit të Carlson -TSIC nga stacioni në
stacion për tre periudha të marrjes së kampioneve gjatë vitit 2016……………………..76
Figura 5.4. Paraqitje e grafike e nivelit të trofisë bazuar në koefiçientin Carlson -TSIC
nga stacioni në stacion për tre periudha të marrjes së kampioneve gjatë vitit 2016…….76
Figura 5.5. Paraqitje e grafike e variacionit të koeficientit të Carlson -TSIC nga stacioni
në stacion për tre periudha të marrjes së kampioneve gjatë vitit 2017…………………..77
Figura 5.6. Paraqitje e grafike e nivelit të trofisë bazuar në koeficientin Carlson -TSIC
nga stacioni në stacion për tre periudha të marrjes së kampioneve gjatë vitit 2017…….78
Figura 5.7 Përmbajtjet mesatare (mg/kg sediment) për arsenikun, kromin, nikelin,
plumbin dhe zinkun, në sedimentet sipërfaqësore për tre zona bregore të hapësirës
shqiptare të liqenit të Ohrit, për periudhën Qershor 2015-Qershor 2016……………….80
Figura 5.8. Rezultatet e analizës regresive dhe korelative (ANOVA) për bashkëlidhjet
ndërmjet përqendrimit të pesë metaleve të rënda në sedimentet sipërfaqësore të Liqenit të
Ohrit (zona bregore Lin-Tushemisht) dhe periudhës në të cilën janë kryer kampionimet
(në renditjen nga 1 deri 3 për periudhat përkatëse Qershor 2015, Dhjetor 2015 dhe
Qershor 2016)……………………………………………………………………………85
Figura 5.9. Dinamika e vlerave mesatare (M) të tejdukshmërisë Secchi (ZSD,m) në
Liqenin e Ohrit për thellësitë e ujit 1.0 dhe 2.0 m……………………………………….94
Figura 5.10. Dinamika e vlerave mesatare (M) të tejdukshmërisë Secchi (ZSD,m) në
Liqenin e Ohrit për thellësitë e ujit 5.0 dhe 10.0 m……………………………………...95
Figura 5.11. Dinamika e vlerave mesatare (M) të tejdukshmërisë Secchi (ZSD,m) në
Liqenin e Ohrit për thellësitë e ujit 15.0 dhe 30.0 m…………………………………….95
Figura 5.12. Vlerat e koeficienteve “a” dhe “b” në relacionin tejdukshmëri Secchi
(ZSD,m)-thellësi e ujit (H,m), për matjet e kryera në muajt Mars dhe Maj në zonën e
Tushemishtit të liqenit të Ohrit………………………………………….……………….97

10

Figura 5.13. Dinamika e vlerave të interceptit “b” në relacionin ZSD = aLn(H) + b për
periudhën mars 2016-Shkurt 2017 në tre zona të liqenit të Ohrit (lakorja sipër-zona e
Tushemishtit; lakorja në mes-zona e Linit;lakorja poshtë-zona e Bankinës së skafeve)...98
Figura 5.14 Dinamika e vlerave mesatare (M) të thellësisë eufotike (Zeu,m) në liqenin e
Ohrit për nivelet batimetrike 1.0 dhe 2.0 m…………………………………………….101
Figura 5.15. Dinamika e vlerave mesatare (M) të thellësisë eufotike (Zeu,m) në liqenin e
Ohrit për nivelet batimetrike 5.0 dhe 10.0 m…………………………………………...101
Figura 5.16 Dinamika e vlerave mesatare (M) të thellësisë eufotike (Zeu,m) në liqenin e
Ohrit për nivelet batimetrike 15.0 dhe 30.0 m………………………………………….102
Figura 5.17. Dinamika e vlerave të interceptit “b” në relacionin Zeu = aLn(H) + b për
periudhën mars 2016-shkurt 2017 në tre zona të liqenit të Ohrit (lakorja sipër-zona e
Linit;lakorja në mes-zona e Tushemishtit; lakorja poshtë-zona e bankinës së skafeve).105
Figura 5.18. Dinamika e përmbajtjes mesatare të oksigjenit të tretur (mg O 2/l) në ujin e
tre zonave të liqenit të Ohrit (niveli batimetrik nga 0.5 m deri në vlerën maksimale të
tejdukshmërisë Secchi prej 4.44 m)……………………………………………………107
Figura 5.19. Korrelacioni O2, mg/l-ZSD,m për zonën e Tushemishtit (R²=0.932;
r=965)…………………………………………………………………………………...109
Figura 5.20. Korrelacioni O2, mg/l-ZSD,m për zonën e Bankinës së skafeve (R²=0.859;
r=926)…………………………………………………………………………………...110
Figura 5.21. Korrelacioni O2,mg/l-ZSD,m për zonën e Linit (R²=0.948;r=973)………110
Figura 5.22. Numri i taksoneve dhe frekuenca e secilit prej tyre (në % ndaj numrit të
përgjithshëm), për parazitët që u identifikuan tek peshqit e liqenit të Ohrit……....……117
Figura 5.23. Paraqitje skematike e “mikrohabitateve preferente” për ekto dhe
endoparazitet e peshqve………………………………………………………………...118
Figura 5.24. Parazitë të llojit Dactylogyrus sp të fiksuar midis thekëve velzore të një
karasi (Shyqeriu,M.Maj 2016)……………………………………………………….…119
Figura 5.25. Foto nga mikroskopi elektronik për Ambiphrya sp.(Ciliophora) i gjetur si
parazit në lëkuren e ngjalës (Anguilla anguilla) (Spaho, 1989 Universiteti “La Sapienza”
Rome-Itali)…………………………………………………….………………………..122
Figura 5.26. Tomonti i Ichthyophthirius multifiliis (Ciliophora) i gjetur si parazit në
lëkuren e skortit ose gurnecit (Rutilus rutilus) (Shyqeriu, 2016)………………………123
Figura 5.27. Zona e skoleksit (seksioni apical) per krimbin e shtypur Bothriocephalus sp
(Cestoda;Bothriocephalidae),gjetur ne aparatin tretes te belushkes (Acantholingua
ohridana) (Shyqeriu, 2016)…………………………………………………………….123
Figura 5.28. Strobila e plote e helmintit Proteocephalus torulosus
(Cestoda;Proteocephalidae), gjetur në aparatin tretës të belushkës (Acantholingua
ohridana) (Shyqeriu, 2016)…………...………………………………………..............124
Figura 5.29. Dinamika e ndryshimit në kohe të vlerave të prevalencës se invazionit
parazitar (Pi%) që shkaktohej prej helmintit monogjenetik Dactylogyrus sphyrna në tre
subpopullata të klenit (Squalus cephalus)………………………………………………127
Figura 5.30. Dinamika e ndryshimit në kohe për vlerat e intensitetit të invazionit
parazitar (Ii) që shkaktohej prej helmintit monogjenetik Dactylogyrus sphyrna në tre
subpopullata të klenit (Squalius cephalus)……………………………………………..130
Figura 5.31. Dinamika e vlerave të treguesve të invazionit parazitar gjatë prekjes se dy
subpopullatave të klenit (S.cephalus) në liqenin e Ohrit prej helmintit A.isoporum
(Platyhelminthes;Digenea)……………………………………………………………..132

11

Figura 5.32. Strobila te plota per helmintin Ligula intestinalis (Cestoda;
Diphyllobothriidae), gjetur ne kavitetin abdominal te cironkes (Alburnus alburnus
alborella) (Shyqeriu, 2016)……………………………………………………….……135
Figura 5.33. Dinamika e vlerave të treguesve të invazionit parazitar gjatë prekjes se dy
subpopullatave të cironkes (A.a.alborella) në liqenin e Ohrit prej helmintit Ligula
intestinalis (Platyhelminthes;Cestoda)…………………………………………………136
Figura 5.34. Ndryshimi i vlerave për indeksin e diversitetit llojor (D) të komunitetit të
parazitëve që preknin faunën iktike të liqenit të Ohrit, për periudhën Mars-Tetor
2016…………………………………………………………………………………….141
Figura 5.35. Makrofite të pranishëm në zonën e bregut të .liqenit të Ohrit (Shyqeriu,
2016)………..………………………………………………………………………….149
Figura 5.36. Shkarkime të ujërave komunale në bllokun e banesave që ndodhen brenda
zonës së Bankinës së skafeve. (Copyright © 2017 nëWSBOMB. All Rights
Reserved)………………………………………………………………………………150

12

1. HYRJE
1.1. Veçoritë ekologjike specifike dhe origjina
Nuk mund të harrohet përshtypja që krijohet gjatë takimit të parë me liqenin e Ohrit.
Dikush që kishte njohur Detin Jon pohonte se pamja që i shfaqej përpara syve ishte një
pjese e shkëputur e këtij deti, të cilën një dorë e kujdesshme e kishte vendosur mes
kodrave dhe maleve që e rrethojnë nga të gjitha anët. Liqenit i përshtatet emri “Deti i
Ëmbël i Ohrit dhe Pogradecit” jo vetëm për shkak të ngjyrës se ngrohte të kaltër, por
edhe për gjerësinë e shtrirjes. Mendia,1974 duke shpjeguar faktorët që kanë përcaktuar
origjinalitetin e elementeve ekologjike të liqenit të Ohrit, kishte shkruar:
“Origjinaliteti i biodiversitetit dhe biocenozes apo biotopit, ashtu sikurse edhe i
ndërveprimeve që karakterizojnë liqenin e Ohrit bazohen tek një element themelor i këtij
baseni që është pastërtia e kristaltë e ujit të tij. Një nivel i tillë i pastërtisë përbën
barometrin bazë i cili na orienton ne për njohjen e shkallës së tolerancës së liqenit ndaj
ndërhyrjeve dhe nga ana tjetër ka të beje me faktorët që determinojnë shëndetin e
ekosistemit”.
Fushëgropa e Ohrit ka origjinë tektonike, njësoj sikurse shumë fushëgropa të tjera në
rajonin tonë, të cilat në të kaluarën gjeologjike kanë qenë të liqenizuara. Sot si relikte të
tyre janë liqeni i Ohrit, liqenet e Prespës dhe liqeni i Dojranit. Dy të parët i takojnë
pellgut të Adriatikut, kurse ky i fundit i takon pellgut të Egjeut.
Baseni ka formën e rrethit të zgjatur, afërsisht ovale. Gjatësia më e madhe prej 31 km
është në drejtim Veri-Jug, prej Struge gjer në manastirin Shën Naum, kurse gjerësia më e
madhe në drejtimin Lindje-Perëndim, prej fshatit Peshtan në Lindje deri në fshatin
Piskupat në Perëndim, është 14,5 km. Raporti i gjatësisë ndaj gjerësisë është 2,009:1.
Gjatësia e përgjithshme e vijës bregore të liqenit është 86,1 km. Bregu i pjerrët ka gjatësi
63,1 km kurse ai i ulët 23 km. Gjatësia e vijës se bregut në territorin e Maqedonisë është
50,4 km, kurse në atë të Shqipërisë 35,7 km.
Liqeni shtrihet në lartësi absolute prej 695 m. Thellësinë mesatare e ka 144,80 metra,
kurse maksimalen 287 m. Përfshin një sipërfaqe prej 348 km2, prej së cilës dy të tretat
(229,9 km2 ) i takojnë Republikës së Maqedonisë se Veriut, kurse një e treta (118,9 km2)
Republikës së Shqipërisë. Vëllimi i përgjithshëm i liqenit është 58.6 km³.
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Figura 1.1. Pamje prej zonës Shqiptare të liqenit të Ohrit (CRI online |Shqip.2019)
Në krijimin e relievit litoral të liqenit kanë ndikuar shumë faktorë, ndaj mund të thuhet se
liqeni i Ohrit ka një reliev litoral me origjinë poligjene. Prej faktorëve morfogjene në
modelimin e plastikës litorale, në radhë të parë janë ato tektonikë, pastaj abrazivë,
limnosedimentues dhe potamogjene. Faktorët tektonikë në krijimin e këtij relievi janë
mjaft të rëndësishëm. tektonika vertikale jo vetëm që kushtëzoi krijimin e basenit të
liqenit, por e përcaktoi pozitën, formën dhe thellësinë e tij. Për vijën bregore të liqenit të
Ohrit nuk mund të thuhet se është me një përthyerje të dalluar. Në pjesën lindore dhe
perëndimore ku shpatet malore lëshohen gati në vetë liqenin, ekzistojnë disa forma
bregore karakteristike. Më të dalluara janë: katër gadishuj, katër gjire dhe dy kthesa
harkore.
Liqeni i Ohrit nuk ka burim të veçantë. Ai furnizohet me ujë nga burimet e shumta
përreth. Një nga burimet kryesore gjendet pranë kufirit shqiptaro-maqedonas, afër kishës
se Shën Naumit në Maqedoni. Aty buron uji që vjen nga liqeni i Prespës, niveli i të cilit
është 200 m më i lartë krahasimisht me nivelin e liqenit të Ohrit. Në anën e Shqipërisë
gjendet gjithashtu një burim i madh, i quajtur “Pusi i Gaqos” (fshati Zgorcan), i cili së
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bashku me disa burime më të vegjël formon lumin e Drilonit. Uji largohet nga liqeni
nëpërmjet lumit Drini i Zi, i cili buron në mes të qytetit të Strugës.

Figura 1.2. Dy lloje të peshqve të familjes se troftave (Salmonidae), korani (Salmo
letnica) dhe belushka (Acantholingua ohridana) (Shyqeriu, 2016)
Në brigjet e liqenit të Ohrit jetojnë 106,000 rezidentë të Maqedonisë se Veriut dhe 61,000
rezidentë të Shqipërisë. Kjo popullatë është 5 deri 6 herë me e madhe prej asaj që ishte
përqendruar përreth liqenit menjëherë pas Luftës se Dytë Botërore. Shumica e popullsisë
banon në qytete relativisht të mëdhenj (Ohri, Pogradeci dhe Struga) por përgjatë brigjeve
të liqenit janë vendosur shumë qendra të vogla të banuara.
1.2.

Biocenoza e liqenit te Ohrit dhe llojet endemike

Për nga aspektet ekologjike liqeni i Ohrit përfaqëson një ekosistem unikal, të pasur me
lloje endemike dhe relikte bimore e shtazore. Ndër llojet më tipike të peshqve janë dy
salmonidet endemike korani (Salmo letnica) dhe belushka (Acantholingua ohridana)
(Figura Nr.2). Këto dy lloje përveç vlerave faunistike kanë edhe rëndësi të madhe
ekonomike pasi janë peshqit mbi të cilët bazohet peshkimi profesional në këtë liqen.
Veçantia e liqenit është rezultat i izolimit gjeografik dhe vjetërsisë se madhe gjeologjike,
karakteristika këto që i kanë vetëm disa liqene në botë, ashtu sikurse janë liqenet Bajkal,
Kaspik, Tanganika etj. Gjithashtu pellgu i liqenit të Ohrit karakterizohet nga
biodiversiteti i pasur dhe ekzistenca e disa llojeve endemike të bimëve për Gadishullin
Ballkanik. Brigjet e liqenit të Ohrit kanë qenë të banuara nga periudhat prehistorike.
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Vendbanimet më të vjetra datojnë nga koha e neolitit, rreth 6000 vjet para erës sonë.
Vetëm në bregun maqedonas të liqenit janë zbuluar 170 vende arkeologjike.
Fale veçorive specifike të përmendura, liqeni i Ohrit dhe një pjesë e bregut të tij janë
shpallur nga UNESCO “trashëgimi botërore”. Kjo organizatë si dhe programe të tjera
ndërkombëtare kanë financuar projekte për mbrojtjen e liqenit, për ruajtjen e
biodiversitetit në tërësi dhe llojeve endemike në veçanti.
Bazuar tek klasifikimi trofik, liqeni i Ohrit përfshihet në grupin e oligotrofëve ekstremë
(Ocevski et al., 1978). Por duhet pohuar se, sikurse vërejnë disa studiues (Angjeli et al.,
1997; Mali, 2013; Iseni, 2018), zona të veçanta të liqenit, për arsye të aktiviteteve
antropogjenë dhe dukurive natyrore kanë ndryshuar si veçoritë e biotopit ashtu edhe ato
të biocenozave që i popullojnë.
1.3.

Ndikimet antropogjene negative mbi liqenin e Ohrit. Roli i ndotjeve

Liqeni i Ohrit është duke u përballur me disa probleme ekologjike këto dy dekadat e
fundit, sidomos në pjesën shqiptare të tij. Disa ndryshime të mëdha demografike kanë
ndodhur në zonën bregore të liqenit, sidomos në të dy krahët e qytetit të Pogradecit
(Mali, 2013). Sipas vlerësimeve të kryera prej Iseni, 2018 në fundin e shekullit të kaluar
dhe fillimin e shekullit të ri është shtuar në mënyrë të ndjeshme presioni i faktorit
antropogjen mbi liqenin e Ohrit si pasojë e dyfishimit të numrit të banorëve të cilët
jetojnë pranë brigjeve. Po kështu është intensifikuar shfrytëzimi i zonave bujqësore dhe,
me gjithë kufizimet, vazhdon të ndihet ndikimi i efekteve negative të shkaktuara prej
aktiviteteve industriale. Përdorimi i fertilizanteve të ndryshëm, insekticideve dhe
herbicideve shpie në ndryshime të ngadalshme por me pasoja jo vetëm për masën e ujit
dhe eutrofizimin e zonës litorale por edhe për liqenin në tërësi. Ndikimi antropogjen i
fuqishëm i njeriut mbi liqenin e Ohrit është manifestuar edhe nëpërmjet shkarkimit të
ujërave të zeza prej qendrave rezidenciale si dhe shkarkimeve që gjenerohen prej
hoteleve, restoranteve dhe industrive transformuese. Ujërat e zeza përfaqësojnë
problem serioz për ndotjen e ujit të pijshëm si dhe ujit të liqenit në zonat e plazheve.
Këto probleme manifestohen me shtimin e përqendrimit të baktereve koliforme, me
zhvillimet e pakontrolluara të fitoplanktonit dhe me shmangien e oligotrofisë tipike të
basenit në drejtim të eutrofizimit. Angjeli et al., 1997 kishin gjetur se ndotjet bakteriale
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dhe ato kimike të brigjeve të liqenit të Ohrit, në zonat pranë qytetit të Pogradecit,
kushtëzoheshin prej ujërave të shkarkimit të cilat nuk trajtoheshin përpara se të futeshin
në liqen dhe prej pushuesve që shfrytëzonin plazhet.

Figura 1.3. Rrjedha ujore që derdhen në liqenin e Ohrit (nga e majta në të djathte:Prroi
i Volorekes, Prroi i Memelishtit dhe lumi i Verdovës) (©Lake Ohrid Heritage- Albania.
Travel theme. Powered by Blogger)
Gjykuar prej natyrës se ndotjeve dhe prej vektorëve që i transportojnë ndotjet nga
vendgjenerimet e tyre për në brigjet Shqiptare të liqenit të Ohrit gjykojmë se zonat e
këtij baseni me rrezik më të madh prej ndotjeve organike dhe atyre kimike janë
hapësirat e plazheve (zona Hudenisht-Tushemisht), pikat e grykëderdhjes se rrjedhave
ujore permanente dhe të përkohshme (Drilon, Pogradec, Memelisht, shkarkimi i përroit
të Verdovës) si dhe kanalet e betonizuar të ujërave të zeza dhe të bardha (Figura Nr.3).
Sipas informacioneve të literaturës burime të mundshme të ndotjes kimike për pjesën
Shqiptare të liqenit të Ohrit janë prurjet e metaleve të rënda që vijnë prej zonave
minerare të cilat përqendrohen në masivet malore të krahinës se Mokrës. Rrjedhat ujore
ekzistuese si dhe reshjet e shiut i transportojnë në liqenin e Ohrit mbetjet e mineraleve
që janë depozituar në dampat e ish minierave të hekur-nikelit dhe kromit si dhe ato të
pasurimit të mineralit në impiantin e Gurit të Kuq (Malaj et al., 2012; Shehu,et al.,
2017).
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Figura 1.4. Troftikulturë që është furnizuar nga një prej burimeve të liqenit të Ohrit
(Spaho, 2005)
Një burim tjetër i mundshëm për impaktet negative në liqenin e Ohrit është akuakultura
(Figura Nr.4), sidomos ajo e palicensuar dhe e zhvilluar pa respektuar teknologjitë
përkatëse të prodhimit. Duhet pohuar se për këtë argument me rëndësi nuk është kryer
asnjë studim në vendin tonë ndërkohë që disa fakte negative janë evidentuar prej
medias. Midis fakteve të tilla përmendim:
-Impiantet e troftikulturës janë një burim i madh i ndotjes dhe eutrofikimit -dhe vënë në
rrezik, me kultivimin e llojeve të huaja invasive, ekosistemin e liqenit
-Sistemi i burimeve që furnizon troftikulturat siguron furnizimin me ujë për Pogradecin
dhe si i tillë duhet të mbrohet dhe ruhet në gjendje të pastër
-Një pjesë e ekonomive përdorin si ushqim, në vendin e koncentratit, peshkun e vogël që
zihet nga peshkatarët sidomos në zonën Udenisht-Piskupat. Kapja e peshkut të vogël jo
vetëm që prish “zinxhirin” ushqimor në ekosistem, por edhe redukton rezervën peshkore,
pasi nuk kryhet zënie selektive sipas përmasave dhe llojeve (përveç cironkës përdoren si
ushqim për troftën ylberi edhe krapi, kleni, skorti, etj)
-Ujërat që shkarkohen prej impianteve të kultivimit transportojnë në liqen sasi të
pakontrolluara të nutrienteve (azot dhe fosfor) dhe mbetjeve të ngurta në pezulli (sipas:
@lake_ohrid,2016).
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Figura 1.5. Një përqendrim i vezëve të nematodit Capillaria sp. në parenkimën e mëlçisë
se B.meridionalis petenyi. Infilrimi i limfociteve në parenkimën hepatocelulare (Iseni,
2018)
Duke njohur mangësitë e përmendura do të ishte e nevojshme që impiantet e kultivimit që
mund të instalohen pranë akuatoriumit të liqenit të Ohrit të përfshihen në një sistem
planifikimi i cili t’i përgjigjet akuakulturës se përgjegjshme. Ky sistem të parashikoje
llojin (llojet) indigjene që lejohen për kultivim, elementet teknike të teknologjive që
duhet të aplikohen, përfshire sistemet e pastrimit të ujërave të shkarkimit, numrin e
liçencave si dhe kuotat e prodhimit.
1.4.

Ndikimet e ndotjeve mbi popullatat e peshqve

Ka një sërë evidencash lidhur me impaktet negative të ndotjeve antropogjene dhe
spontane mbi komponentë të veçante të biocenozave që popullojnë liqenin e Ohrit. Ne do
të përmendim dy informacione që lidhen me ndikimin mbi popullatat iktike. Informacioni
i parë lidhet me prekjen e parenkimës hepatike të mrenës (ose mustakut) (Barbus
meridionalis petenyi) prej vezëve të parazitit Capillaria sp. (Nematoda) (Figura Nr.5).
Sipas autorit të punimit (Iseni, 2018) presioni antropogjen mbi zonën bregore të liqenit
pasqyrohet tek gjendja shëndetësore e peshqve, ndër të cilët edhe tek popullatat e mrenes.
Ndotëset që e kanë burimin tek mjediset jashtë liqenit, shkaktojnë efekte negative mbi
sistemin imun të peshqve duke i bere ata më të prekshëm ndaj invazioneve parazitare.
Informacioni i dytë ka si objekt statistikat e zënieve të peshkut në pjesën shqiptare të
liqenit të Ohrit. Shegani, 2007 kishte përpunuar statistikat e peshkimit profesional për
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periudhën 1947-2002, për shtate lloje të peshqve me vlera komerciale. Nga këta shtate
lloje, një ishte kryesisht fitofag (skobusi), dy ishin plankton ngrënës (pllashica ose
cironka dhe gurneci ose skorti), dy ishin omnivore (krapi dhe kleni) dhe dy ishin
grabitqare (korani dhe belushka). Në periudhën nga viti 1947 deri në vitin 1990 zënia
mesatare vjetore për skobusin, si lloji i vetëm fitofag, ishte 33.07 kv/vit. Pas këtij viti deri
në vitin 2002 peshkatarët e Pogradecit kishin zënë vetëm 6 kv skobus ose 0.5 kv/vit.
Zënia e planktonngrënësve në periudhën 1947-1990 ishte 551.5 kv/vit dhe 375.3 kv/vit në
periudhën 1991-2002. Ndërkohë zëniet përkatëse për gjithëshkangrënësit ishin 226.64
kv/vit dhe 42.92 kv/vit. Për çdo vit të periudhës 1947-1990 ishin zënë mesatarisht 166.5
kv peshq grabitqare, ndërsa për çdo vit të periudhës 1991-2002 nga ky grup ekologjik
iktik ishin peshkuar 737 kv/vit. Nga këto shifra rezulton se për dy periudhat që janë
analizuar zëniet e llojeve fitofage janë reduktuar 66.0 herë, zëniet e planktonngrënësve
janë reduktuar 1.5 herë, zëniet e gjithshkangrënësve ishin reduktuar 5.3 herë ndërsa
zëniet e grabitqareve ishin shtuar afërsisht 4.5 herë. Duke mos i nënvleftësuar faktorët
socio-ekonomike, të cilët kanë ndikuar mbi intensifikimin e zënieve të koranit dhe
belushkës, si lloje të çmuara, sidomos në tregun turistik, mendojmë se eliminimi
pothuajse i plote i skobusit prej zënieve si dhe reduktimi i ndjeshëm i zënieve të cironkës
dhe krapit duhet të jenë ndikuar prej faktorëve mjedisorë. Cironka i depoziton vezët në
zonat e liqenit që kanë tabanë prej zhavori ose rërë e trashë. Ujërat e shkarkimeve, që
përmbajnë mbetje të ngurta në pezulli favorizojnë formimin e depozitimeve të baltës dhe
materialeve organike të cilat duke e mbuluar zhavorin dëmtojnë vend-depozitimet e
vezëve të llojeve iktike planktonngrënëse. Nga ana tjetër reduktimi i kthjelltësisë se ujit të
liqenit prej materialeve ekzogjene që transportohen nga rrjedhat ujore pengon
fotosintezën e fitoplanktonit dhe makrofiteve të zhytur. Kufizimi i zhvillimit të
prodhuesve parësore të lëndës organike e redukton rezervën ushqimore për të gjithë
konsumatorët dhe në radhe të parë për makrofitofaget dhe planktonngrënësit ndërsa
pakësimi i vend përqendrimeve të makrofiteve ujore të zhytur e rrezikon mundësinë e
llojeve iktike fitofile (ndër të cilët krapi është tipik) për depozitimin e vezëve, duke
ndikuar në mënyrë të drejtpërdrejtë mbi abundancën e këtyre llojeve.
Në punimin që paraqesim jemi fokusuar pikërisht në analizën e ndikimeve ekzogjene mbi
karakteristikat e depërtimit të dritës në masën e ujit në liqenin e Ohrit, si kusht parësor që
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përcakton zhvillimin e fitoplanktonit dhe në shqyrtimin e influencave të mundshme të
ndotjeve mbi frekuencën e parazitozave tek disa lloje të peshqve që popullojnë këtë liqen.
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2.
2.1.

VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM NË LITERATURË
Parazitët e peshqve-indikatorë për shëndetin e ekosistemit

2.1.1. Koncepti i “shëndetit të ekosistemit” dhe zhvillimi i metodave biologjike
për vlerësimin e cilesisë së habitateve natyrore
Koncepti i shëndetit të ekosistemit përfshihet në menaxhimin e mjedisit dhe në
organizimin tërësor të sistemit publik, duke përberë një prej argumenteve aktuale të
legjislacionit dhe kërkimit shkencor. Shëndeti i ekosistemit përfshin si integritetin
ekologjik ashtu edhe dimensionin human. Ndërkohë që integriteti ka si kusht një sistem
natyror ku përjashtohet interferenca e njeriut, shumë ekosisteme jo vetëm që ju janë
nënshtruar impakteve prej aktiviteteve njerëzore, porse ato gjithashtu janë menaxhuar,
janë transformuar dhe shfrytëzuar me mënyra nga më të ndryshmet për të siguruar
përfitime, të mira materiale apo shërbime. Në këtë aspekt, koncepti i shëndetit të mjedisit
përfshin edhe njohjen e impakteve humane të cilat janë gjeneruar gjatë plotësimit të
nevojave sociale (Marcogliese, 2005).
Dëmtimet e mjedisit që shkaktohen prej aktiviteteve humane kanë çuar në zhvillimin e
metodave për vlerësimin e cilësisë se habiateve natyrore. Metodat biologjike janë duke u
përdorur gjithmonë e më tepër në studimet mbi mjedisin, në saje të faktit që disa gjallesa
përgjigjen, brenda intervaleve të përcaktuara të kohës, ndaj ndryshimeve të vogla që
ndodhin në mjedisin ku ato jetojnë (Flores-Lopes et al., 2011). Streset kimike, fizike dhe
biologjike dëmtojnë veçoritë e mjediseve ujore dhe mund të shpien deri në zhdukjen e
llojeve delikate, si pasojë e ndryshimeve që gjenerohen në strukturën dhe funksionet e
komuniteteve biotike. Impakti i një stresi është i ndryshëm mbi dinamiken e popullatave
të parazitit dhe përbujtësit dhe ai mund të shprehet fiziologjikisht ose me një alterim të
sjelljes se këtyre gjallesave. I njëjti stres mund të ndikoje pozitivisht ose negativisht,
varësisht prej llojeve që janë përfshire dhe kushteve që janë të pranishme gjatë periudhës
se veprimit të faktorit stresogjen, përderisa fazat e lira të zhvillimit të parazitëve mund të
jenë të ndjeshme ndaj veprimit të faktorëve mjedisore (Marcogliese et al., 1997).
Parazitët mund të shërbejnë si indikatorë për shumë aspekte biologjike që lidhen me
kondicionin e përbujtësve dhe nga ana tjetër ata mund të paraqesin rëndësi të veçante në
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rastet kur nevojitet që të verifikohet cilësia e mjedisit (Marcogliese et al., 1997).
Vlerësimi i parazitëve mund të plotësojë rezultatet e analizave biologjike tradicionale,
pasi parazitët mund të përdoren si indikatorë të dëmtimeve që pësojnë funksionet e
ekosistemit.
Ndotësit e mjedisit ujor dhe ndryshime të tjera me karakter antropogjen mund të
shkaktojnë dëmtimin e drejtpërdrejtë të komunitetit të parazitëve, duke vepruar mbi fazat
e lira të ciklit të zhvillimit ashtu sikurse edhe mbi ektoparazitet, ose duke vepruar në
mënyrë të tërthorte nëpërmjet dëmtimit të përbujtësve të ndërmjetme dhe atyre definitive
(Möller, 1987). Sipas këtij autori disa situata që lidhen me praninë e ndotësve e
favorizojnë përhapjen e parazitëve përderisa ndotësit zhdukin grabitqaret natyrore të tyre
dhe reduktojnë aftësitë imune të përbujtësve.
Parazitët mund të ndërveprojnë me ndotjet e mjedisit me mënyra të ndryshme. Nga njëra
ane, parazitët mund të ndërhyjnë në procedurat standarde të bioindikacionit në saje të
efekteve të tyre mbi fiziologjinë dhe sjelljet e përbujtësit. Kjo mund të shpjerë në
indikacione false, pozitive apo negative, të ndotjes. Nga ana tjetër parazitët mund të
përdoren si indikatorë të efekteve si dhe si indikatorë të akumulimit për shkak të larmisë
se mënyrave të reagimit të tyre ndaj ndotjes antropogjenë. Ndotjet mund ta akselerojnë
parazitizmin, p.sh. në rastet kur dëmtohen mekanizmat biologjike mbrojtëse të
përbujtësve, ose kur ndotja ndikon pozitivisht mbi dendësinë e popullatave të përbujtësve
të ndërmjetëm apo atyre definitive. Sipas Sures, 2004 ndotja mund të shkaktojë
reduktimin e parazitizmit, në kushtet kur:
a) përbujtësi që bart parazitin vuan më tepër prej ekspozimit ndaj mjedisit krahasimisht
me përbujtësin që nuk ka parazitë
b) parazitët janë më të ndjeshëm ndaj një ndotësi të veçante krahasimisht me përbujtësin
e tyre;
c) parazitët induktojnë shfarosjen e bujtësve të ndërmjetëm apo atyre përfundimtare.
Sidoqoftë efektet e ndotjeve janë të ndryshme mbi lloje të ndryshme të parazitëve dhe
ndërmjet fazave të veçanta të zhvillimit të tyre, për faktin se larvat e parazitëve dhe
parazitët adulte mund të preken prej ndotjeve në mënyra të ndryshme.
Parazitët mund të jenë një faktor i cili shkakton modifikimin e homeostazës fiziologjike
të përbujtësve të tyre. Ishte gjetur se të vegjlit e salmonit të llojit Oncorhynchus nerka që
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ishin të prekur prej parazitit Eubothrium salvelini ishin më të ndjeshëm ndaj pranisë se
zinkut në ujë krahasimisht me individët e shëndoshë (Boyce et al., 1977).
2.1.2. Përdorimi i parazitëve të peshqve për vlerësimin e dukurisë së
akumulimit të materialeve toksike në ekosistemet akuatike
Ndotja e mjedisit ndikon mbi popullatat dhe komunitetet e parazitëve si në mënyrë të
drejtpërdrejtë ashtu edhe nëpërmjet veprimit mbi përbujtësit e ndërmjetëm dhe ata
definitive. Disa gjallesa sigurojnë informacion mbi statusin kimik të mjedisit në saje të
pranisë apo mungesës së tyre në këtë mjedis. Gjallesa të tjera janë me pak të prekshme
prej lëndëve toksike porse manifestojnë prirjen për t’i koncentruar ndotësit mjedisore në
indet e tyre. Lidhur me gjallesat parazitare studimet më të shpeshta janë kryer mbi
akumulimin e metaleve në indet e tyre ndërsa ka pak studime që analizojnë akumulimin e
ndotësve organike. Kjo situate mesa duket është e lidhur me mekanizmat e ndryshme të
akumulimit të lëndëve hidrofile dhe atyre lipofile. Lëndët lipofile akumulohen më tepër
në dhjame dhe aktivizimi i këtij procesi bëhet nëpërmjet vargjeve ushqimore ndërsa
lëndët hidrofile me shpesh shpërndahen në indet. Parazitët duke patur përqindje të vogël
dhjami nuk janë të aftë që t’i akumulojnë lëndët lipofile sipër përmbajtjes së tyre tek
indet e përbujtësit.
Edhe se parazitët nuk mund t’i akumulojnë ndotësit organike ata janë të aftë që të
alternojnë marrjen e kimikateve prej përbujtësve të tyre. Studime eksperimentale të
kryera me moluskun e ujërave të ëmbla Pisidium amnicum që ekspozohej ndaj 2,4,5triklorofenolit (TCP) ose benzo(a)pirenit dhe që ishte i prekur prej larvave të trematodeve
vunë në dukje se individët që kishin trematode përmbanin 12% me pak TCP dhe 40% me
pak benzo(a) piren krahasimisht me molusqet pa parazitë. Ky fakt lidhet me konstatimin
e përgjithshëm se parazitët ndikojnë me mënyra të ndryshme mbi fiziologjinë e
përbujtësve të tyre (Heinonen et al., 2000). Studime të kohëve të fundit kanë treguar se
cestodet janë të aftë që të akumulojnë një sërë ndotësish organike si p.sh bifenolet e
poliklorinuara (PCB), në përqendrime që janë disa herë më të larta sesa tek përbujtësit e
tyre (Oluoch-Otiego et al., 2016). Studime laboratorike që lidhen me akumulimin e
plumbit kanë venë në dukje se akantocefalet e marrin këtë metal në trajtën e një
kompleksi të tij me lëngun biliar. Kur ekspozohen ndaj metaleve, komplekset organo-
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metalike formohen në mëlçinë e shumë llojeve të kafshëve vertebrore. Me tej këto
komplekse me anën e kanalit të tëmthit përcillen në zorrën e holle, ku ato përsëri mund të
rithithën prej parëtit intestinal dhe të përfshihen në ciklin hepato-intestinal ose mund të
dalin jashtë organizmit me anën e feceve. Nëse organizmi është i prekur prej
akantocefaleve, parazitët e pengojnë plotësimin e ciklit hepato intestinal të metaleve pasi
ato marrin acidet biliare prej zorrës se përbujtësit (Sures et al., 1999).
Pjesa me e madhe e publikimeve që trajtojnë akumulimin e metaleve tek parazitët, janë
shkruar për studime që kanë patur si objekt endohelmintet. Midis grupit me abundant të
parazitëve të peshqve, nematodet janë më të përshtatshmit për tu konsideruar si gjallesa
“lajmëruese” (Sentinels) (p.sh. tek lloji Philometra ovata janë gjetur nivele të larta të
përmbajtjes se metaleve). Nivele të larta të akumulimit janë gjetur edhe tek cestodet dhe
akantocefalet. Deri më sot nuk ka informacione të vlefshme mbi akumulimin e metaleve
prej trematodeve të peshqve. Tek akantocefalet është provuar se përqendrimi i metaleve
mund të jete deri 2700 herë më i lartë sesa në indet e përbujtësve të tyre përfundimtare
(Sures, 2004). Por parazitët jo vetëm akumulojnë ndotësit e mjedisit por edhe tolerojnë
ngarkesa të larta të tyre, fakt që i bën gjallesa të cilat mund të përdoren si lajmërues të
mjediseve të ndotura. Për më tepër, që kurse indikatorët e akumulimit siguruan
informacion të vlefshëm mbi vlerën biologjike të ndotësve, parazitët kanë përberë një
zgjidhje diagnostike të mundshme për të vlerësuar sjelljen e kimikateve në mjedis dhe se
në çfarë shkalle ata mund të merren prej biotës (Sures et al., 2017).
Lokalizimi i parazitit tek përbujtësi si dhe faza e zhvillimit të tij mund të kenë rol të
rëndësishëm në procesin e akumulimit, pasi disponibiliteti i metaleve ndryshon brenda
organizmit të përbujtësit dhe format larvore të parazitëve demonstrojnë diferenca në
fiziologjinë dhe metabolizmin e tyre krahasimisht me fazat adulte të zhvillimit të tyre
(Nachev et al., 2013; Tellez et al., 2015). Përderisa akantocefalet, cestodet, trematodet
digjenetike dhe nematodet janë endoparazite, pra nuk kanë kontakt me mjedisin e
jashtëm, ata i marrin lëndët ndotëse me ndërmjetësinë e përbujtësve të tyre. Sikurse
sugjerohet prej Sures et al., 1999 marrja e metaleve në një sistem peshk-parazit, në
habitatet e ujërave të ëmbla, ndodh kryesisht me anën e velëzave, sistemit të qarkullimit
të gjakut dhe qarkullimit hepato-intestinal të përbujtësit. Në këtë mënyrë metalet bëhen të
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shfrytëzueshëm prej parazitëve që lokalizohen në zorrën e përbujtësit dhe në
mikrohabitatet të tjera brenda tij.
Marrja e ndotësit prej parazitit është konsideruar si një rrjedhje e tij prej peshkut
përbujtës, që në fakt i ngjan eliminimit dhe përfundon me reduktimin e përqendrimit tek
përbujtësi (Figura Nr.6). Nëse kampionet e peshqve merren në basenet natyrore gjatë
programeve të monitorimit, nivelet e ndotjeve tek përbujtësit me parazitë do të jenë të
vogla krahasimisht me individët që nuk kanë parazitë. Me rëndësi do të ishte që të
studiohej se në çfarë mënyrë parazitët shkaktojnë alterimin e dinamikes se ndotësve në
brendësi të vargjeve ushqimore dhe si pasqyrohet kjo në shëndetin e një gjallese të
përcaktuar.
Parazitët janë elemente integrale të rëndësishëm të ekosistemeve ujore, në të cilat ata
marrin pjese aktive duke kontribuar për biodiversitetin e sistemeve, produktivitetin e tyre
dhe në strukturën e vargjeve ushqimore. Një ekosistem i shëndetshëm është në realitet një
sistem natyror i pasur me lloje parazitare (Sures et al., 2017). Sikurse llojet që jetojnë të
lira, parazitët reagojnë ndaj dëmtimeve të mjedisit dhe mund të garantojnë informacione
të vlefshme lidhur me cilësinë e sistemit, integritetin dhe shëndetin, në përgjigje të
ndotësve dhe faktorëve të tjerë që krijojnë stres.

Figura 2.1. Kinetikat e akumulimit që demonstrojnë përqendrimet e lëndëve toksike në
indet e përbujtësve të prekur prej parazitëve dhe atyre të paprekur. Në situatën e ekuilibrit
të përqendrimit, ritmet e marrjes dhe ato të eliminimit të lëndës janë të balancuara.
Akumulimi i lëndëve toksike shoqërohet me një përgjigje fiziologjike nga ana e gjallesës
se ekspozuar, pra në rastet e përmbajtjes se ulet të përqendrimit në inde përgjigja
fiziologjike siguron kompensimin e plote të efekteve negative. Nëse niveli i përqendrimit
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të ekuilibrit reduktohet në saje të parazitizmit, atëherë mund të priten me pak efekte
toksike serioze për përbujtësin, krahasimisht me përbujtës të një lloji të njëjte që nuk janë
të prekur prej parazitëve (Sures et al., 2017)
Përveç përdorimit të parazitëve si indikatorë të akumulimit, si p.sh. në rastet kur
shqyrtohet vlera biologjike e ndotësve, impaktet mjedisore vlerësohen gjithashtu në saje
të ndryshimeve që ndodhin në sjelljen e një gjallese apo në numrin e gjallesave.
Ndryshime të tilla mund të konsiderohen si indikatorë të efekteve. Sidoqoftë, sikurse në
rastin e gjallesave të lira, grupe të ndryshme taksonomike të parazitëve reagojnë me
mënyra të ndryshme ndaj impakteve të mjedisit. Duke i grupuar parazitët në grupe
funksionale të veçanta (monoksenike apo më një përbujtës si dhe heteroksenike apo me
këmbimin e disa përbujtësve; endoparazite dhe ektoparazite; parazitë allogjenike dhe
parazitë autogjenike; me cikle jetësore planktonike dhe me cikle jetësore bentike) është
provuar se mund të përfitohen rezultate të vlefshme për testimin e cilësisë se mjediseve.
Ektoparazitet dhe fazat e lira të parazitëve që kanë cikle jetësore komplekse (p.sh.
cerkariet, koracidet) demonstrojnë disa paralele krahasimisht me kafshët që bëjnë jete të
lirë, përderisa ato janë në kontakt të drejtpërdrejtë me mjedisin e tyre dhe lëndët toksike
mund t’i dëmtojnë drejtpërdrejt ato, duke reduktuar vitalitetin dhe duke rritur treguesit e
ngordhshmerisë. Këto ndikime shpien me tej në alterimin e përbërjes dhe diversitetit të
komuniteteve të parazitëve. Kështu p.sh. treguesit e invazionit të ektoparaziteve
Monogenea tek peshqit sikurse edhe mbijetesa e fazave të hareshme jetësore të tyre
ndikohen negativisht prej përqendrimeve të larta të metaleve në ujë. Ekspozimi ndaj
zinkut shkakton dëmtimin e riprodhimit dhe mbijetesës se Gyrodactylus turnbulli që
paraziton tek peshku Poecilia reticulata. Intensinvazioni më i lartë i këtij paraziti është
vërejtur në përqendrimet e ulëta dhe të moderuara të zinkut, porse pëson reduktim në
përqendrimet e larta të këtij metali (Gheorgiu et al., 2006). Rezultatet e treguara venë në
dukje impaktet e diferencuara të ndotësve mbi parazitët dhe përbujtësit e tyre, duke
ndikuar sidomos mbi marrëdhëniet përbujtës–parazit. Endoparazitet, nga ana tjetër,
jetojnë në brendësi të përbujtësve të tyre kështuqë efektet mjedisore manifestohen së pari
në nivelin e përbujtësit dhe me tej mund të gjurmohen në nivelin e parazitit. Bazuar në
këtë rrethanë, ndotja e mjedisit mund të ketë në përgjithësi efekte më të forta dhe me
negative mbi parazitët që ekspozohen në mënyrë të drejtpërdrejtë (pra fazat e lira të
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zhvillimit të parazitëve dhe ektoparazitet) krahasimisht me endoparazitet (Blanar et al.,
2009).
Në kundërshtim me parazitët e grupit Monogenea, parazitët heteroksene kërkojnë një ose
më tepër përbujtës për transmetimin e tyre ndërkohë që përhapja e tyre varet prej pranisë
se të gjithë përbujtësve që janë të domosdoshëm për plotësimin e ciklit jetësor.
Përqendrimet e larta të ndotësve dhe intervalet e gjata të ekspozimit ndaj tyre mund t’i
dëmtojnë funksionet jetësore të përbujtësit (të ndërmjetëm, paratenik ose final), duke
shkaktuar ritme të ulëta të riprodhimit dhe/ose nivele të larta të mortalitetit, të cilat shpien
në reduktimin e përmasave të popullatës se përbujtësit. Në kushte të përcaktuara,
përbujtësit e parazitëve të tjerë mund të pësojnë proliferim, duke akseleruar edhe ritmet e
transmetimit të parazitëve të tyre, sikurse mund të vërehet p.sh. në rastet e eutrofizimit
(Marcogliese, 2005).
2.1.3. Parazitët heteroksene si indikatorë të mjedisit tregues të integritetit të
vargjeve ushqimore
Sikurse përmendem me sipër ndotësit mund t’i dëmtojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë fazat
e lira të zhvillimit të parazitëve, duke induktuar reduktimin e popullatave të tyre. Në saje
të faktit që grupe të ndryshme të parazitëve kanë cikle jetësore në të cilat shfrytëzohen
komponentë të ndryshëm të vargjeve ushqimore për të realizuar transmetimin,
ndryshimet në përbërjen dhe diversitetin e komuniteteve të parazitëve heteroksene mund
të na japin informacione lidhur me impaktet e mjedisit mbi vargjet ushqimore të cilat
shpien në ndërprerjen apo dobësimin e transmetimit të parazitëve të ndryshëm të
pranishëm në këtë komunitet. Për shkakun e kësaj marrëdhënie të drejtpërdrejtë të
parazitëve heteroksene me komunitetet e përbujtësve që bëjnë jete të lirë në nivele trofike
të veçanta, këto gjallesa janë konsideruar si bioindikatore të ndjeshëm për shëndetin e
ekosistemit (Marcogliese, 2004). Sidoqoftë, sikurse kemi theksuar, taksonet monoksenike
demonstrojnë një ndjeshmëri mjaft të lartë ndaj një game të gjere të faktorëve stresogjene
të mjedisit. A mos do të thotë kjo se taksonet e endoparazitëve monoksenike janë më të
ndjeshmit dhe si të tille bioindikatoret më të sigurt? Është e qartë se në rastin konkret
kemi të bëjmë me një përgjithësim, po të kemi parasysh përgjigjet specifike dhe disaherë
kontradiktore edhe brenda vetë grupeve funksionale që i përmendem me sipër. Studimet
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që janë kryer kohët e fundit na japin disa shembuj të parazitëve indikatore të cilët nuk
përfshihen në kuadrin e “veçorive të përgjithësuara”.
Trematodet digjenetike janë mjaft efikase si indikatorë të efekteve në saje të cikleve
jetësore komplekse në të cilat molusqet janë përbujtës të ndërmjetëm parësore ndërsa
përbujtësit definitive janë të larmishëm (shpendët, gjitarët dhe amfibet), ndërkohë që me
cilësinë e përbujtësve të ndërmjetëm dytësorë janë peshqit, molusqet, insektet dhe
krustacet. Që të gjitha gjallesat e përmendura janë të domosdoshme për ta kompletuar dhe
mbajtur të pandërprerë ciklin jetësor të trematodeve digjenetike. Studime të realizuara në
terren kanë provuar se prevalenca e digjenetikeve dhe e përbujtësve të tyre të ndërmjetëm
dhe definitive kanë bashkëlidhje të kundërt me shkallen e ndotjes dhe me dëmtimin e
ekosistemeve ujore. Në këtë kontekst treguesit e diversitetit të trematodeve mund të
përdoren njësoj si treguesit e diversitetit të insekteve për të vlerësuar shëndetin e
ekosistemit. Për më tepër, në saje të cikleve të tyre komplekse që përfshijnë shumë
përbujtës trematodet janë indikatorë të besueshëm për diversitetin e llojeve që bëjnë jete
të lirë dhe mund të zbulojnë ndërveprimet trofike në brendësi të ekosistemit. Gjithashtu
është provuar se përbërja dhe diversiteti i komuniteteve të parazitëve në një përbujtës të
veçante (p.sh. në një lloj peshku) pasqyron kushtet ekologjike të habitatit në të cilin
përqendrohet përbujtësi. P.sh. Nachev et al., 2009 si dhe Chapman et al., 2015 kanë
raportuar diversitet të lartë të parazitëve në zonat me pak të ndotura, ndërkohë që përbërja
e faunës së parazitëve si dhe abundancat e disa prej tyre demonstronin bashkëlidhje të
qartë me gradientin e ndotjes. Po kështu, studime të ndryshme venë në dukje, p.sh., se
ndotjet toksike reduktojnë diversitetin e parazitëve heteroksene, ndërkohë që parazitët që
kanë cikle zhvillimi të drejtpërdrejta (monoksenet) janë me pak të dëmtuar. Proliferimi i
disa parazitëve monoksene është shkaktuar mesa duket prej dobësimit të përgjigjeve
imune të përbujtësve në mjediset e ndotura (Marcogliese, 2004) falë faktit që parazitët
moniksene demonstrojnë një ndjeshmëri të diferencuar ndaj ndotjes krahasimisht me
parazitët heteroksene, raporti ndërmjet pasurisë se llojeve heteroksene ndaj llojeve
monoksene (SH/SM) mund të përdoret se një masë për impaktin që shkakton ndotja. Në
fakt janë provuar raporte qartësisht më të larta SH/SM për peshqit në habitatet detare të
pandotura krahasimisht me peshqit që ishin kampionuar në habitatet e ndotura (Pérez-del
Olmo et al., 2007).
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2.1.4. Parazitët e peshqve-indikatorë për stresin e ekosistemit
Në rastet kur parazitët përdoren si indikatorë të stresit të ekosistemit apo të degradimit të
mjedisit është e domosdoshme që të veçohen efektet që shkaktohen prej ndotësve prej
efekteve që gjenerohen nga veprimet e faktorëve të tjerë abiotike apo faktorëve biotike.
Në disa studime është provuar një ndikim më i madh i faktorëve hidrologjike mbi
parazitët sesa ndikimi që ushtronin ndotësit. Marcogliese et al., 2006 kanë venë në dukje
se komunitetet e parazitëve të përdorur në cilësinë e indikatorëve mund të mos jenë
shumë të ndjeshëm për të investiguar efektet e niveleve të ulëta si dhe atyre të moderuara
të ndotjeve ose efektet mund të kamuflohen prej efekteve që shkaktohen nga variabiliteti
i faktorëve mjedisorë. Në një studim tjetër është provuar se pasuria llojore dhe prevalenca
e parazitëve Myxozoa në një lloj të vetëm peshku rritej përgjatë rrjedhës se një efluenti
ku derdheshin mbetjet komunale. Ky efekt shkaktohej prej eutrofizimit i cili kishte nxitur
proliferimin e helminteve oligokete, që ishin përbujtës alternative të parazitit, dhe jo prej
toksicitetit të ndotësve (Marcogliese et al., 2009). Disa studime që janë kryer për të
ekzaminuar efektet e pesticideve mbi komunitetet e parazitëve të bretkosave kanë gjetur
se abundanca e trematodeve si dhe pasuria llojore e parazitëve kishin bashkëlidhje
pozitive me veçorit e zonave pyjore ku ndodheshin basenet (zona të pandotura) dhe
bashkëlidhje negative me veçoritë e përgjithshme të zonave urbane dhe atyre bujqësore
(zona të ndotura). Edhe manipulimi me ciklet jetësore të parazitëve në kushtet
laboratorike ka ndihmuar që të përcaktohen mekanizmat që përfshihen në efektet e
drejtpërdrejta apo ato të tërthorta të pesticideve mbi ndërveprimet përbujtës-parazit.
Sikurse për matjen dhe vënien në dukje të çrregullimeve antropogjene të ekosistemeve,
sikurse janë ndotja dhe degradimi i tyre, parazitët mund të ndihmojnë edhe për
monitorimin dhe vlerësimin e rizhvillimit dhe mëkëmbjes së habitateve ekologjike.
Ndryshimet dhe alteracionet që ka pësuar peizazhi në përgjithësi dhe sistemet akuatike në
veçanti kanë rezultuar me një degradim ekstensiv të ekosistemeve dhe me një humbje të
biodiversitetit në shkalle globale. Në dhjetë vitet e fundit po asistojmë në një zbatim të
skemave të përmirësimit dhe rehabilitimit në mënyrë që të ndalet degradimi dhe të
rivendoset statusi origjinal (ose pothuajse origjinal) i ekosistemeve. Për të vlerësuar
suksesin e këtyre ndërhyrjeve mund të përdoren si indikatorë komunitetet e
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invertebroreve të bentosit dhe ato iktike. Po kështu parazitët heteroksene, që kanë cikle
jetësore komplekse, janë provuar si gjallesa të dobishme për të vlerësuar restaurimin e
habitateve, pasi dinamika e popullatave të tyre pasqyron nivelet e suksesit të përmirësimit
të ekosistemeve. Sidoqoftë ka ende një numër të vogël studimesh në të cilat vlerësohen
marrëdhëniet trematode-molusqe me synim testimin e suksesit të restaurimit për
ekosistemet ujore. Në të ardhmen në këtë fushë interesante mund të adresohen me shumë
studime në mënyrë që të përfitohet një tablo më e plotë mbi diversitetin e gjallesave të
lira dhe atyre parazitare dhe mbi strukturën e komuniteteve në këto sisteme.
Ndërkohë që numri i studimeve që përdorin ose përfshijnë parazitët si indikatorë për
vlerësimin e shëndetit të ekosistemeve është në rritje, po bëhet gjithmonë më e
domosdoshme që të zgjerohen studimet të cilat janë të nevojshme për të kuptuar më mirë
efektet e ndryshme, dhe disa herë kontradiktore, të impakteve mjedisore mbi taksone të
veçanta të parazitëve. Është me vlerë që të përcaktohen limitet kur grupe të ndryshme të
parazitëve nisin të përgjigjen ndaj veprimit të impakteve mjedisore. Grupe të veçanta të
parazitëve demonstrojnë potencial të lartë si indikatorë për shëndetin ekologjik kur ato
zgjidhen në përputhje të plote me objektivin e studimit dhe kur studimet janë dizajnuar në
mënyrë të kujdesshme. Kështu p.sh. komunitetet e trematodeve mund të përdoren mjaft
mire në rastet kur bëhet vlerësimi i cilësisë se restaurimit të mjediseve ujore ndërsa
llogaritja e raportit ndërmjet parazitëve heteroksene dhe atyre monoksene mund të jete
me vlerë si një indikator për impaktin që shkaktohet prej ndotjeve. Sikurse vënë në dukje
Blanar et al., 2009 zgjedhja përfundimtare e taksonit që do të shërbejë si indikator duhet
të bazohet tek ekologjia lokale, biologjia e parazitit dhe objekti specifik i kërkimit që do
të realizohet. Por përdorimi i parazitëve si indikatorë të shëndetit të ekosistemit duhet të
kombinohet me përfshirjen edhe të indikatorëve të tjerë në mënyrë që të rritet cilësia e
njohjes se problemit të ndotjes që është përfshire në objektin specifik të studimit. P.sh.
Vidal-Martinez et al., 2006 ekzaminuan nivelet e ndotësit si dhe parazitët që gjendeshin
në një individ të gaforres përbujtës. Në studime të tjera është aplikuar analiza kimike e
sedimenteve, analiza e biomarkereve fiziologjike si dhe vlerësimi i parazitëve në një
peshk të vetëm. Në një tjetër studim që ishte realizuar në një lume ishin matur përmbajtja
e metaleve në ujërat sipërfaqësore si dhe ishin bere disa lloje analizash (kondicioni,
vlerësimi apo ekzaminimi histologjik, transkriptomik dhe biokimik, si dhe analiza e
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parazitofaunës), veçmas për çdo peshk të kampionuar. Marcogliese et al., 2015 kanë
përmbledhur një program multidisiplinor, që përfshin edhe parazitologjinë, i cili ndihmon
që të ekzaminohen efektet e ujërave komunale mbi ekosistemin e një lumi të madh në të
cilin shkarkohen këto ujëra.
Marcogliese, 2005 ka vënë në dukje një fakt metodik që ka rëndësi të veçante. Ai thekson
se zgjedhja e parazitit apo e një grupimi taksonomik të veçante të parazitëve, në rastet kur
kërkohet që të analizohet shëndeti i ekosistemit, duhet të bazohet në njohjen e biologjisë
se parazitit si dhe të stresoreve të mundshëm që veprojnë në ekosistem. Në se bëhet fjalë
për acidifikimin atëherë do të ishte me vend që të analizoheshin trematodet digjenetike.
Nëse problem është eutrofizimi atëherë duhet të ekzaminohen përbujtësit për parazitët që
transmetohen me anën e oligoketeve ose prej invertebroreve të tjerë popullatat e të cilëve
rriten apo reduktohen si pasojë e veprimit të stresit prej nutrienteve. Bazuar në analizën e
literaturës se publikuar Lafferty, 1997 pohon që ciliatet dhe nematodet janë indikatorë të
ndjeshëm ndaj eutrofizimit dhe ndaj veprimit të prurjeve ujore tërmale ndërsa
digjenetiket dhe akantocefalet janë të ndjeshëm ndaj metaleve të rënda

dhe ndaj

ndërhyrjeve dëmtuese humane të paspecifikuara.
2.2.

Komente mbi studimet e kryera për parazitofaunën e llojeve iktike që
popullojnë liqenin e Ohrit

2.2.1. Situata e studimeve mbi parazitofaunën e peshqve ne liqenin e Ohrit
Paraprakisht duhet të vëmë në dukje se studimet që kanë patur si argument aspekte të
veçanta të faunës së parazitëve të cilët hasen tek peshqit që popullojnë liqenin e Ohrit
janë kryer vetëm për pjesën Maqedonase të këtij baseni, përderisa në këto studime janë
përfshire fillimisht kërkues nga ish RFS Jugosllave dhe me vonë kërkues nga Republika e
Maqedonisë. Autorë shqiptarë që të kenë kryer studime të fushës së parazitologjisë iktike,
për popullatat e peshqve që përhapen në pjesën shqiptare të liqenit të Ohrit, nuk
rezultojnë. Ndërkohë edhe studimi i kryer prej Ergens, 1960 i cili ka patur si objekt
helmintofaunën parazitare të disa peshqve të Shqipërisë, duket se nuk ka përfshire peshqit
e liqenit të Ohrit. Sidoqoftë mungesa e barrierave fizike që do të kufizonin çvendosjet e
masave të peshkut në të gjithë hapësirën e basenit, sipërfaqja relativisht e kufizuar e tij
dhe homogjeniteti i faktorëve klimaterike në “dy anët” e liqenit të Ohrit, mund të jenë

32

faktorë që përcaktojnë të paktën përbërjen e njëjtë llojore të parazitëve të cilët prekin
peshqit që e popullojnë atë. Zhvendosja brenda një hapësire të kufizuar, që është veçori
sidomos për llojet tipike bentike, mund të pasqyrohet më tepër në dinamiken e
parazitofaunës së tyre sesa në përbërjen llojore të parazitëve të cilët hasen në gruppopullata (popullata lokale ose grupime të individëve që diferencohen në aspektin
hapësinor) të veçanta të këtyre llojeve.
Informacionet e pranishme në internet si dhe botimet e plota apo përmbledhjet e
relacioneve të studimeve, të disponueshme në revistat shkencore si dhe në buletinet e
konferencave, tregojnë se kërkimet mbi parazitofaunën e peshqve që popullojnë liqenin e
Ohrit duhet të kenë nisur në fillimin e gjysmës së dytë të viteve ’50 të shekullit të kaluar.
Në këto vite Šinžar, 1956 kishte realizuar një studim mbi parazitët intestinale të
belushkës (emri shkencor i vjetër Salmothymus ohridanus), një salmonid endemik i
liqenit të Ohrit. Materialet shkencore të botuara, që trajtojnë aspekte të veçanta të faunës
parazitare të pranishme në peshqit e liqenit të Ohrit, janë artikuj shkencore të plotë,
relacione të studimeve të botuara në buletinet e konferencave shkencore dhe përmbledhje
të artikujve. Ne kemi mundur të gjejmë 32 tituj të botuar nga viti 1956 deri në vitin 2015.
Në realitet po të analizohet lista e titujve, sipas rendit kohor të botimit të tyre, rezulton se
numri i argumenteve që janë përfshire në studimet mbi parazitët është më i vogël
krahasimisht me numrin e botimeve. Kjo situate duket se është shkaktuar prej faktit se në
raste të veçanta i njëjti material shkencor është publikuar me shumë se një herë, si artikull
dhe si referim në konferenca shkencore. Nga numri i përmendur me sipër në kemi
përzgjedhur 13 tituj, 10 prej të cilëve ju përkasin artikujve të botuar në revistat shkencore
dhe 3 tituj janë kumtesa të prezantuara në konferencat shkencore. Në vijim po
komentojmë rezultatet e studimeve që prezantohen nga këto botime.
2.2.2. Parazitofauna e salmonideve dhe cyprinideve endemike
Fauna e parazitëve të koranit (Salmo letnica) (Karaman, 1924) ishte studiuar prej
Stojanovski et al., 1998. Numri i llojeve të parazitëve që u identifikuan tek ky lloj ishte 6:
Diphyllobothrium sp., Eubothrium crassum, Eubothrium salvelini, Cyathocephalus
truncatus, Proteocephalus neglectus dhe Pomphorhynchus laevis. Autoret kishin
llogaritur një vlerë të prevalencës se parazitimit prej 75.57% dhe kishin vënë në dukje
faktin së kjo shifër ishte më e larta që ishte përcaktuar për peshqit të cilët popullojnë
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liqenin e Ohrit. Studimi kishte vënë në dukje dy fakte, të cilat përbejnë edhe arritjet
kryesore të tij:
-tre lloje të parazitëve, dhe pikërisht: Diphyllobothrium sp., Eubothrium salvelini dhe
Proteocephalus neglectus, hasen për herë të parë në parazitofaunën e peshqve të liqenit të
Ohrit dhe Maqedonisë në tërësi
-listës se njohur të përbujtësve mund ti shtohet një përbujtës i ri, dhe pikërisht korani, për
disa lloje të parazitëve (Diphyllobothrium sp., Eubothrium salvelini, Cyathocephalus
truncatus, Proteocephalus neglectus and Pomphorhynchus laevis).
Hristovski et al., 1999 kishin studiuar faunën e parazitëve të belushkës (Acantholingua
ohridana Hadzisce,1961). Tek ky peshk endemik i liqenit të Ohrit autoret e përmendur
kishin identifikuar 13 lloje të kafshëve parazitare: Diplozoon sp., Nicolla testiobliquum
(Digenea), Eubothrium crassum, Eubothrium salvelini, Cythocephalus truncatus,
Proteoceephalus

nëglectus,

Proteocephalus

torulosus,

Raphidascaris

acus,

Cystidicoloides tenuissima, Metechinorhynchus truttae, Metechinorhynchus salmonis,
Acanthocephalus anguillae dhe Pomphorhynchus bosniacus. Vlera e llogaritur për
prevalencën e përgjithshme rezultoi e barabartë me 54.43%, ndërsa vlerën më të lartë të
këtij treguesi e kishte helminti cestod i llojit Cythocephalus truncatus (17.72%). Po këtij
lloji i përkiste edhe vlera me e lartë e intensivitetit të invazionit (32 individë të parazitit
në një peshk të ekzaminuar). Autoret pohojnë se me përjashtim të llojit Cyathocephalus
truncatus, llojet e tjera të parazitëve që u gjeten tek belushka identifikohen për herë të
parë si komponentë të iktioparazitofaunës se liqenit të Ohrit dhe Maqedonisë.
Në mënyrë të detajuar parazitofauna e klenit (emri shkencor alternativ Leuciscus
cephalus albus Bonaparte,1838) ishte studiuar prej Hristovski et al.,2001. Autorët kishin
ekzaminuar 220 individë të këtij peshku dhe në 151 individë kishin gjetur parazitë
(prevalenca 68.64%). Ishin përcaktuar 9 lloje të kafshëve parazitare: Paradiplozoon
ergensi, Allocreadium isoporum, Ligula intestinalis (plerocerkoid), Philometra ovata,
Rhapidascaris acus, Contracaecum microcephalum (larva), Metechinorhynchus truttae,
Acanthocephalus anguillae dhe Pomporhynchus bosniacus.
Vlera me e lartë e prevalencës i përkiste akantocefalit P.bosniacus (45.0%) Prevalenca e
M.truttae ishte 16.36% ndërsa për C.microcephalum (larva) ishte 15.91%.Vlera të vogla
të prevalencës u gjeten për P.ovata (0.45%) dhe R.acus (2.27%). Intensiviteti më i lartë i
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invazionit parazitar (19 parazitë në një peshk) u provua kur kleni prekej prej trematodit
digjenetik A.isoporum. Po kështu vlerë e lartë e këtij treguesi i takonte edhe trematodit
monogenea të llojit P.ergensi (18 parazitë në një peshk).
Autoret e studimit kanë pohuar se paraziti monogean Paradiplozoon ergensi gjendet për
të parën herë në iktioparazitofaunën e pjesës maqedonase të liqenit të Ohrit ndërsa lloji
Allocreadium isoporum (Figura Nr.7) gjendet për herë të parë në iktioparazitoafunën e
liqenit të Ohrit.

Figura 2.2. Dactylogyrus sphyrna (majtas) dhe Allocreadium isoporum (djathtas)
(Stojanovski et al., 2012)
Kërkime të mëtejshme mbi parazitofaunën e klenit (Squalus squalus Bonaparte,1837), që
ishin realizuar prej Stojanovski et al., 2012, kishin vënë në dukje 13 lloje parazitare:
Myxobolus müelleri, Dactylogyrus sphyrna, D. folkmanovae, D.vistulae, Paradiplozoon
ergensi, Allocreadium isoporum, Ligula intestinalis (plerocerkoid), Philometra ovata,
Raphidascaris acus, Contracaecum microcephalum (larva), Metechinorhynchus truttae,
Acanthocephalus anguillae dhe Pomphorhynchus bosniacus. Prevalenca totale ishte
77.87. Vlera më e lartë e prevalencës (42.13%) u gjet në rastin e prekjes se peshqve prej
akantocefalit Pomphorhynchus bosniacus. Prevalencat kishin vlerat përkatëse 25.11%
dhe 18.0% kur peshqit prekeshin prej monogjenetikeve Dactylogyrus sphyrna dhe
D.vistulae. Prevalencë më e ulet e invazionit parazitar (0.43%) u provua gjatë prekjes se
peshqve prej knidarit Myxobolus müelleri dhe nematodit Philometra ovata. Vlera
mesatare e intensivitetit të invazionit ishte 2.90 ndërsa vlera më e lartë e këtij treguesi
rezultonte kur peshqit prekeshin prej trematodit Allocreadium isoporum (5.83%). Vlerat e
intensinvazionit për D.sphyrna ishin 4.90 ndërsa për D.folkmanovae 4.08. Vlera më e
vogël e intensinvazionit ishte gjetur për Ph.ovata (1.0).
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Autoret e punimit

që komentojmë kanë vënë në dukje se lloji parazitar

Metechinorhynchus trutta (Figura Nr.8) i gjetur tek kleni i Ohrit nuk është hasur
asnjëherë tek cyprinidet e gadishullit të Ballkanit, pasi njihet si lloj që prek salmonidet.
Nga ana tjetër duke njohur veçoritë ekologjike të parazitëve rezulton se në përgjithësi
parazitofauna e gjetur tek kleni ishte e ujit të ëmbël me disa elemente që janë hasur si në
ujëra të ëmbla ashtu edhe në ato të kripura (R. acus, M. truttae). Disa prej parazitëve të
përcaktuar kanë areal të gjere të përhapjes dhe hasen në një numër të madh llojesh të
përbujtësve (Allocreadium isoporum,

Ligula intestinalis, Raphidascaris acus,

Contracaecum microcephalum (larva), dhe Metechinorhynchus truttae). Llojet e tjerë, si
Paradiplozoon ergensi, Philometra ovata dhe Pomphorhynchus bosniacus. kanë më tepër
karakteristikat e stenoparaziteve. Llojet M. müelleri, A. isoporum dhe A.anguillae janë
gjetur për herë të parë tek kleni që popullon liqenin e Ohrit.

Figura 2.3. Pjesa anteriore (proboscis) e trupit për tre lloje helmintesh të grupit
Acanthocephala (majtas,Acanthocephalus anguillae; në qendër, Metechinorhynchus
truttae;djathtas, Pomphorhynchus bosniacus) (Stojanovski et al., 2012)
Kërkimet parazitologjike që u realizuan prej Stojanovski et al., 2013 për grupimet e
skobusit (Chondrostoma nasus Linnaeus,1758) të cilat popullonin sektorin maqedonas të
liqenit të Ohrit dhe një fragment të lumit Drin i Zi evidentuan ekzistencën e gjashte
llojeve të parazitëve: Myxobolus exiguous (Cnidaria), Paradiplozoon homoion homoion
(Monogenea) Caryophyllaeus laticeps (Cestoda), Bothriocephalus opsariichthydis
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(Cestoda), Ligula intestinalis (plerocercoid) (Cestoda) dhe Lamproglena pulchella
(Crustacea).
2.2.4.

Të dhëna shifrore lidhur me treguesit e invazionit parazitar

Sipas llogaritjeve që u kryen prej autoreve të studimit (Tabela Nr.1) prevalenca e
përgjithshme e parazitimit kishte vlerën 70.83%. Prevalenca për llojin Paradiplozoon
homoion homoion ishte 50.0%, për Ligura intestinalis 12.50% ndërsa vlerat më të vogla
të prevalencës ishin për llojet Myxobolus exiguous, Caryophyllaeus laticeps dhe
Bothriocephalus opsariichydis (përkatesisht 4.17%).
Tabela 2.1. Disa të dhëna mbi prekjen prej parazitëve të skobusit (Condrostoma nasus)
që popullon liqenin e Ohrit (Stojanovski et al., 2013)

Lloji i parazitit
Myxobolus exyguus
Paradiplozoon
homoion homoion
Bothriocephalus
opsariichthydis
Cariophyllaeus
laticeps
Ligula intestinalis
(plerocerkoid)
Lamproglena
pulchella
Total

Peshq
të
analizu
ar (nr)
24

Peshq
me
parazi Prevalen
të (nr) ca (%)
1
4.17

Intensivit
eti i
invazionit
(nr)
Stina
4 Vere
Pranver
50
4 e-Vere

Lokalit
eti
Drin

24

12

Pestan

24

1

4.17

1 Vere

Pestan

24

1

4.17

1 Vere

Pestan

24

3

12.5

1.67 Vere

Pestan

24
24

2
17

8.33
70.83

1.5 Vere
3.65 -

Drin
-

Vlera mesatare e intensivitetit të invazionit ishte 3.65 dhe vlerat më të larta ju takonin
llojeve Myxobolus exiguus dhe Paradiplozoon homoion homoion (përkatësisht 4,0)
ndërsa vlerat më të vogla u gjeten për Caryophyllaeus laticeps dhe Bothriocephalus
opsariichthydis (përkatesisht 1,0). Ndikimi patologjik më i madh ushtrohej prej llojeve
Paradiplozoon

homoion

homoion,

Caryophyllaeus

laticeps,

Bothriocephalus

opsariichthydis, Ligula intestinalis (plerocercoid) dhe Lamproglena pulchella.
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Figura 2.4. Skoleksi dhe një proglotit i maturuar i Bothriocephalus opsariichthydis
(Stojanovski et al., 2013)

Figura 2.5. Mashat kapëse ose “kthetrat” (majtas) dhe pamja e përgjithshme (djathtas)
për gaforren parazitare Lamproglena pulchella (Stojanovski et al., 2013)
Autorët e studimit kishin vënë në dukje faktin se në përgjithësi parazitofauna e skobusit
(Chondrostoma nasus) që popullon liqenin e Ohrit dhe lumin Drin i Zi rezultonte e
përafërt me atë të peshqve të tjerë të familjes Cyprinidae që popullojnë ujërat e
Gadishullit të Ballkanit dhe me gjerë. Përjashtim bënte lloji Cariophullaeus laticeps.
Gjithashtu autoret theksonin se parazitët që u evidentuan tek skobusi i Liqenit të Ohrit
ishin që të gjithë tipike për ujërat e ëmbla. Ata kanë përhapje mjaft të gjerë dhe si të tillë
hasen në një game të gjere përbujtësish. Autoret konstatojnë se llojet Myxobolus exiguus,
Bothriocephalus opsariichthydis dhe Lamproglena pulchella (Figura Nr.10) janë gjetur
për herë të parë tek Chondrostoma nasus që popullon Liqenin e Ohrit.
Parazitofauna e mrenës ose mustakut (Barbus meridionalis petenyi Heckel, 1847) është
analizuar prej Stojanovski et al., 2000. Nga analiza e kryer ishin gjetur dhe përcaktuar 12
lloje kafshësh parazitare: Ichthyophthyrius multifilis, Phyllodistomum sp., Ligula
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intestinalis

(plerocercoid),

Contracaecum

Cystidicoloides

microcephalum

(larva),

tënuissima,

Raphidascaris

Paracanthocephalus

acus,

tënuirostris,

Metechinorhynchus truttae, Metechinorhynchus salmonis, Acanthocephalus anguillae,
Pomphorhynchus laevis dhe Pomphorhynchus bosniacus. Vlera e prevalencës se
përgjithshme të parazitimit ishte 36.90%. Autoret e studimit kishin gjetur vlerë më e lartë
të prevalencës për llojin Pomphorhynchus laevis (20.24%), dhe vlerë më e vogël për
parazitët e llojeve Ichthyophthirius multifilis, Ligula intestinalis (plerocercoid),
Contracaecum microcephalum (larva) dhe Paracanthocephalus tënuirostris (përkatesisht
0.60%).
Numri më i madh i individëve të parazitëve (rreth 200) i takonte llojit Phyllodistomum
sp. Me përjashtim të llojeve Contracaecum microcephalum (larvae), Metechinorhynchus
truttae dhe Pomphorhynchus bosniacus, nënte llojet e tjera të parazitëve që përmenden në
këtë studim janë hasur për herë të parë në parazitofaunën e mrenës se liqenit të Ohrit.
Phyllodistomum sp. është një lloj i ri për parazitofaunën e peshqve të liqenit të Ohrit
ndërsa Ichthyophthirius multifilis dhe Paracanthocephalus tenuirostris janë konsideruar
si lloje të reja për iktioparazitofaunën maqedonase.
Para pak vitesh Stojanovski et al., 2014 kanë realizuar një studim i cili vuri në dukje
parazitët që prekin një prej cyprinideve endemike më të rralle të liqenit të Ohrit dhe
pikërisht skortin e zi (Pachychilon pictum Heckel dhe Kner,1858). Studiuesit kishin
ekzaminuar 226 individë të këtij lloji dhe kishin gjetur parazitë në 117 prej tyre. Këto
shifra tregojnë se prevalenca e parazitimit të këtij peshku kishte vlerën 51.77%.
Numri i llojeve të parazitëve që u gjeten tek skorti i zi ishte shtate: Dactylogyrus
caballeroi,

Plagioporus

stefanskii,

Cystidicoloides

tenuissima,

Contracaecum

microcephalum (larva), Metechinorhynchus salmonis, Pomphorhynchus laevis dhe
Pomphorhynchus bosniacus. Vlera me e lartë e prevalencës u gjet për parazitin e llojit
D.caballeroi (44.69%) ndërsa vlera më e vogël e këtij treguesi i takonte llojit
Plagioporus stefanskii (0.44%). Ky lloj i fundit është gjetur për herë të parë në këtë
studim, si komponent i iktioparazitofaunës se pjesës Maqedonase të liqenit të Ohrit. Në
përgjithësi parazitofauna e gjetur tek skorti i zi ishte tipike për peshqit e ujërave të ëmbla,
me përjashtim të llojit Metechinorhynchus salmonis i cili konsiderohet i zakonshëm si për
peshqit e ujërave të ëmbla ashtu edhe për ata të ujërave të kripura.
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Autoret e studimit vërejnë se veçori tipike për një pjesë të parazitofaunës që u gjet tek
skorti i zi ishte shpërndarja në një hapësirë të konsiderueshme, që shkon përtej kufijve të
Liqenit të Ohrit, si dhe gjerësia e spektrit të përbujtësve. Kjo veçori është e theksuar
sidomos për

Cystidicoloides tenuissima, Contracaecum microcephalum (larva), dhe

Metechinorhynchus salmonis. Ndërkohë lloji Pomphorhynchus bosnicus rezultonte si
stenoparazit, ose në kufijtë e stenoparazitizmit, përderisa ky lloj ka një hapësirë të
përhapjes e cila kufizohet brenda gadishullit Ballkanik, sidomos në pjesën perëndimore të
tij.
Një grup studiuesish nga Instituti Hidrobiologjik i Ohrit (Maqedoni), që drejtohej prej
Stojanovski në vitin 2015 ka publikuar rezultatet e studimit të disa aspekteve të
parazitizmit për merenken (Gobio ohridanus)( Karaman, 1924). Autorët e studimit kishin
gjetur tek ky lloj iktik i liqenit të Ohrit katër lloje kafshësh parazitare: Dactylogyrus
cryptomeres f.typica (Monogenea), Cystidicoloides tenuissima dhe Philometra ovata
(Nematoda) si dhe Pomphorhynchus laevis (Acanthocephala). Vlera e prevalencës totale
rezultonte e barabarte me 64.89%.
Disa prej arritjeve teorike më të rëndësishme të këtij studimi ishin:
-Parazitofauna e G.ohridanus, prej liqenit të Ohrit, është e ngjashme me atë të
cyprinideve të tjerë që popullojnë ujërat e gadishullit të Ballkanit dhe me gjerë, me
përjashtim të parazitit të llojit Cystidicoloides tenuissima, i cili gjendet me shpesh në
peshqit e Familjes Salmonidae.
-Tek merenka e liqenit të Ohrit nuk u gjeten faza larvare të parazitëve. Pra ky lloj nuk
paraqitet si përbujtës paratenik ose si depozitë për fazat larvare. Ky fakt mesa duket
lidhet me specifikat e ujërave të Liqenit të Ohrit të cilat japin mundësi të kufizuara për
zhvillimin e helminteve dhe që, për pasojë, helmintofauna e llojeve iktike rezulton e
varfër në këtë habitat.
Në këtë studim lloji Dactylogyrus cryptomeres f. typical (Monogenea) u identifikua për
herë të parë si komponent i iktioparazitofaunës se liqenit të Ohrit dhe Maqedonisë.
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2.2.5.

Shkalla e pranisë së grupeve të vecanta të parazitëve tek llojet
iktike në liqenin e Ohrit

Deri tani në kemi komentuar rezultatet e studimit të prazitofaunës për llojet iktike të
veçanta që popullojnë liqenin e Ohrit. Në këtë kontekst kemi vënë në dukje argumentet e
studiuar dhe arritjet më të rëndësishme, kryesisht në identifikimin e llojeve të parazitëve,
por edhe duke cilësuar zbulimet mbi shkallën e distribucionit, gjerësinë e gamës së
përbujtësve, vlerat e treguesve të parazitizmit etj. Komentet tona kanë përfshire rezultatet
e studimeve të realizuara mbi parazitofaunat e identifikuara tek korani (Salmo letnica),
belushka (Acantholingua ohridana), kleni (Leuciscus cephalus ose Squalus squalus),
skobusi (Chondrostoma nasus), merena (Barbus meridionalis petenyi), merenka (Gobio
ohridanus) dhe skorti i zi (Pachychilon pictum). Në Tabelen Nr.2 kemi përmbledhur
rezultatet e studimeve që komentuam, duke u përqendruar në radhë të parë në grupimin e
parazitëve sipas grupeve taksonomike dhe sipas përkujtesave të tyre. Tabela garanton
informacion mbi renditjen e grupeve taksonomike sipas shkallës se pranisë së tyre në
popullatat e llojeve iktike të liqenit të Ohrit si dhe mbi gjerësinë e përbujtësve për
parazitë të veçante. Sikurse mund të provohet prej të dhënave të tabelës grupi taksonomik
më i përfaqësuar kanë qenë krimbat e shtypur të klasës Cestoda (9 lloje), ndërsa
njëqelizoret (Protozoa) ishin grupi më i varfër me lloje parazitare ( 1 lloj).
Tabela 2.2. Disa lloje iktike të liqenit të Ohrit dhe parazitofauna e tyre (Sipas studimeve
të kryera në sektorin maqedonas të liqenit të Ohrit për periudhën 1998-2015)
Grupi taksonomik
I.Protozoa

Lloji i parazitit
Ichthyophthyrius multifilis

Lloji i peshkut
Merena

II.Cnidaria

Myxobolus müelleri
Myxobolus exiguous

Kleni
Skobusi

III.Monogenea

Diplozoon sp
Paradiplozoon ergensi
P. homoion homoion
Dactylogyrus sphyrna
D. folkmanovae
D.vistulae
D. caballeroi
D. cryptomeres f typical

Belushka
Kleni
Skobusi
Kleni
Kleni
Kleni
Skort i zi
Merenka
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IV.Digenea

Nicolla tëstiobliquum
Allocreadium isoporum
Phyllodistomum sp.
Plagioporus stefanskii

Belushka
Kleni
Merena
Skort i zi

V.Cestoda

Diphyllobothrium sp.
Eubothrium crassum
E. salvelini
Cyathocephalus truncates
Proteocephalus neglectus
P.torulosus
Ligula intestinalis (plerocerk.)
Caryophyllaeus laticeps
Bothriocephalus opsariichthydis

Koran
Koran, belushke
Koran, belushke
Koran, belushke
Koran, belushke
Belushke
Klen, merene, skobus
Skobus
Skobus

VI.Nematoda

Raphidascaris acus
Cystidicoloides tenuissima

VII.Acanthocephala

Tabela Nr. (vazhdim)
Grupi taksonomik
VII.Acanthocephala

VIII.Crustacea

Belushke,klen,merene
Belushke, merene,
merenke ,skort i zi
Philometra ovata
Klen,merenka
Contracaecum microcephalum (lar.) Klen,merene,
skort i zi
Pomphorhynchus laevis
Koran, merene,
merenke, skort i zi
P.bosniacus
Belushke,klen,merene
skort i zi
Metechinorhynchus truttae
Belushke,klen,merene
M.salmonis
Belushke,merene,
skort i zi
Lloji i parazitit
Acanthocephalus anguillae
Paracanthocephalus tënuirostris

Lloji i peshkut
Belushke,klen,merene
Merene

Lamproglena pulchella

Skobus

Numri më i madh i llojeve të parazitëve (21 lloje ose 60.0% e numrit të përgjithshëm të
tyre) kanë patur vetëm një përbujtës, 5 lloje (14.3%) janë gjetur në dy përbujtësa, 6 lloje
(17.1%) kanë parazituar në tre lloje të peshqve dhe 3 lloje të kafshëve parazitare u
identifikuan si parazitë të katër llojeve iktike të liqenit të Ohrit. Parazitë me spektrin më
të gjere të përbujtësve (katër lloje të përbujtësve) ishin nematodi Cystidicoloides
tenuissima dhe dy akantocefalet Pomphorhynchus laevis dhe P.bosniacus.
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Komentet e mëposhtme i kemi berë për studimet që kanë patur objekt grupe specifike apo
taksone të veçanta të parazitëve, të cilët janë hasur në peshqit e një familje ose në një lloj
iktik të vetëm. Nga analiza e literaturës ekzistuese rezulton se helmintet Monogenea kanë
qenë një ndër grupet specifike të parazitëve që janë studiuar më tepër. Sipas Stojanovski
et al., 2009 trematodet Monogenea kanë rëndësi të veçante si shkaktare të patologjive të
peshqve. Si ektoparazite ata janë të pranishëm me popullata të dendura dhe shprehin jo
rralle një specifike të shquar lidhur me përbujtësin. Nga ana tjetër monogjenetiket janë
konsideruar si indikatore të ndjeshëm të gjendjes se shëndetit për vendjetesën.
Janë realizuar dy studime me objekt helmintet Monogenea që parazitojnë në peshqit e
familjes Cyprinidae të cilët popullojnë liqenin e Ohrit (Stojanovski et al.,. 2005;
Stojanovski et al., 2009). Studimi i parë ishte bazuar në ekzaminime parazitologjike të
kryera për katër lloje të peshqve: skorti i zi (Pachychilon pictu),mrena (Barbus
meridionalis petenyi), mrenka (Gobio gobio ohridanus) dhe skobusi (Chondrostona
masus ohridanus). Autoret e studimit kishin gjetur tek skorti i zi monogjenetikun
Dactylogyrus caballeroi, tek merena Dactylogyrus dyki, tek merenka llojin Dactylogyrus
cryptomeres f. typica dhe tek skobusi monogjenetikun Paradiplozoon homoion homoion.

Figura 2.6. Disku fiksues tek: a) Dactylogyrus dyki; b) D.cryptomeres f.typica
(Stojanovski et al., 2005)
Katër llojet e helminteve ishin parazite të velëzave. Prevalenca totale ishte 55.41%.
Prevalenca tek Chondrostoma nasus ohridanus ishte 50.0%, tek Barbus meridionalis
petenyi ishte 71.01%, tek Gobio gobio ohridanus 62.22% dhe tek Pachychilon pictus
ishte me e ulëta ( 43.66%).Vlera mesatare e intensivitetit të invazionit, në raport me
numrin e peshqve të prekur prej paraziteve ishte 5.61. Intensiviteti i invazionit tek
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Pachychilon pictus ishte 6.88, tek Gobio gobio ohridanus ishte 6.07, tek Chondrostoma
nasus ohridanus 4.0, ndërsa tek Barbus meridionalis petenyi kishte vlerën më të vogël
(3.56).
Autoret kishin gjetur se vlerat më të larta të prevalencës dhe intensivitetit të invazionit, në
rastin e prekjes se katër llojeve të peshqve të liqenit të Ohrit prej parazitëve Monogenea,
rezultonin në stinën e Pranverës (prevalenca 65.14%).
Kjo situatë mund të jetë shkaktuar si pasojë e krijimit të grumbullimeve të këtyre peshqve
në perudhën e shtimit e cila përkon me stinën e Pranverës. Po kështu njihet fakti që në
periudhën e shtimit dhe menjëherë pas saj peshqit kanë kondicion të dobët, janë
fiziologjikisht më pak rezistentë ndaj parazitëve dhe faktorëve të tjerë stresogjene. Nga
ana tjetër edhe kushtet e mjedisit në periudhën që pason dimrin janë më të favorshme për
riprodhimin dhe zhvillimin e parazitëve kështu që treguesit e parazitizmit në peshqit e
prekur rezultojnë më të lartë.
Studimi i dytë, rezultatet e të cilit janë publikuar në vitin 2009, ka patur si objekt faunën e
helminteve Monogenea të cilët janë të pranishëm në popullatat e skobusit (Chondrostona
nasus ohridanus), pises (Alburnoides bipunctatus ohridanus) dhe cironkës ose gjuhcës
(Alburnus albidus alborella), në liqenin e Ohrit.
Sikurse në studimin e realizuar gjatë vitit 2005 edhe në atë që ishte kryer në vitin 2009
tek skobusi ishte gjetur monogjenetiku i llojit Paradiplozoon homoion homoion
(prevalenca e parazitimit 50.0% ndërsa vlera mesatare e intensivitetit të invazionit 4.0).
Lloji Dactylogyrus alatus f.typica ishte i vetmi helmint Monogenea që u gjet si parazit i
velëzave të pises, një lloj iktik i pa përfshire me përpara në ekzaminimet parazitologjike.
Prevalenca e parazitimit për këtë lloj ishte 35.14% ndërsa vlera mesatare e intensivitetit të
invazionit 3.38. Tek cironka, që sikurse pisa përfshihet së pari në studimin e
parazitozave, u gjeten dy lloje të grupit Monogenea; Dactylogyrus alatus f.typica dhe
Dactylogyrus minor. Vlera e prevalencës se parazitimit ishte 47.75% ndërsa vlera
mesatare e intensivitetit të invazionit 3.54. Autoret kishin llogaritur një vlerë të
prevalencës së përgjithshme të barabarte me 44.67%, ndërsa vlera mesatare e
përgjithshme e intensivitetit të invazionit parazitar ishte 3.51.
Autoret e studimit kishin arritur në përfundimin se llojet Dactylogyrus alatus f. typica dhe
D. minor, që u gjetën tek pisa dhe cironka, dy cyprinide të liqenit të Ohrit, konstatohen
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për herë të parë në peshqit e Maqedonisë. Duke komentuar këto dy punime shtojmë se
listës se helminteve parazitare të grupit Monogenea, të cilën e kemi paraqitur në Tabelën
Nr.2, duhet t’i shtojmë edhe tre lloje të tjera që janë të pranishme në peshqit e liqenit të
Ohrit. Këto lloje janë: Dactylogyrus alatus f. typical, D. minor dhe D.dyki.
2.2.6.

Parazitët e ngjalës (Anguilla anguilla) dhe belushkës
(Acantholingua ohridana)

Parazitët Monogenea të ngjalës së butë (Anguilla anguilla) që popullon liqenin e Ohrit,
kanë qenë objekt i një studimi të realizuar prej Stojanovski et al., 2010. Autorët kanë
theksuar se në 30-40 vitet e fundit rrugët natyrore për migrimin e ngjalës janë ndërprerë
si pasojë e ndërtimit të digave të hidrocentraleve mbi Lumin Drin i Zi. Digat i pengojnë
ngjalat që të kryejnë migrimin e tyre të shtimit nga liqeni i Ohrit për në det. Problemi i
ripërtëritjes së popullatës që shfrytëzohet është zgjidhur pjesërisht duke e ripopulluar
liqenin e Ohrit më të vegjël të ngjalës të cilët importohen. Ka shumë mundësi që ngjalat e
importuara të kenë bartur me vete edhe forma aloktone të parazitëve, ndër të cilat
nematodi i llojit Angullicola crassus (Figura Nr.15) është me tipiku.

Figura 2.7. Organi në trajte disku i pajisur me gremça fiksues,në pjesen posteriore të
krimbave parazitë të grupt taksonomik Monogenea,te cilet parazitojne tek ngjala e bute
(Anguilla anguilla): a. Pseudodactylogyrus anguillae; b. Pseudodactylogyrus bini
(Stojanovski et al., 2010)
Sipas vlerësimeve të autoreve nga 191 ngjala të ekzaminuara në pjesën maqedonase të
liqenit të Ohrit 98 individë (51.31%) ishin të prekur prej monogjenetikeve të velëzave. U
identifikuan dy lloje daktilogiridesh: Pseudodactylogyrus anguillae (Yin dhe Sproston,
1948) dhe Pseudodactylogyrus bini (Kikuchi, 1929). Në liqenin e Ohrit 46 individë të
ekzaminuar të ngjalës (24.08%) ishin të prekur prej llojit Pseudodactylogyrus bini dhe
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62 ngjala (32.46%) kishin në velëza parazitin Pseudodactylogyrus anguillae. Vlera
mesatare e intensivitetit të invazionit në rastin e monogjenetikut Pseudodactylogyrus
bini ishte 2.54 ndërsa në rastin e llojit Pseudodactylogyrus anguillae ishte 1.90.
Të dy llojet e parazitëve rezultonin patogjene për përbujtësit e tyre dhe shkaktonin
ngordhjen e ngjalave në rastin e vlerave të larta të intensinvazionit. Autorët pohojnë se,
bazuar në informacionet e literaturës, ky relacion shkencor është raportimi i parë për
praninë e monogjenetikeve Pseudodactylogyrus anguillae dhe Pseudodactylogyrus bini
jo vetëm tek peshqit e Maqedonisë por edhe tek iktiofauna e Gadishullit të Ballkanit në
tërësi.

Figura 2.8. Monogjenetiku Discocotyle ohridana n.sp lloj endemik i liqenit të Ohrit që
paraziton tek belushka (Salmothymus ohridanus): a.Pamje e plotë e parazitit ; b. Disku
thithës (Stojanovski et al., 2005)
Stojanovski et al., 2005 kishin identifikuar tek belushka (Salmothymus ohridanus)
helmintin Monogenea Discocotyle ohridana n.sp. (Figura Nr.13) i cili rezulton që të jetë
jo vetëm lloj i ri për gjininë Discocotyle por edhe një endemik i liqenit të Ohrit. Në
Tabelën Nr.3 autoret e studimit kanë përmbledhur disa të dhëna mbi treguesit e
prevalencës (%), në rastin e invazionit parazitar të shkaktuar prej këtij helminti në
popullatën e belushkës.
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Tabela 2.3. Të dhëna mbi invazionin parazitar të shkaktuar prej monogjenetikut
Discocotyle ohridana n.sp. tek belushka e liqenit të Ohrit (Stojanovski et al., 2005)
Nr.i
%e
Nr.i
peshqve peshqve
peshqve të
me
me
Stina
Lokaliteti ekzaminuar parazitë parazitë
Dimër
Pestan
40
10
25
Pranverë Ohër
25
12
48
Strugë
22
12
54.55
Pestan
58
30
51.72
Verë
Ohër
12
6
50
Pestan
35
25
71.43
Vjeshtë Strugë
38
36
94.74
Pestan
2
0
0
Total
232
131
56.47

Nga 232 individë të belushkës që ishin përfshire në analizë, 131 peshq (56.47%) ishin të
prekur prej parazitit Discocotyle ohridana n.sp. Vlera mesatare e intensivitetit të
invazionit ishte 2.84 (pranverë 3.39,verë 1.83, vjeshtë 2.60 dhe dimër 3.25).
Kemi përmendur më sipër mundësinë e introduksionit në liqenin e Ohrit të llojeve
parazitare aliene, si pasojë e zbatimit të programeve të ripopullimit. Pikërisht ky
argument ka përberë edhe objektin e një punimi të realizuar prej Cakić et al., 2002 mbi
praninë e nematodit Anguillicola crassus (Nematoda,Dracunculoidea) tek ngjalat e liqenit
të Ohrit.
Sipas vlerësimeve të kryera prej autoreve të studimit nematodi A.crassus hasej
gjatë gjithë vitit, duke u fiksuar në mëshikëzën e notimit. Ishin ekzaminuar 68 ngjala nga
të cilat 39.71% rezultuan me prani të parazitit. Vlerat e prevalencës ndryshonin sipas
stinëve, duke qenë më të larta në vjeshtë (47.06%) dhe më të ulëta në dimër (33.33%)
(Figura Nr.14).
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Figura 2.9. Variacionet stinore për vlerat e prevalencës (%) dhe intensivitetit mesatar të
invazionit që shkaktohet prej nematodit A.crassus, në ngjalat e liqenit të Ohrit (Cakić et
al., 2002)
Intensiviteti i invazionit parazitar ndryshonte nga 1 deri 90 parazitë për një peshk. Pjesa
me e madhe e ngjalave bartnin nga 1 deri 10 parazitë (7.41% me një parazit, 11.11% me
dy parazitë, 7.41% me tre parazitë, 25.93% me pese parazitë dhe 33.33% me dhjete
parazitë). Vetëm tre peshq përmbanin deri 20 helminte ndërsa tek një individ ishin gjetur
90 parazitë.
Vlera mesatare e intensivitetit të invazionit ishte 10.33. Ky tregues pësonte luhatje në
varësi të stinëve dhe se vlerat më të larta ishin regjistruar në vjeshtë ndërsa ato më të
voglat në verë. Situata e invazionit parazitar ishte e ngjashme për stinët e pranverës dhe
dimrit.
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Figura 2.10. Pjesët anteriore (a) dhe posteriore (b) të trupit të nematodit Anguillicola
crassus (Cakić et al., 2002)
Autoret kanë theksuar faktin se prania e nematodit Anguillicola crassus në ngjalat e
liqenit të Ohrit është identifikuar për herë të parë gjatë kryerjes së këtij studimi. Ata
shtojnë se ky lloj është futur në liqen prej ngjalave të vogla të importuara të cilat përdoren
për ripopullimin e liqenit. Në liqenin e Ohrit nematodi ka gjetur kushte optimale për
zhvillim, ndër të cilat përmendim praninë e përbujtësve të ndërmjetëm (gaforret
Copepoda të gjinive Cyclops, Eucyclops, Megacyclops etj) dhe përbujtësve paratenike
(insektet Chironomidae dhe disa lloje të peshqve përfshire cironkën, karasin, krapin,
pisen, gurnecin etj).
2.3.

Burimet e ndotjes se ujërave të liqeneve dhe aplikimi i parametrave
“tejdukshmëria Secchi” (ZSD) dhe “thellësia eufotike” (Zeu) për
vlerësimin e drejtpërdrejtë të shkallës se depërtimit të dritës në masën e
ujit

2.3.1. Origjina e burimit të ndotjes së baseneve ujore
Në përpjekjen për të formuluar një koncept sa me real të ndotjeve pohojmë se është fjala
për një modifikim të disfavoreshem të mjediseve natyrore të shkaktuar krejtësisht ose
pjesërisht prej aktiviteteve të njeriut, si pasojë e ndërhyrjeve të drejtpërdrejta apo të
tërthorta, të cilat shkaktojnë ndryshimin e veçorive fizike dhe kimike të ujërave, të fluksit
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të energjisë dhe të strukturës e abondancës se shoqerizimeve të qenieve të gjalla
(definicioni origjinal i Komitetit Ekologjik Amerikan).
Burime të ndotjeve të ujit të baseneve janë:
a)Burime me origjine të drejtpërdrejtë tokësore:
●ujrat e shkarkimeve urbane, shtëpiake dhe industriale
●ujra të shiut që kanë shpëlare nga toka materiale ndotëse
b)Burime me origjine të tërthorte tokësore:
●materiale ndotëse që transportohen nga lumenjtë dhe që për pasojë kanë
pësuar njëfarë hollimi
c)Burime atmosferike:
●transport i lëndëve ndotëse kimike dhe radioaktive me origjine nga
aktivitete të zhvilluara në tokë (centrale termike, fabrika kimike e
metalurgjike, centrale nukleare)
Ndotjet e ujërave mund të kenë origjine natyrore, shtëpiake, bujqësore dhe
industriale. Ndotjet natyrore janë ato që shkaktohen prej dukurive që nuk varen nga
ndërhyrjet e njeriut. Ndotjet familjare janë ato që gjenerohen kryesisht prej ujërave të
zeza dhe prej aktiviteteve turistike qëzhvillohen në zonat bregdetare. Veçorit e ndotjeve
nga bujqësia dhe blegtoria varen shumë nga lëndët kimike që përdoren si dezinfektues,
fertilizante apo pesticide. Ndotja industriale shkaktohet prej eliminimit në mjedisin e
jashtëm dhe kalimit në ujërat natyrore të mbetjeve që rezultojnë pas përpunimit të
lëndëve të para apo djegies se karburanteve.
2.3.2. Ndotjet që shkaktojnë reduktimin e depërtimit të dritës në kolonën e
ujit
Prania e ndotjeve të baseneve (lumenj, liqene, dete), të cilat përfshihen në kategorinë e
materialeve të ngurta, minerale dhe organike, në gjendje koloidale apo si pezulli, duke
pluskuar në sipërfaqe apo duke u pozicionuar të zhytura në horizonte të ndryshme të
kolonës së ujit, mund të jete faktor pengues për depërtimin e dritës në masën ujore. Në
realitet si materialet inerte endogjene (detriti organik) ashtu edhe ato ekzogjene me
origjine të ndryshme (shkarkimet urbane, aluvionet, etj) që futen në basene krijojnë hije
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dhe shkaktojnë errësim të ujit poshtë tyre. Ky efekt, megjithëse i ndjeshëm, është me
shpesh i përkohshëm për faktin se objektet pluskuese janë të lëvizshme.
Duke qenë se përben një objektiv të studimit tonë theksojmë se ndër efektet negative më
të shprehura të ndotjeve fizike mbi mjedisin liqenor, sidomos në zonën e afërt bregdetare,
është kufizimi i depërtimit të dritës në kolonën e ujit dhe shtimi i turbullise. Këto dy
efekte janë të lidhura me përmasat individuale të materialeve në pezulli (pasi përveç
detriteve me përmasa të vogla rrjedhat ujore që përfundojnë në liqen transportojnë edhe
objekte plastike të kategorisë se qeseve, ambalazheve, shisheve etj), dendësinë e tyre dhe
ritmin e depozitimit të detriteve minerale (balta) dhe organike mbi plastikat pluskuese. Si
rregull depozitimi i detriteve në sipërfaqen e makroplastikave është më intensiv në mot të
qetë ndërkohë që fuqizimi i valëzimeve shpie në kalimin e grimcave të depozituara në
kolonën e ujit, gjë që shkakton turbullimin e ujit.
Drita nënujore është një variabël mjedisor mjaft i rëndesishëm përderisa prania e saj në
masë të kufizuar e pengon aktivitetin e fotosintezës dhe për pasojë edhe prodhimin
parësor në ekosistemet ujore (Kirk, 2011; Luhtala et al., 2013). Faktorë që e zbehin dritën
e cila depërton në një shtresë uji dhe që informojnë për ndotje të tij janë:lënda që ndodhet
në gjendje pezullie (partikolati ose SPM) perfshirë detritet e ndryshme,lëndët organike të
ngjyrosura të cilat ndodhen në trajtë koloidesh (CDOM) si dhe pigmentet fotosintetike që
ndodhen në qelizat e gjallesave të fitoplanktonit. Sipas Halfon, 1984 materialet organike
në trajtë partikolati (POM),të cilat janë të pranishme në shtresën eufotike të liqeneve dhe
kontribuojnë në turbullimin e ujit, përbëhen prej komponentëve të gjallë dhe atyre jo të
gjallë. Sestoni i gjallë është një komponent mjaft i rëndësishëm i POM. Po kështu detriti
që ndodhet në kolonën e ujit mund të ketë origjenë endogjene dhe egzogjene, pra vetëm
një fraksion i tij është autokton ndërsa pjesa më e madhe sillet prej rrjedhave ujore.
Komponentët e përmendur absorbojnë rreze të dritës me gjatesi të ndryshme të valëve.
Disa nga këta komponentë jane absorbues parësore të dritës ndërsa të tjerët janë
absorbues të dobët. Kështu psh lëndet koloidale të tretura në ujë janë absorbues të
fuqishëm të dritës ndërsa partikolati në gjendje pezullie dhe qelizat e algave janë
absorbues të moderuar (Kirk, 2011).
Pakësimi i dritës që depërton në masën e ujit, si rezultat i pranisë se ndotjeve me përmasa
të ndryshme si dhe i turbullisë që gjenerohet prej detriteve minerale dhe organike
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shkakton kufizimin e aktivitetit jetësor të gjallesave fotosintetike fakt që pasohet prej
reduktimit të prodhimit parësor. Kur mbetjet akumulohen ato mund të shkaktojnë
reduktimin e depërtimit të rrezeve të dritës në masat ujore që ndodhen poshtë tyre, mund
të pengojnë shpërndarjen uniforme të oksigjenit si dhe ndryshime të tjera fizike që
shkojnë deri tek degradimi i vendjetesave (Uneputty et al., 1997).
2.3.3. Zgjidhjet praktike për vlerësimin e depërtimit të dritës në kolonën e
ujit.
Një mënyrë për të vlerësuar depërtimin nënujor të dritës dhe për të përcaktuar indirekt
shkallën e pranisë së faktorëve egzogjenë që shkaktojnë ndotjen e kolones së ujit është
matja e tejdukshmerisë (ose thellesise) Secchi (ZSD),e cila është thellësia në të cilën
disku i bardhë Secchi zhduket prej shikimit të vrojtuesit. ZSD është permasë vizuale e
cila garanton një variabël numerik që ilustron kthjellesinë e ujit (Preisendorfer, 1986).
Aplikimi i matjeve me diskun Secchi është praktikë e zakonshme tradicionale në
vlerësimet hidrologjike dhe programet e monitorimit.
Thellësia Secchi demonstron bashkëlidhje negative me tërësinë e lëndëve të ngurta në
gjendje pezullie (TSS) që janë të pranishme në basenet ujore. Pra vlera e thellësisë së
diskut Secchi (SDD) shpreh shkallen e turbullisë së ujit. Nga ana tjetër SDD është edhe
një indikator i kushteve trofike (abundancës se algave), me përjashtim të liqeneve që
manifestojnë shkallë të lartë të ngjyrosjes së ujit dhe që kanë vlera të ulëta të klorofilës a,
si dhe i turbullisë jo algale që shkaktohet prej baltës, karbonatit të kalciumit etj
(Gholizadeh et al., 2016).
Sidoqoftë matjet me anën e diskut Secchi, për shkaqe të ndryshme, nuk sigurojne
saktesinë që garanton matja e treguesit PAR (shiko më poshtë). Midis këtyre shkaqeve
përmendim kushtet e motit,që jo gjithmonë garantojnë trajtën “pasqyrë” të sipërfaqes së
ujit, kushtet e ndricimit dhe interpretimin e vëzhguesit,që jo rrallë mund të përfshijë
elementë subjektive. Burimet e mundshme të gabimit duhet të njihen përpara se të bëhen
krahasimet përkatëse.
Thellësia e zhdukjes së diskut Secchi, prej shikimit të vrojtuesit, nuk shënon kufirin e
depërtimit të dritës në masën e ujit. Sipas Reinart et al., 2000 në liqenin Vorstjarv, i cili
ka ujë të turbullt, vlera e ndricimit fotosintetikisht aktiv (PAR) në thellësine Secchi mund
të arrijë deri 58% të vlerës së ndricimit siperfaqësor. Niveli i ashtuquajtur disfotik, të cilit
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i korrespondon një prodhim parësor afërsisht i barabartë me zero, përcaktohet prej
gjerësise së shtresës eufotike (Zeu). Në literaturë ekzistojnë definicione të ndryshme për
këte shtresë: 1. thellësia në të cilën rrezatimi diellor i aftë për kryerjen e aktivitetit
fotosintetik është sa 1% të rrezatimit i cili depërton poshtë shtresës sipërfaqesorë të ujit;
2.thellësia në të cilën ekziston vetem nje nivel i ulët, por me vlere konstante, i ndricimit
nenujor; 3.thellësia e pikës së fotokompensimit (Reinart et al., 2000). Sipas këtyre
autorëve thellësia 1% dhe thellësia e pranise se rrezatimit apo ndricimit konstant
karakterizojnë më tepër zonën e prodhimit parësor pozitiv bruto sesa zonën e prodhimit
pozitiv neto.
Duke i konsideruar veçorite optikë të ujit të basenit si komponentë të biotopit është e
nevojshme që të bëjmë një vlerësim me mjaft rëndësi, i cili merr parasysh kuptimin teorik
të parametrit Zeu (ose PAR) si thellësia e masës ujore në të cilën intensiteti i dritës, i aftë
për kryerjen e fotosintezës, reduktohet deri sa arrin vlerën 1% të intensitetit që
karakterizon sipërfaqen e ujit (Kirk, 1994; Lee et al., 2007; Asmala et al., 2014).
Thellësia në të cilën është i mundur aktiviteti i fotosintezës, kryesisht prej algave
planktonike, reduktohet në ekstrem në rastet kur turbullia e ujit shoqërohet edhe me
praninë e faktorëve të tillë sikurse janë objektet pluskuese sipërfaqësore, të cilët pengojnë
depërtimin e dritës së diellit në kolonën e ujit. Sipas Asmala et al., 2014, vlerat e Zeu
varen në radhë të parë prej materialeve që ndodhen në gjendje pezullie në masën e ujit.
Përqëndrimet e larta të sedimenteve të cilat kalojnë në gjendje pezullie mund ta
reduktojnë vleren e Zeu dhe e kundërta. Në këtë mënyrë Zeu mund të përdoret si një
indikator i përshtatshëm për matjen e transparencës së ujit.
Si vlerat e tejdukshmërisë Secchi ashtu edhe ato te thellesisë eufotike mund të informojnë
mbi transparencën e ujit të liqenit (ose mbi shkallën e turbullisë së tij) porse këta
indikatorë nuk mund të specifikojnë llojin e materialeve në suspension apo të faktorëve të
tjerë të cilët shkaktojnë reduktimin e depërtimit të dritës në masën e ujit.Autorët që
përmendëm kanë vënë në dukje se vlerat e Zeu ndikohen në mënyrë të ndjeshme prej
faktorit “stinë” dhe se në zona të ndryshme të brigjeve të baseneve faktorët kryesorë që
nxitin ndryshimin e vlerave të thellësise eufotike (si psh materialet e veçanta që ndodhen
në pezulli,kolorantët e ujit,etj) nuk janë të njëjtë.
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2.3.4. Indeksi i gjendjes trofike
Me tejdukshmërinë e ujit është i lidhur edhe një tregues për ekosistemet akuatike që
njihet si Indeksi i Gjendjes Trofike (TSI). Kemi të bëjmë me një sistem klasifikimi i cili i
rendit trupat ujore bazuar tek tërësia e produktivitetit biologjik prej të cilit ato
karakterizohen. Megjithëse termi “indeks trofik” është përdorur fillimisht për
karakterizimin vetëm të ekosistemeve liqenore, tashmë ai përdoret për të gjitha kategoritë
e ujrave sipërfaqësore.Vlera e këtij treguesi ndryshon nga zero deri 100. Duke u bazuar
tek vlerat e llogaritura për TSI basenet ujore klasifikohen në:
-Oligotrofe (TSI=0 deri 40); karakterizohen prej produktivitetit biologjik të pakët (cilësia
e ujit është “e mirë”)
-Mezotrofe (TSI = 40 deri 60); karakterizohen prej produktivitetit biologjik të moderuar
(cilësi e pranueshme e ujit)
-eutrofe deri tek hipereutrofe (TSI=60 deri 100); karakterizohen prej produktivitetit të
larte biologjik (cilësia e ujit “e keqe”)
Përmbajtjet e nutrienteve biologjikisht të shfrytezueshem, kryesisht azotit dhe fosforit
mineral, janë përcaktuesit kryesorë për TSI e trupit ujor përkates. Në ujrat e ndenjura
nutrientët që përmendëm kanë prirje që të shndërrohen në resurse kufizuese. Përmbajtjet
e larta të nutrientëve favorizojnë rritjen e produktit parësor, pra algave dhe makrofiteve.
Në këtë mënyrë indeksi trofik mund të përdoret për të kryer vlerësime të përgjithshme
mbi statusin biologjik të baseneve ujore. (Carlson et al., 1995). TSI llogaritet si një
bashkëlidhje ndërmjet biomasës së algave dhe tejdukshmerisë Secchi (Carlson, 1977).
2.3.5. Ndikimi i turbullisë së ujit mbi përmbajtjen e oksigjenit të tretur
Për të sqaruar nevojen e kontrollit të dinamikës së oksigjenit të tretur në ujë duhet të
vëmë në dukje faktin se raportet sasiore ndërmjet komponentëve që gjenerojnë turbullinë
dhe që shkaktojnë reduktimin e përhapjes së dritës në masën e ujit përcaktojnë
njëkohësisht edhe përmbajtjen e këtij gazi. Në realitet,në raport me bilancet e oksigjenit
në një basen ujor turbullia përmban dy komponentë. Njëri komponent që përfshin algat,
të paktën gjatë fotofazës së 24 orëshit ka prirje që ta rritë apo mbajë konstante
përqëndrimin e oksigjenit të tretur në ujë. Fraksioni organik i komponentit tjetër, që
përfshin gjallesat shtazore të planktonit, detritin organik me origjinë endo dhe egzogjene
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dhe lëndët organike në trajtë koloidesh kanë prirje që ta konsumojnë oksigjenin, pra të
shkaktojnë reduktimin e përqëndrimit të tij.
Raportet ndërmjet proceseve autotrofe, të cilat garantojnë furnizimin e ujit me
oksigjen dhe proceseve heterotrofe apo oksiduese që shkaktojnë konsumin e këtij gazi,
janë përcaktuese për dinamikën e ekosistemeve akuatike. Ka shumë rëndësi që të vihet në
dukje fakti se në përgjithësi ndotjet ekzogjene, që shkaktojnë turbullimin e ujit, sidomos
ato me përbërje organike, jo vetëm që reduktojnë depërtimin e dritës në masën e ujit duke
inhibuar fotosintezën,por edhe rritin konsumin e oksigjenit dhe përkeqesojnë kushtet e
jetesës për heterotrofët (Effler, 1996; Zening Wu et al.,2017).
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3.

ARGUMENTIMI I OBJEKTIT DHE DETYRAT E PUNIMIT
3.1.

Tema e doktoraturës

« Vlerësimi me metoda të bioteknologjisë i kategorive të ndryshme të
ndotjeve mbi popullatat fitoplanktonike dhe ato peshkore të zonës së Linit,
Pogradec.»
Propozuar si pjesë e Programit

të Studimit të doktoraturës në

nën-programin

Bioteknologji Bimore në vitin 2014-2015, pas shlyerjes së detyrimeve të vitit të parë të
formimit teorik gjatë 2013-2014.
3.2.

Argumentimi shkencor i objektit të temës së Doktoraturës

Një seri elementësh përbërës karakterizojnë bashkëlidhjet ndërmjet cilësisë së mjediseve
dhe garancisë ushqimore. Në realitet ndodh më shpesh që substrati i bashkëlidhjeve të
tilla dikton edhe problematikat që gjenerohen dhe se ato probleme që më shpesh
inkuadrohen si “elemente të higjenës mjedisore që influencojnë mbi cilësinë e të
ushqyerit” janë në fakt vetëm një komponent i situatave që krijohen prej ndërhyrjeve
humane të ndërgjegjshme dhe të pandërgjegjshme si dhe veprimit të faktorëve spontane
mbi mjediset natyrore. Mjafton të përmendim faktin se helmimet alimentare që
shkaktohen prej algotoksinave nuk janë thjesht një problem i “higjienës se produktit” pasi
gjeneza e tyre është komplekse dhe përfshin në radhe të parë nxitjen e lulëzimit të
grupeve të posaçme të fitoplanktonit (p.sh. dinoflagjelatet), shkaktuar prej ndryshimeve
të induktuara (antropogjene dhe spontane) në përbërjen e mjedisit ujor.
3.2.1. Vleresime mbi parazitofaunen e peshqve
Një prej objektivave kryesore të doktoraturës është vlerësimi i disa treguesve të
parazitofaunës se peshqve që popullojnë Liqenin e Ohrit, në sektorin Shqiptar të këtij
baseni. Ky argument i studimit përfshin aspektin taksonomik, vlerësimin e disa treguesve
që informojnë mbi shkallen e gravitetit të invazionit (prevalenca dhe intensiteti) si dhe
llogaritjen e treguesve ekologjike të abundancës dhe polimorfizmit llojor. Njohja e
parazitofaunës është kusht paraprak për identifikimin e formave patogjene dhe për të
përcaktuar rrugët e parandalimit apo eliminimit të patologjive të shkaktuara prej tyre.
Duke përfshirë në studim argumenta të fushës së ekologjisë së parazitëve synojmë të

56

njohim disa elemente të ndërveprimeve midis komponentëve të gjallë të ekosistemeve
ujore (raportet parazit përbujtës, ndërveprimet midis grupeve moshore të përbujtësve e
parazitëve specifike, lidhjet midis bazës ushqimore natyrore e natyrës së parazitofaunës
etj). Shpresojmë që duke vlerësuar treguesit e parazitizmit të përfitojmë indikatorë
efikase për të gjykuar mbi shkallen e ndikimit të ndotjeve ekzogjene, në periudha të
veçanta të vitit (për faktin se kemi të bëjmë me një basen që shfrytëzohet intensivisht prej
turizmit), mbi aftësie imune të peshqve, pra mbi treguesit e prekshmërisë së tyre prej
ekto- dhe endoparaziteve. Po kështu dinamika e treguesve sasiore të parazitizmit do të
shfrytëzohet nga ne për të gjykuar edhe mbi stresin mjedisor që shkaktohet prej ndotjes se
mjediseve në sezonin e plazhit dhe jashtë këtij sezoni.
Elementet teoriko-aplikative kryesore që përcaktojnë rëndësinë e këtij punimi dhe
domosdoshmërinë e studimit të aspekteve ekologjike të parazitëve të peshqve janë:
●Në literaturën shqiptare që i takon fushës së higjienës së akuakulturës janë të
kufizuara të dhënat mbi parazitofaunën e peshqve, si në aspektet taksonomike të
gjallesave parazitare, në aspektet e ndërveprimeve biotike të tyre me përbujtësit ashtu
edhe në aspektet e patologjive apo të dëmtimeve që shkaktojnë në popullatat iktike
natyrore dhe në ato të kultivuarat.
●Është e domosdoshme të njihen faktorët që përcaktojnë ecurinë e zhvillimit të
parazitëve, fluktuacionet periodike në popullatat e tyre, dinamika e parazitozave në lloje
të ndryshme përbujtësish dhe në mosha të veçanta të të njëjtit përbujtës. Nga ana tjetër
paraqet rëndësi të veçante sqarimi i lidhjeve ndërmjet regjimit të të ushqyerit dhe natyrës
se parazitofaunës përderisa pjesa me e madhe e parazitëve futet në organizmin e peshqve
kur këta marrin ushqimin.
●Parazitet si rregull shkaktojnë rënien e ritmeve të rritjes se peshqve, dobësimin e
aftësive ripërtëritëse të popullatave dhe uljen e cilësisë se produktit për treg. Duke njohur
këtë fakt është e rëndësishme që të demonstrohen disa nga rastet me tipike të efekteve
negative të parazitozave mbi veçoritë produktive të popullatave ihtike. Në përgjithësi të
gjithë parazitët gastrointestinale, parazitët e kaviteteve dhe disa prej ektoparazitëve,
nëpërmjet veprimeve mekanike, veprimit të toksinave të prodhuara prej tyre si dhe
efekteve të tjera stresante, shkaktojnë prishjen e mekanizmave të homeostazës, me pasojë
dëmtimin e rritjes.
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3.2.2. Analiza konkrete dhe teorike mbi faktorët që kufizojnë depërtimin e
dritës në kolonën e ujit në Liqenin e Ohrit
Analiza e dinamikës së ndriçimit të kolonës së ujit si dhe ajo e përmbajtjes së disa
metaleve të rënda në sedimentet, për zona të ndryshme në sektorin shqiptar të liqenit të
Ohrit dhe në periudha të ndryshme të vitit, do t’i shërbeje vlerësimit të shkallës se ndotjes
se basenit dhe identifikimit të disa burimeve të mundshme të ndotjeve antropogjene dhe
spontane. Dy treguesit e ndriçimit të masës ujore, tejdukshmëria Secchi dhe thellësia
eufotike janë parametra që përkatësisht, maten dhe llogariten, veç të tjerash, edhe për
identifikimin e faktorëve të cilët shkaktojnë kufizimin e depërtimit të dritës në masën e
ujit. Duke qenë se faktorë kryesore që ushtrojnë efektin e përmendur janë ndotjet që
përmbajnë koloide dhe materiale të ngurta (inorganike dhe organike) në pezulli si dhe
planktoni, duke analizuar tejdukshmërinë Secchi dhe thellësinë eufotike, në mënyrë
indirekte, por me efikasitet të provuar në mjaft punime shkencore, aplikojmë një zgjidhje
për të gjykuar mbi nivelet e ndotjes fizike të ujit dhe mbi dinamiken e pranisë së
gjallesave planktonike.
3.2.3. Përcaktimi sasior dhe gjykimi mbi ndotjet e zonës bregore të liqenit të
Ohrit prej disa metaleve të rënda
Përfshirja në studim e vlerësimeve mbi përmbajtjen e metaleve të rënda në sedimentet, të
paktën për zonën tonë të liqenit, justifikohet prej ekzistencës së dy faktorëve potenciale të
cilët gjenerojnë rritjen e përmbajtjes se kësaj kategorie të ndotjes mjedisore. Këta dy
faktorë janë gjeologjia e zonës kryesisht në krahun Perëndimor të liqenit dhe ekzistenca
në këtë zonë e aktiviteteve minerare si dhe shkarkimet e ujërave komunale të cilat
intensifikohen sidomos në periudhat e vitit kur popullsia në bregun HudenishtTushemisht rritet 2-3 herë si rezultat i aktivitetit turistik.
Ndotja e mjedisit ujor ndikon gjithashtu edhe në popullatat fitoplanktonike, ndaj një ndër
elementët që do të vlerësojë ky punim do të jetë variacioni i biomasës fitoplanktonike
bazuar në klorofilen a sipas metodës Carlson.
3.3.

Detyrat e punimit lidhur me plotësimin e kontributit shkencor të tij

Detyra 1. Përcaktimi i variacionit të nivelit të trofisë se ujërave bazuar në koeficientin
Carlson.
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Detyra 2. Vlerësimi i lidhjeve dhe luhatjeve të koncentrimit të metaleve të rënda në
sendiment e disa rajoneve në Liqenin e Ohrit.
Detyra 3. Vlerësime mbi dy parametra që matin shkallen e depërtimit të dritës në
kolonën e ujit dhe lejojnë gjykimin mbi nivelet e ndotjes ekzogjene dhe shkallen e
zhvillimit të planktonit, në periudha të ndryshme të vitit dhe rajone të veçanta të Liqenit
të Ohrit.
Detyra 4. Përcaktimi i shkallës se prekjes të peshqve nga parazitë të ndryshëm, si
indikatorë të nivelit të ndotjes në tre rajone të pjesës Shqiptare të Liqenit të Ohrit.
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4. MATERIALI DHE METODIKAT
4.1.

Vendi i realizimit dhe stacionet e kampionimit

Studimi eshte realizuar gjate viteve vitit 2015-2017 në disa zona të pjesës shqiptare të
bregut të liqenit të Ohrit (Figura Nr.16). Janë kryer vlerësime të ndotjes si dhe vlerësime
parazitologjike në tre zona (stacione) të kampionimit. Zgjedhja e stacioneve të
kampionimit u bazua në parashikimet mbi shkallen e ndotjes organike për zona të
ndryshme të bregut të liqenit, përcaktuar prej shkarkimeve urbane si dhe atyre që
gjenerohen nga impiantet e akuakulturës.

Fig. 4.1. Pamje satelitore e liqenit të Ohrit. Tre zonat e përfshira në studim janë shënuar
me kuadrate në ngjyrë të kuqe (Image © 2017 DigitalGlobe)
Sikurse tregohet në figurë, kemi përcaktuar tre stacione të kampionimit.
a) Stacioni Nr.1 ndodhej në mesin e distancës nga derdhja e përroit të Volorekës deri
përballë Hotel Milenium. Përroi i Volorekës sjell në liqen ujërat e burimeve të Zagorçanit
ndër të cilët më i madhi është i ashtuquajturi “pusi i Gaqos”. Ujërat e këtij përroi
transportojnë shkarkimet e dy impianteve të troftikulturës si dhe ato të lokaleve të
ushqimit social që ndodhen në zonën turistike të Volorekës. Zona e bregut të liqenit në të
dy krahët e Hotel Milenium është nën ndikimin e shkarkimeve që gjenerohen prej 2-3
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hoteleve, ndërtesave të banimit të fshatit Tushemisht si dhe dy impianteve që kultivojnë
koranin.
b. Stacioni Nr.2 ndodhej në hapësirën ujore ndërmjet Bankinës së skafeve (në hyrje të
qytetit të Pogradecit) dhe rreth 200-250 m në të djathte të Hotel “Savoja” (40º 54’ N-20º
39’E). Kjo hapësirë është në fakt sa 1/3 e hapësirës që përfshinte Stacioni Nr.1 porse
ndodhet nën një ndikim të theksuar të shkarkimeve që gjenerohen prej ndërtesave të
banimit të qytetit të Pogradecit si dhe lokaleve të ushqimit social.
c. Stacioni Nr.3 ndodhej në krahun e majte të fshatit Lin (41º 03’N-20º 38’E), në
hapësirën ndërmjet skajit perëndimor të këtij fshati dhe Inkubatorit të koranit (impianti i
inkubimit të vezëve dhe prodhimit të rasateve të koranit-Salmo letnica). Ujërat e liqenit
që ndodhen në këtë zonë të tij janë nën ndikimin e shpëlarjeve të terreneve të kultivuara,
të shkarkimeve të pjesshme që gjenerohen prej fshatit Lin dhe të shkarkimeve që dalin
prej impiantit që rrit të vegjlit dhe rasatet e koranit.
Për kryerjen e provave dhe marrjen e kampioneve, në të tre stacionet janë përcaktuar pika
me batimetri të njëjtë. Stacionet, lidhur me praninë e makrofiteve kanë patur veçori
specifike. Stacioni Nr.1 është karakterizuar nga prania e bimësisë se grupeve
Potamogeton, Chara, Ceratophyllum etj. Në Stacionin Nr.2 nuk kishte prani të
makrofiteve ujore, ndërsa në stacionin Nr.3 ishte e pranishme bimësia e grupeve Typha,
Phragmites, Chara dhe Potamogeton.
Shkalla e ndotjes organike është konsideruar nga ne si faktor ndikues mbi përmbajtjen e
oksigjenit të tretur në ujë (mg O2/l) si dhe mbi vlerat e tejdukshmërisë Secchi (ZSD, m)
dhe thellësisë eufotike (Zeu,m). Pra ndotja organike që futet në liqen prej shkarkimeve, e
cila përcaktohet prej pranisë së partikolatit organik, lëndës organike në trajtë koloidesh
dhe substancave organike me origjene metabolike (p.sh. katabolitet e azotuar), janë
vlerësuar në mënyrë indirekte duke kryer matje për tre parametrat e përmendur me sipër.
4.2.

Metodikat

4.2.1. Matja e vlerave të tejdukshmërisë Secchi (ZSD)
Disku Secchi është një instrument metalik me diametër 20 cm (Figura Nr.17). Sipërfaqja
e sipërme ngjyroset më të bardhe ose është e ndarë në katër pjese simetrike, dy me ngjyrë
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të bardhë dhe dy me ngjyrë të zezë. Disku ka në qendër një „vesh“ në të cilin lidhet litari
për lëshimin dhe marrjen e diskut gjatë procedurës se vlerësimit të tejdukshmërisë.

Figura 4.2. Disku Secchi për matjen e tejdukshmërisë se ujit (ZSD,m) (Porter, 2002)
Procedura e vlerësimit të tejdukshmërisë është e thjeshtë. Disku zhytet në ujë, në
drejtimin vertikal, deri në thellësinë kur bëhet krejtësisht i padukshëm prej personit që
realizon matjen. Vlera e tejdukshmërisë Secchi (ZSD,m) llogaritet si mesatare e thellësisë
së zhdukjes së diskut (H,m) (“tejdukshmëria Secchi zbritëse”) me thellësinë e rishfaqjes
së tij (h,m) (tejdukshmëria Secchi ngjitëse”) gjatë ngritjes në drejtim të sipërfaqes (Smith,
2001; Ibanez Civera et al., 2013).
ZSD = (H – h)/2
Për përcaktimin e shkallës së tejdukshmerisë në tre stacionet e kampionimit,duke ndjekur
drejtimin horizontal nga buza e ujit në drejtim të thellesisë së liqenit,janë kryer matje të
tejdukshmerisë Secchi në batimetritë 1.0 m, 2.0m, 5.0m, 10.0m, 15.0m dhe 30.0m. Janë
kryer dy matje për cdo stinë,me intervale 45 ditëshe. Në çdo stacion të kampionimit
matjet janë përsëritur 5 herë, në pika që ndodheshin në distancë 3-10 m larg njëra tjetrës
dhe janë llogaritur vlerat e mesatares (M) si dhe të devijimit standard (SD) përkates. I
përmendim këto hollësi metodike përderisa ato lidhen me diferencimin e rezultateve sipas
stacioneve dhe batimetrive përkatëse.
Matjet e përqëndrimit të oksigjenit të tretur dhe të tejdukshmerisë Secchi janë kryer
gjithmonë në intervalin ndërmjet orëve 10ºº dhe 12ºº. Ky interval karakterizohet prej
vlerave optimale të aktivitetit fotosintetik të algave dhe makrofiteve ujore. Për të
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minimizuar ndikimin e faktorëve të motit mbi vlerat e tejdukshmerisë Secchi kemi
përzgjedhur ditë të kthjellta dhe me ujra sa më të qeta për kryerjen e matjeve.
4.2.2. Llogaritja e vlerave te thellësisë eufotike (Zeu)
Termi “thellësi eufotike (Zeu)” është konsideruar më shpesh prej studiuesve si një
variabël mjedisor që përcakton atë horizont të thellësisë së ujit në të cilin mbetet 1% e
rrezatimit aktiv në aspektin e fotosintezës (PAR,400-700 nm, sipas NOAA,2016). Për të
llogaritur vlerat e këtij variabëli në kemi shfrytëzuar bashkëlidhjen e tij me
tejdukshmërinë Secchi. Kjo bashkëlidhje shprehet me formulën:
Zeu = m * ZSD
Vlerat e raportuara të koeficientit të konvertimit “m” renditen nga më të vogla se 1.0 deri
5.0 ose edhe deri 10.0.P.sh. një faktor me vlerë 3.0 duhet të aplikohet për ujerat e
turbullta ndërkohë që vlera e këtij faktori duhet të jetë e vogël për rastet e ujërave të
kthjellëta. Pra vlerat e koeficientit “m” varen prej vlerave të ZSD. Ne kemi shfrytëzuar të
dhënat e literaturës (Tabela Nr.4, sipas Luhtala et al., 2013) për të gjetur vlerat e “m”
bazuar në vlerat e tejdukshmërisë Secchi (ZSD) të cilat i kemi përcaktuar sipas metodikës
se treguar me sipër.
Tabela 4.1. Vlerat e tejdukshmërisë Secchi (ZSD) dhe të koeficientit të konvertimit “m”
(konvertimi nga ZSD në Zeu) (Luhtala et al., 2013)
Thellësia
Secchi
Kategoria (ZSD)
m
Q1
<2.1 m
3.32
2.1-3.6
Q2
m
3.08
3.7-4.5
Q3
m
2.69
Q4
>4.5
2.35
Kemi përcaktuar shkallën e bashkëlidhjes ndërmjet parametrave Zeu dhe ZSD.
Bashkëlidhja shprehej me një funksion të fuqisë, të formës:
y = a xb
Vlerat e koeficienteve “a” (koeficienti këndor) dhe “b” (intercepti i boshtit Y) u llogariten
në programin Exel. Gjithashtu u llogariten vlerat e koeficienteve të korrelacionit (r) dhe
determinacionit (R²).
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4.2.3. Matja e përqendrimit të oksigjenit të tretur në ujë (mg O2/l)
Përqendrimi i oksigjenit të tretur në ujë është matur me oksimetër digjital YSI-85 i cili
është komponent i kompleksit multiparametrik Multiline 340i (Figura Nr.18). Paisja për
matjen e përqendrimit të oksigjenit të tretur (në mg O2/l) mat njëkohësisht edhe
temperaturën e ujit (ºC).
Matjen e përqëndrimit të oksigjenit të tretur në ujë e kemi kryer në ato zona të Liqenit të
Ohrit në të cilat kemi matur tejdukshmerinë Secchi dhe thellësinë eufotike, duke zbatuar
regjim të njëjtë të kampionimit.
Duke qenë se qëllimi kryesor i këtij vlerësimi ka qenë që të analizohej ndikimi i
faktorëve endogjene (planktoni në përgjithësi, detritet organike dhe minerale, lënda
organike e tretur që shkakton alterimin e ngjyrës se ujit) dhe ekzogjene (ndotjet e
kategorive të ndryshme që transportohen në liqen prej shkarkimeve), të cilët shkaktojnë
turbullimin e ujit dhe reduktimin e tejdukshmërisë, mbi regjimin e përqendrimit të
oksigjenit në zona të ndryshme të liqenit të Ohrit, matjet i kemi kryer në dy horizonte të
thellësisë së ujit. Horizonti i parë, për gjashtë nivelet batimetrike (nga 1.0 m deri 30.0 m),
ishte 0.5 m poshtë sipërfaqes se ujit ndërsa horizonti i dytë ishte në nivelin e thellësisë
Secchi.
Shifrat që kanë rezultuar kanë shërbyer për të llogaritur vlerën mesatare të përqendrimit
të O2. Kemi kryer matje gjithëvjetore për periudhën mars 2016 - shkurt 2017, me
frekuence 45 ditore të përsëritjes se matjeve. Në secilën prej zonave të kampionimit, për
çdo 45 ditësh kemi realizuar nga 3-5 matje në secilin nivel batimetrik dhe në pika të
ndryshme brenda hapësirës së zonës përkatëse në mënyrë që të përcaktonim një vlerë
mesatare mujore e cila ishte karakteristike si për zonën ashtu edhe për periudhën e vitit
kur kryheshin matjet. Mbi bazën e vlerave mesatare kemi gjykuar për dinamiken e
përqendrimit të oksigjenit në secilën prej zonave të kampionimit dhe për diferencat e
mundshme ndërmjet zonave ujore të liqenit të Ohrit.
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Figura 4.3. Kompleksi analitik multiparametrik WTW Multiline 340i per matjen e
vlerave te disa treguesve fizike dhe kimike te ujit (Geotech Environmental Equipment,
Inc)
4.2.4. Analiza e metaleve
Përmbajtja e nikelit (Ni) dhe kromit (Cr) në mostrat e peshqve dhe sendiment do të
përcaktohen duke përdorur spektroskopinë e absorbimit atomik (Toth et al., 1948), me
digjestim të lëngshëm të materialeve të thara në koncentratin HNO 3-HClO4 (3:1, V / V).
Gjithashtu në përcaktimin e metaleve të rënda është bërë leximi i përmbajtjes së tyre me
ICP (Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometry) (Sneddon et al.,,
2008), duke përfshire në analizat tona, përveç Nikelit (Ni) dhe Kromit (Cr) edhe metale
tjera si Arseniku (As), Plumbi (Pb) dhe Zinku (Zn).
Kampionimet si për sendimentin do të bëhen në tre replikime për çdo vend kampionimi.
Analiza e metaleve është kryer në tre sezona (Pranverë – Vjeshtë 2015 dhe Pranverën e
vitit 2016).
4.2.5. Metodikat e analizave parazitologjike
Në të gjitha rastet, si gjatë analizave që u kryen në terren ashtu edhe në analizat
laboratorike, ekzaminimi parazitologjik është realizuar duke përdorur peshk të freskët ose
peshk të konservuar, për një interval kohor të shkurtër, në formaline 4% (Spaho et al.,
2000). Pra nuk kemi aplikuar ngrirjen e peshkut, pasi kjo procedure shkakton dëmtimin
sidomos të parazitëve që fiksohen tek tegumentet. Kemi preferuar kampionimin e
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parazitëve menjëherë pas zënies së peshkut, pasi parazitët e gjallë dallohen lehtë si pasojë
e lëvizjeve të tyre.
U kryen studime parazitologjike për llojet iktike të cilët ishin të pranishëm në zëniet
gjithëvjetore të realizuara prej peshkatarëve profesionistë. Lloje të tilla ishin: cironka
(Alburnus alburnus alborella), kleni (Squalius cephalus); skorti i bardhe ose gurneci
(Rutilus rutilus), merenka (Gobio ohridanus), skorti i zi (Pachychilon pictum); merena
(Barbus meridionalis petenyi), ngjala (Anguilla anguilla), karasi (Carassius carassius),
belushka (Acantholingua ohridana), krapi (Cyprinus carpio) dhe korani (Salmo letnica).
Kampionet e peshqve u morën kryesisht prej tre zonave të Liqenit të Ohrit, të cilat i kemi
përcaktuar në metodiken e studimit të parametrave të tejdukshmërisë së ujit. Përbërja
llojore e parazitofaunës si dhe vlerat e treguesve sasiore të invazionit parazitar (intensiteti
dhe ekstensinvazioni ose prevalenca) u analizuan veçmas për çdonjërën nga këto zona.
4.2.5.1. Ekzaminimi i sipërfaqes së trupit dhe velëzave për praninë e
ektoparaziteve
Fillimisht është bërë ekzaminimi i përgjithshëm i sipërfaqes së trupit të peshkut, velëzave
dhe pendëve notuese duke përdorur lupën dhe stereomikroskopin ZEISS Stemi SV 11,
me ndriçim anësor. Një procedurë e tillë ndiqet për të gjithë individët që përfshihen në
kampion me synimin që të provohet prania e ektoparaziteve të tillë si p.sh. gaforret
parazitare (Lernaea, Argulus etj) dhe helmintet Monogenea (Dactylogyrus, Gyrodactylus
etj).
Duke përdorur një lamë kruhet sipërfaqja e trupit të peshkut për të mbledhur mukusin.
Hidhet mbi mukus një pikë ujë dhe mbulohet materiali me lamelë. Në këtë mënyrë është
siguruar një preparat i thjeshtë i cili është vrojtuar në mikroskopin ZEISS AxioScope A1
me zmadhimet 5x10 dhe 5x20. Kjo procedurë metodike ka qenë e vlefshme për të
verifikuar praninë e njëqelizoreve dhe helminteve të vegjël në tegumentet e trupit (lëkurë
dhe luspa).
Kontrolli i velëzave është bërë pas nxjerrjes së tyre prej kavitetit velzor. Për këtë
fillimisht kemi kryer prerje me gërshërë preparimi, në nivelin e skajeve të harqeve
velzore dhe pasi i kemi hequr velëzat të plota i kemi vendosur ato në një pjatë Petri. Është
shtuar ujë çezme derisa velëzat të mbuloheshin tërësisht. Sipërfaqen e velëzave dhe
intervalet ndërmjet thekeve velzore i kemi vrojtuar me lupë dhe stereomikroskop. E kemi

66

përqendruar vëmendjen sidomos në mundësinë e alterimit të ngjyrës se velëzave, në
praninë e dukurive “mozaikore” si dhe në integritetin e thekeve velzore.

4.2.5.2. Ekzaminimi parazitologjik i kavitetit të trupit dhe disa organeve të
brendshme
Peshkun e kemi sistemuar në një tavë diseksioni, me kokën në drejtimin e majtë të
personit që do të kryeje hapjen e kavitetit abdominal (Figura Nr.19). Nëse individi i
kampionuar ka qenë me trup të vogël paraprakisht e kemi fiksuar në parafinën e tavës se
diseksionit duke përdorur gjilpërat e mëdha të preparimit. Me anën e gërshërëve të
preparimit ose duke përdorur bisturinë kemi realizuar një prerje të peshkut nga baza e
operkulave deri tek vrima anale.

Figura 4.4. Mënyra e diseksionit dhe e hapjes se kavitetit abdominal të një peshku.
(https://www.instructables.com/Fish-Dissection/)
Gjatë prerjes është ndjekur drejtimi i vijës mediane të barkut. Një prerje të dytë e kemi
realizuar nga baza e operkulave, në drejtimin sipër, deri pak poshtë shtyllës kurrizore
(0.5-1.5 cm në krahun e djathtë të membranës që kufizon buzën e kapakut operkular). Një
prerje e tretë është bërë nga vrima anale, përsëri në drejtimin sipër, deri poshtë shtyllës
kurrizore. Prerja e fundit është kryer poshtë shtyllës kurrizore, përgjatë gjatësisë se saj,
nga skaji i sipërm i prerjes se dytë deri në skajin e sipërm të prerjes së tretë. Në këtë rast
ka qenë e nevojshme që të priteshin edhe brinjët.
Prerja e fundit ka siguruar heqjen e anësisë së trupit dhe shfaqjen e organeve të
brendshme, sikurse tregohet në Figuren19.
Kemi kryer ekzaminimin parazitologjik të sipërfaqes se kavitetit abdominal, aparatit
digjestiv, mëlçisë, veshkave dhe mëshikëzës se notimit. Organet janë vendosur në tavën e
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diseksionit dhe vrojtimi i sipërfaqes së tyre është kryer me anën e lupës dhe
stereomikroskopit, duke aplikuar procedurat metodike sipas Bauer et al., 1969;
Bihovskaja Pavlovskaja, 1985; Roberts, 1990; Buchmann, 2007.
Sipërfaqen e brendshme të kavitetit abdominal e kemi vërejtur me sy të lirë dhe me lupë
për të provuar praninë e larvave dhe adulteve të nematodeve dhe cestodeve. Kemi bërë
prerje të indit të mëlçisë dhe sipërfaqen e prerjes e kemi vrojtuar me stereomikroskop për
praninë e cisteve dhe trematodeve Digenea. Pasi kemi vrojtuar sipërfaqen e zorrës me një
lupë e kemi shtrirë këtë organ në tavën e diseksionit për të kryer vrojtimin parazitologjik
të lumentit të saj. Kemi realizuar prerjen e paretit të zorrës me gërshërë preparimi, duke i
fiksuar me gjilpëra dhe në mënyrë progresive buzët e prera të këtij organi në parafinën e
tavës se diseksionit. Pas hapjes sistemin digjestiv e kemi vrojtuar në stereomikroskop për
praninë e nematodeve, cestodeve dhe akantocefaleve. Sipërfaqja e veshkës, sidomos
rajoni kaudal i saj, është vrojtuar me stereomikroskop për praninë e larvave të disa
nematodeve. Po kështu, kemi vrojtuar me stereomikroskop edhe sipërfaqen e mëshikëzës
se notimit.
4.2.5.3.


Disa teknika parazitologjike të aplikuara

Përgatitja e preparateve totale të helminteve dhe gaforreve parazitare:

Kemi aplikuar metodën e ammonium pikrat glicerinës (APG), të propozuar prej
Malmberg, 1957, për të përgatitur preparate totale të helminteve dhe gazoreve parazitare.
Preparati fiksues është krijuar nga përzierja e sasive të barabarta të tretësirës se
përqendruar të amonium pikratit me tretësirën e glicerinës.
Duke përdorur pikatoren kemi lëshuar vëllimin e përcaktuar të ujit (varësisht prej
madhësisë se parazitit) mbi një lamë me përmasat e duhura. Helminti është zhytur
plotësisht në ujë dhe është mbuluar me kujdes me lamelë. Duke përdorur letrën e filtrit, të
vendosur në buzët e lamelës, kemi absorbuar sasinë më të madhe të mundshme të ujit që
ndodhej poshtë saj. Ky veprim bën që paraziti i ndodhur poshtë lamelës të presohet mirë,
duke mos lejuar çarjen e tij. Një ose disa pika të APG vendosen në anën e lamelës.
Paraziti fiksohet kur tretësira e ammonium pikrat glicerinës, me ngjyrë të verdhë, do të
depërtojë në të gjithë hapësirën ndërmjet lamës dhe lamelës.
Mbi preparat kemi ngjitur një etikete në të cilën janë shënuar: grupi taksonomik i parazitit
(gjinia), lloji i përbujtësit, vendi i marrjes se kampionit si dhe data e kampionimit. Në
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rastet kur është kërkuar që preparatet të transportoheshin kemi lëshuar në katër qoshet e
lamelës nga një pike të vogël manikyr. Pas ngurtësimit të manikyrit është siguruar fiksimi
i qëndrueshëm i lamelës mbi lamë.


C.2.Fiksimi i helminteve:

Kemi aplikuar fiksimin paraprak të helminteve, në rastet kur është kërkuar konservimi i
tyre për ekzaminimin laboratorik të llojeve. Krimbat e shtypur dhe akantocefalet janë
lenë për pak kohë në ujin e çezmës, në një gotë kimike, përpara se të niste procedura e
fiksimit. Kjo norme metodike është zbatuar në mënyrë të detyruar në rastin e
akantocefaleve për faktin se “feçka” e tyre duhet të jete në pozicion të shtrire përpara se
të nisë procedura e fiksimit. Platelmintet dhe akantocefalet i kemi fiksuar në tretësirën
saline neutrale dhe të ngrohtë të formalinës 4% (Roberts, 1990). Pasi të kalojnë 24 orë ata
shpëlahen me ujë çezme për 24 ore të tjera. Se fundi helmintet i kemi konservuar në
alkool etilik 70%. Nematodet dhe krustacet i kemi fiksuar në acid acetik glacial për 10
minuta dhe me tej i kemi konservuar në alkool etilik 70%.


C.3.Përgatitja e preparateve të ngjyrosur me karminen e Gowerit, për
krimbat e shtypur (Roberts, 1990):

Përgatitja e karminës se Gowerit është realizuar si në vijim: Shtohet 10g karmin në 100
ml acid acetik dhe vendoset që të vlojë. Lihet tretësira që të ftohet dhe me tej filtrohet.
Mbetja në letrën e filtrit është karmini i acidifikuar. Tretësira ngjyrosëse përbëhet prej:1 g
karmin i acidifikuar;10 g shap alumini; 200 ml ujë i distiluar. Përzihen lëndët e
përmendura në një gotë kimike, ngrohen dhe me tej tretësira filtrohet. Në tretësirë shtohet
një kristal timoli.
Kampionet e helminteve fillimisht shpëlahen me ujë dhe pastaj zhyten në tretësirën e
ngjyrosësit. Pas ngjyrimit helmintet fiksohen në një përzierje të alkoolit etilik 70% me
acidin klorhidrik 0.5%. Në këtë përzierje parazitët mbahen për 1-12 ore varësisht prej
përmasave të tyre. Kjo teknike ju jep helminteve ngjyrë të kuqe me një ton të lehtë të
kaltër.
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4.2.6. Llogaritja e treguesve të invazionit parazitar
Kemi analizuar dy tregues sasiorë që karakterizojnë invazionin parazitar. Për
specifikimin e tyre kemi përdorur terminologjinë sipas Margolis et al., 1982 si dhe Bush
et al.,1997. Këta dy tregues janë: prevalenca e invazionit (Pi %) dhe intensiteti i
invazionit (Ii).
Prevalenca e invazionit shprehet me numrin e individëve të kampionit, që i përkasin një
përbujtësi (p.sh. cironkes) (Ti), tek të cilët është i pranishëm një lloj paraziti (p.sh. cestodi
Ligula intestinalis), ndaj numrit të përgjithshëm të individëve të përbujtësit përkatës të
cilët përbejnë gjithë kampionin (T). Zakonisht vlerësimi i prevalencës kryhet në %, pra:
Pi % = (Ti/ T)*100
P.sh.: Ti=37 cironka të kampionit me parazitin L.intestinalis; T = 92 cironka në
kampionin e plote; Pi=40.2%.
Intensiteti i invazionit (Ii) shprehet me numrin e individëve të një lloji parazitar që
ndodhen në secilin prej përbujtësve të kampionit të cilët janë të prekur prej tij. Ii është
gjithmonë >0 (Rosza et al., 2000). P.sh. nëse gjatë ekzaminimit parazitologjik të një
cironke gjejmë në kavitetin abdominal të saj tre individë të L.intestinalis atëherë Ii = 3.
Vlerën mesatare të këtij treguesi e kemi llogaritur duke pjesëtuar numrin e përgjithshëm
të parazitëve të një lloji që i kemi mbledhur gjatë ekzaminimit të një kampioni peshqish
me numrin e peshqve të prekur prej këtij paraziti (Gholami et al., 2011).
Me synimin që të vlerësonim ndikimin e shkallës se ndotjes se ujit mbi veçoritë e
marrëdhënies se parazitizmit në llojet iktike të liqenit të Ohrit, analizat parazitologjike u
kryen veçmas për çdonjërën prej tre zonave të përfshira në studim, duke zbatuar të njëjtat
procedura metodike. Për të mundësuar krahasimin e variableve të veçantë, llogaritëm
vlerat mesatare të dy treguesve të invazionit (M) si dhe vlerat e devijimit standard (SD),
për disa prej parazitëve sinjifikante që u identifikuan gjatë studimit. U aplikua testi
Kruskal-Wallis (t-testi) (Spurrier, 2003) për të vlerësuar diferencat në vlerat mesatare të
intensitetit të invazionit midis varianteve që u përfshinë në studim. Gjatë krahasimit në
çifte, vlerat e P<0.5 u konsideruan sinjifikante. Analizat u realizuan duke përdorur
programin kompjuterik GraphPad Instat 3.0.

70

4.2.7. Diversiteti llojor i parazitofaunës
Treguesit sasiore për diversitetin llojor të parazitofaunës se peshqve i kemi llogaritur
sipas Simpson, 1949. Indeksi i diversitetit llojor sipas Simpson (D) mat diversitetin llojor
të një komuniteti. Formula që kemi zbatuar për llogaritje ishte:
D = 1 – [∑n(n-1) / N(N-1)]
ku:
n-numri i individëve për secilin prej llojeve të pranishme në kampionin e mare në
mënyrë të rastësishme.
N-numri i përgjithshëm i individëve për të gjitha llojet
Vlera e “n” në rastin konkret përfaqëson abundancën e secilit prej llojeve të parazitëve
dhe llogaritet duke pjesëtuar numrin e përgjithshëm të parazitëve të një lloji që i kemi
mbledhur gjatë ekzaminimit të një kampioni peshqish me numrin e përgjithshëm të
peshqve që ndodhen në kampion (Gholami et al., 2011). Sipas Rosza et al., 2000 vlerat e
abundancës janë ≥0.
Vlerat e “D” përfshihen në intervalin nga 0 deri 1.0. Vlera e D=0 tregon mungesën e
diversitetit, ndërsa vlera e D=1.0 tregon diversitet llojor të larmishëm apo të shkallës se
lartë. Pra, sa me e vogël që të jete vlera e D aq me i reduktuar do të jete diversiteti llojor
për një komunitet.
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5. REZULTATET E STUDIMIT DHE DISKUTIMI I TYRE
5.1.
Përcaktimi i variacionit të nivelit të trofisë se ujërave bazuar në
koeficientin Carlson.
5.1.1. Rezultatet e ekstraktimit dhe llogaritjeve të pigmenteve fotosintetike
fitoplanktonike gjatë vitit 2016
Një nga drejtimet kryesore të punimit ka qenë përcaktimi i nivelit të trofisë se ujërave të
zonës së Linit, liqeni i Ohrit, pasi ndër organizmat e ndikuara më së shumti nga ndotjet e
kategorive të ndryshme, janë ato fitoplanktonike. Biomasa parësore e ujërave të ëmbla
dhe atyre detare konsiderohen ato fitoplanktonike mbështetur në vendin që zënë në totalin
e biomasës, ndaj përcaktimi i sasisë së klorofilës a, një bioindikator kryesor i biomasës
fitoplanktonike dhe më pas përcaktimi i koeficientit Karlson, përcaktues i nivelit të
trofisë të ujërave, u kryen për tre stacionet e Linit, referuar në grafikët si mostrat 1, 2 dhe
3.
Tabela 5.1. Përqëndrimet në μg/dm3 të pigmenteve fotosintetike fitoplanktonike nga
stacionet e Linit gjatë 2016
Qershor 2016
Mostra 1
Mostra 2
Mostra 3
Korrik 2016
Mostra 1
Mostra 2
Mostra 3
Shtator 2016
Mostra 1
Mostra 2
Mostra 3

Kla
(µg/dm3)
0,670289
1,280403
0,825813

Klb
(µg/dm3)
0,570297
1,283701
0,674736

Kl(c1+c2)
(µg/dm3)
0,907279
2,289488
1,213335

Karotenoidet
(µg/dm3)
2,80459406
5,57674129
3,42695375

Kla
(µg/dm3)
0,433473
0,409536
0,822667

Klb
(µg/dm3)
0,426039
0,320544
0,97648

Kl(c1+c2)
(µg/dm3)
0,529997
0,423168
1,164749

Karotenoidet
(µg/dm3)
1,64728
0,36256
4,010171

Kla
(µg/dm3)
0,973671
1,064389
1,312728

Klb
(µg/dm3)
0,359272
0,633234
0,780977

Kl(c1+c2)
(µg/dm3)
0,788785
1,026481
1,265975

Karotenoidet
(µg/dm3)
2,42052228
3,90337313
4,89272717

Nga Figura Nr.1 rezulton se në stacionin 3 ka patur biomasë më të lartë fitoplanktonike
krahasuar me dy stacionet e tjera, dhe se gjatë muajve të Verës e deri në Shtator në këto
koordinata ujërat janë të pasura me përbërës organike.

.
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Figura 5.1. Paraqitje e grafike e ndryshimeve të përmbajtjes se pigmenteve
fitoplanktonike ndërmjet stacioneve për tre periudha të marrjes së kampioneve gjatë vitit
2016

73

5.1.2. Rezultatet e ekstraktimit dhe llogaritjeve të pigmenteve fotosintetike
fitoplanktonike gjatë vitit 2017
Tabela 5.2. Përqendrimet në μg/dm3 të pigmenteve fotosintetike fitoplanktonike nga
stacione të Linit gjatë 2017
Qershor 2017
Mostra 1
Mostra 2
Mostra 3
Korrik 2017
Mostra 1
Mostra 2
Mostra 3
Shtator 2017
Mostra 1
Mostra 2
Mostra 3

Kla
(µg/dm3)
0,635238
0.616358
0,841156

Klb
(µg/dm3)
0,222589
0,523108
1,028362

Kl(c1+c2)
(µg/dm3)
0,757791
0,675371
1,552096

Karotenoidet
(µg/dm3)
2,076998
2,2857785
4,180442

Kla
(µg/dm3)
0,383207
0.624195
1,285184

Klb
(µg/dm3)
0,397478
0,428922
1,814048

Kl(c1+c2)
(µg/dm3)
0,669565
1,010685
3,478144

Karotenoidet
(µg/dm3)
2,239542
2,649075
7,640032

Kla
(µg/dm3)
0,790671
0.985347
0,49136

Klb
(µg/dm3)
0,86457
0,798978
0,176564

Kl(c1+c2)
(µg/dm3)
0,956133
0,944277
0,210752

Karotenoidet
(µg/dm3)
3,3439125
3,009469
1,07189

Të dhënat e paraqitura në Tabelën 2 janë përdorur për të ndërtuar grafiket në Figurën
Nr.2 (më poshtë), e cila detajon variacionin e përqendrimeve të pigmenteve sipas
stacioneve dhe periudhave të marrjes së kampioneve.
Prej grafikëve qartësohet se vlerat më të larta janë regjistruar në muajin Korrik-2017 dhe
ato më të ulëta në muajin Shtator 2017. Gjithashtu, vihet re se Stacioni 3 ka biomasën më
të lartë gjatë verës krahasuar me stacionet 1 dhe 2 që janë shumë të ngjashme me njëritjetrin.
Situata e përqendrimeve të pigmenteve fotosintetike flet në mënyrë indirekte për një nivel
më të lartë të përbërësve organikë në ujerat e stacionit 3, krahasuar me dy të tjerët. Fakti
që në Shtator 2016 stacioni 3 rezulton me sasi pigmentesh më të ulët se dy stacionet e
tjera dëshmon pakësimin e burimit të përbërësve organikë në ujera në koordinatat e tij.
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Figura 5.2. Paraqitje grafike e variacionit të pigmenteve fotosintetike fitoplanktonike
nga stacioni në stacion për tre periudha të marrjes së kampioneve gjatë 2017
5.1.3. Vlerësimi i nivelit të trofisë bazuar në koeficientin Karlson për matjet
e vitit 2016
Të dhënat e marra për klorofilën a gjatë 2016 u përdorën për llogaritjen e koefiçientit
Carlson, paraqitur në Tabelën 3.
Tabela 5.3. Rezultatet e llogaritjes së koefiçientit TSIC për matjet e vitit 2016
TSIC-2016

Mostra 1

Qeshor
Korrik
Shtator

26,675654723
22,39956821
30,3382458

Mostra 2
33,02478538
21,84231411
31,21215358
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Moatra 3
28,72249468
28,68504498
33,2693714

Këto të dhëna u përdorën për të ndërtuar grafikun që kemi treguar në Figurën Nr.3, e cila
paraqet në mënyrë të krahasuar situatën në tre stacionet e marrjes së kampioneve gjatë
vitit 2016.

Figura 5.3. Paraqitje grafike e variacionit të koeficientit të Carlson -TSIC nga stacioni në
stacion për tre periudha të marrjes së kampioneve gjatë vitit 2016
Duket qartë që në përgjithësi në të tre stacionet niveli i trofisë vjen në rritje nga pranvera
në verë, dhe se stacioni 3 arrin vlerat më të larta të koeficientit.

Figura 5.4. Paraqitje e grafike e nivelit të trofisë bazuar në koefiçientin Carlson -TSIC
nga stacioni në stacion për tre periudha të marrjes së kampioneve gjatë vitit 2016
Figura Nr.4 tregon se pavarësisht variacionit stinor dhe atij të koordinatave të stacioneve
të kampionimit cilësia e ujërave gjatë vitit 2016 ka qenë shumë e mirë, ajo i përket
kategorisë ultraoligotrof.
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5.1.4. Vlerësimi i nivelit të trofisë bazuar në koefiçientin Karlson për matjet
e vitit 2017
Të dhënat e marra për klorofilën a gjatë vitit 2017 u përdorën për llogaritjen e koeficientit
Carlson, paraqitur në Tabelën 4. Këto të dhëna u përdorën për të ndërtuar grafikun që
kemi treguar në Figurën Nr.5, e cila paraqet në mënyrë të krahasuar situatën në tre
stacionet e marrjes së kampioneve gjatë vitit 2017.
Tabela 5.4. Rezultatet e llogaritjes së koefiçientit TSIC për matjet e viti 2017
TSIC-2017
Qeshor
Korrik
Shtator

Mostra 1
26,1486504
21,1904317
28,2958927

Mostra 2
25,852673
25,976621
30,455191

Moatra 3
28,9030844
33,0613476
23,6292276

Figura 5.5. Paraqitje e grafike e variacionit të koeficientit të Carlson -TSIC nga stacioni
në stacion për tre periudha të marrjes së kampioneve gjatë vitit 2017
Bazuar në grafikun e Figurës Nr.5 vlerat e koeficientit Carlson janë më të larta gjatë
pranverë-verës 2017 në stacionin 3, duke arritur pikun gjatë Korrikut; ndërsa në dy
stacionet e tjera piku arrihet në muajin Shtator.
Kjo tregon për një shtim të biomasës fitoplanktonike për shkak të shtimit të burimeve
ushqimore (ndotjes organike) të ujërave në periudhat respektive sipas stacioneve.
Të dhënat e Tabelës Nr.4 u përdorën për të realizuar diagramin që kemi treguar në
Figurën Nr.6, e cila tregon nivelin e trofisë së tre stacioneve gjatë vitit 2017 .
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Figura 5.6. Paraqitje e grafike e nivelit të trofisë bazuar në koeficientin Carlson -TSIC
nga stacioni në stacion për tre periudha të marrjes së kampioneve gjatë vitit 2017
Është e qartë se Stacioni 3 përfaqëson nivelin më të lartë të trofisë, megjithëse në të tre
stacionet cilësia e ujërave gjatë vitit 2017 ka qenë shumë e mirë, pasi sikurse gjatë vitit
2016, i përkasin nivelit ultraoligotrof.
5.2.

Vlerësimi i lidhjeve dhe luhatjeve të koncentrimit të metaleve të rënda

në sendiment e disa rajoneve në liqenin e Ohrit
5.2.1. Përmbajtjet mesatare të pesë metaleve në sedimentet sipërfaqësore
për tre zona në bregun Perëndimor dhe Jug-Perëndimor të liqenit të
Ohrit
Tabela 5.5. Përmbajtjet mesatare (mg/kg sediment) të pese metaleve të rënda në
sedimentet sipërfaqësore për tre zona bregore në liqenin e Ohrit dhe për tre sezone të
kampionimit
Zona e
kampionimit në
liqen
Bregu i afërt-Lin
Bregu i afërtTushemisht

Viti/muaji
2015/Qersh
or

Treguesi As
biometri (mg/k
k
g)

Cr
(mg/k
g)

Ni
(mg/k
g)

Pb
(mg/k
g)

Zn
(mg/k
g)

M
SD

4.31
0.183

114.39
3.139

118.79
0.354

21.72
0.302

188.82
0.414

M

7.86

299.94

345.21

25.84

285.31
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Bregu i afërtHyrje Pogradec

Bregu i afërt- Lin

2015/Dhjet
or

Bregu i afërtTushemisht
Bregu i afërtHyrje Pogradec

Bregu i afërt- Lin
Bregu i afërtTushemisht
Bregu i afërtHyrje Pogradec

2016/Qersh
or

SD

0.053

5.509

1.355

0.413

0.597

M
SD

10.54
0.129

534.15
0.305

472.50
0.572

19.55
0.375

171.87
0.352

M
SD

10.07
0.677

107.61
1.104

93.17
2.079

17.49
0.953

150.78
2.709

M
SD

8.22
0.543

227.34
2.903

274.27
54.314

22.37
1.326

244.69
7.539

M
SD

14.35
0.947

492.45
8.701

393.1
4.219

17.65
0.836

155.62
1.773

M
SD

4.58
0.148

93.98
0.339

177.77
0.589

18.88
0.507

148.68
2.796

M
SD

8.76
0.352

96.25
0.353

158.46
0.389

22.74
0.955

257.6
4.162

M
SD

11.63
0.483

465.02
0.654

468.33
29.193

20.13
0.427

128.90
3.681

Në Tabelën përmbledhëse Nr.5 kemi vendosur rezultatet e llogaritjes se vlerave mesatare
(M) dhe ato të devijimit standard (SD) për përmbajtjet e pesë metaleve, arsenikut (As),
kromit (Cr), nikelit (Ni), plumbit (Pb) dhe zinkut (Zn), në sedimentet sipërfaqësore të tre
zonave bregore të liqenit të Ohrit (zona e liqenit përballë fshatit Lin, zona bregore e
fshatit Tushemisht dhe hapësira bregore e liqenit në hyrjen e qytetit të Pogradecit) dhe në
tre sezonë të kampionimit, që përfshijnë përudhen Qershor 2015- Qershor 2016.
Shifrat dhe kolonat në Grafikun e Figurës Nr.7 përfaqësojnë vetëm vlerat mesatare
kompleksive të përqendrimit në sedimentet sipërfaqësore për pesë metalet e rënda, sipas
zonave në të cilat u realizuan kampionimet, pa marrë në konsiderate faktorin “sezon i
kampionimit”.
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Vlerat mesatare te permbajtjes ne sedimentet siperfaqesore per pese
metale te renda (mg/kg),per tre zona bregore te Liqenit te Ohrit (pjesa
Shqiptare),ne periudhen Qershor 2015-Qershor 2016)

500
400
Permbajtja ne 300
sedimentet
200
(mg/kg)
100
0

As

Cr

Ni

Pb

Zn

Lin

6.32

105.33

129.91

19.36

162.76

Tushemisht

8.29

207.84

259.31

23.65

262.53

Hyrje Pogradec

12.17

497.21

444.64

19.11

152.13

Metalet e vleresuar sipas zonave

Figura 5.7 Përmbajtjet mesatare (mg/kg sediment) për arsenikun, kromin, nikelin,
plumbin dhe zinkun, në sedimentet sipërfaqësore për tre zona bregore të hapësirës
Shqiptare të Liqenit të Ohrit, për periudhën Qershor 2015-Qershor 2016
Nëse krahasojmë përmbajtjen e metaleve në sedimentet e zonave të ndryshme të liqenit,
brenda një sezoni të vetëm të kampionimit, mund të vërejmë se në sezonin e kampionimit
të muajit Qershor 2015 përmbajtjen mesatare më të vogël për arsenikun e kemi matur në
bregun liqenor të Linit (As = 4.31±0.183 mg/kg) ndërsa përmbajtjen më të lartë të këtij
metali e kemi gjetur në zonën e liqenit përballe hyrjes në qytetin e Pogradecit (As =
10.54±0.129). Analiza e variancës (ANOVA) provoi ekzistencën e ndryshimit sinjifikativ
për përmbajtjen e arsenikut në sedimentet kur u krahasuan dy zonat që përmendem (t =
28.3; P<0.001). Situata e përqendrimeve ishte e njëjte edhe për dy metale të tjerë, kromin
dhe nikelin. Përmbajtja mesatare e kromit në sedimentet e zonës së Linit ishte Cr =
114.39±3.139 mg/kg ndërsa në sedimentet e zonës se liqenit në hyrjen e qytetit të
Pogradecit Cr = 534.15±0.305 mg/kg. Përmbajtjet përkatëse të nikelit në sedimentet
sipërfaqësore të këtyre dy zonave bregore të liqenit ishin Ni = 118.79±0.354 mg/kg dhe
Ni = 472.50±0.572 mg/kg. Pas kryerjes se analizës se variancës provuam ndryshime
sinjifikative ndërmjet zonave bregore të Linit dhe hyrjes në qytetin e Pogradecit për
përmbajtjen e kromit (t = 131.2; P<0.001) dhe të nikelit (t = 442.1; P<0.001).
Pas analizës se kampionëve që u morën në muajin Qershor 2015 rezultoi se përqendrimi
mesatar i plumbit ishte më i lartë në sedimentet sipërfaqësore të zonës bregore të
Tushemishtit (Pb = 25.84 ± 0.413 mg/kg), kishte pozicion të ndërmjetëm në zonën
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bregore të Linit (Pb = 21.72 ± 0.303) dhe shënonte përmbajtjen më të vogël në bregun e
liqenit që pozicionohej përballe hyrjes në qytetin e Pogradecit (Pb=19.55 ± 0.375).
Analiza e variancës provoi ndryshim sinjifikativ për përmbajtjen e plumbit në sedimentet
kur u krahasuan ndërmjet tyre zona e Tushemishtit me zonën e Linit (t = 8.24; P<0.01)
dhe zona e Tushemishtit me zonën në hyrjen e Pogradecit (t = 10.4; P<0.01). Për zinkun
kemi gjetur shpërndarje të ngjashme të përqendrimeve në sedimentet sipërfaqësore me
shpërndarjen që kishte plumbi, në tre zonat e liqenit

që u vlerësuan. Përqendrimet

mesatare përkatëse të këtij metali në zonat e Tushemishtit, Linit dhe hyrjes në qytetin e
Pogradecit ishin: Zn=285.31 ± 0.597, Zn=188.82 ± 0.414 dhe Zn = 171.87 ± 0.352.
Duke u përqendruar tek vlerat mesatare që kemi llogaritur për përmbajtjet e pesë
metaleve të rënda në sedimentet sipërfaqësore të tre zonave bregore të liqenit të Ohrit, në
pjesën Shqiptare të këtij baseni, brenda sezonit të kampionimit të muajit Qershor 2015,
bie në sy ekzistenca e ndryshimeve të nivelit sinjifikativ kur krahasohen ndërmjet tyre
rezultatet analoge të përfituara në zona të ndryshme. Ky fakt mund të jete rezultat i
krijimit të zonave liqenore me karakteristika diskrete, të cilat, të paktën persa ju takon
sedimenteve që u analizuan veçmas, mbi bazën e vlerave të llogaritura për devijimin
standard (SD), rezultojnë me shkalle të lartë homogjeniteti.
Një ndër detyrat e studimit tonë ishte vlerësimi i natyres (ose sinjifikances) se
ndryshimeve që provoheshin për përqendrimet e metaleve në sedimentet e liqenit të
Ohrit, kur krahasoheshin, nëpërmjet analizës Kruskal Wallis (Kruskal, 1952), vlerat e
këtij variabli në muajin qershor 2015 me ato të muajit Dhjetor 2015, për secilin prej
metaleve dhe veçmas për çdonjërën prej zonave të kampionimit. Vetëm nga një vështrim
i përgjithshëm i shifrave, të cilat përfaqësojnë përqendrimet mesatare të pesë metaleve në
sedimentet sipërfaqësore të tre zonave në pjesën Shqiptare të liqenit të Ohrit, për sezonët
e kampionimit Qershor 2015 dhe Dhjetor 2015, mund të vihet në dukje trendi reduktues
për përmbajtjet e kromit, nikelit, plumbit dhe zinkut dhe një situate e kundërt për
përqendrimin e arsenikut. Kjo gjetje mund të konsiderohet si veçori tipike për vijën
bregore Lin-Tushemisht, përderisa në asnjë rast nuk kemi gjetur shmangie lokale të kësaj
dinamike. Me fjale të tjera, në asnjërën prej tre zonave në të cilat u kryen kampionimet
nuk kemi gjetur në muajin Dhjetor 2015 si rritjen e përqendrimeve ashtu edhe reduktimin

81

e tyre por vetëm reduktimin (p.sh. për katër metalet e rënda) ose vetëm rritjen e
përmbajtjes (p.sh. për arsenikun).
Pavarësisht ngjashmërive për dinamikat e metaleve të rënda në sedimentet sipërfaqësorë
të liqenit të Ohrit, diferenca kemi gjetur gjatë vlerësimit të niveleve probabilitare
(P<0.01) pas llogaritjes se kriterit “t” (analiza e variancës ANOVA). Për arsenikun kemi
gjetur diferenca rritëse të nivelit sinjifikativ midis muajve qershor dhe dhjetor në
sedimentet e zonës së Linit (t = 8.23; P<0.01) dhe në sedimentet e zonës se liqenit në
hyrjen e Pogradecit (t = 3.77; P<0.01) dhe mungese të sinjifikances se ndryshimeve
(pavarësisht trendit rritës) për sedimentet e zonës së Tushemishtit (t = 0.65; P>0.01;n=5).
Për kromin kemi gjetur diferenca reduktuese (ose zvogëluese) të nivelit jo sinjifikativ
midis muajve qershor dhe dhjetor në sedimentet e zonës bregore të Linit (t = 2.048;
P>0.05: n=5) dhe diferenca reduktuese të nivelit sinjifikativ në sedimentet sipërfaqësore
të zonave bregore të Tushemishtit (t = 11.52; P<0.001) dhe hyrjes në qytetin e Pogradecit
(t = 4.79; P<0.01).
Për nikelin kemi analizuar vetëm dy zona, Linin dhe hyrjen në qytetin e Pogradecit, pasi
vlera e lartë e SD që kishte rezultuar prej analizës se variancës për të dhënat e mara në
zonën e Tushemishtit mund të kërkonte verifikimin e të dhënave nëpërmjet përsëritjes së
matjeve. Për këtë metal kemi gjetur diferenca zvogëluese të niveleve sinjifikativ si për
zonën bregore të Linit (t = 11.63; P<0.001) ashtu edhe për zonën bregore të liqenit në
hyrjen e Pogradecit (t = 18.4; P<0.001). Prej krahasimit të vlerave mesatare të
përmbajtjes se plumbit, ndërmjet muajve Qershor dhe Dhjetor 2015, kemi gjetur trend
zvogëlues të këtyre vlerave dhe ndryshime të nivelit sinjifikativ për dy prej rajoneve të
kampionimit; për Linin t = 4.07 dhe P<0.01 si dhe për Tushemishtin t = 2.48 dhe P<0.05.
Edhe për sedimentet e liqenit në hyrjen në qytetin e Pogradecit kemi provuar trend
zvogëlues të përmbajtjes se plumbit, por të nivelit jo sinjifikativ (t = 2.04; P>0.05; n=5).
Sikurse përmendem me sipër, zinku ishte metali i katërt që manifestonte trend reduktues
kur krahasoheshin vlerat mesatare të muajit qershor me ato të muajit dhjetor. Për tre
rajonet bregore të liqenit në të cilat u morën kampionet e sedimenteve ndryshimet ishin të
nivelit sinjifikativ (për Linin t = 13.9; P<0.001, për Tushemishtin t = 5.37; P<0.01 dhe
për hyrjen në qytetin e Pogradecit t = 8.86; P<0.001).
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Duke tentuar që ta shpjegojmë tendencën e dinamikës sezonale të arsenikut, nga njëra anë
dhe katër metaleve të tjera, nga ana tjetër, mendojmë se ndryshimet që kemi provuar prej
përpunimit të rezultateve të analizës kimike kanë qenë në varësi të dinamikes se ndikimit
që ushtrojnë burimet e ndotjeve të liqenit të Ohrit, llojeve të materialeve ndotëse si dhe
shkallës se gravitetit të ndotjeve në zona të veçanta të këtij baseni. Reduktimi i
përmbajtjeve të kromit, nikelit, plumbit dhe zinkut në stinën e dimrit, krahasimisht me
stinën e verës mund të këtë lidhje me reduktimin e fluksit të ndotjeve që ka ndodhur si
pasojë e ritmeve më të ulëta të aktiviteteve humane (sidomos atyre që janë karakteristike
për zonën e përfshire në studim) gjatë periudhës së ftohtë të vitit si dhe prej harxhimit të
këtyre metaleve si pasojë e bioakumulimit prej vegjetacionit makrofit në periudhën majtetor. Një ndikim i cili ka përcaktuar dinamiken që kemi provuar mund të këtë patur edhe
temperatura e ulet e ujit të liqenit gjatë dimrit e cila mund të këtë ndikuar mbi ritmet e
dekantimit të formave të patretshme të metaleve të rënda. Disa arsyetime specifike mund
t’i paraqesim në diskutimin e mëposhtëm mbi rezultatet e analizës së këtij argumenti.
Analizat që u realizuan në muajin Qershor të vitit 2016 në përgjithësi provuan një situate
relativisht të ngjashme me atë të një viti me parë, përsa i takon shpërndarjes se
përqendrimeve të pesë metaleve të rënda në sedimentet sipërfaqësore për tre zona bregore
në liqenin e Ohrit. E bëjmë këtë pohim për faktin se përqendrimin mesatar më të vogël
për arsenikun e kishin sedimentet liqenore në zonën e Linit (As = 4.58±0.148 mg/kg) dhe
përqendrimin më të lartë sedimentet sipërfaqësore në zonën e liqenit në hyrjen e qytetit të
Pogradecit (As = 11.63±0.483 mg/kg). Kjo situate ishte edhe për përmbajtjen e kromit
(Cr = 93.99±0.339 mg/kg në zonën e Linit dhe Cr = 465.02±0.654 mg/kg në zonën e
liqenit në hyrjen e Pogradecit). Për sezonin e trete të analizave nuk kemi gjetur ndryshim
sinjifikativ për përmbajtjen e kromit kur krahasonim zonat bregore të Linit dhe
Tushemishtit (t = 2.09; P>0.05; n=3) ndërkohë që në sezonin e parë të analizave situate
kishte qenë e ndryshme (t = 29.4; P<0.001).
Situata për plumbin është karakterizuar prej ndryshimeve të vogla. Në përgjithësi kemi
provuar reduktim të përmbajtjes për këtë metal në sedimentet e zonës së Linit dhe asaj të
Tushemishtit, porse situate e shpërndarjes se përqendrimeve në këto dy zona ngelej e
njëjte sikurse në sezonin e kampionimeve të vitit 2015. Në zonën e liqenit në hyrjen e
Pogradecit përmbajtja e plumbit në sedimentet kishte pësuar një rritje të vogël porse,
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krahasimisht me vlerat që ishin matur për këtë metal në vitin 2015 ndryshimi nuk ishte
sinjifikant (t = 1.034; P>0.05). Përmbajtja e zinkut në sedimentet, për tre zonat e liqenit
ku u kryen kampionimet gjatë qershorit të vitit 2016 ishte e njëjte me atë të qershorit të
vitit 2015.Përqendrimi më i lartë për këtë metal u gjet në kampionet që ishin mare prej
sedimenteve të zonës së Tushemishtit (Zn = 257.6±4.162 mg/kg) ndërsa përqendrimi më i
vogël ishte matur në zonën e liqenit në hyrjen e Pogradecit (Zn = 128.9 ± 3.681 mg/kg).
5.2.2. Rezultatet e vlerësimit analitik për dinamiken e pesë metaleve të
rënda në sedimentet sipërfaqësore të liqenit të Ohrit, për periudhën
Qershor 2015-Qershor 2016
Kompleksi i diagramave që kemi përfshire në Figurën Nr.8 paraqet rezultatet e analizës
regresive dhe korelative (Draper et al., 1998) për bashkëlidhjet ndërmjet vlerave mesatare
të përqendrimit (M, mg metal/kg sediment) të pesë metaleve të rënda në sedimentet
sipërfaqësore për bregun e pjesës shqiptare të liqenit të Ohrit dhe periudhës në të cilën
ishin kryer kampionimet. Sqarojmë së kjo analizë nuk merr në konsiderate faktorin “zonë
e kampionimit” përderisa vlera e M përfaqëson mesataren e vlerave të gjetura, në
periudhën përkatëse, në çdonjërën prej tre zonave në të cilat u krye marrja e kampioneve.
Pra, çdo periudhë të kampionimit (gjithsej tre të tilla) i kanë takuar nga pesë vlera
mesatare që përfaqësonin përqendrimin e çdonjërit prej pesë metaleve të përfshire në
studim, në sedimentet e liqenit.
Duke analizuar trajtën e lakoreve si dhe formën e ekuacioneve të regresionit kemi gjetur
se përkatësia e bashkëlidhjeve ishte si në vijim:
-Bashkëlidhja polinominale (y = ax² + bx + c):
a) Bashkëlidhja polinominale me vlerë pozitive të interceptit “b” (b = 12.4; r = 0.989)
ishte karakteristike për dinamiken e ndryshimeve në varësi të kohës që pësonin
përqendrimet e arsenikut në sedimentet sipërfaqësore të liqenit.
b) Bashkëlidhja polinominale me vlerë negative për interceptin “b” ishte karakteristike
për dinamiken e ndryshimeve në varësi të kohës që pësonin përqendrimet e nikelit (b = 168.8; r = 0.984) dhe të plumbit (b = - 9.95 ; 0.992) në sedimentet sipërfaqësore të liqenit
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Figura 5.8. Rezultatet e analizës regresive dhe korelative (ANOVA) për bashkëlidhjet
ndërmjet përqendrimit të pesë metaleve të rënda në sedimentet sipërfaqësore të liqenit të
Ohrit (zona bregore Lin-Tushemisht) dhe periudhës në të cilën janë kryer kampionimet
(në renditjen nga 1 deri 3 për periudhat përkatëse Qershor 2015, Dhjetor 2015 dhe
Qershor 2016)
b) Bashkëlidhja lineare ishte karakteristike për dinamiken e ndryshimeve në varësi të
kohës që pësonin përqendrimet e kromit (b = 360.6; r = 0.990) dhe të zinkut (b = 229.37;
r = 0.924) në sedimentet sipërfaqësore të liqenit.
Nga kjo analize arrijmë në përfundimin se në periudhën njëvjeçare nga Qershori i vitit
2015 deri në Qershorin e vitit 2016 përqendrimet e pesë metaleve të rënda në sedimentet
sipërfaqësore të zonave të bregut Shqiptar në Liqenin e Ohrit kanë patur këto dinamika:
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-Arseniku (As) ka demonstruar trend rritës në fazën e parë të analizave (Qershor 2015)
derisa në fazën e dytë (Dhjetor 2015) manifestonte vlerën maksimale, për tu rikthyer, në
saje të trendit reduktues, në vlerat e përafërta me ato fillestare në fazën e tretë të
analizave (Qershor 2016).
-Nikeli (Ni) ka manifestuar trend reduktues relativisht të ndjeshëm në fazën e parë të
analizave, ka treguar vlerë mesatare minimale në fazën e dytë të analizave dhe një trend
rritës të lehte në fazën e tretë të analizave.
-Plumbi (Pb): Dinamika e këtij metali është karakterizuar nga reduktimi i theksuar i
përqendrimit në sedimentet nga faza e parë e analizave në drejtim të fazës se dytë të tyre,
nga vlera minimale në analizat e Dhjetorit 2015 dhe nga trendi rritës i përqendrimit në
fazën e tretë të analizave. Pavarësisht nga kjo dinamike përqendrimi mesatar për
Qershorin e vitit 2016 ishte më i vogël prej atij të Qershorit 2015.
-Kromi (Cr): Dinamika e përqendrimit të kromit gjatë periudhës Qershor 2015-Qershor
2016 është karakterizuar prej trendit reduktues sistematik [vlera e koeficientit këndor në
ekuacionin e regresionit (a = - 46.15) rezultonte negative]. Vlerën mesatare maksimale të
përqendrimit në sedimentet sipërfaqësore për këtë metal e kemi matur në fazën e parë të
analizave ndërsa vlerën mesatare minimale e kemi gjetur në fazën e tretë të analizave.
-Zinku (Zn) kishte demonstruar dinamike të përmbajtjes në sedimentet të njëjte me
kromin. Vlera e koeficientit këndor “a” në ekuacionin e regresionit për këtë metal ishte a
= - 18.45.
Në diskutimin në vijim do të përpiqemi që t’i vëmë në dukje disa prej faktorëve të cilët
mund të kenë diktuar dinamikat e gjetura prej analizës se kampioneve që kemi mare në
sedimentet e zonave bregore të Liqenit të Ohrit.
5.2.3. Diskutimi i rezultateve
Ekziston një preokupim global lidhur me ndotjen që shkaktohet prej metaleve për
shkakun e persistencës mjedisore të këtyre elementeve, riciklimit biogjeokimik dhe
rreziqeve ekologjike që ato paraqesin. Numri i madh i burimeve antropogjenë të metaleve
të rënda, sikurse janë zonat urbane, rajonet rurale dhe qendrat industriale krijojnë ndotje
të cilat shkarkohen në mjediset ujore, duke u shpërndare në kolonën e ujit apo duke u
depozituar tek sedimentet. Një sasi e madhe e metaleve merren prej gjallesave ujore, tek
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të cilat ndodh dukuria e njohur si “manjifikim nëpërmjet vargut ushqimor”, rezultat i të
cilit është gjenerimi i rrezikut ekologjik për gjallesat e bentosit, peshqit dhe njeriun.
Sedimentet përbejnë depozitën më të madhe për metalet e rënda në mjediset ujore dhe
cilësia e sedimenteve është njohur si një indikator me rendësi për ndotjen e ujit. Sidoqoftë
metalet e rënda nuk përqendrohet përgjithmonë në sedimentet, përderisa ato mund të
rikalojnë në kolonën e ujit nëse kushtet e mjedisit ndryshohen (si p.sh. tempërature dhe
pH) ose nëse sedimentet ju nënshtrohen transformimeve fizike apo biologjike (Wu et al.,
2014).
Burimet kryesore për mikroelementet, pra për metalet, në ujrat natyrore janë të lidhura
me proceset natyrore dhe impaktet antropogjene. Veçori e përbashkët e tyre është se edhe
në përqendrime relativisht të vogla efektet e tyre janë toksike dhe pikërisht për këtë arsye
ata përfshihen në kategorinë e ndotësve mjedisore mjaft të rrezikshëm (Kastori et al.,
2006). Fakti që metalet e rënda janë të pranishme në mjedis nuk do të thotë se ata në çdo
rast janë të përshtatshëm për tu përvetësuar prej gjallesave dhe për tu përfshire në trupin e
tyre. Përcaktimi i përmbajtjes totale të metaleve të rënda në sedimentet është i
pamjaftueshëm për vlerësimin e impakteve të tyre në ekosistemet ujore. Disa prej
metaleve janë të përfshire në strukturat kristalore të mineraleve ose janë të lidhur me
substrate të tjera të sedimenteve dhe për këto arsye ato mund të mos përbejnë rrezik për
gjallesat. Çka është me e rëndësishme është informacioni mbi tërësinë e metaleve të
lëvizshme ose që janë të disponueshem në aspektin biologjik, pra që mund të merren dhe
të metabolizohen prej botës së gjallë të liqenit (Kastratovic et al., 2016). Prej këtij
arsyetimi rezulton se përmbajtja e një metali nuk pasqyron detyrimisht nivelin e gravitetit
të ndotjes pasi shumë varet prej formës kimike të metalit ndotës. Shembull konkret janë
atomet e kromit me valencë të ndryshme.
Rezultatet e analizave tona provuan përmbajtjen më të lartë të arsenikut (As) në
sedimentet sipërfaqësore të zonës bregore të liqenit të Ohrit në hyrjen e qytetit të
Pogradecit krahasimisht me dy zonat e tjera të përfshira në studim zonën bregore të
Tushemishtit dhe zonën bregore të Linit. Ekziston mundësia që pasurimi i sedimenteve
me arsenik, në hapësirën jug-perëndimore të liqenit të këtë lidhje me afërsinë e kësaj
zonë me rajonin e njohur si “Guri i Kuq”. Ky rajon është një terren minerar ku kanë qenë
të pranishme miniera të hekur-nikelit dhe kromit si dhe një impiant për pasurimin e
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mineralit. Jonet e metaleve dhe përbërjet e tyre, të transportuara prej rrjedhave të shumta
ujore, përfundojnë në liqen duke ndikuar mbi përmbajtjen jonike të ujit dhe sedimenteve.
Përbërjet e hekurit, sidomos hidroksidi ferrik, gjatë precipitimit merr me vehte edhe jonin
e arsenikut, duke favorizuar depozitimin e tij në sedimentet sipërfaqësore të liqenit. Sipas
disa autoreve (Kanamori, 1965; Crecelius, 1975) koprecipitimi i arsenikut me hidroksidin
ferrik mund të jete proces me rendësi në largimin e arsenikut prej ujërave të oksigjenuara;
në ujerat që përmbajnë përqendrime të vogla të oksigjenit si dhe në sedimentet, reduktimi
i joneve ferrike mund të shpjerë në rileshimin e arsenikut në kolonën e ujit. Autoret
pohojnë se ekziston korelacion i fortë ndërmjet përmbajtjes se arsenikut, nga njëra anë
dhe përmbajtjes se hekurit dhe magnezit, nga ana tjetër, në sipërfaqen e sedimenteve të
liqeneve. Uji i liqenit të Ohrit në përgjithësi dallohet për përmbajtje të lartë të oksigjenit,
fakt që favorizon depozitimin e arsenikut në sedimentet në ato zona ku prurjet e hekurit
janë të larta, sikurse është zona bregore e liqenit nga ish uzina e pasurimit të mineralit
hekur- nikel deri në hyrjen e qytetit të Pogradecit.
Persa i takon dinamikes vjetore të arsenikut në sedimentet sipërfaqësore të liqenit, për
zonën bregore nga fshati Lin deri në fshatin Tushemisht, në kemi gjetur rritjen e
përmbajtjes në stinën e dimrit krahasimisht me stinën e verës. Mendojmë se arsyeja me
kryesore për këtë dinamike duhet të kenë qenë prurjet e shtuara të këtij elementi si pasojë
e reshjeve më të bollshme si dhe rrjedhave ujore me fluks të shtuar në stinët e ftohta të
vitit. Sipas Crecelius, 1975 inputit atmosferik dhe transportit prej rrjedhave ju takon
pothuajse gjysma e arsenikut i cili është i pranishëm në liqenet. Rreth 20% e arsenikut që
ndodhet në gjendje të tretur në ujin e liqenit çvendoset çdo vit në sediment, pasi
transformohet në formë të patretshme, i lidhur me hekurin dhe magnezin.
Ka informacione se shkarkimet e ujërave gjeotermale janë një ndër burimet e furnizimit
të liqeneve me elementin e arsenikut (Cumbal et al., 2009). Sidoqoftë diferencat ndërmjet
shifrave që japin autoret e përmendur, lidhur me praninë e arsenikut në sedimentet e
liqenit ku ata kanë realizuar vlerësimet (60-613 mg/kg) dhe shifrave tona për praninë e
arsenikut në sedimentet e liqenit të Ohrit (4.31-14.35 mg/kg), të bëjnë të besosh se në
këtë basen nuk ekziston ndikimi i ujërave gjeotermale mbi luhatjet gjithëvjetore të
përqendrimit të arsenikut në sedimentet e zonave bregore.
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Do të përpiqemi që t’i trajtojmë të lidhur me njëri tjetrin faktorët që kanë përcaktuar
distribucionin e gjetur për përmbajtjet e kromit dhe zinkut në sedimentet e zonës bregore
të liqenit të Ohrit, përderisa edhe dinamikat vjetore të këtyre dy metaleve kanë qenë të
njëjta. Kromi është një metal i pranishëm në shkëmbinj, kafshë, bimë, tokë si dhe në
pluhrin dhe gazet vullkanike. Burimet industriale më të rëndësishme për kromin që është
i pranishëm në atmosferë janë ato që lidhen me prodhimin e ferokromit. Pasurimi i
mineraleve që përmbajnë krom, impiantet për prodhimin e çimentos, veshjet e ferotave të
automobilave, konvertitoret katalitike për automjetet, regjësit e lëkurave dhe pigmentet
kromike kontribuojnë në pasurimin e atmosferës dhe të mjediseve akuatike me elementin
e kromit. Kromi gjashtëvalent, i cili paraqet toksicitet më të lartë krahasimisht me kromin
trivalent, është forma me e prodhuar e këtij metali prej proceseve industriale (Mwamburi,
2016).
Për sa i takon zinkut, në mjediset ujore ky metal është subjekt i akumulimit dhe
biomanjifikimit në vargjet trofike, disaherë deri në nivele të rrezikshme si p.sh. kur
akumulohet prej velëzave të peshqve zinku mund të shkaktoje dëmtimin e qëndrueshëm
të tyre (Murugan et al., 2008). Zinku futet në mjediset ujore jo vetëm si pasojë e
proceseve natyrore por edhe si rezultat i aktiviteteve të shumta humane, përderisa kemi të
bëjmë me një metal të rëndësishëm për ekonominë. Burime të zinkut janë metalurgjia e
këtij elementi, galvanizimi i hekurit, prodhimi i aliazheve me bakrin, transporti, djegia e
qymyreve, bujqësia dhe blegtoria si dhe ujerat e shkarkimit që gjenerohën në qendrat e
banuara.
Ne kemi gjetur se përmbajtja e kromit në sedimentet sipërfaqësore të liqenit, për zonën
bregore nga Lini deri në Tushemisht ndryshonte nga 94.0 mg/kg (zona liqenore e Linit)
deri 534.15 mg/kg (zona liqenore në hyrjen e Qytetit të Pogradecit). Krahasimisht me
përmbajtjet e këtij metali (35.6-127.0 mg/kg), që ishin gjetur prej Kastratovic et al., 2016
në sedimentet e liqenit të Shkodrës, përmbajtjet e gjetura nga ne për liqenin e Ohrit janë
disa herë më të larta. Mendojmë se arsyeja kryesore janë diferencat në veçorit gjeologjike
të dy zonave. Është shumë e mundshme që sasia me e madhe e kromit të pranishëm në
sedimentet sipërfaqësore të liqenit, sidomos në zonën bregore Pojske-Guri i Kuq, të ketë
origjinë litogjene. Pra rrjedhat ujore që nisen nga terrenet malore minerare (si p.sh. nga
ish miniera e kromit në Beragozhd-Dardhas), të cilat kufizojnë liqenin në anën
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perëndimore të tij, i transportojnë jonet e metaleve, përfshire edhe kromin për në liqenin e
Ohrit. Sipas Mwamburi, 2016 është e mundur dominanca e burimeve litogjene të kromit
në sedimentet sipërfaqësore të liqeneve, por edhe prania e burimeve të mundshme
antropogjene që transportohen prej sistemeve të drenazhimit dhe prej zonave urbane që
ndodhen pranë brigjeve të tyre. Kastratovic et al., 2016 kanë gjetur se përmbajtja e
kromit në sedimentet e liqenit varet edhe prej niveleve të shkarkimit të drejtpërdrejtë të
hirit që prodhohet prej djegies se qymyrit apo druve, pra prej shkallës se okupimit të
brigjeve liqenore prej qendrave të banuara. Zona bregore nga fshati Hudenisht deri
përballe Hotel Turizmit-Pogradec, që e kemi konsideruar si “hapësira liqenore e
kampionimit në hyrjen e qytetit të Pogradecit”, përbën edhe rajonin më të populluar midis
tre rajoneve që përfshihen në hartën e studimit tonë, pra edhe me një impakt antropogjen
(përfshire edhe shkarkimet e mbetjes se lëndëve djegëse) më të spikatur.
Sipas analizave të kryera në studimin tonë përmbajtja e zinkut në sedimentet
sipërfaqësore të liqenit ishte nga 128.9 mg/kg (zona bregore e hyrjes në qytetin e
Pogradecit) deri 285.3 mg/kg (zona bregore e Tushemishtit). Në të gjitha analizat që kemi
realizuar për këtë metal në asnjë rast nuk kemi gjetur përmbajtje të tij në nivelet mbi 459
mg/kg, të cilat, sipas MacDonald et al., 2000 konsiderohen si gjeneruese të impakteve
mbi gjallesat ujore. Diferencat që kemi provuar për shpërndarjet hapësinore të
përqendrimeve në sedimentet, ndërmjet kromit dhe zinkut, nëse nuk janë të rastësishme,
mund të shprehin ekzistencën e ndikimeve specifike të burimeve të njëjta të këtyre dy
metaleve ose praninë e burimeve të ndryshme të tyre. Bojakowska et al., 2014 pohojnë se
ekziston bashkëlidhje e fortë ndërmjet përmbajtjes se zinkut në sedimentet e liqeneve dhe
përmbajtjes se karbonit dhe squfurit organik. Ne nuk kemi realizuar analizën e
përmbajtjes se lëndës organike në sedimentet sipërfaqësore për tre zonat bregore të liqenit
ku kemi kryer kampionimet por, ekziston mundësia që dekantimi i materialeve organike
të gjeneruara në zonën e banuar nga qendra turistike “Vizion” deri rreth 500 m pas
kompleksit të hoteleve “Milenium” të këtë shkaktuar rritjen e përmbajtjes se karbonit dhe
squfurit organik në përbërjen e sedimenteve. Ujerat e shkarkimit në këtë zonë e kanë
origjinën prej aktiviteteve familjare, prej blegtorisë dhe prej impianteve të troftikulturës.
Ju kujtojmë se ushqimi që ju jepet troftave e përmban zinkun si një prej mikroelementeve
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në përbërjen e premikseve. Dukuria e dekantimeve organike intensive ka qenë e njohur
për zonën për të cilën diskutojmë edhe disa vite me përpara.
Përmbajtja e nikelit (Ni) për sedimentet sipërfaqësore në liqenin e Ohrit, sipas rezultateve
të analizave tona ishte në diapazonin 93.17-468.33 mg/kg. Këto shifra janë relativisht të
larta porse qëndrojnë brenda vlerave që gjejmë në literaturën përkatëse (p.sh. vlerat 15.683.1 μg/g të publikuara prej Szarek-Gwiazda et al., 2011, për dy liqene malore në
Poloni), duke manifestuar në radhe të parë, sidomos për hapësirën liqenore në hyrjen e
Qytetit të Pogradecit, përbërjen gjeologjike të terreneve që kufizojnë bregun Perëndimor
të liqenit. Shfrytëzimi për një kohë të gjatë i mineralit të hekur-nikelit dhe ekzistenca e
impiantit për pasurimin e këtij minerali në Gurin e Kuq, shumë pranë pikave të marrjes se
kampioneve tona në zonën e liqenit në hyrjen e Pogradecit, kanë përcaktuar depozitimin
me intensive të nikelit në sedimentet sipërfaqësore të kësaj zonë. Informacione të
literaturës (Nriagu et al., 1988; Farkas et al., 2007; Szarek-Gwiazda et al., 2011) pohojnë
se edhe disa ndërhyrje humane ndikojnë mbi luhatjet e përmbajtjes se nikelit në ujin dhe
sedimentet e baseneve. Midis ndërhyrjeve të tilla përmendim shkarkimet e ujërave
komunale të papërpunuara, hedhjen në basenet ujore të mbetjeve të industrive
metalurgjike dhe mekanike, vendosjen e vend-depozitimeve të mbetjeve urbane pranë
rrjedhave ujore, shkarkimet e rrjedhave ujore që nisen prej terreneve bujqësore sidomos
pas reshjeve, etj.
Nikeli është një metal me rendësi në rastet kur vlerësohet cilësia e burimeve ujore për
përdorim prej njeriut porse kalimi i këtij metali nga trualli ose sedimentet në kolonën
ujore varet shumë prej origjinës së tij. Është demonstruar se nikeli me origjinë natyrore
që depozitohet në sedimetet, edhe se mund të jete i pranishëm me përqendrime të larta, ka
aftësi lëvizëse të vogla, pra nuk paraqet rrezik ekologjik të ndjeshëm ndërsa, nikeli me
origjinë antropogjene ka aftësi lëvizëse mjaft të madhe (Szarek-Gwiazda et al., 2011).
Edhe Cornett et al., 1989 kishin pohuar se përqendrimi i nikelit në ujin e turbullt që
qëndron mbi sedimentet nuk ndikohej prej përqendrimit të këtij metali në sedimentet
sipërfaqësore. Në këtë mënyrë provohej origjina e nikelit të pranishëm në sedimentet si
dhe pamundësia e tij që, në kushte të zakonshme, të çvendosej nga faza e ngurtë në fazën
e lënget të basenit. Flasim për “kushte të zakonshme” pasi sipas Szarek-Gwiazda et al.,

91

2011 kur vlerat e pH të sedimenteve arrijnë afërsisht 3.0 rreth 19.9% e nikelit çvendoset
prej sedimenteve në masën ujore.
5.3.

Ndikimi i ndotjeve që shkaktohen prej shkarkimeve organike në liqenin
e Ohrit mbi vlerat e tejdukshmërisë Secchi (ZSD,m), thellësisë eufotike
(Zeu,m) dhe përqendrimit të oksigjenit të tretur në ujë (O 2 mg/l)

5.3.1. Analiza e niveleve të ndryshueshmërisë se vlerave të tejdukshmërisë
Secchi (ZSD, m)
Në Tabelën Nr.6 dhe diagramet e Figurave Nr.9,10 dhe 11 kemi vendosur vlerat mesatare
të tejdukshmërisë Secchi (ZSD, m), të matura në intervale 45 ditësh për gjashtë nivele të
thellësisë se ujit (batimetritë nga 1.0 m deri 30.0m), për tre zona të liqenit të Ohrit (zona e
Tushemishtit, zona pranë Bankinës së skafeve, që është një fraksion i zonës se liqenit në
hyrjen e Pogradecit, dhe zona e Linit). Nga një shqyrtim i përgjithshëm i shifrave rezultoi
se, për të gjashtë nivelet batimetrike diferencat më të mëdha në vlerat mesatare të
treguesit që analizojmë ishin ndërmjet zonës së Bankinës së skafeve dhe dy zonave të
tjera, ndërkohë që ndryshimet në vlerat mesatare të ZSD, ndërmjet zonës së Tushemishtit
dhe zonës së Linit ishin të vogla.
Nëse i analizojmë shifrat sipas niveleve të thellësisë mund të provojmë se diferencat e
vlerave të tejdukshmërisë ndryshojnë nga 0.08 m deri 0.23 m për thellësitë nga 1.0 m deri
5.0 m, ndërmjet zonës së Tushemishtit dhe zonës së Bankinës së skafeve. Duket qartë
prej lartësisë se kolonave në grafiket përkatës se tejdukshmëria e ujërave të zonës së
Tushemishtit, në këto horizonte të thellësisë së ujit, është më e lartë krahasisht me
tejdukshmërinë e ujërave të zonës së Bankinës së skafeve. Në thellësitë që përfshihen në
intervalin e batimetrive nga 10.0 m deri 30.0 m diferencat në vlerat e ZSD midis këtyre
dy zonave të liqenit ishin nga 0.14 m deri 0.01 m. Këto vlera tregojnë se tejdukshmëria e
ujit ka prirje për t’u unifikuar përgjatë akuatoriumit të basenit, me kalimin nga vlerat e
vogla të batimetrisë në drejtim të vlerave relativisht të larta të saj, po të kemi parasysh
thellësinë mesatare të zonës së brigjeve të liqenit të Ohrit.
Situate relativisht e ngjashme me këtë që paraqitem ekzistonte për diferencat e
tejdukshmërisë Secchi midis ujërave të zonës së Linit dhe atyre të zonës së Bankinës së
skafeve, me ndryshimin se në rastin konkret diferencat rriteshin nga thellësia 1.0 m deri
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në thellësinë 5.0 m (nga 0.15 m deri 0.48 m), qëndronin pothuajse konstante në thellësitë
nga 5.0 m deri 15.0 m (0.34 deri 0.48 m) dhe rriteshin përsëri në thellësinë 30.0 m (0.64
m).
Tabela 5.6. Vlerat mesatare mujore të tejdukshmërisë Secchi (ZSD,m),sipas thellësisë së
ujit në piken e matjes, për tre zona të liqenit të Ohrit
Tushemisht (Derdhja e
“Përroit të Volorekës”Hotel “Milenium”)
Thellësia e ujit
(H,m)
1.0
Mars
0.83
Maj
0.69
Qershor
0.62
Gusht
0.74
Shtator
0.79
Nentor
0.95
Dhjetor
0.99
Shkurt
0.88
Bankina e skafeve
(Hotel “Savoja”Bankina e skafeve)
Mars
0.77
Maj
0.60
Qershor
0.60
Gusht
0.65
Shtator
0.70
Nëntor
0.89
Dhjetor
0.86
Shkurt
0.78
Lin (Bankina e
varkave të
peshkimitInkubatori i
koranit)
Mars
0.89
Maj
0.71
Qershor
0.65
Gusht
0.87
Shtator
0.92
Nëntor
1.00
Dhjetor
1.00
Shkurt
0.96

2.0
1.67
1.34
1.17
1.36
1.43
1.72
1.84
1.71

5.0
2.31
1.87
1.74
2.05
1.99
2.53
2.74
2.53

10.0
2.75
2.06
1.98
2.13
2.21
2.93
3.08
2.85

15.0
3.05
2.75
2.69
2.78
2.71
3.42
3.51
3.47

30.0
3.58
2.96
2.81
3.11
3.23
3.86
4.06
3.98

1.50
1.25
1.15
1.23
1.39
1.62
1.59
1.58

1.86
1.69
1.69
1.92
2.06
2.42
2.38
1.96

2.14
1.89
2.01
2.06
2.39
2.85
2.87
2.66

2.95
2.67
2.64
2.64
2.73
3.57
3.63
3.45

3.37
2.81
2.87
3.08
3.73
3.80
3.98
4.02

1.68
1.50
1.38
1.49
1.71
1.81
1.88
1.78

2.55
2.12
1.91
2.27
2.39
2.68
2.79
2.60

3.02
2.49
2.18
2.64
2.72
3.21
3.35
3.09

3.45
3.13
3.03
3.22
3.51
3.65
3.59
3.43

4.11
3.91
3.73
4.09
4.22
4.37
4.44
3.98

Duhet pranuar se me gjithë diferencat që u vërtetuan prej matjeve, sinjifikanca e
ndryshimeve në vlerat mesatare të tejdukshmërisë Secchi (M±SD), midis zonave të
ndryshme të liqenit, kur krahasohen batimetri të njëjta është provuar vetëm në disa raste.
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Kështu p.sh. kemi provuar ndryshim sinjifikativ të vlerave mesatare të Z SD ndërmjet
zonës së Tushemishtit dhe asaj të Bankinës së skafeve vetëm për thellësinë 5.0 m
(t=2.2;P<0.5). Ndërsa krahasimi për vlerat mesatare të treguesit të analizuar ndërmjet
zonës së Linit dhe zonës se Bankinës së skafeve provoi ndryshime sinjifikative për
thellësitë 2.0 m (t=2.2; P<0.5), 5.0 m (t=2.3; P<0.5) dhe 30.0 m (t=2.3; P<0.5).
Vlerat mesatare (M) te tejdukshmerise Secchi (ZSD ,m) per
thellesite e ujit 1.0 m dhe 2.0 m,ne tre zona te Liqenit te Ohrit
1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

Bankina
e
skafeve

Tushem
isht
Tejdukshm eria Secchi
(ZSD,m )

0.81

1.53

0.73

Lin
1.41

0.88

1.65

Figura 5.9. Dinamika e vlerave mesatare (M) të tejdukshmërisë Secchi (ZSD,m) në
liqenin e Ohrit për thellësitë e ujit 1.0 dhe 2.0 m
Madhësia e vlerave të diferencave që treguam me sipër si dhe rritja e rasteve të
sinjifikances se ndryshimeve ndërmjet vlerave mesatare të ZSD kur krahasoheshin
dinamikat e tejdukshmërisë së ujit midis zonës se Bankinës së skafeve dhe zonës së
Tushemishtit si dhe zonës së Bankinës së skafeve dhe zonës së Linit tregojnë se
ndryshimet në depërtimin e dritës në kolonën e ujit midis dy zonave të para ishin më të
vogla sesa midis dy zonave të dyta. E thënë ndryshe, diapazoni i diferencave që
provoheshin në vlerat mesatare të tejdukshmërisë Secchi mund të jetë tregues për nivele
të përafërta të ndotjeve organike të ujit në zonat e bankinës së skafeve dhe Tushemishtit
dhe për ndotje organike më të paket të ujit në zonën e Linit, krahasimisht me dy zonat e
tjera.
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Vlerat mesatare (M) te tejdukshmerise Secchi (ZSD ,m) per
thellesite e ujit 5.0 m dhe 10.0 m,ne tre zona te Liqenit te Ohrit
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

Bankina
e
skafeve

Tushem
isht
Tejdukshm eria Secchi
(ZSD,m )

2.22

2.5

1.99

Lin
2.36

2.41

2.84

Figura 5.10. Dinamika e vlerave mesatare (M) të tejdukshmërisë Secchi (ZSD, m) në
liqenin e Ohrit për thellësitë e ujit 5.0 dhe 10.0 m
Vlerat mesatare (M) te tejdukshmerise Secchi (ZSD ,m) per
thellesite e ujit 15.0 m dhe 30.0 m,ne tre zona te Liqenit te
Ohrit
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

Tejdukshm eria Secchi
(ZSD,m )

Tushem i
sht
3.05

Bankina
e
3.45

3.03

Lin
3.46

3.38

4.11

Figura 5.11. Dinamika e vlerave mesatare (M) të tejdukshmërisë Secchi (ZSD,m) në
liqenin e Ohrit për thellësitë e ujit 15.0 dhe 30.0 m
Distribucioni horizontal i vlerave reale të tejdukshmërisë Secchi (ZSD), sipas gradientit
rritës të shkallës batimetrike, megjithë shmangiet jo të rastësishme që kemi gjetur në
vlerat e këtij parametri fizik të mjedisit ujor në liqenin e Ohrit, paraqet ngjashmëri për tre
zonat në të cilat u realizuan matjet. Shifrat që rezultuan prej matjeve të cilat u kryen në
intervalin e thellësive nga 1.0 m deri 30.0 m tregojnë se vlerat e ZSD (m) rriteshin me
rritjen e thellësisë se pikës ku kryhej matja. Vlerat e ulëta të tejdukshmërisë Secchi për
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thellësitë e vogla të liqenit dhe zvogëlimi relativ i diferencave në vlerat e këtij parametri
për thellësitë e ujit mbi 10.0 m mund të jenë tregues për përqendrimin e ndotjeve
kryesisht në hapësirat e basenit që janë me pranë brigjeve (ose burimeve të ndotjeve), pra
në thellësitë e rendit 0-5.0 m.
Tabela 5.7. Vlerat e koeficienteve “a” dhe “b” në ekuacionin e bashkëlidhjes ndërmjet
thellësisë ujit në piken e matjes (H, m) dhe tejdukshmërisë Secchi (ZSD, m) për tre zona
të liqenit të Ohrit [ZSD = aLn(H) + b]
Vlerat e
koeficienteve
a
b
r
Tushemisht
0.774
0.982
0.96
Mars
0.668
0.770
0.94
Maj
0.657
0.661
0.98
Qershor
0.678
0.817
0.97
Gusht
0.680
0.846
0.98
Shtator
0.845
1.059
0.97
Nëntor
0.875
1.140
0.96
Dhjetor
0.886
0.986
0.96
Shkurt
Bankina e
skafeve
0.728
0.798
0.95
Mars
0.644
0.668
0.94
Maj
0.696
0.605
0.95
Qershor
0.691
0.695
0.98
Gusht
0.816
0.708
0.97
Shtator
0.874
0.963
0.98
Nëntor
0.929
0.891
0.98
Dhjetor
0.931
0.744
0.97
Shkurt
Lin
0.922
0.970
0.97
Mars
0.885
0.728
0.97
Maj
0.852
0.624
0.95
Qershor
0.904
0.815
0.98
Gusht
0.925
0.827
0.97
Shtator
0.964
1.065
0.98
Nëntor
0.968
1.112
0.98
Dhjetor
0.938
1.023
0.98
Shkurt
Muaji

Për secilin prej muajve në të cilët kemi kryer matjet kemi realizuar edhe llogaritjen e
vlerave të koeficienteve “a” dhe “b” në relacionin ndërmjet tejdukshmërisë Secchi
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(ZSD,m) dhe thellësisë (H,m) se stacionit ku është bërë matja (Tabela Nr.7). Relacioni
ndërmjet ZSD dhe H ishte i formës:
ZSD = aLn(H) + b
Në figurën Nr.12 kemi demonstruar një shembull për llogaritjen grafike të vlerave të
koeficientit këndor (a), interceptit (b) të boshtit “Y” dhe koeficientit të korelacionit (r).
Bashkelidhja ndermjet tejdukshmerise Secchi (ZSD ,m) dhe thellesise (H,m)
se ujit ne piken e matjes,per provat e kryera ne muajt Mars dhe Maj ne
zonen e Tushemishtit

Tejdukshmeria Secchi (Z SD ,m)

4
ZSD = 0.7743Ln(x) + 0.9823
r = 0.96

3.5
3
2.5

ZSD = 0.658Ln(x) + 0.77
r = 0.94

2
1.5
1
0.5
0
0

5

10

15

20

25

30

35

Thellesia e ujit (H,m)

Figura 5.12. Vlerat e koeficienteve “a” dhe “b” në relacionin tejdukshmëri Secchi
(ZSD,m)-thellësi e ujit (H,m), për matjet e kryera në muajt Mars dhe Maj në zonën e
Tushemishtit të liqenit të Ohrit
Vlerat më të vogla të interceptit “b”, për matje të kryera në muajt të ndryshëm, në të
njëjtin rend të thellësive të ujit, provojnë reduktimin e vlerave të tejdukshmërisë Secchi.
Konkretisht, në rastin e situatës që ilustrohet me diagramin e figurës Nr.12 vlera e
interceptit “b” në relacionin tejdukshmëri Secchi (ZSD, m)-thellësi e ujit (H,m), për
muajin Mars ishte b = 0.982, ndërsa për muajin Maj b=0.770. Zvogëlimi i vlerave të
interceptit “b” i përgjigjej situatës në të cilën vlera mesatare e tejdukshmërisë Secchi, për
rendin batimetrik 1.0-30.0 m, reduktohej nga 2.37±0.993 m (muaji Mars) në 1.95±0.853
m (muaji Maj).
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Ndryshimi mujor i vlerave te interceptit "b" ne relacionin Z SD H,per tre zona te Liqenit te Ohrit
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Figura 5.13. Dinamika e vlerave të interceptit “b” në relacionin ZSD = aLn(H) + b për
periudhën Mars 2016-Shkurt 2017 në tre zona të liqenit të Ohrit (lakorja sipër-zona e
Tushemishtit; lakorja në mes-zona e Linit; lakorja poshtë-zona e Bankinës së skafeve)
Lakoret që kemi treguar në figurën Nr.13 përfaqësojnë dinamikat e vlerave të koeficientit
“b” (relacioni ZSD-H), për intervalin kohor njëvjeçar. Trajta e njëjte sinusoidale e tre
lakoreve tregon se ndryshimi në kohë i vlerave të tejdukshmërisë Secchi ka patur
dinamike të njëjte në tre zonat e liqenit të Ohrit që u përfshinë në studim. Prej dinamikes
që demonstronte treguesi i analizuar provohet se vlerat e tij në tre zonat e analizuara të
liqenit ishin më të vogla në periudhën nga fillimi i stinës se pranverës deri në muajin e
parë të stinës se verës dhe më të larta nga gjysma e dytë e stinës se verës deri në fundin e
muajit të dytë të stinës se dimrit. Diferenca e vlerave të koeficientit “b” ndërmjet
periudhave gjashtëmujore shkurt-korrik dhe gusht-janar ka qenë nga 0.20 deri 0.30, duke
qenë gjithmonë më të larta vlerat e llogaritura për stinët vjeshtë-dimër.
Mendojmë se faktorët kryesore që kanë përcaktuar dinamiken e vërejtur për vlerat e
tejdukshmërisë Secchi (ZSD ) dhe ato të interceptit (b) të boshtit “Y” në relacionin ZSDH kanë qenë ritmet vjetore të zhvillimit të gjallesave planktonike dhe ndryshimet në
intensitetin e shkarkimeve komunale që përfundojnë në liqenin e Ohrit. Lënda organike
në pezulli, e cila përbëhet prej partikolatit organik dhe prej materialeve organike në trajte
koloidesh, shkakton kufizimin e depërtimit të dritës në kolonën e ujit por nuk e pengon
krejtësisht këtë dukuri. Reduktimi i vlerave të ZSD në zonën e bregut të liqenit që
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përfshin thellësitë 0-5.0 m, sidomos në hapësirat ujore që ndodhen përkundjet
përqendrimeve të banesave dhe aktiviteteve turistike, në mënyrë të veçantë në periudhën
maj-korrik, mund të jetë tregues i rritjes se intensitetit të shkarkimeve komunale në këtë
periudhë të pikut të turizmit dhe shumëfishimit të popullatës në zonën PogradecTushemisht.
5.3.2.

Dinamika e vlerave të thellësisë eufotike (Zeu, m)

Sikurse kemi treguar në metodikë vlerat e thellësisë eufotike (Zeu, m) i kemi llogaritur
duke zbatuar formulën konvertuese sipas Luhtala et al., 2013, bazuar në vlerat e matura
të tejdukshmërisë Secchi (ZSD, m). Tabela Nr.8 dhe diagramet në Figurat Nr.14,15 dhe
16 përmbajnë të dhëna mbi rezultatet e llogaritjes se vlerave mesatare mujore të thellësisë
eufotike në tre zona të liqenit të Ohrit, për rendet e batimetrisë nga 1.0 m deri 30.0 m.
Nga analiza e shifrave që kemi vendosur në tabelën Nr.8 rezulton se vlerat mesatare më
të larta të thellësisë eufotike, për të gjitha nivelet batimetrike, i kemi llogaritur për ujerat
e liqenit të Ohrit që i përkisnin zonës së Linit. Për këtë zonë intervali i vlerave mesatare
vjetore të treguesit Zeu, ishte nga minimumi 2.903±0.433 m, që i takonte vlerës se H
(niveli batimetrik) të barabarte me 1.0 m, deri në maksimumin prej 11.046±0.635 m, që i
takonte vlerës se H të barabarte me 30.0 m. Për zonën e Tushemishtit vlerat mesatare
vjetore të thellësisë eufotike luhateshin nga 2.690±0.686 m, për thellësinë 1.0 m, deri
10.041±2.730 m. Vlerat mesatare më të vogla të Zeu u llogariten për ujerat e zonës së
Bankinës së skafeve. Vlera minimale e këtij treguesi, gjithmonë për thellësinë 1.0 m,
ishte 2.420±0.370 m ndërsa vlera maksimale, që i takonte thellësisë 30.0 m, ishte
9.890±0.819 m. Diferencat reale për vlerat e thellësisë eufotike ndërmjet zonës ujore të
Tushemishtit dhe zonës së Bankinës së skafeve ndodheshin në intervalin 0.02 m (thellësia
e ujit në piken e matjes 15.0 m) – 0.43 m (thellësia e ujit 5.0 m). Vlerat përkatëse për
ndryshimet e treguesit Zeu, ndërmjet zonës së Linit dhe zonës së Bankinës së skafeve
ishin në intervalin nga 0.48 m (vlera e H=1.0m) deri 1.29 m (vlera e H=10.0 m).
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Tabela 5.8. Vlerat mesatare mujore të thellësisë eufotike (Zeu, m), të llogaritura sipas
vlerave mesatare përkatëse të tejdukshmërisë Secchi (ZSD,m), të matura për muaj të
vecante në tre zona të liqenit të Ohrit
Tushemisht (Derdhja
e “Përroit të
Volorekes-Hotel
“Milenium”)
Thellësia e ujit
(H,m)
1.0
Mars
2.75
Maj
2.29
Qershor
2.06
Gusht
2.45
Shtator
2.62
Nëntor
3.15
Dhjetor
3.28
Shkurt
2.92
Bankina e skafeve
(Hotel “Savoja”Bankina e skafeve)
Mars
2.55
Maj
1.99
Qershor
1.99
Gusht
2.16
Shtator
2.32
Nëntor
2.95
Dhjetor
2.85
Shkurt
2.59
Lin (Bankina e
varkave të
peshkimitInkubatori i
koranit)
Mars
2.95
Maj
2.35
Qershor
2.16
Gusht
2.89
Shtator
3.05
Nëntor
3.32
Dhjetor
3.32
Shkurt
3.19

2.0
5.54
4.45
3.88
4.51
4.75
5.71
6.11
5.67

5.0
7.11
6.21
5.77
6.81
6.61
7.79
8.44
7.79

10.0
8.33
6.84
6.57
6.56
6.81
9.02
9.49
8.78

15.0
9.39
8.47
8.28
8.48
8.35
10.53
10.81
10.58

30.0
11.02
9.12
8.65
9.58
9.95
10.38
10.92
10.71

4.98
4.15
3.82
4.08
4.61
5.38
5.28
5.25

6.17
5.61
5.61
6.37
6.84
8.03
7.90
6.51

6.59
6.27
6.67
6.84
7.36
8.78
8.84
8.19

9.08
8.22
8.13
8.13
8.41
10.99
11.18
10.62

10.38
8.65
8.84
9.48
10.03
10.22
10.71
10.81

5.58
4.98
4.58
4.94
5.68
6.01
6.24
5.91

7.85
6.53
6.34
6.99
7.36
8.25
8.59
8.01

9.30
7.67
6.71
8.13
8.38
9.88
10.32
9.51

10.62
9.64
9.33
9.76
10.81
11.24
11.06
10.56

11.05
10.52
10.03
11.01
11.35
11.76
11.94
10.71
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Vlerat mesatare (M) (teorike) te thellesise eufotike (Zeu ,m) per
thellesite e ujit 1.0 m dhe 2.0 m,ne tre zona te Liqenit te Ohrit
6
5
4
3
2
1
0

Bankina
e
skafeve

Tushemi
sht
Thellesia eufotike
(Zeu,m)

2.69

5.08

2.42

Lin
4.7

2.9

5.49

Figura 5.14 Dinamika e vlerave mesatare (M) të thellësisë eufotike (Zeu, m) në liqenin e
Ohrit për nivelet batimetrike 1.0 dhe 2.0 m
Vlerat mesatare (M) te thellesise eufotike (Zeu ,m) per thellesite
e ujit 5.0 m (vlera teorike) dhe 10.0 m (vlera reale),ne tre zona
te Liqenit te Ohrit
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Bankina
e
skafeve

Tushem
isht
Thellesia eufotike
(Zeu,m)

7.07

7.8

6.63

Lin
7.44

7.49

8.73

Figura 5.15. Dinamika e vlerave mesatare (M) të thellësisë eufotike (Zeu, m) në liqenin e
Ohrit për nivelet batimetrike 5.0 dhe 10.0 m
Me gjithë diferencat reale që demonstronin vlerat mesatare të thellësisë eufotike, kur
krahasoheshin ndërmjet tyre shifrat që u llogariten për zonat e liqenit të cilat u përfshinë
në studim, ndryshime të rendit sinjifikant kemi provuar vetëm për nivele batimetrike të
veçanta. Kështu në rastin e thellësisë 1,0 m vlerat e kriterit “t” kur krahasoheshin vlerat
mesatare të Zeu për zonën e Bankinës së skafeve me vlerat mesatare të këtij treguesi në
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zonën e Tushemishtit dhe në atë të Linit ishin përkatësisht t=0.5 dhe t=1.0. Në të dy rastet
nuk provohej sinjifikanca e ndryshimeve (P>0.5). Situata ishte identike edhe për
thellësitë 2.0 m dhe 5.0 m. Ndryshim sinjifikativ në vlerat mesatare vjetore të treguesit
Zeu kemi provuar për nivelet batimetrike 10.0 m dhe 30.0 m kur krahasohej zona e
Bankinës së skafeve me zonën e Linit (në të dy rastet t=2.2 dhe P<0.5).
Vlerat mesatare (M) reale te thellesise eufotike (Zeu ,m) per
thellesite e ujit 15.0 m dhe 30.0 m,ne tre zona te Liqenit te
Ohrit
11.5
11
10.5
10
9.5
9
8.5
8

Bankina
e
skafeve

Tushem
isht
Thellesia eufotike
(Zeu,m)

9.36

10.04

9.34

Lin
9.89

10.38

11.05

Figura 5.16 Dinamika e vlerave mesatare (M) të thellësisë eufotike (Zeu, m) në liqenin e
Ohrit për nivelet batimetrike 15.0 dhe 30.0 m
Mund të keni vërejtur një diferencim që kemi bere në diagramet e mësipërme për vlerat
mesatare të thellësisë eufotike. I kemi konsideruar “teorike” ato vlera mesatare të
llogaritura madhësia e të cilave e kalonte vlerën e thellësisë se liqenit në piken e matjes
(H, m). Vlera teorike kanë qenë ato që rezultuan prej llogaritjes se Zeu për thellësitë 1.0
m,2.0 m dhe 5.0 m, në të tre zonat e liqenit të Ohrit të cilat u përfshinë në studim. Sikurse
mund të kuptohet prej shifrave që kemi vendosur në tabelat orientuese të tre grafikeve të
mësipërm vlerat mesatare të llogaritura për Zeu për batimetrite 10.0 m,15.0 m dhe 30.0 m
i kemi konsideruar “reale” për faktin se janë më të vogla, ose “brenda” rendit të vlerës
përkatëse që ka patur variabli H në piken e matjes. Duhet sqaruar se karakterizimet “vlera
teorike” dhe “vlera reale” nuk kanë të bëjnë me ekzistencën midis tyre të ndryshimeve
cilësore, përderisa mënyra e llogaritjes së tyre është e njëjte. Vlera teorike ilustron atë
situate kur e gjithë kolona e ujit në piken e matjes zotëron nivele aktive të rrezatimit
diellor në aspektin e aktivitetit fotosintetik (përderisa vlera e variablit H është më e vogël
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krahasimisht me vlerën e llogaritur të parametrit Zeu). Vlera reale ilustron situatën kur
vetëm një pjesë e kolonës së ujit në pikën e matjes zotëron nivele aktive të rrezatimit
diellor në aspektin e fotosintezës (përderisa vlera e variablit H është më e madhe sesa
vlera e llogaritur për parametrin Zeu). Kështu p.sh. në rastin e vlerës së H=10 m vlerat e
llogaritura për Zeu ishin 7.8 m për zonën e Tushemishtit, 7.4 m për zonën e Bankinës së
skafeve dhe 8.7 m për zonën e Linit. Sipas përkufizimit të termit “thellësi eufotike” skaji
fundor i thellësive të llogaritura nga ne shënon atë horizont të thellësisë së ujit në të cilin
ka mbetur vetëm 1% e rrezatimit aktiv në aspektin e fotosintezës. Nën këtë horizont, të
paktën teorikisht, fotosinteza nuk mund të zhvillohet, përderisa kemi të bëjmë me
ekzistencën e të ashtuquajturës zonë disfotike apo afotike. Duke bere këtë arsyetim në
sqarojmë së dallimi i vlerave të Zeu në “vlera teorike” dhe “vlera reale” është sasior dhe
jo cilësor.
Sikurse për rastin e parametrit të parë të analizuar nga ne, pra tejdukshmërisë Secchi,
edhe gjatë analizës së thellësisë eufotike kemi llogaritur vlerat e koeficienteve “a” dhe
“b” në relacionin midis këtij parametri dhe thellësisë (H, m) të ujit në stacionet e matjeve.
Vlerat përkatëse të këtyre koeficienteve, sipas muajve në të cilët u realizuan provat në
liqen i kemi treguar në tabelën Nr.9. Relacioni midis parametrit Zeu, m dhe variabilit H,
m ishte i formës logaritmike (sikurse relacioni ndërmjet parametrit ZSD, m dhe variablit
H, m),pra
Zeu = aLn(H) + b
Nëse i marrim të dhënat e tabelës në tërësi mund të vërejmë se vlera e koeficientit këndor
“a” ndryshon nga minimalja prej a=1.931 (muaji Maj, zona e Bankinës së skafeve) deri
në maksimalen prej a=2.525 (muaji Dhjetor, zona e Linit). Vlerat përkatëse minimale dhe
maksimale të interceptit b ishin: b=2.221 (muaji Qershor, zona e Bankinës së skafeve)
dhe b=4.118 (muaji Dhjetor, zona e Tushemishtit).
Tabela 5.9. Vlerat e koeficienteve “a” dhe “b” në ekuacionin e bashkëlidhjes ndërmjet
thellësisë së ujit në piken e matjes (H, m) dhe thellësisë eufotike (Zeu, m) për tre zona të
liqenit të Ohrit [Zeu = aLn(H) + b]
Vlerat e
koeficienteve
a
b
r
Tushemisht
2.278
3.287
0.98
Mars
Muaji
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Maj
Qershor
Gusht
Shtator
Nëntor
Dhjetor
Shkurt
Bankina e
skafeve
Mars
Maj
Qershor
Gusht
Shtator
Nëntor
Dhjetor
Shkurt
Lin
Mars
Maj
Qershor
Gusht
Shtator
Nëntor
Dhjetor
Shkurt

1.969
1.974
1.988
1.997
2.199
2.271
2.311

2.713
2.343
2.848
2.948
3.835
4.118
3.614

0.97
0.97
0.95
0.96
0.94
0.94
0.95

2.145
1.931
2.028
2.077
2.134
2.287
2.448
2.454

2.793
2.367
2.221
2.467
2.783
3.640
3.421
2.945

0.94
0.96
0.98
0.98
0.97
0.91
0.94
0.85

2.420
2.341
2.247
2.358
2.418
2.521
2.525
2.259

3.569
2.767
2.511
3.075
3.453
3.908
4.068
3.947

0.96
0.97
0.95
0.98
0.96
0.97
0.96
0.95

Në tabelën Nr.10 kemi vendosur vlerat mesatare (M) dhe vlerat e devijimit standard (SD)
për koeficientet e relacionit Zeu-H, për tre zonat e kampionimit. Sikurse për
tejdukshmërinë Secchi edhe për thellësinë e zonës eufotike vlerat e vogla të interceptit
“b” provojnë reduktimin e vlerave të këtij parametri. Shifrat e tabelës se mëposhtme
provojnë faktin se zona eufotike, të paktën deri në thellësinë 30 m, ka qenë më e lartë
(pasi llogaritet në drejtimin vertikal ose në kolonën e ujit) në zonën liqenore të Linit, ka
patur pozicion të ndërmjetëm në zonën e Tushemishtit dhe ishte me e ulet në zonën e
Bankinës së skafeve.
Tabela 5.10. Vlerat mesatare vjetore të koeficienteve për relacionin ndërmjet thellësisë
eufotike (Zeu, m) dhe thellësisë së basenit në pikat e matjeve (H,m)
Bankina e
Koeficientet Tushemisht skafeve
Lin
2.123±0.154 2.188±0.191 2.386±0.105
a
3.213±0.607 2.829±0.498 3.412±0.577
b
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Ndryshimi mujor i vlerave te interceptit "b" ne relacionin Z eu H,per tre zona te Liqenit te Ohrit
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Muajt (Mars 2016-Shkurt 2017)

Figura 5.17. Dinamika e vlerave të interceptit “b” në relacionin Zeu = aLn(H) + b për
periudhën mars 2016-shkurt 2017 në tre zona të liqenit të Ohrit (lakorja sipër-zona e
Linit; lakorja në mes-zona e Tushemishtit; lakorja poshtë-zona e Bankinës së skafeve)
Ndryshimi vjetor i vlerave të interceptit “b” në relacionin Zeu-H, për tre zonat e liqenit të
Ohrit që u përfshinë në studim (Figura Nr.17), ka patur dinamike të njëjte me ndryshimin
vjetor të vlerave të këtij koeficienti në relacionin ZSD-H (Figura Nr.13). Ndryshimet e dy
dinamikave kanë patur vetëm karakter sasior përderisa diferencat midis vlerave mesatare
të koeficientit “b” në relacionin Zeu-H, midis periudhave Shkurt-Korrik dhe Gusht-Janar
kanë qenë më të theksuara kur analizohej ky relacion sesa kur analizohej relacioni ZSDH. Konkretisht vlerat mesatare të “b” në relacionin Zeu-H, për periudhën Gusht-Janar
ishin nga 3.077 deri 3.626 ndërsa për periudhën Shkurt-Korrik nga 2.581 deri 3.193.
Diferenca ndërmjet vlerave mesatare të “b” për këto dy periudha të vitit ishte 0.45. Në
rastin e relacionit ZSD-H vlerat mesatare të koeficientit “b” për periudhën Gusht-Janar
ishin nga 0.814 deri 0.965 ndërsa për periudhën Shkurt-Korrik nga 0.703 deri 0.848.
Diferenca midis mesatareve për dy periudhat e vitit rezultoi e barabartë me 0.14. Pra
vlera mesatare e përgjithshme (për tre zonat të mara së bashku) e interceptit “b” për
relacionin Zeu-H rezultoi që të ishte 3.21 herë më e lartë krahasimisht me vlerën
përkatëse të këtij koeficienti në relacionin ZSD-H. Kjo shifër ndryshonte shumë pak prej
shifrës 3.06 e cila tregonte se sa herë ishte më e madhe vlera mesatare e përgjithshme e
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thellësisë eufotike (M=7.105±0.797) prej vlerës mesatare të përgjithshme të
tejdukshmërisë Secchi (M=2.325±0.287). Duke shfrytëzuar vlerat e matjeve që kemi
realizuar për tejdukshmërinë Sechi (ZSD, m) në tre zonat e liqenit të Ohrit që u përfshinë
në studim si dhe vlerat që përcaktuam për thellësinë eufotike (Zeu,m), llogaritëm vlerat
mesatare mujore të këtyre dy parametrave. Mbi bazën e këtyre vlerave llogaritëm edhe
vlerat e koeficienteve “a” dhe “b” për relacionin ZSD-Zeu, sikurse kemi përcaktuar në
metodiken e studimit. Këto vlera ishin:
a = 3.784; b = 0.787;

Koefiçienti i regresionit (R²) = 0.936;

Koefiçienti i

korrelacionit (r) = 0.967
Këto vlera mund të konsiderohen si tipike për liqenin e Ohrit, të paktën për intervalin
batimetrik 0-30.0 m. Vlera e r=0.96 provon bashkëlidhje të fortë ndërmjet dy
parametrave të përfshire në analize.
5.4.

Dinamika vjetore e përmbajtjes se oksigjenit në disa zona të liqenit të
Ohrit si dhe bashkëlidhja ndërmjet përqendrimit të oksigjenit të tretur
në ujë (mg O2/l) dhe tejdukshmërisë Secchi (ZSD,m)

Në diagramin e figurës Nr.18 kemi paraqitur lakoret që shprehin ndryshimin 12 mujor për
vlerat mesatare të përmbajtjes se oksigjenit të tretur (mg O 2/l) në ujin e tre zonave të
liqenit të Ohrit. Sipas përcaktimeve të bëra në metodiken e studimit, vlerën mesatare
mujore të këtij parametri e kemi llogaritur si mesatare të përqendrimeve për gjashte
nivelet batimetrike, duke matur për çdo nivel batimetrik përqendrimin e O 2 në thellësinë
0.5m dhe në thellësinë e zhdukjes së diskut Secchi.

106

Ndryshimi i permbajtjes se oksigjenit te tretur (O2 mg/l) ne ujin e tre
zonave te Liqenit te Ohrit per periudhen mars 2016-shkurt 2017
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Figura 5.18. Dinamika e përmbajtjes mesatare të oksigjenit të tretur (mg O 2/l) në ujin e
tre zonave të liqenit të Ohrit (niveli batimetrik nga 0.5 m deri në vlerën maksimale të
tejdukshmërisë Secchi prej 4.44 m)
Me ndryshime të vogla, që duhet të jenë përcaktuar prej veçorive specifike që kanë patur
masat ujore në tre zonat e liqenit, trajtat e tre lakoreve dëshmojnë për dinamika
përgjithësisht të ngjashme për përqendrimin e oksigjenit të tretur. Në ujin e tre zonave që
u përfshinë në studim kemi provuar rritjen e përqendrimit të oksigjenit nga matjet që u
kryen në muajin Mars deri në matjet e muajit Qershor. Periudha nga fundi i muajit
Qershor deri në mesin e muajit Shtator u karakterizua prej reduktimit gradual të
përqendrimit të këtij gazi. Në periudhën Tetor-Shkurt përqendrimi i oksigjenit është
karakterizuar nga stabiliteti relativ përderisa luhatjet e vlerave të këtij parametri kanë
qenë të vogla.
Për të provuar me shifra çka theksuam mund të paraqesim rezultatet e llogaritjes së
vlerave mesatare të përgjithshme (ose vlerat që kanë karakterizuar dinamiken e
përmbajtjes se oksigjenit të tretur në ujin e liqenit, për periudhën (Mars 2016-Shkurt
2017). Në muajin Mars përmbajtja mesatare e oksigjenit e llogaritur bazuar tek
përmbajtjet që karakterizonin tre zonat e tij, ishte 7.42±0.275 mg O 2/l. Në muajin Maj
përqendrimi i oksigjenit u rrit duke arritur vlerën mesatare prej 7.82±0.450 mg O 2/l.
Qershori, me përqendrimin prej 7.95±0.708 mg O2/l, shënonte vlerën më të lartë për
përqendrimin mesatar të oksigjenit që ndodhej i tretur në ujin e brigjeve shqiptare të
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liqenit të Ohrit. Në periudhën Korrik-Shtator përqendrimi mesatar i oksigjenit u reduktua
nga 7.54±0.608 mg O2/l deri 7.13±0.467 mg O2/l. Midis muajve Shtator 2016 dhe Shkurt
2017 përmbajtja mesatare e oksigjenit të tretur në ujin e liqenit të Ohrit, për batimetritë
nga 1.0 m deri 30.0 m,ka demonstruar ndryshime mjaft të vogla, duke u luhatur midis
shifrave 7.13 dhe 7.22 mg O2/l.
Diferencat që duhet të ekzistojnë në bilancin ndërmjet proceseve autotrofe dhe atyre
heterotrofe, midis tre zonave të liqenit që i përfshimë në studim, mund të jenë faktorët
kryesore që kanë përcaktuar specifikat e regjimit të oksigjenit të cilat provoheshin prej
shifrave që rezultuan nga matjet gjithëvjetore të kryera gjatë realizimit të studimit tonë.
Zhvillimi i diferencuar i makrofiteve dhe i gjallesave shtazore fitofile, shkalla e
përparimit të eutrofizimit endogjen, ndërhyrjet humane të ndërgjegjshme dhe të
papërgjegjshme që nxisin stresin e mjediseve natyrore si dhe eutrofizimin ekzogjen
(shkarkimet komunale, shkarkimet e blegtorisë dhe ujerat e reshjeve që shpëlajnë tokat
bujqësore) etj, janë disa faktorë që kontrollojnë/dëmtojnë ekuilibrat ndërmjet prodhimit
dhe konsumit të oksigjenit në ekosistemet ujore, përfshire liqenin e Ohrit.
Sikurse provohet prej pozicionit të lakoreve në planin vertikal të diagramës, uji i zonës së
Linit është dalluar për përmbajtjen gjithëvjetore më të lartë të oksigjenit të tretur
krahasimisht me ujin e dy zonave të tjera që u përfshinë në studim, ndërsa uji në zonën e
Bankinës së skafeve ka patur përmbajtjen më të vogël. Në zonën e Tushemishtit kemi
matur përmbajtje të oksigjenit që përgjithësisht kanë patur vlera të ndërmjetme midis
përmbajtjeve që karakterizonin dy zonat e përmendura.
Në zonën e Bankinës së skafeve përmbajtjen më të vogël për oksigjenin e tretur në ujë e
kemi gjetur në muajin Shkurt 2017 (5.84 mg O2/l) në batimetrinë 4.02 m, ndërsa
përmbajtjen më të lartë e kemi matur në muajin Maj 2016 (8.69 mg O 2/l) në batimetrinë
0.60 m. Vlera mesatare e llogaritur për përqendrimin e oksigjenit të tretur në ujin e kësaj
zonë të liqenit të Ohrit ishte 6.92±0.727 mg O2/l;Var% = 10.50.
Për ujin e zonës së Tushemishtit kemi gjetur vlerën më të vogël për përqendrimin e
oksigjenit të tretur në muajin Nëntor 2016 (5.89 mg O 2/l) në batimetrinë 3.86 m. Vlera
me e lartë e këtij parametri u mat në muajin Maj 2016 (9.12 mg O 2/l) për batimetrinë 0.69
m. Ndërkohë për këtë zonë të liqenit të Ohrit kemi llogaritur vlerën mesatare vjetore për
përqendrimin e oksigjenit prej 7.53±0.787 mg O2/l;Var% = 10.45.
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Sikurse përmendem më sipër uji i zonës së Linit manifestonte vlerat më të larta për
treguesit bazë të përmbajtjes se oksigjenit të tretur. Vlera me e vogël e përqendrimit të
këtij gazi në ujin e zonës së Linit ishte në muajin Shtator 2016 (5.98 mg O 2/l) për
batimetrinë 4.22 m. Në muajin Qershor 2016, për batimetrinë 0.65 m kemi përcaktuar
vlerën më të lartë të përqendrimit të oksigjenit të tretur (10.14 mg O 2/l). Vlera mesatare
që kemi llogaritur për përmbajtjen e oksigjenit në ujin e zonës së Linit ishte 7.83±1.046
mg O2/l; Var% = 13.36.
Lakoret dhe ekuacionet që i kemi treguar në Figurat Nr.19, 20 dhe 21 janë demonstrime
të bashkëlidhjeve midis përqendrimit të oksigjenit të tretur në ujë (mg O2/l) dhe
tejdukshmërisë Secchi (ZSD,m), për tre zona të liqenit të Ohrit.

Permbajtja e Oksigjenit te
tretur (mg O 2/l)

Bashkelidhja ndermjet perqendrimit te oksigjenit te tretur ne
ujin e Liqenit te Ohrit (mg O2/l) dhe tejdukshmerise Secchi
(ZSD ,m) (Zona e Tushemishtit)
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Figura 5.19. Korrelacioni O2, mg/l-ZSD, m për zonën e Tushemishtit (R²=0.932; r=965)
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Bashkelidhja ndermjet perqendrimit te oksigjenit te tretur ne
ujin e Liqenit te Ohrit (mg O2/l) dhe tejdukshmerise Secchi
(ZSD ,m) (Zona e Bankines se skafeve).

Permbajtja e Oksigjenit te
tretur (mg O 2/l)
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Figura 5.20. Korrelacioni O2, mg/l-ZSD, m për zonën e Bankinës së skafeve (R²=0.859;
r=926)
Për tre zonat e liqenit ku u kryen vlerësimet bashkëlidhja ndërmjet përqendrimit të
oksigjenit të tretur në ujë dhe tejdukshmërisë Secchi shprehej me ekuacionin logaritmik:
y = - a Ln(x) + b
ku:
y = O2 (mg/l)
x = ZSD (m)
Bashkelidhja ndermjet perqendrimit te oksigjenit te tretur ne
ujin e Liqenit te Ohrit (mg O2/l) dhe tejdukshmerise Secchi
(ZSD ,m) (Zona e Linit)

Permbajtja e Oksigjenit te
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Figura 5.21. Korrelacioni O2,mg/l-ZSD,m për zonën e Linit (R²=0.948;r=973)
Vlerat që rezultuan prej llogaritjes se koeficienteve “a” dhe “b”, për ekuacionet e
regresionit oksigjen-tejdukshmëri, sipas tre zonave të Liqenit të Ohrit ishin si me poshtë:
Tushemisht:

a = -1.426 ; b = 8.542 ; R² = 0.932 ; r = 0.965

Bankina e skafeve:

a = -1.180 ; b = 7.691 ; R² = 0.859 ; r = 0.926

Lin:

a = -1.823 ; b = 9.326 ; R² = 0.948 ; r = 0.973

Bazuar tek vlerat e llogaritura për koeficientin “b” pozicionimi i tre zonave të
liqenit lidhur me madhësinë e vlerave që tregojnë përmbajtjet e oksigjenit të tretur në ujë
ishte:
Zona e Linit > Zona e Tushemishtit >Zona e bankinës së skafeve.
Përmbajtja me e paket e oksigjenit të tretur në ujin e zonës së Bankinës së skafeve,
krahasimisht me dy zonat e tjera të liqenit të Ohrit, mund të jetë tregues për ndotjen
ekzogjene më të theksuar të kësaj zonë, por edhe për zhvillimin e kufizuar të gjallesave
fotosintetike.
Tre ekuacionet e regresionit provojnë bashkëlidhje negative ndërmjet dy parametrave që
u përfshinë në analizë. Në fakt, si rregull i përgjithshëm, me rritjen e thellësisë së
zhdukjes së diskut Secchi, përqendrimi i oksigjenit të tretur reduktohet. Sikurse kemi
treguar gjatë prezantimit të shifrave për ketë argument të studimit, prania e ndotjeve ka
shkaktuar modifikimin e këtij rregulli, në kuptimin e ndryshimeve që provohen në
ritmikat e reduktimit të vlerave të O2, me rritjen e vlerave të ZSD, midis zonave me
ndotje më të ndjeshme dhe zonave të pastra apo me ndotje të kufizuara.
5.4.1. Diskutimi i rezultateve
Matja e shikueshmërisë se diskut Secchi (ZSD) garanton një parametër i cili karakterizon
veçoritë e ndriçimit të masës ujore. Zona apo thellësia eufotike (Zeu) përfaqëson një
tjetër parametër, që duke qenë si mbështetje e të parit, përcaktohet zakonisht duke
shumëzuar vlerat e ZSD me 1.7, por edhe me 2.0 ose 2.3 (Mencfel, 2011). Sipas Wetzel,
2001, në rastin e liqeneve që përmbajnë nivel të lartë të materialeve në trajte suspensioni,
vlerat e faktorit shumëzues arrijnë në intervalin 3 deri 5. Ne kemi përdorur sistemin e
konvertimit sipas Luhtala et al., 2013 për llogaritjen e vlerave të thellësisë eufotike
bazuar në vlerat e matura të tejdukshmërisë Secchi, për tre zona të liqenit të Ohrit.
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Nga matjet e kryera për periudhën njëvjeçare Mars 2016-Shkurt 2017 kemi gjetur se
vlerat mesatare vjetore më të vogla të tejdukshmërisë Secchi (ZSD,m), për gjashte nivele
batimetrike, ishin në zonën e bankinës së skafeve (2.163±1.012 m) ndërsa vlerat më të
larta ishin në zonën e Linit (2.545±1.168 m). Persa i takon vlerave të këtij treguesi zona e
Tushemishtit kishte pozicion të ndërmjetëm (2.260±0.973 m). Vlerat mesatare që kemi
llogaritur për thellësinë eufotike (Zeu, m) ishin: për zonën e bankinës së skafeve
(6.736±2.828 m), për zonën e Linit (7.673±3.079 m) dhe për zonën e Tushemishtit
(7.006±2.746 m).Vlera mesatare vjetore e ZSD, karakteristike për liqenin e Ohrit, ishte
M=2.325±0.287 m, ndërsa vlera përkatëse për Zeu ishte M=7.105±0.797 m. Raporti
midis vlerave mesatare të dy parametrave,pra Zeu:ZSD rezultoi i barabarte me 3.06.
Mencfel, 2011 kishte studiuar dinamiken e tejdukshmërisë Secchi dhe të thellësisë
eufotike në tre liqene të Polonisë. Ky studiues kishte matur vlera të ZSD që ndryshonin
nga 0.5-1.8 m deri 2-5 m dhe kishte llogaritur vlera të raportit të konvertimit Zeu: ZSD që
varionin nga 1.4 deri 5.0 (r=0.82). Autori vë në dukje se vlerat e larta të këtij raporti, që
ishin llogaritur për dy liqene, ishin rezultat i pranisë së materialeve të ngurta që
qëndronin në suspension në masën e ujit duke shkaktuar turbullimin e tij. Në kushte të
tilla ndodh reduktimi i shikueshmërisë së diskut Secchi. Turbullia gjenerohet prej ngritjes
se sedimenteve në kolonën e ujit dhe prej partikolatit organik dhe mineral që
transportohet në liqen prej rrjedhave ujore të shkarkimeve urbane dhe industriale (Pirrone
et al., 1996; Reinard et al., 2005).
Për shkakun e ndikimit më të madh që kanë lëndët në pezulli mbi tejdukshmërinë e ujit
(=shikueshmërinë e diskut Secchi), krahasimisht me ndikimin që ushtrohet mbi këtë
parametër optik prej lëndëve organike të ngjyrosura, nuk mund të ekzistoje një faktor fiks
(konstante proporcionaliteti) për konvertimin nga tejdukshmëria Secchi (ZSD) në
thellësinë eufotike (Zeu) (Borowiak et al., 2016). Ndërveprimet midis këtyre dy
parametrave komplikohen në radhe të parë si pasojë e shpërndarjes heterogjene të
pezullive në kolonën e ujit. Për pasojë vlerat e konstantes se proporcionalitetit variojnë në
mënyrë sinjifikante (Silsbe et al., 2006). Si pasojë e situatave të tilla liqenet që
manifestojnë thellësi euforike të ngjashme mund të paraqesin tejdukshmëri të ndryshme.
Sipas Borowiak, 2011 në disa liqene të Polonisë vlera e konstantes se proporcionalitetit
(Zeu/ZSD) variaon nga 0.95 deri 3.09. Vlera mesatare e llogaritur prej këtij autori ishte
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1.84. Kjo vlerë konsiderohet tipike për ujerat e kthjellëta si dhe për ujerat që ngjyrosen
prej lëndëve organike të tretura.
Vlera e raportit të konvertimit Zeu: ZSD=3.06 (r=0.967), që kemi llogaritur në për
liqenin e Ohrit, rezulton të jetë më e përafërt me shifrën 3.0 që kishte llogaritur Holmes,
1970. Vlera 3.06 është në realitet e ndërmjetme midis vlerave më të zakonshme që hasen
në literature, fakt që tregon nivele mesatare të përmbajtjes se materialeve të ngurta në
suspension si dhe të ndotjeve ekzogjene që përfundojnë në ujerat shqiptare të liqenit të
Ohrit.
Lidhur me dinamiken stinore të vlerave të tejdukshmërisë Secchi, që u vlerësua nga ne
në mënyrë indirekte mbi bazën e analizës së luhatjeve që pësonin vlerat e interceptit “b”
në relacionin ZSD-H, kemi gjetur reduktimin e tejdukshmërisë së ujit në tre zonat e
liqenit të Ohrit të cilat u përfshinë në studim në periudhën nga fillimi i stinës së pranverës
deri në muajin e parë të stinës së verës dhe më të larta nga gjysma e dytë e stinës së verës
deri në fundin e muajit të dytë të stinës së dimrit. Kjo dinamike paraqitet e ngjashme me
atë që kishin gjetur Tolvanen et al., 2013 për disa zona të Detit Baltik. Këta autorë
theksojnë se vlerat e ZSD tregojnë tejdukshmëri të vogël të ujit në fillimin e stinës se
pranverës. Kjo situate ndiqet nga ujera më të kthjellëta në pranverën e vonshme dhe në
fillimin e verës, nga zvogëlimi i tejdukshmërisë në fundin e verës dhe nga rritja e vlerave
të këtij parametri gjatë stinëve të vjeshtës dhe dimrit. Vlera mesatare e ZSD që kanë
gjetur këta autore (2.7±1.5 m) është me e përafërt me vlerën mesatare që kemi gjetur në
për zonën e Linit, në liqenin e Ohrit (2.55±1.168 m).
Sikurse kemi përmendur, për ekosistemet liqenore në të cilët drita rregullon pjesën më të
madhe të proceseve të brendshme, thellësia e zonës eufotike (Zeu) është një kufi
ekologjik me rendësi të madhe. Nga llogaritja e këtij parametri rezultoi se për një interval
të përcaktuar të thellësive të liqenit të Ohrit, që përfshinte rendin batimetrik 0-5.0 m,
vlerat e Zeu ishin më të larta sesa thellësia basenit në piken e matjes (H,m). Sipas
Borowiak et al., 2016 kjo situatë është karakteristike për zonat e bregut të liqeneve të
thellë dhe për liqenet e ceket. Në liqenet e thellë të Parkut Suwalki (Poloni) këta autorë
kishin gjetur se hapësira e liqeneve brenda se cilës vlera e Zeu e kalonte vlerën e
thellësisë ndodhej në batimetritë nga 2.3 deri 10.6 m (mesatarisht 3.6 m). Në liqenin
Bocznel, i cili është i ceket, vlera e llogaritur e zonës eufotike (Zeu = 4.8 m) rezultonte
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me e madhe sesa thellësia maksimale e liqenit. Autoret kishin llogaritur se në të dy
kategoritë e liqeneve raporti i zonës eufotike ndaj thellësisë maksimale nuk e kalonte
vlerën 15%. Në rastin tonë ky raport, i llogaritur me limit thellësinë maksimale të matjes,
kishte vlerën 45%. Kuptohet se do të përfitohet një vlerë me e vogël nëse në llogaritje
përfshihet thellësia makinale e liqenit.
Është e domosdoshme që të theksojmë se studimi jonë është thjeshtimi i një dukurie
natyrore mjaft komplekse, e cila ndikohet prej një morie faktorësh bashkëveprues. Ne
jemi përpjekur që të analizojmë në kohë dhe në hapësirë dinamiken e ndriçimit të ujit në
liqenin e Ohrit, duke e përdorur këtë variabël optik si një tregues indirekt për praninë e
fitoplanktonit në kolonën e ujit si dhe të ndotjeve ekzogjene në gjendje pezullie, faktorë
që së bashku shkaktojnë kufizimin e depërtimit të dritës në masën e ujit pasi shtojnë
turbullinë. Duke operuar me tregues të matshëm, vlera e të cilëve ndikohet prej faktorëve
të shumët, ne nuk pretendojmë se shifrat që kemi prezantuar kanë saktësi absolute.
Sidoqoftë rezultatet tona mund të servirin një mundësi për të vlerësuar rendësin
ekologjike të dukurisë.
5.5.

Ndikimi i ndotjeve mbi parazitët e pranishëm në popullatat iktike në
pjesën Shqiptare të liqenit të Ohrit

5.5.1. Llojet e parazitëve në pjesën Shqiptare të liqenit të Ohrit,
përbujtësit iktike dhe organet ku ata parazitojnë
Në Tabelën Nr.11 kemi renditur taksonet e parazitëve të cilët i kemi identifikuar tek
peshqit që i kemi përfshire në këtë argument të studimit dhe që janë zënë prej
peshkatarëve profesioniste të cilët operojnë në hapësirën Shqiptare të liqenit të Ohrit.
Bazuar në informacionet e literaturës taksonomike, të cilën e kemi përmendur në
metodiken e studimit, si dhe në studime që janë kryer me përpara mbi parazitofaunën e
liqenit të Ohrit apo atë të iktiofaunës se ujërave të brendshme të Shqipërisë, kemi mundur
që të identifikojmë 25 taksone. Nga këto 17 taksone (68% të numrit të përgjithshëm) u
identifikuan në nivelin e llojit dhe 8 taksone (32% të numrit të përgjithshëm) u
identifikuan në nivelin e gjinisë.
Sipas të dhënave që i kemi vendosur në diagramin e Figurës Nr.22 taksonet e parazitëve
të peshqve që kemi identifikuar ju takonin shtate grupeve të mëdha taksonomike. Numri
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më i madh i taksonove që përbenin iktioparazitofaunën e liqenit të Ohrit ishin helmintet
Monogenea. Nga ky grup taksonomik kemi identifikuar 7 taksone (28% të numrit të
përgjithshëm të taksoneve). Grupi i dytë persa i takon përfaqësimit me lloje rezultonin
helmintet nematode. Kemi mundur që të identifikojmë 6 taksone të këtij grupi (24% të
numrit të përgjithshëm të taksoneve të identifikuar). Nga krimbat e shtypur të grupit
Cestoda tek peshqit e liqenit të Ohrit parazitonin katër taksone (16% të numrit të
përgjithshëm). Kemi gjetur shkalle të njëjte të përfaqësimit me lloje për grupe të tilla
taksonomike të iktioparzitofaunës si njëqelizoret Ciliophora, krimbat e shtypur Digenea,
helmintet Acanthocephala dhe artropodet Crustacea. Çdonjëri prej këtyre katër grupeve
ishte i pranishëm me nga dy taksone, pra ju takonte nga 8% të numrit të përgjithshëm për
parazitët që u identifikuan.
Duke gjykuar prej veçorive të cikleve të zhvillimit dhe prej “preferencave” për
mikrohabitatin kemi provuar se 11 (44%) prej taksoneve të parazitëve që kemi
identifikuar ishin ektoparazite dhe 14 (56%) taksone ishin endoparazite.
Tabela 5.11. Parazitët e identifikuar në disa lloje iktike, në pjesën Shqiptare të liqenit të
Ohrit (2014-2016)
Grupi taksonomik

Përbujtesi

Organi ku haset

Protozoa:
Ciliophora;Scyphidiidae
Ambiphrya sp
Ciliophora;Ichthyophthiriidae
Ichthyophthirius multifiilis Fouquet,1876

Ngjala

Epiteli kutan,velza

Skort;merene

Epiteli kutan,velza

Belushka
Klen

Velëza
Velëza

Merene
Kleni
Kleni
Skort i zi;Karas

Velëza

Koran

Epiteli kutan

Metazoa:Platyhelminthes
Monogenea;Diplozoidae
Diplozoon sp
Paradiplozoon ergensi Pejcoch,1968
Monogenea;Dactylogyridae
Dactylogyrus dyki (Ergens et Lucky,1959)
Dactylogyrus sphyrna Linstow,1878
Dactylogyrus folkmanovae Ergens,1956
Dactylogyrus sp
Monogenea:Gyrodactylidae
Gyrodactylus sp
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Velëza
Velëza

Digenea:Allocreadiidae
Allocreadium isoporum Nordmann,1832
Digenea;Monorchiidae
Asymphylodora sp

Kleni

Zorrë

Klen

Zorrë

Belushka

Zorrë

Cironkë

Kaviteti abdominal

Koran

Zorrë

Belushka

Zorrë

Krap
Klen

Zorrë
Zorrë

Merenë,Merenkë
Skort i bardhë

Zorrë
Zorrë

Merenë

Zorrë

Klen;Skort i zi

Kaviteti abdominal

Merenë,Koran
Belushka;Klen

Zorrë
Zorrë

Copepoda;Lernaeidae
Lernaea cyprinacea Linnaeus,1758

Krap

Epiteli kutan, pendët
notuese, koane

Branchiura;Argulidae
Argulus foliaceus Linnaeus,1758

Krap, karas, klen

Epiteli kutan

Cestoda;Proteocephalidae
Proteocephalus torulosus Batsch,1786
Cestoda;Diphyllobothriidae
Ligula intestinalis (plerocerkoid) Lin.,1758
Cestoda;Triaenophoridae
Eubothrium crassum Nybelin,1922
Cestoda;Bothriocephalidae
Bothriocephalus sp
Metazoa;Nemathelminthes
Nematoda;Philometridae
Philometroides lusiana Vismanis,1966
Philometra ovata Zeder,1803
Nematoda;Capillariidae
Capillaria sp
Capillaria brevispicula Linnaeus,1873
Nematoda;Rhabdochonidae
Rhabdochona sp
Nematoda;Anisakidae
Contracaecum microcephalum (larvae)
Metazoa;Acanthocephala
Echinorhynchida;Pomphorhynchidae
Pomphorhynchus laevis (Zoega in
Müller, 1776)
Metechinorhynchus truttae Schrank,1788
Metazoa;Crustacea
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Numri i llojeve te paraziteve qe u identifikuan ne peshqit e Liqenit te Ohrit dhe frekuencat e tyre
sipas grupeve taksonomike ( ne % ndaj numrit te pergjithshem te llojeve)
30
20
10
0

Protozo Monoge Digene Cestod Nemato Acanth Crustac
a
nea
a
a
da
ocephal ea

Numri I llojeve

2

7

2

4

6

2

2

Frekuenca (%)

8

28

8

16

24

8

8

Figura 5.22. Numri i taksoneve dhe frekuenca e secilit prej tyre (në % ndaj numrit të
përgjithshëm), për parazitët që u identifikuan tek peshqit e liqenit të Ohrit
Lidhur me preferencat për “mikrohabitatin”, të paktën në momentin që ne kemi
konstatuar prani të parazitofaunës gjatë kontrollit parazitologjik të kampioneve të
peshqve, ato rezultonin të larmishme, si për ektoparazitet ashtu edhe për endoparazitet.
Skema e përgjithshme që kemi konceptuar (Figura Nr.23) është në fakt vetëm një rezultat
i diferencimit momental të “rajoneve” anatomike në të cilat kemi gjetur përqendrimin më
të madh për parazitë që i përkisnin, në radhë të parë, çdonjërit prej grupimeve të mëdha
taksonomike. Skema ve në dukje faktin se në përgjithësi format larvore të
endoparaziteve, sikurse ishin nematodi Contracaecum microcephalum dhe cestodi
pseudofilid Ligula intestinalis përqendroheshin në hapësirën e kavitetit abdominal, të
mbështetur mbi sipërfaqen e jashtme të organeve (mëlçi, zorre, gonade).
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Figura 5.23. Paraqitje skematike e “mikrohabitateve preferente” për ekto dhe
endoparazitet e peshqve
Format adulte të parazitëve, sidomos të atyre që përfshiheshin në grupimet taksonomike
Digenea, Nematoda, Cestoda dhe Acanthocephala i kemi hasur gjithmonë në traktin
digjestiv, duke qenë të përqendruar në nivele të ndryshme të zorrës (cestodet, nematodet
dhe akantocefalet) ose pikërisht në rajonin e duodenumit, ku kanali biliar derdhej në zorrë
(trematodet digjenetike).
Megjithëse helmintet Monogenea dhe parazitët e grupit Crustacea i kemi gjetur
gjithmonë si ektoparazite lloje të veçanta të tyre paraqisnin disa preferenca specifike
lidhur me organin në të cilin përqendroheshin. Gaforrja Lernaea cyprinacea, pasi
braktiste formën e lirë të jetës dhe kalonte në jetën parazitare, fiksohej me anën e
“spirancave” me shpesh në bazën e pendës së bishtit, ku ne e kemi gjetur në rreth 52% të
kampioneve që kemi analizuar. Një pjesë e këtyre gaforreve fiksoheshin në bazën e
pendëve të gjoksit, në sipërfaqen e tegumenteve, sidomos në rajonin e barkut, dhe në një
rast të veçantë në vrimat e hundës (koane).
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Figura 5.24. Parazitë të llojit Dactylogyrus sp të fiksuar midis thekëve velzore të një
karasi (Shyqeriu, 2016)
Monogjenetikun Gyrodactylus sp e kemi gjetur mbi epitelin kutan të koranit, sidomos në
zonën e barkut, por edhe në pendët notuese që ndodhen me pranë linjës barkore.
Sidoqoftë pozicioni i përqendrimeve të këtij paraziti mbi tegumentet e përbujtësve
ndryshonte, ndoshta si pasojë e sjelljeve migruese (Vodica et al., 2014). Krimbat e
shtypur të gjinisë Dactylogyrus konsiderohen si dëmtues tipike të thekeve velzore pasi
këta parazitë fiksohen përgjithësisht në organin e frymëmarrjes se peshqve (Figura
Nr.24). Në të gjitha rastet e evidentuara në i kemi gjetur daktilogiruset gjatë ekzaminimit
të kavitetit velzor, të fiksuar tek epiteli i thekeve velzore me anën e gremcave të
opisthaptorit.
Në Tabelën Nr.12 kemi vendosur rezultatet e vlerësimit të pranisë se 25 taksoneve të
parazitëve që u identifikuan, për 11 llojet e peshqve që shërbenin si përbujtës të tyre.
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Tabela 5.12. Nivelet e pranisë se 25 taksoneve të parazitëve në 11 përbujtës iktike në
liqenin e Ohrit
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Tabela 5.12. (vazhdim) Nivelet e pranisë se 25 taksoneve të parazitëve në 11 përbujtës
iktike në liqenin e Ohrit

Fillimisht duhet të pohojmë se të gjithë llojet iktike që u përfshinë në analize (gjithsej 11
lloje peshqish të liqenit të Ohrit) ishin të prekur prej grupeve të veçanta taksonomike të
parazitëve. Nga vlerësimet tona rezultoi se kleni (Squalius cephalus) ishte lloji i peshkut
që barte numrin më të madh të llojeve të parazitëve (9 lloje). Në popullatat e klenit kemi
gjetur tre lloje të helminteve monogjenetike, dy lloje të trematodeve digjenetike, dy lloje
të nematodeve, një akantocefal dhe një gaforre parazitare. Nga nënte llojet e parazitëve të
klenit pesë ishin endoparazite dhe katër ishin ektoparazitë.
Merena (Barbus meridionalis petenyi) ishte lloji i dytë iktik përsa i takonte numrit të
llojeve të parazitëve që barte. Tek ky cyprinid kemi gjetur pesë lloje parazitare; një
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njëqelizor, një helmint monogjenetik, dy nematode dhe një akantocefal. Sikurse tek kleni
edhe tek merena numri i llojeve të endoparaziteve ishte më i madh sesa ai i
ektoparaziteve (3 me 2). Katër lloje parazitare kemi gjetur tek belushka (Acantholingua
ohridana). Ky lloj iktik i liqenit të Ohrit, në raport me parazitozat dallohej prej llojeve të
tjerë për bartjen e cestodeve. Tek belushka kemi gjetur dy lloje të nënklasës Eucestoda
[një të gjinisë Proteocephalus (Figura Nr.28) dhe një të gjinisë Bothriocephalus (Figura
Nr.27)]. Dy parazitët e tjerë të belushkës ishin një akantocefal dhe një helmint
monogjenetik. Raporti ndërmjet endo dhe ektoparaziteve tek belushka ishte 3 me 1.

Figura 5.25. Foto nga mikroskopi elektronik për Ambiphrya sp.(Ciliophora) i gjetur si
parazit në lëkuren e ngjalës (Anguilla anguilla) (Spaho, 1989 Universiteti “La Sapienza”
Rome-Itali)
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Figura 5.26. Tomonti i Ichthyophthirius multifiliis (Ciliophora) i gjetur si parazit në
lëkurën e skortit ose gurnecit (Rutilus rutilus) (Shyqeriu, 2016)
Tek korani (Salmo letnica) dhe krapi (Cyprinus carpio) kemi identifikuar nga tre lloje të
kafshëve parazitare. Korani parazitohej prej helminteve monogjenetike (një lloj),
cestodeve (një lloj) dhe akantocefaleve (një lloj). Raporti endoparazit: ektoparazit ishte 2
me 1. Krapi parazitohej prej nematodeve (një lloj) dhe gaforreve parazitare (dy lloje).
Raporti endoparazit: ektoparazit për krapin ishte 1 me 2. Në tre lloje peshqish, skorti i
bardhë (Rutilus rutilus), skorti i zi (Pachychilon pictum) dhe karasi (Carassius carassius)
kemi gjetur nga dy lloje kafshësh parazitare. Këto ishin dy lloje të grupit Monogenea, një
Protozoa (Figura Nr.26), një Crustacea dhe dy nematode. Për të tre këta peshq, të marë së
bashku, raporti ndërmjet llojeve endoparazitare dhe atyre ektoparasitare ishte 2 me 4.

Figura 5.27. Zona e skoleksit (seksioni apical) per krimbin e shtypur Bothriocephalus sp
(Cestoda;Bothriocephalidae),gjetur ne aparatin tretes te belushkes (Acantholingua
ohridana) (Shyqeriu, 2016)
Vetëm nga një lloj parazitar kemi gjetur tek cironka (Alburnus alburnus alborella), ngjala
(Anguilla anguilla) dhe merenka (Gobio ohridanus). Nga pozicioni i fiksimit në trupin e
peshkut rezultoi se dy lloje parazitare ishin endoparazite dhe një lloj ektoparazit. Ky i
fundit, që ishte njëqelizori Ciliophora i llojit Ambiphrya sp (Figura Nr.25), i cili
parazitonte tek ngjala, mund të jete një forme alloktone që ka hyre në liqenin e Ohrit
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gjatë ripopullimit të liqenit me rasate të ngjalës, të sjella prej zonave të grumbullimit, që
përgjithësisht kanë ujera të njelmëta.
Nga ky ekspozim i rezultateve të studimit mund të vihet në dukje fakti se proporcioni
ndërmjet çfaqjeve të endoparazitizmit dhe çfaqjeve të ektoparazitizmit, në rastin e
komunitetit iktik që popullon pjesën shqiptare të liqenit të Ohrit ishte 1.00:0.83 (18 raste
të ekzaminimit për praninë e llojeve endoparazitare ndaj 15 rasteve të ekzaminimit të
llojeve ektoparazitare). Ky raport mund të këtë nevoje për interpretim, sidomos lidhur me
ndikimin e mundshëm të shkallës se ndotjes se ujërave të liqenit mbi përbërjen cilësore të
iktioparazitofaunës.

Figura 5.28. Strobila e plote e helmintit Proteocephalus torulosus (Cestoda;
Proteocephalidae), gjetur në aparatin tretës të belushkës (Acantholingua ohridana)
(Shyqeriu, 2016)
Pasi kemi përmendur disa herë shprehjen “pjesa apo hapësira shqiptare e liqenit të Ohrit”
e shohim të arsyeshme që të sqarojmë se kjo shprehje është përfshire në frazeologjinë e
punimit sikurse janë përfshire procedurat metodike, pra është përdorur më tepër si një
“kufi” për fraksionet e kampionuara të popullatave por jo si kufi për “popullatat
gjeografike”, të cilat në rastin konkret zotërojnë një habitat të pandërprerë prej barrierave
natyrore. Njohja e shkallës se çvendosjes horizontale të “popullatave lokale”, brenda
hapësirës se liqenit, do të ishte një prej mundësive për të gjykuar me realisht edhe mbi
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nivelet e homogjenitetit të parazitofaunës se llojeve iktike të cilat e popullojnë ketë
habitat.
5.5.2.

Analiza e treguesve të invazionit parazitar për tre zona të liqenit të
Ohrit

5.5.2.1.

Prevalenca (Pi %) dhe intensiteti i invazionit (Ii) gjatë prekjes se
tre subpopullatave të klenit (Squalius cephalus) prej helminteve
Monogenea

Nga studimi i taksonomise se parazitofaunës rezultoi se në popullatën e klenit në liqenin
e Ohrit parazitonin tre lloje të helminteve Monogenea; Paradiplozoon ergensi,
Dactylogyrus sphyrna dhe Dactylogyrus folkmanovae. Duke qenë se vetëm llojin
D.sphyrna e kemi gjetur tek klenet e peshkuar në tre zonat e liqenit që u përfshinë në
studim, analizën e treguesve të invazionit e kemi përqendruar vetëm tek ky parazit i
velëzave. Nuk kemi kryer studime të veçanta që do të provonin ekzistencën apo
mungesën e dallimeve morfo-biologjike ndërmjet grupimeve të klenit që popullojnë zonat
e Tushemishtit, të Bankinës së skafeve apo Linit. Për këtë arsye termi “subpopullate” që
kemi përdorur në këtë pjesë të punimit i përgjigjet më tepër metodikes se studimit, për
faktin se kampionet që u morën prej peshkimeve janë analizuar veçmas për secilën prej
tre zonave të liqenit .
Tabela 5.13. Disa tregues statistikore për prevalencën e invazionit (Pi%) të shkaktuar
prej helmintit parazitar D.sphyrna në tre subpopullata të klenit (Squalus cephalus)
Bankina e
Treguesi Tushemisht skafeve
Lin
M
18.08
8.43 21.29
Max
23.6
11.3 28.3
Min
10.6
5.2 12.5
SD
4.713
1.976 5.374
Var%
26.07
23.44 25.2
Në Tabelën Nr.13 kemi vendosur vlerat e llogaritura për disa tregues statistikore të
prevalencës se invazionit (Pi%) që shkaktonte paraziti i velëzave Dactylogyrus sphyrna
tek një prej përbujtësve tipike të tij, kleni ose mlyshi (Squalius cephalus). Të dhënat tona
provojnë se variabili që kemi analizuar kishte vlerë mesatare më të lartë (Pi% =
21.29±5.374; Max=28.3% dhe Min=12.5%) në subpopullaten e klenit që përqendrohej në
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zonën e Linit dhe vlerën mesatare më të vogël (Pi% = 8.43±1.976; Max=11.3% dhe
Min=5.2%) në subpopullaten e këtij lloji iktik që përqendrohej në zonën e Bankinës së
skafeve. Subpopullata e klenit që përqendrohej në zonën e Tushemishtit kishte vlera të
prevalencës se parazitimit prej D.sphyrna më të përafërta me subpopullaten e Linit (Pi%
= 18.08±4.713; Max=23.6% dhe Min=10.6%).
Nga kryerja e analizës se variancës (ANOVA) kemi provuar se ekzistonte ndryshim
sinjifikativ ndërmjet vlerës mesatare të variablit Pi% që karakterizonte subpopullaten e
Linit dhe vlerës mesatare të këtij variabli që u llogarit për subpopullaten e Bankinës së
skafeve (t=2.26; P<0.05; n=58). Megjithëse vlera e kriterit “t”,e llogaritur nga ne,
rezultonte mjaft e afërt me vlerën minimale të domosdoshme prej t=2.1, për të provuar
sinjifikancen e ndryshimit, nuk kemi vërtetuar një situate të tille gjatë krahasimit të bërë
për vlerat mesatare të Pi%, ndërmjet subpopullatave të klenit që përqendroheshin në
zonën e Tushemishtit dhe në atë të Bankinës së skafeve (t=1.92; P>0.95; n=61). Kjo
situate provohej, në mënyrë më të qëndrueshme, kur krahasoheshin midis tyre vlerat
mesatare të Pi% të cilat ishin karakteristike për subpopullaten e klenit që përqendrohej në
zonën e Tushemishtit dhe për subpopullaten e këtij lloji që përhapej në ujerat e zonës së
Linit (t=0.5; P>0.05; n=69).
Me gjithë vlerën e padiskutueshme që ka analiza e variancës për të kuptuar nivelet e
ndryshimeve ndërmjet vlerave mesatare të treguesit që analizohet, bazuar në qëllimin e
studimit është e rëndësishme që të rivëmë në dukje se tre subpopullatat e klenit që ju
nënshtruan analizave parazitologjike manifestonin ndryshime të vlerave për prevalencën
e invazionit parazitar (Pi%) që shkaktohej prej helmintit Monogenea Dactylogyrus
sphyrna dhe se vlerat mesatare më të larta të këtij treguesi i takonin subpopullates së
Linit ndërsa vlerat mesatare më të vogla subpopullatës se Bankinës së skafeve.
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Dinamika e vlerave te prevalences se invazionit (Pi%) ne rastin
e prekjes se klenit (S.cephalus) prej helmintit Monogenea
Dactilogyrus sphyrna ,ne tre zona te Liqenit te Ohrit
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Figura 5.29. Dinamika e ndryshimit në kohe të vlerave të prevalencës se invazionit
parazitar (Pi%) që shkaktohej prej helmintit monogjenetik Dactylogyrus sphyrna
në tre
Poly.
subpopullata të klenit (Squalus cephalus)
(Bankina
Diagrama e Figures
parazitar (Pi%) që

e
Nr.29 paraqet dinamikat e vlerave të prevalencësskafeve)
se invazionit
Poly.
(Tushemi
shkaktohej prej monogjenetikut Dactylogyrus sphyrna,
në tre
sht)

(Lin) e kryer
subpopullata të klenit (S.cephalus), për periudhën Mars-Tetor 2016. Nga Poly.
analiza

rezultoi se ligjësia e zhvillimit të invazionit parazitar ka qenë e njëjte në tre subpopullatat
Poly.

që prekeshin prej këtij paraziti të velëzave. Ky fakt provohej prej trajtës parabolike
të tre
(Bankina
e

lakoreve dhe formës së njëjte të ekuacionit që shprehte varësinë ndemjet
variablit që
skafeve)
analizohej (y=Pi%) dhe intervalit të kohës (x=t) gjatë të cilit kryheshin analizat
parazitologjike. Te tre ekuacionet ishin të formës:
y = -ax² + bx + c
ku:
sikurse shënuam më sipër y=Pi% dhe x=t
Në Tabelën në vijim (Tabela Nr.14) kemi vendosur vlerat e llogaritura për koeficientet e
këtij ekuacioni, sipas vlerësimeve parazitologjike që u kryen në tre subpopullatat e klenit,
si dhe vlerat përkatëse të koeficienteve të regresionit (R²) dhe korelacionit (r).

127

Tabela 5.14. Koeficientet për ekuacionet e regresionit që shprehin bashkëlidhjen
ndërmjet prevalencës se invazionit parazitar (Pi%) të shkakuar prej monogjenetikut
D.sphyrna dhe periudhës se vitit kur kryheshin vlerësimet (t),për tre subpopullata të
klenit (S.cephalus) në liqenin e Ohrit

Koeficienti Tushemisht
a
-0.849
b
8.419
c
1.859
R²
0.941
r
0.97

Bankina
e
skafeve Lin
-0.291 -0.887
3.081
9.158
1.968
2.709
0.853
0.938
0.923
0.968

Dinamika e vlerave të variablit Pi% tregon se monogjenetiku D.sphyrna është lloj tipik
termofil. Vlerat më të larta të prevalencës i kemi gjetur në analizat parazitologjike që u
kryen për periudhën Maj-Shtator, pra nga muaji i fundit i stinës se pranverës deri në
muajin e parë të stinës se vjeshtës. Sidoqoftë luhatjet e prekshmërisë se klenit prej këtij
paraziti, në zona të ndryshme të liqenit të Ohrit, gjykuar prej vlerave të SD dhe Var%,
rezultojnë më të theksuara në subpopullatat e Tushemishtit dhe Linit, krahasimisht me
subpopullaten e këtij peshku që përqendrohet pranë Bankinës së skafeve.
Tabela 5.15. Disa tregues statistikore për intensitetin e invazionit (Ii) të shkaktuar prej
helmintit parazitar D.sphyrna në tre subpopullata të klenit (Squalius cephalus)
Bankina
Treguesi
e
statistikor Tushemisht skafeve Lin
M
4.34
1.95
5.31
Max
9.1
4.3
11.2
Min
1.3
1.04
1.6
SD
3.099
1.149
3.319
Var%
71.2
58.9
62.5
Variabli që do të diskutojmë në vijim është intensiteti i invazionit (Ii) (term dikur i njohur
në Parazitologjinë veterinare të vendeve të Evropës Lindore si “intensinvazion” ose
“intensiviteti i invazionit parazitar”). Tabela Nr.15 përmban shifrat që kanë rezultuar prej
llogaritjes se vlerave mesatare (M) të intensitetit të invazionit parazitar (I i) që shkaktohej
në tre subpopullata të klenit prej monogjenetikut D.sphyrna, vlerat maksimale dhe
minimale të këtij treguesi për periudhën Mars-Tetor 2016, si dhe vlerat e dy treguesve
statistikore (SD dhe Var%).
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Vlerën mesatare më të lartë të numrit të parazitëve në një individ të klenit e kemi gjetur
në kampionet e këtij lloji që u morën prej peshkimeve të realizuara në zonën e Linit
(M=5.3±3.319; Max=11.2 dhe Min=1.6). Analiza e kampioneve që u morën në zonën e
Bankinës së skafeve provoi numrin mesatar më të vogël të parazitit D.sphyrna në një
individ të klenit (1.95±1.149; Max=4.3 dhe Min=1.04). Sikurse variabli që analizuam të
parin, pra Pi%, edhe intensiteti i invazionit parazitar (Ii) në subpopullaten e Tushemishtit
kishte vlera më të përafërta me ato klenit të subpopullates së Linit (M=4.34±3.099;Max =
9.1 dhe Min=1.3).
Me gjithë diferencat e dukshme në vlerat mesatare të variablit që analizojmë, sidomos
ndërmjet dy subpopullatave “skajore” të klenit, nga njëra anë, dhe subpopullatës
“qendrore”, nga ana tjetër, analiza e variances (ANOVA) nuk provoi në asnjë prej
krahasimeve të realizuara nga në ndryshime të nivelit sinjifikativ (t<2.1; P>0.05). Shkaku
për një situate të tille mund të jete variabiliteti i theksuar i numrit të helminteve
D.sphyrna në velëzat e kleneve që u përfshinë në analizat parazitologjike, fakt që
provohet prej vlerave të larta që rezultuan prej llogaritjes se variancës (Var%). Sidoqoftë,
e rëndësishme është që të vihet në dukje fakti se trendi i vlerave mesatare, maksimale dhe
minimale të intensitetit të invazionit parazitar (Ii) që shkaktohej prej monogjenetikut
D.sphyrna ishte i njëjte me trendin e vlerave përkatëse të prevalencës se invazionit (P i%)
në tre subpopullatat e klenit.
Dinamika e vlerave te intensitetit te invazionit (Ii ) ne rastin e prekjes
se klenit (S.cephalus ) prej helmintit Dactylogyrus sphyrna
(Monogenea),ne tre zona te Liqenit te Ohrit
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Figura 5.30. Dinamika e ndryshimit në kohe për vlerat e intensitetit të invazionit
parazitar (Ii) që shkaktohej prej helmintit monogjenetik Dactylogyrus sphyrna në tre
subpopullata të klenit (Squalius cephalus)
Tre lakoret dhe ekuacionet përkatëse që i kemi treguar në Figurën Nr.30 demonstrojnë
dinamikat e vlerave të intensitetit se invazionit parazitar (Ii) që shkaktohej prej helmintit
Dactylogyrus sphyrna, në tre subpopullatat e klenit, për periudhën Mars-Tetor 2016.
Sikurse për prevalencën edhe për intensitetin e parazitimit kemi gjetur se ligjësia e
zhvillimit të invazionit ka qenë e njëjte në tre subpopullatat që prekeshin prej këtij
paraziti të velëzave. Situata e njëjte provohej prej trajtës parabolike e tre lakoreve dhe
formës së njëjte të ekuacionit që shprehte varësinë ndërmjet variablit që analizohej (y=Ii)
dhe intervalit të kohës (x=t) gjatë të cilit kryheshin analizat parazitologjike. Ekuacionet
ishin të formës:
y = -ax² + bx - c
Në Tabelën Nr.16 kemi ekspozuar vlerat e llogaritura për koeficientet e këtij ekuacioni,
sipas vlerësimeve parazitologjike që u kryen për kampionet e mara nga peshkimet
profesionale të realizuara në tre zona të liqenit të populluara prej klenit, si dhe vlerat
përkatëse për koeficientet e regresionit (R²) dhe korrelacionit (r).

Tabela 5.16. Koeficientet për ekuacionet e regresionit që shprehin bashkëlidhjen
ndërmjet intensitetit të invazionit parazitar (I i) që shkaktohej prej helmintit D.sphyrna
(Monogenea) dhe periudhës se vitit kur kryheshin vlerësimet (t), për tre subpopullata të
klenit (S.cephalus) në liqenin e Ohrit

Koeficienti Tushemisht
a
-0.447
b
4.519
c
-4.602
R²
0.653
r
0.808

Bankina
e
skafeve Lin
-0.164 -0.519
1.563
5.177
-0.913 -4.763
0.525
0.727
0.724
0.852

Trajta e tre lakoreve tregon se piku i vlerave për intensitetin e invazionit që shkaktohej
tek kleni prej monogjenetikut të velëzave D.sphyrna përkonte me muajin Korrik. Vlerat
më të vogla të këtij parametri u regjistruan nga ne në muajin Mars. Vlerat sistematikisht
më të larta për koeficientin e korrelacionit (r) në bashkëlidhjen Pi%-t (Tabela Nr.14),
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krahasimisht vlerat përkatëse të këtij koeficienti në bashkëlidhjen Ii-t (Tabela Nr.16)
provojnë ndikimin më të madh të faktorit “periudhe e vitit” mbi numrin e individëve të
klenit që prekeshin prej parazitit sesa mbi numrin e parazitëve që ishin të pranishëm në
një individ të prekur. Zbulimi i shkaqeve të kësaj diference do të kërkonte analizën e
faktorëve që përcaktojnë sjelljet e parazitit dhe përbujtësit në marrëdhëniet ndërmjet tyre
si dhe vlerësimin e ndikimeve që ushtrojnë faktorët mjedisore (përfshi edhe ndotjet) mbi
këto marrëdhënie.
5.5.2.2.

Analiza e vlerave të prevalencës (Pi %) dhe intensitetit të

invazionit (Ii) në rastet e marrëdhënieve parazit-përbujtës ndërmjet klenit
(Squalius cephalus) dhe trematodit Allocreadium isoporum (Digenea) si dhe
cironkes (Alburnus alburnus alborella) dhe cestodit Ligula intestinalis
(plerocerkoid) (Diphyllobothriidae)
Dy parazitët që do të analizojmë në këtë argument të punimit kanë status ontogjenetik të
ndryshëm përderisa trematodi A.isoporum, si parazit i një përbujtësi definitiv, që është
kleni, ndodhet në fazën adulte (ose riprodhuese) të ciklit të zhvillimit. Pra, sipas
klasifikimit të Esch et al., 1988 ky trematod është lloj autogjenik përderisa maturohet tek
peshku. Cironka për cestodin L.intestinalis është përbujtësi i dytë i ndërmjetëm ndërkohë
që helminti parazitar ndodhet në fazën larvore, pra jo riprodhuese, të ciklit të zhvillimit.
Pra cestodi parazitar është lloj allogjenik pasi maturohet jo tek peshku por tek shpendët
ujore.
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Ndryshimi ne kohe i vlerave te prevalences (Pi %) dhe intensitetit (Ii ) te
invazionit parazitar qe shkaktonte helminti Allocreadium isoporum
(Digenea) ne dy subpopullata te klenit (Squalius cephalus )
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Figura 5.31. Dinamika e vlerave të treguesve të invazionit parazitar gjatë prekjes se dy
subpopullatave të klenit (S.cephalus) në liqenin e Ohrit prej helmintit A.isoporum
(Platyhelminthes; Digenea)
Sidoqoftë, fakti më i rëndësishëm që duhet të vihet në dukje është cikli kompleks i
zhvillimit të tyre. Në të dy rastet cikli përmban fazë ekzogjene të zhvillimit (miracidi, në
rastin e trematodit dhe koracidi, në rastin e cestodit). Ecuria e kësaj faze si dhe e
përbujtësve parësore (molusqet Lamellibranchia, në rastin e A.isoporum dhe gaforret
planktonike Copepoda, në rastin e L.intestinalis), ndikohet prej kushteve të mjedisit,
përfshire edhe ndotjet. Ndikimi i drejtpërdrejtë, që shkakton luhatjen e vlerave të
rekrutimit në popullatat e këtyre parazitëve, shoqërohet me ndryshime të përcaktuara
edhe në vlerat e treguesve të parazitizmit.
Kampionet për vlerësimin e dy treguesve të invazionit parazitar, që shkaktohej tek kleni
prej trematodit A.isoporum u morën prej peshkimeve të realizuara në periudhën MarsTetor në dy zona të Liqenit të Ohrit, zona e Tushemishtit dhe zona e Bankinës së skafeve.
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Grafiku i Figurës Nr.31 paraqet ndryshimet në kohë që pësonin vlerat e prevalencës
(Pi%) dhe intensitetit të invazionit (Ii) kur dy subpopullata të klenit prekeshin prej
trematodit A.isoporum, ndërsa në Tabelën Nr.16 kemi vendosur vlerat e llogaritura për
mesataret e këtyre dy parametrave, për periudhën kohore Mars-Tetor 2016 si dhe vlerat e
disa treguesve statistikore.
Tabela 5.17. Vlerat mesatare (M) dhe disa tregues statistikore për prevalencën (Pi%) dhe
intensitetin e invazionit (Ii) të shkaktuar prej helmintit parazitar Allocreadium isoporum
në dy subpopullata të klenit (Squalius cephalus)
Treguesit
sipas zonave
të liqenit
Bankina e
skafeve
Pi%
Ii
Tushemisht
Pi%
Ii

M

Max

Min

SD

Var%

9.2
2.3

15.9
3.5

1.8
1.0

4.896
0.768

53.2
33.4

33.8
3.1

44.6
4.5

29.7
2.0

5.308
1.085

15.7
35.0

Vlera e shifrave të vendosura në Grafikun Nr.31 dhe Tabelën Nr.17 tregon se prevalenca
e parazitozës që shkaktohej prej trematodit A.isoporum në subpopullaten e klenit që
përqendrohej në zonën e Tushemishtit (M=33.8±5.308; Max=44.6 dhe Min=29.7) ishte
afërsisht 3.7 herë më e lartë krahasimisht me prevalencën e kësaj parazitoze në
subpopullaten që përqendrohej në zonën e Bankinës së skafeve (M=9.2±4.896;
Max=15.9; Min=1.8). Ndërkohë intensiteti i këtij invazioni në subpopullaten e
Tushemishtit (M=3.1±1.085; Max=4.5; Min=2.0) ishte vetëm 1.35 herë më i lartë
krahasimisht me subpopullaten e Bankinës së skafeve (M=2.3±0.768; Max=3.5; Min =
1.0).
Diferencat që përmendem kanë diktuar edhe rezultatet e analizës së variancës (ANOVA).
Krahasimi i kryer nga ne për vlerat mesatare të Pi% provoi sinjifikancen e ndryshimit
ndërmjet vlerave mesatare të prevalencave të parazitozës se shkaktuar prej trematodit
A.isoporum, përkatësisht në subpopullaten e Tushemishtit dhe në atë të Bankinës së
skafeve (t=3.4;P<0.01). Nuk u provua ekzistenca e ndryshimit sinjifikativ për vlerat
mesatare të Ii (t=0.7; P>0.05).
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Tabela 5.18. Koeficientet për ekuacionet e regresionit që shprehin bashkelidhjen
ndërmjet prevalencës (Pi%) dhe intensitetit të invazionit (I i) që shkaktohej prej helmintit
parazitar A.isoporum (Digenea), nga njëra anë dhe periudhës se vitit kur kryheshin
vlerësimet (t), nga ana tjetër, për dy subpopullata të klenit (S.cephalus) në liqenin e Ohrit
Koeficientet
Bankina e
skafeve
Pi%
Ii
Tushemisht
Pi%
Ii

a

b

c

R²

r

-0.773
-0.125

8.034
1.182

-7.223
0.143

0.887
0.668

0.941
0.817

-0.641
-0.189

5.266
1.756

26.437
0.05

0.404
0.743

0.635
0.862

Shifrat që kemi vendosur në Tabelën Nr.18 përfaqësojnë vlerat e llogaritura për
koeficientet e ekuacioneve të regresionit për varësinë e vlerave të dy parametrave që u
përfshinë në studim, pra Pi% dhe Ii, prej intervalit kohor apo rendit kalendarik (t) të
kryerjes se analizave parazitologjike për kamionet që u morën prej zënieve të klenit në dy
zonat e Liqenit të Ohrit. Ekuacionet e regresionit kanë qenë të formës:
a) y = -ax² + bx + c
ku: y = Pi% (për subopopullatën e Tushemishtit)
b) y = -ax² + bx – c
ku: y = Pi% (për subpopullatën e Bankinës së skafeve)
c) y = -ax² + bx + c
ku: y = Ii (për të dy subpopullatat e klenit)
Në të tre rastet x = t.
Ekuacionet në përgjithësi i përgjigjen shpërndarjes normale të vlerave për dy parametrat
që analizohen, duke venë në dukje natyrën termofile të shkaktarit të invazionit. Kjo do të
thotë se si vlerat e prevalencës (Pi%) ashtu edhe ato të intensitetit të invazionit që
shkaktohej prej trematodit A.isoporum ishin më të larta në intervalin nga fundi i stinës se
Pranverës deri në fundin e stinës se verës (për 4-4.5 muaj) dhe reduktoheshin në
kampionet që ishin analizuar në periudhat skajore të vlerësimeve tona (fillimi i stinëve të
Pranverës dhe Vjeshtës).
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Figura 5.32. Strobila te plota per helmintin Ligula intestinalis (Cestoda;
Diphyllobothriidae), gjetur ne kavitetin abdominal te cironkës (Alburnus alburnus
alborella) (Shyqeriu, 2016)
Sidoqoftë, sikurse do ta përmendim gjatë diskutimit të rezultateve, krahasimisht me disa
studime që janë kryer për këtë parazit të klenit në vende të tjera, të dhënat që kanë
rezultuar prej analizave të kampioneve që kemi marrë në dy zonat e Liqenit të Ohrit janë
dukshëm më të vogla sesa ato që janë përfituar për disa basene të tjerë. Ka shumë
mundësi që regjimi i temperaturave të Liqenit të Ohrit mund të mos i përgjigjet vlerave të
“preferendumit termik” (Reynolds, 1978) që janë tipike si për trematodin Allocreadium
isoporum ashtu edhe për përbujtësit e ndërmjetëm të tij (molusqet Lamellibranchia dhe
larvat e insekteve Ephemeroptera).
Shqyrtimi i vlerave që rezultuan prej llogaritjes se koeficientit të korrelacionit (r) (r =
0.635 ~ 0.941 për bashkëlidhjen Pi% - t dhe r = 0.817 ~ 0.862 për bashkëlidhjen I i – t)
tregon se bashkëlidhja (=varësia) ndërmjet dy parametrave të invazionit parazitar dhe
intervalit të kohës kur merreshin kampionet prej peshkimeve ka qenë nga “relativisht e
forte” deri tek “e fortë”.
Kampionet për vlerësimin e dy treguesve të invazionit parazitar, që shkaktohej tek
cironka (Alburnus alburnus alborella) prej cestodit Ligula intestinalis (Figura Nr.32), u
morën prej peshkimeve të realizuara në periudhën Mars-Tetor në dy zona të Liqenit të
Ohrit, zona e Linit dhe zona e Tushemishtit.
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Ndryshimi ne kohe i vlerave te prevalences (Pi %) dhe intensitetit (Ii ) te
invazionit parazitar qe shkaktonte helminti Ligula intestinalis (Cestoda) ne dy
subpopullata te cironkes (Alburnus alburnus alborella )
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Figura 5.33. Dinamika e vlerave të treguesve të invazionit parazitar gjatë prekjes se dy
subpopullatave të cironkes (A.a.alborella) në liqenin e Ohrit prej helmintit Ligula
intestinalis (Platyhelminthes;Cestoda)
Ekzaminimet prazitologjike që kemi kryer për cironken treguan se prania e
plerocerkoideve të cestodit pseudofilid Ligula intestinalis, në kavitetin abdominal të
individëve që u përfshinë në kampionet, konstatohej duke nisur nga muaji Maj. Në dy
muajt e parë të stinës se Pranverës ky parazit nuk e prekte llojin e dytë iktik për nga
rëndësia në zëniet që realizojnë peshkatarët profesioniste. Gjatësia e helminteve luhatej
nga 2.1 cm deri 12.5 cm varësisht prej periudhës gjatë se cilës u kryen ekzaminimet
parazitologjike dhe përmasave të cironkave të ekzaminuara.
Në diagramin e Figurës Nr.33 kemi treguar luhatjet që pësonin vlerat e dy parametrave,
Pi% dhe Ii, gjatë intervalit kohor të pranisë se invazionit parazitar që shkaktonin
plerocerkoidet e Ligula intestinalis në dy subpopullata të cironkës ndërsa në Tabelën
Nr.19 kemi ekspozuar vlerat e llogaritura për mesataret e këtyre dy parametrave, për
periudhën kohore Maj-Tetor 2016 si dhe vlerat e disa treguesve statistikore.
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Tabela 5.19. Vlerat mesatare (M) dhe disa tregues statistikore për prevalencën (Pi%) dhe
intensitetin e invazionit (Ii) të shkaktuar prej plerocerkoideve të cestodit Ligula
intestinalis në dy subpopullata të cironkes (Alburnus alburnus alborella)
Treguesit
sipas
zonave të
liqenit
M
Max
Min
SD
Var%
Tushemisht
11.7
19.2
2.4
6.881
58.8
Pi%
3.7
4.9
2.1
1.003
27.03
Ii
Lin
8.6
16.7
0
6.716
78.01
Pi%
2.7
4.5
0
1.659
61.11
Ii
Rezultatet e llogaritjeve që kemi kryer tregojnë diferenca më të theksuara për vlerat
mesatare të prevalencës se invazionit (Pi%) sesa për mesataret e intensitetit të invazionit
(Ii), që shkaktohej prej cestodit L.intestinalis, ndërmjet subpopullates se cironkës që
përqendrohej në zonën e Tushemishtit dhe asaj që përqendrohej në zonën e Linit.
Treguesit e llogaritur për prevalencën e invazionit, për periudhën Maj-Tetor ishin si në
vijim:
Për cironkën e subpopullates së Tushemishtit:
M=11.7±6.881; Max=19.2; Min=2.4; Var%=58.80%
Per cironkën e subpopullatës së Linit:
M=8.6±6.716; Max=16.7; Min=0; Var%=78.01
Treguesit që rezultuan prej llogaritjes së intensitetit të invazionit ishin:
Për cironkën e subpopullatës së Tushemishtit:
M=3.7±1.003; Max=4.9; Min=2.1; Var%=27.03
Për cironkën e subpopullatës së Linit:
M=2.7±1.659; Max=4.5; Min=0; Var%=61.11
Nga këto shifra rezulton se vlera mesatare e Pi% për subpopullatën e cironkës së
Tushemishtit ishte afërsisht 1.4 herë më e lartë krahasimisht më vlerën përkatëse të këtij
parametri në subpopullaten e Linit. Diferencë të njëjte demonstronte edhe intensiteti i
invazionit. Megjithë ekzistencën e diferencave që u vunë në dukje për vlerat mesatare të
dy parametrave të invazionit liguloz, analiza e variancës nuk provoi sinjifikancë të
ndryshime ndërmjet dy subpopullatave, si për vlerat mesatare të P i% (t=0.33; P>0.05)
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ashtu edhe për vlerat mesatare të Ii (t=0.54; P>0.05). Kjo situate mund të diktohet prej
kushteve të përafërta në të cilat realizohet plotësimi i ciklit të zhvillimit për cestodin
Ligula intestinalis, në dy zonat e liqenit që u përfshinë në studim, por edhe prej hasjes se
mjediseve ekologjike të ngjashme prej cironkave që përhapen në këto dy zona.
Tabela 5.20. Koeficientet për ekuacionet e regresionit që shprehin bashkëlidhjen
ndërmjet prevalencës (Pi%) dhe intensitetit të invazionit (I i) që shkaktohej prej helmintit
parazitar Ligula intestinalis (Cestoda), nga njëra anë dhe periudhës se vitit kur kryheshin
vlerësimet (t),nga ana tjetër, për dy subpopullata të cironkës (A.a.alborella) në liqenin e
Ohrit
Koefiçientët
a
Tushemisht
P i%
Ii
Lin
P i%
Ii

b

c

R²

r

-1.079
-0.157

11.406 -15.043
2.052 -2.453

0.716
0.831

0.846
0.911

-0.933
-0.296

9.628 -13.079
2.968 -3.771

0.623
0.751

0.789
0.866

Në Tabelën Nr.20 kemi vendosur vlerat e llogaritura për koeficientet e ekuacioneve të
regresionit për varësinë e vlerave të dy parametrave që u përfshinë në studim, pra P i%
dhe Ii, prej intervalit kohor (t) të kryerjes së analizave parazitologjike për kampionet që u
morën prej zënieve të cironkës në zonat e Tushemishtit dhe Linit. Të katër ekuacionet
ishin të formës:
y = -ax² + bx - c
ku: y = Pi% ose Ii dhe x=t
Trajta parabolike e lakoreve për katër regresionet, tregon rritje graduale të vlerave për
treguesit e invazionit liguloz në popullatat e cironkës që përqendrohen në liqenin e Ohrit,
krahas ngrohjes në ujërave, me kalimin nga fundi i stinës së Pranverës deri në fundin e
stinës së Verës. Në Vjeshtë tabloja e kësaj parazitoze është e ndryshme përderisa
treguesit e invazionit çfaqin prirjen e reduktimit të vlerave. Mendojmë se faktorët që
diktojnë këtë dinamike të ligulozës janë dinamikat e popullatave të përbujtësve parësore,
luhatjet e temperaturës së ujit që kontrollojnë abundancen e fazës se lirë të ciklit të
zhvillimit dhe presioni i përbujtësve definitive mbi popullatat e cironkës. Një rol me
rëndësi në këtë dinamike kanë edhe luhatjet e treguesve të mortalitetit në popullatat e
këtij peshku, qoftë mortaliteti natyror (M) qoftë mortaliteti prej peshkimit (F).
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5.5.3. Treguesi i abundancës (“n” individë/peshk) dhe indeksi i diversitetit
llojor të faunës parazitare i vlerësuar sipas Simpson (D)
Abundanca dhe diversiteti llojor janë dy indikatorë demografike, njohja e të cilëve në
rastin e parazitëve të veçantë apo të komuniteteve të parazitëve ka rëndësi për të kuptuar
ndikimet e faktorëve ekzogjene si dhe atyre që veprojnë brenda popullatave mbi
“historinë jetësore” (Stearns, 1976) të këtyre gjallesave.
Gjatë realizimit të këtij studimi në kemi analizuar treguesin e abundancës (n, individe)
për 16 lloje të parazitëve që kemi gjetur tek peshqit e liqenit të Ohrit si dhe ndryshimet
stinore që pësonin vlerat mesatare të indeksit të diversitetit llojor (D) për këtë komunitet
të parazitëve. Gjykimi i bazuar mbi vlerat e këtyre dy parametrave siguron një
informacion të vlefshëm për të kuptuar edhe shkallen e veprimit të faktorëve ekzogjene,
përfshirë edhe ndotjet e ndryshme, mbi gjenerimin e mundshëm të gjendjeve të stresit në
llojet e veçanta apo në komunitetet e parazitëve. Reduktimi i diversitetit llojor, që
shprehet me zvogëlimin e vlerave të indeksit të Simpsonit (D), është një shenjë e
gjenerimit të situatës së stresit në komunitetet e gjallesave, përfshire edhe parazitët.
Tabela 5.21. Vlerat mesatare (M±SD) dhe varianca (Var%) për abuncancën (“n”
individe/peshk) e disa parazitëve të peshqve në zonën shqiptare të liqenit të Ohrit (MarsMaj 2016)
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Në Tabelën Nr.21 kemi vendosur vlerat mesatare (M±SD) dhe ato të variancës (Var%)
për abundancën (n, individë/peshk) e 16 llojeve të parazitëve të cilët i kemi identifikuar
gjatë ekzaminimit parazitologjik të llojeve iktike në liqenin e Ohrit. Vlerën mesatare më
të lartë për abundancën e kemi llogaritur për Gyrodactylis sp (Monogenea) (10.8±7.339
individë/peshk). Sikurse kemi përmendur këtë helmint e kemi gjetur si ektoparazit tek
korani. Abundance më të vogël kemi llogaritur për Pomphorhynchus laevis
(Acanthocephala) (0.41±0.247 individë/peshk). Ketë endoparazit e kemi gjetur tek
merena dhe korani. Nisur nga ky rend i vlerave rezultoi vlerë relativisht e lartë për
abundancën e nematodit Philometroides lusiana (4.11±1.443 individë/peshk), që e kemi
gjetur si parazit të krapit. Vlera mesatare të abundancës demonstronin Dactylogyrus
sphyrna (Monogenea) (2.83±1.948 individë/peshk), Lernaea cyprinacea (Crustacea)
(2.3±1.591 individë/peshk),Capillaria sp (Nematoda) (2.26±0.621 individë/peshk) dhe
Allocreadium isoporum (Digenea) (2.04±0.729 individë/peshk).
Tabela 5.22. Vlerat e dy variableve për llogaritjen e parametrit “D” si dhe vlerat e
llogaritura për indeksin e diversitetit llojor sipas Simpson për tete muajt e vlerësimit të
iktioparazitofaunes në liqenin e Ohrit
∑n(nMuaji
N(N-1) 1)
D
82.5
5.54
0.93
Mars
313.1
17.3
0.97
Prill
571
21.66
0.96
Maj
0.91
Qershor 2420.4 218.37
3696.4 328.19
0.91
Korrik
4408.7 601.35
0.86
Gusht
2097.4
322.15
0.85
Shtator
985.7 143.11
0.86
Tetor
Përsa ju takon vlerave të variancës ato kanë ndryshuar nga minimalja prej Var%= 27.48,
që i takonte nematodit Capillaria sp,deri në maksimalen prej Var% = 91.09, që i takonte
krustaces Argulus foliaceus. Vlen të vihet në dukje fakti se kur llogaritej vlera mesatare e
këtij treguesi statistikor, veçmas për ektoparazitet dhe endoparazitet, varianca e
ektoparaziteve (Var%=72.45) rezultonte me e lartë sesa varianca e endoparaziteve
(Var%=53.79). Kjo diference duket se diktohet prej ndikimeve që ushtrohen prej
faktorëve të mjedisit të jashtëm. Ektoparazitet pësojnë luhatje më të theksuara të
abundancës, krahasimisht me endoparazitet, pasi janë gjatë të gjitha fazave të zhvillimit
në kontakt të drejtpërdrejtë me faktorët mjedisore. Kjo duhet të jete arsyeja kryesore e

140

luhatjeve më të theksuara të treguesit të abundancës për popullatat e ektoparaziteve
krahasimisht me ato të endoparaziteve.
Në Tabelën Nr.22 kemi ekspozuar vlerat e variableve që u përdoren për llogaritjen e
indeksit të Simpsonit (D) si dhe vlerat e këtij indeksi që rezultuan pas llogaritjeve, ndërsa
në diagramin e Figurës Nr.34 kemi paraqitur dinamiken stinore për vlerat e treguesit të
diversitetit llojor të faunës se iktioparaziteve.
Nga shifrat e treguara në tabele rezulton se vlera me e vogël e indeksit të diversitetit
llojor (D = 0.85) është shënuar në muajin Shtator, ndërsa vlera më e lartë në muajin Prill
(D = 0.97). Sipas stinëve vlerat mesatare të D ishin:
Pranvera:

D = 0.95±0.021

Vera:

D = 0.89±0.029

Vjeshta

D = 0.86±0.007

Duke qenë se vlerat e indeksit të Simpsonit qëndrojnë në intervalin nga 0 deri 1.0 dhe se
sa me afër zeros që të jete vlera e D aq më i reduktuar është diversiteti i komunitetit,
atëherë rezulton se vlerat që kemi llogaritur ne, për tre stinët, janë në përgjithësi të larta,
duke përfaqësuar një komunitet të parazitëve me diversitet të larmishëm.
Dinamika e vlerave per indeksin e diversitetit llojor te
iktioparazitofaunes ne Liqenin e Ohrit (Mars-Tetor 2016)

Indeksi i Simpsonit (D)

0.98
D = 0.002t3 - 0.0289t2 + 0.1t + 0.8607
R2 = 0.9507 ; r = 0.975

0.96
0.94
0.92
0.9
0.88
0.86
0.84
0

2

4

6

8

10

Muajt (Mars-Tetor)

Figura 5.34. Ndryshimi i vlerave për indeksin e diversitetit llojor (D) të komunitetit të
parazitëve që preknin faunën iktike të liqenit të Ohrit, për periudhën Mars-Tetor 2016
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Dinamika që demonstrohet prej diagramës në Figurën Nr.34 informon për ndryshime në
kohë (ose ndryshime sezonale) në vlerat e indeksit të diversitetit llojor. Këto ndryshime
rezultonin sinjifikative kur krahasoheshin vlerat mesatare të indeksit D për stinët e
Pranverës dhe Vjeshtës (t=4.52;P<0.01), por nuk ishin të tilla kur krahasoheshin vlerat
përkatëse të këtij indeksi për stinët e Pranverës dhe Verës (t=1.74;P>0.05) apo Verës dhe
Vjeshtës (t=1.63;P>0.05).
5.5.4. Diskutimi i rezultateve
E gjykojmë të nevojshme që fillimisht të bëjmë një ballafaqim të rezultateve tona, të
përfituara prej studimit të parazitofaunës që i takon llojeve iktike të zëna në hapësirën
shqiptare të liqenit të Ohrit me rezultatet e studimeve parazitologjike që janë kryer në
pjesën Maqedonase të këtij liqeni si dhe me përfundimet e disa studimeve që kanë patur
objekt parazitët e peshqve në ujërat e brendshme të vendit tonë.
Duke analizuar publikimet ekzistuese mbi parazitët e peshqve që popullojnë liqenin e
Ohrit bie në sy fakti se përmbajtja e tyre është kryesisht e fushës se taksonomisë
ndërkohë që argumentet epidemiologjike janë dytësore. Ka disa informacione mbi
treguesit e parazitizmit (Hristovski et al., 2001; Čakic et al., 2002; Stojanovski et al.,
2015) si dhe të dhëna të pjesshme që tentojnë të venë në dukje ndikimin e parazitëve mbi
treguesit e rritjes se përbujtësve të tyre (Stojanovski et al., 1998; Stojanovski et al.,
2005). Një situatë e tillë e përmbajtjes se studimeve parazitologjike mund të jete diktuar
prej faktit se parazitozat, të paktën bazuar tek informacionet e disponueshme, nuk duhet
të kenë qenë faktorë parësorë për luhatjet e mortalitetit natyror në popullatat iktike të
liqenit të Ohrit.
Sikurse kemi përmendur me përpara, vlerësimet taksonomike të kryera për
iktioparazitofaunen e pranishme në zonën maqedonase të liqenit të Ohrit kishin
identifikuar 35 lloje të kafshëve parazitare (Tabela Nr.2). Analizat parazitologjike të
peshqve që u kampionuan në zonën shqiptare të liqenit të Ohrit vunë në dukje praninë e
25 llojeve të parazitëve (Tabela Nr.10). Duke krahasuar informacionet që përmbajnë dy
tabelat rezulton se identifikimit që është kryer gjatë realizimit të punimit tonë i mungojnë
22 taksone;2 Cnidaria,4 Monogenea,3 Digenea,6 Cestoda,2 nematoda,4 Acanthocephala
dhe 1 Crustacea. Nga ana tjetër prej identifikimi që kemi kryer gjatë studimit katërvjeçar

142

i kemi shtuar listës se iktioparazitofaunës se pranishme në liqenin e Ohrit edhe 12 taksone
të tjera. Këto taksone janë:
Ambiphrya sp; Ichthyophthirius multifiilis (Protozoa), Dactylogyrus dyki;Dactylogyrus
sp;Gyrodactylus sp (Monogenea),Asymphylodora sp (Digenea), Bothriocephalus sp
(Cestoda), Capillaria sp;Capillaria brevispicula; Rhabdochona sp (Nematoda),Lernaea
cyprinacea;Argulus foliaceus (Crustacea).
Aspektet faunistike si dhe disa probleme që lidhen me patologjitë e shkaktuara prej
parazitëve në popullatat iktike natyrore dhe në ato të kultivuarat justifikojnë krahasimin e
rezultateve të punimit tonë me ato të punimeve të mëparshme që janë realizuar prej
autorëve shqiptarë mbi parazitët e peshqve të ujërave të brendshme. Gaforrja parazitare
Lernaea cypinacea është vlerësuar si parazit dëmprurës në impiantet e kultivimit iktik
sidomos për cyprinidet në fazat e hershme të zhvillimit të tyre (larva, të vegjël dhe
rasate). Sipas vlerësimeve që janë kryer prej Rakaj et al., 1977 në ekonominë e Kavajës,
gjatë vitit 1975 prevalenca e lerneozes në rasatet e krapit arrinte vlerën 1.5%. Rakaj et al.,
1984 kishin analizuar invazionin liguloz në gjuhcat (Alburnus alburnus alborella) e
liqeneve të Fierzës dhe Ulzes. Këta autorë kishin gjetur se prevalenca e invazionit që
shkaktonte cestodi Ligula intestinalis ndryshonte nga vlera 10% për muajin Mars deri në
vlerën 70% për muajin Shtator dhe se individët më të prekur, tek të cilët vlera e
intensitetit të invazionit arrinte deri 4.0, ishin ata të moshave 2+ dhe 3+.
Informacionet që përmbahen në botimet mbi girodaktilozen e troftave, një parazitoze e
shkaktuar tek trofta ylberi (Oncorhynchus mykiss) prej helmintit Gyrodactylus sp
(Monogenea), kanë vlerë të veçantë për njohjen dhe parandalimin e një prej patologjive
më të rrezikshme që prek troftat dhe salmonët në impiantet e kultivimit. Në fakt
informacioni i parë mbi praninë e helmintëve Gyrodactylus si parazitë të peshqve që
rriten në sistemet “land based” të akuakulturës në Shqipëri, i cili është publikuar prej
Spaho et al., 1985 nuk i përkiste salmonideve. Këta autorë kanë përshkruar rastin e
monogjenetikut Gyrodactylus hypophthalmichthydis Lin Mo-en, 1962, një allokton i
hasur në remontët dhe riprodhuesit e ballëgjerit të bardhë (Hypophthalmichthys molitrix)
që kultivoheshin në impiantin e Bregut të Lumit (Tiranë). Ky është një rast tipik i
transferimit të parazitëve gjatë introduksionit të llojeve alloktone për qëllime kultivimi.
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Një vit më vonë Jero et al., 1986 provuan praninë e llojit Gyrodactylus sp. në të vegjlit e
troftës ylberi (Oncorhynchus mykiss) që kultivoheshin në një impiant të Sarandës. Ky ka
qenë edhe rasti i parë i zhvillimit të sëmundjes së girodaktilozës në troftikulturën e vendit
tonë. Duke krahasuar informacionet ekzistuese rezulton se ky ka qenë rasti më i rëndë i
një parazitoze të regjistruar në akuakulturën e vendit tonë, përderisa prevalenca tek të
vegjëlve e troftës ylberi që ishin të prekur prej parazitit arrinte deri 90% ndërsa
mortaliteti afërsisht 40%.
Identifikimi si parazit i koranit i taksonit Gyrodactylus sp (Monogenea), gjatë realizimit
të studimit tonë, mund të kërkoje që të behët një vlerësim krahasues ndërmjet këtij
taksoni dhe taksonit Gyrodactylus sp të identifikuar prej Vodica et al., 2013; Vodica et
al., 2016 tek troftat ylberi që kultivoheshin në impiante të Pogradecit dhe Librazhdit. Ky
vlerësim do të kishte, në radhe të parë, rendësi epidemiologjike përderisa autoret e
përmendur kanë venë në dukje rrezikshmërinë e parazitit për përbujtësit e tij.
Studime mbi parazitët që janë hasur në popullatat natyrore të peshqve të ujërave të
brendshme të Shqipërisë janë kryer prej Spaho et al., 1984, Spaho et al., 2000, Bushati,
2002, Sadikaj et al., 2008 dhe Laci et al., 2013. Dy publikimet e Spaho et al., 1984, 2000
kanë përmbajtje të ndryshme. Në publikimin e vitit 1984 analizohet epidemiologjia e disa
parazitozave që prekin popullatat natyrore të disa llojeve iktike. Publikimi i vitit 2000 ka
përmbajtje taksonomike. Sidoqoftë, prej këtyre dy publikimeve sigurohet një informacion
me vlerë mbi iktioparazitofaunën e pranishme në disa kategori të ujërave të brendshme të
vendit tonë, përfshire liqenin e Shkodrës, liqenet artificiale të Fierzës dhe Ulzës, lumenjtë
Drin dhe Shkumbin, disa ujëmbledhesa për vaditje dhe dy impiante të kultivimit të
cyprinideve. Në vijim, për qëllime krahasuese, po paraqesim listën e llojeve të parazitëve
që janë të ekspozuar në këto dy publikime:
Eimeria cobitis, E.cylindrospora, Ichthyophthirius multifiliis (Protozoa); Dactylogyrus
dyki, Dactylogyrus sp.,Gyrodactylus sp.(Monogenea);Sphaerostoma sp.,Asymphylodora
sp.(Digenea);Ligula intestinalis (plerocercoid),Proteocephalus torulosus,Proteocephalus
sp.,

Khawia

sp.(Cestoda);Philometroides

brevispicula,Contracaecum

sp.

(larvae),

(Nematoda); Lernaea cyprinacea (Crustacea).
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lusiana,

Capillaria

Rhabdochona

sp.,

filamentosa,

Capillaria
R.denudata

Punimet e realizuara prej Sadikaj et al., 2009 si dhe prej Laci et al., 2013 i kanë shtuar
listës së mësipërme edhe këto taksone:
Glosatella sp. (Protozoa), Myxobolus sp.(Cnidaria), Diplostomum sp. (metacercaria),
Plagioporus

sp.(Digenea),

Triaenophorus

sp.(Cestoda),

Camallanus

lacustris

(Nematoda), Argulus foliaceus (Crustacea), Acanthocephalus sp.(Acanthocephala).
Taksoneve të faunës parazitare që haset në impiantet tona të kultivimit iktik i duhet shtuar
edhe lloji allokton Lernaea ctenopharyngodonis (Rakaj et al., 1977). Në ketë mënyrë,
duke marë në konsiderate të gjitha rezultatet e studimit të iktioparazitofaunës se ujërave
të brendshme të vendit tonë, arrijmë në përfundimin se 3 deri 5 taksone duhet të jenë
alloktone

(Girodactylus

hypophthalmichthydis,

Lernaea

ctenopharyngodonis,

Gyrodactylus sp.tek trofta ylberi, Ambiphrya sp. dhe ndoshta edhe Glosatella sp.).
Nga krahasimi i listës sonë për llojet e iktioparaziteve që u identifikuan në Liqenin e
Ohrit me rezultatet e studimeve mbi parazitët e peshqve të ujërave të brendshme, që i
përmblodhëm me sipër, mund të vëmë në dukje se kemi përcaktuar për herë të parë 13
lloje, duke mos përfshire ato taksone të cilat në listën “e Ohrit” dhe në listat e “ujërave të
brendshme” janë identifikuar në nivelin e gjinisë si p.sh. Dactylogyrus sp., Capillaria sp.
etj. Duke seleksionuar rezultatet e studimeve që janë kryer deri tashme prej autoreve
Shqiptare, përfshire edhe studimin tone, rezulton se numri i taksoneve të kafshëve që
parazitojnë tek peshqit e ujërave të brendshme të vendit tonë është rreth 34.
Duke u përqendruar në rezultatet e studimit tonë mund të vëmë në dukje se tre
subpopullatat e klenit që ju nënshtruan analizave parazitologjike manifestonin ndryshime
të vlerave për prevalencën e invazionit parazitar (Pi%) që shkaktohej prej helmintit
Monogenea Dactylogyrus sphyrna dhe se vlerat mesatare më të larta të këtij treguesi i
takonin subpopullates së Linit (21.29%) ndërsa vlerat mesatare më të vogla subpopullatës
së Bankinës së skafeve (8.43%). Ndryshimet preknin edhe vlerat e intensitetit të
invazionit (Ii). Sikurse Pi% edhe Ii kishte vlerën mesatare më të lartë në subpopullatën e
Linit (5.3 individë/peshk) dhe vlerën mesatare më të ulet në subpopullaten e Bankinës së
skafeve (1.95 individë/peshk). Përsa i përkiste këtij invazioni kleni i “Tushemishtit”
demonstronte vlera të Pi% edhe Ii të përafërta me ato të subpopullatës së Linit
(përkatësisht 18.08% dhe 4.34 individë/peshk).
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Ka shumë mundësi që diferencat të cilat çfaqnin dy treguesit e invazionit të shkaktuar
prej monogjenetikut të velëzave Dactylogyrus sphyrna tek tre subpopullatat e klenit të
kenë lidhje me shkallen e ndryshme të ndotjes ekzogjene të ujit në tre zonat e liqenit që u
përfshinë në studim. Në fakt rendit të vlerave për dy treguesit indirekte të ndotjes se ujit,
që kemi analizuar në këtë studim, tejdukshmërisë Secchi (ZSD) dhe thellësisë eufotike
(Zeu), i përgjigjet edhe rendi i vlerave të dy treguesve të invazionit. Në zonat e liqenit ku
vlerat e (ZSD) dhe (Zeu) ishin më të larta (pra ndotja ishte e kufizuar ose uji ishte më i
kthjellet), rezultonin të larta edhe vlerat e prevalencës (Pi%) edhe intensitetit të invazionit
(Ii) të shkaktuar prej D.sphyrna.
Duke qenë se kemi të bëjmë me një ektoparazit, i cili është në kontakt të drejtpërdrejtë
me mjedisin e jashtëm, ai mund t’ju nënshtrohet streseve që gjenerohen prej lëndëve të
dëmshme që përmbahen në ujë. Këto lëndë duke dëmtuar riprodhimin e parazitit dhe
duke rritur treguesit e mortalitetit të tij shkaktojnë reduktimin e rekrutimit, fakt që
pasqyrohet tek vlerat më të vogla të prevalencës dhe intensitetit të invazionit parazitar që
ai shkakton në popullatat iktike të cilat përhapen në zonat më të ndotura të basenit
krahasimisht me zonat krejtësisht të pastra apo ato me ndotje të moderuar. Pra mesa
duket kemi të bëjmë me një rast të njohur dhe studiuar në fushën e iktioparazitologjise
kur mjedisi i pastër favorizon zhvillimin e parazitozave të caktuara. Në vijim të
diskutimit mund t’i komentojmë rezultatet e disa prej këtyre studimeve.
Sipas Sures et al., 2017 një ekosistem i shëndetshëm është në realitet një sistem natyror i
pasur me lloje parazitare. Sikurse llojet që jetojnë të lira, parazitët reagojnë ndaj
dëmtimeve të mjedisit dhe mund të garantojnë informacione të vlefshme lidhur me
cilësinë e sistemit, integritetin dhe shëndetin, në përgjigje të ndotësve dhe faktorëve të
tjerë që krijojnë stres. Sikurse në rastin e gjallesave të lira, grupe të ndryshme
taksonomike të parazitëve reagojnë në mënyra të ndryshme ndaj impakteve të mjedisit.
Këta autore theksojnë se ektoparazitet dhe fazat e lira të parazitëve që kanë cikle jetësore
komplekse (p.sh. cerkariet, koracidet) demonstrojnë disa paralele krahasimisht me
kafshët që bëjnë jetë të lirë, përderisa ato janë në kontakt të drejtpërdrejtë me mjedisin e
tyre dhe lëndët toksike mund t’i dëmtojnë drejtpërdrejt ato, duke reduktuar vitalitetin dhe
duke rritur treguesit e ngordhshmerisë. Ekspozimi i Gyrodactylus turnbulli, që është
ektoparazit i peshkut Poecilia reticulata, ndaj ujërave të ndotura me jone të zinkut,
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shkaktonte

dëmtimin

e

riprodhimit

dhe

mbijetesës

se

helmintit

parazitar.

Intensinvazioni më i lartë i këtij paraziti është vërejtur në përqendrimet e ulëta dhe të
moderuara të zinkut, pësonte reduktim në përqendrimet e larta të këtij metali (Gheorgiu et
al., 2006). Ndotja e mjedisit mund të këtë në përgjithësi efekte më të forta dhe me
negative mbi parazitët që ekspozohen në mënyrë të drejtpërdrejtë (pra fazat e lira të
zhvillimit të parazitëve dhe ektoparazitet) krahasimisht me endoparazitet (Blanar et al.,
2009).
Sures, 2004 kishte përcaktuar tre rrethana në të cilat ndotja mund të shkaktoje reduktimin
e parazitizmit dhe një prej tyre ishte e lidhur me ndjeshmërinë më të lartë të parazitëve
ndaj ndotësve të veçante, krahasimisht me përbujtësit e tyre. Kësaj rrethane i përgjigjen
në radhe të parë ektoparazitet.
Duke marrë në konsiderate faktin se intensiteti i invazionit mund të konceptohet si një
tregues sasior për popullatat e parazitit, është e nevojshme që të shtojmë se situatat e
ndotjeve të diferencuara që ne i kemi konstatuar në zonat e studiuara të Liqenit të Ohrit
mesa duket nuk kanë shkaktuar ndryshime të ndjeshme të sistemit imun të përbujtësit (në
rastin konkret klenit). Reduktimi i përgjigjeve imune të përkujtesave, në kushtet e
mjediseve të ndotura, mund të shpjerë në rritjen e popullatave të parazitëve që kanë cikle
jetësore të drejtpërdrejta, sikurse janë njëqelizoret dhe monogjenetiket (Marcogliese,
2005). Mosrealizimi i kësaj situate në rastin e studiuar nga ne mund të jetë tregues i faktit
që natyra e ndotësve të pranishëm në mjedis ka rëndësi të madhe në shkallen e alterimit të
homeostazes dhe sjelljeve të përbujtësve dhe parazitëve. Overstreet, 1997 kishte pranuar
se situatat e parazitizmit janë në varësi të llojit të ndotësit, i cili mund ta reduktoje ose ta
eliminoje krejtësisht përbujtësin e ndërmjetëm apo atë përfundimtar, por edhe mund të
veproje në mënyrë të drejtpërdrejtë mbi parazitin nëpërmjet efektit toksik të tij. Po kështu
Lafferty, 1997 theksonte se efektet e disa ndotësve ndryshojnë shumë nga njëri parazit
tek tjetri.
Gjatë vlerësimit të dy treguesve të invazionit parazitar në rastin e prekjes së dy
subpopullatave të klenit prej helmintit Allocreadium ispopurm (Digenea) (forma adulte)
kemi llogaritur vlerat mesatare prej 33.8% dhe 3.1 individë/peshk, përkatësisht për
prevalencën dhe intensitetin e invazionit në subpopullaten e Tushemishtit si dhe 9.2%
dhe 2.3 individë/peshk për këta dy treguës në subpopullaten e “klenit të Bankinës së
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skafeve”.Hristovski et al., 2001 kishin gjetur vlera të intensitetit të invazionit prej 19
parazitë/peshk në rastet e prekjes se klenit të liqenit të Ohrit prej këtij trematodi, ndërsa
vlerat e përcaktuara prej Stojanovski et al., 2012 ishin 5.83 parazitë/peshk. Në çdo rast
këto vlera rezultojnë më të larta krahasimisht me vlerat që kemi llogaritur ne. Moravec,
1992 kishte gjetur tek përbujtësi Leuciscus cephalus i Lumit Rokytna (pellgu i Danubit)
nga 1 deri 56 individë/peshk (mesatarisht 15) të këtij trematodi ndërkohë që vlera
mesatare që kishte llogaritur për prevalencën arrinte shifrën 73%. Koyun et al., 2016 e
kanë studiuar parazitin Allocreadium isoporum në rastin e prekjës se peshkut
Oxynoemacheilus tigris, një lloj karnivor që ushqehet me annelide dhe larva të insekteve.
Këta autorë kanë gjetur se luhatjet e prevalencës dhe intensitetit të invazionit varen prej
pranisë në mjedis të larvave të insekteve Trichoptera dhe Ephemeroptera të cilat
shërbejnë si ushqim për peshkun por edhe si përbujtës të ndërmjetëm të A.isoporum.
Vlerat më të larta të intensitetit (3.7 parazitë/peshk) ishin regjistruar në Pranvere ndërsa
vlerat më të larta të prevalencës (69.4%) në Verë, stinë kur insektet e përmendur
demonstronin popullata të dendura.
Mendojmë se diferencat që kemi gjetur midis dy subpopullatave të klenit, më tepër për
prevalencën (Pi%) dhe me pak për intensitetin e invazionit (Ii) parazitar që shkaktonte
helminti A.isoporum, duket se janë gjeneruar prej shkallës se ndryshme të zhvillimit të
bimësisë makrofite në zonën e Tushemishtit dhe atë të Bankinës së skafeve si dhe prej
pranisë më të theksuar në ujë të ndotjeve urbane në zonën e dytë krahasimisht më të
parën.
Pjesa shqiptare e liqenit të Ohrit karakterizohet nga një pasuri e konsiderueshme e florës
dhe vegjetacionit (Figura Nr.35). Midis llojeve më të zakonshme përhapje të gjerë kanë
Phragmites australis, Potamogeton sp, Chara sp, Ceratophyllum sp, Myriophyllum sp, etj
(Imeri et al., 2010). Kashta et al kanë studiuar praninë e bimësisë Charophyta në Liqenin
e Ohrit dhe kanë gjetur se lloji më i përhapur, Chara tomentosa formon livadhe gati
njëllojore në thellësitë 7-10 m. Lloj dominant për bimësinë makofite ujore të Liqenit të
Ohrit është kallami (Phragmites australis). Lloje të tjera, gjysmë të zhytura janë Typha
latifolia, Typha angustifolia dhe Shoenoplectus lacustris. Në disa zona të liqenit midis
livadheve të kallamit dhe buzës së ujit ndodhen lloje notuese si p.sh. Nuphar luteum dhe
Polygonum amphibium. Bimë të zhytura në liqen janë ato të gjinive Potamogeton,
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Elodea, Vallisneria, Ceratophyllum, Miriophyllum, Zannichellia etj (Talevska et al.,
2009).

Figura 5.35. Makrofite të pranishëm në zonën e bregut të liqenit të Ohrit (Shyqeriu,
2016)
Rezultatet e disa studimeve kanë venë në dukje shpërndarjen jo uniforme të bimësisë
makrofite në zona të ndryshme të brigjeve shqiptare të liqenit. Sipas Imeri et al., 2010
zona e fshatit Tushemisht, duke nisur nga kufiri Shqipëri-Maqedoni deri në qendrën
turistike të Drilonit, është hapësira liqenore me e pasur me makrofite ujore. Kashta et al.,
2013) kishin gjetur numër të vogël për llojet e bimësisë harofite në transektet 10-12 të
Liqenit të Ohrit, të cilat përkojnë me zonën e Bankinës së skafeve dhe hyrjen e qytetit të
Pogradecit si dhe numër më të madh të llojeve të këtyre bimëve në hapësirën nga zona e
vilave deri në Doganën e Tushemishtit.
Makrofitet ujore furnizojnë ushqim dhe garantojnë substrat mbështetës për molusqet dhe
larvat e insekteve. Analiza e strukturës se makrozoobentosit tregon qartësisht se niveli i
lartë i biodiversitetit të makrozoobentosit përkon gjithmonë me diversitetin më të lartë të
vegjetacionit makrofit, pra me grupimet e përziera të bimësisë Charophyta së bashku me
makrofite të tjerë që depërtojnë në liqenin e Ohrit deri në thellësinë 5.0 m (Trajanovski et
al., 2016). Këta autorë kishin gjetur se në thellësinë 5 m dendësia e gjallesave të
zoobentosit ishte 7204 individë/m². Midis këtyre gjallesave ndodheshin edhe molusqet
bivalve Sphaerium corneum dhe Pisidium sp. si dhe larvat e insekteve Ephemeroptera të
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llojit Cloeon simile. Moravec, 1992 kishte provuar se molusqet Sphaerium dhe Pisidium
shërbejnë si përbujtës të parë të ndërmjetem për A.isoporum. Në këto gjallesa të bentosit
miracidiumet shendohen në cerkarie. Përbujtës i dytë i ndërmjetëm janë larvat e insekteve
Ephemeroptera, në muskujt e të cilave përqendrohen metacerkariet e incistuara.

Figura 5.36. Shkarkime të ujërave komunale në bllokun e banesave që ndodhen brenda
zonës së Bankinës së skafeve. (Copyright © 2017 nëWSBOMB. All Rights Reserved)
Çka theksuam krijon bindjen se vlerat më të larta të treguesve të invazionit që shkaktohej
prej trematodit Digenea A.isoporum, në klenet e zonës së Tushemishtit, krahasimisht me
ata të zonës së Bankinës së skafeve, duket se favorizohen prej popullatave më të dendura
të molusqeve bivalve në hapësirat e pasura me makrofite të kësaj zonë të liqenit të Ohrit.
Faktori i dytë duket se ka të beje me diferencat që ekzistojnë midis këtyre dy zonave të
liqenit lidhur me përmbajtjen e materialeve ndotëse ekzogjene. Përmbajtja më e lartë e
pezullive në ujin e zonës së Bankinës së skafeve, që u provua prej vlerave më të vogla të
tejdukshmërisë Secchi, informon për ndotje më të theksuar të kësaj zonë krahasimisht me
zonën liqenore të Tushemishtit. Ndotjet mund të kenë shkaktuar reduktimin e mbijetesës
se fazës së lirë (miracidit) të A.isoporum apo të dy përbujtësve të ndërmjetëm të këtij
paraziti. Kjo situatë është shoqëruar me vlera më të vogla të treguesve të parazitimit
trematodoz të klenit në zonën e Bankinës së skafeve, krahasimisht me zonën e
Tushemishtit. Literatura iktioparazitologjike përmend një serë rastesh kur ndotjet bëhen
faktor përcaktues për vlerat e prevalencës apo intensitetit të invazioneve parazitare.
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Galli et al., 2001 kishin gjetur se prezenca e trematodeve digjenetike Diplostomum
spathaceum dhe Asymphylodora tincae pësonte reduktim në zonat që karakterizoheshin
prej ndotjes se rendë, ndërkohë që treguesit e infektimit paraqiteshin të lartë në zonat me
ndotje të moderuar. Bashkëlidhja ndërmjet frekuencës se lartë të infektimit të peshqve me
trematode digjenetike (shkaktare të sëmundjes së “pullave të zeza”) dhe cilësisë së mirë
të parametrave fiziko-kimike të ujit mund të shërbejë si indikator për cilësinë e ujit.
Infektimi i lartë i peshqve me metacerkarie të trematodeve mund të jete një indikator i
degradimit të paket të mjedisit (Flores-Lopes et al., 2011). Po kështu Lafferty et al.,
1999, duke analizuar ndikimin e stresit mjedisor mbi impaktin prej parazitëve, kishin
venë në dukje se prevalenca e digjenetikeve pëson reduktim krahas degradimit të
habitateve. Një analize më të thelluar i kanë bërë këtij problemi Sures et al., 2017. Ata
theksojnë se në kundërshtim me parazitët e grupit Monogenea, që janë monoksene (pa
ndërrim të përbujtësve), parazitët heteroksene kërkojnë një ose më tepër përbujtës për
transmetimin e tyre, ndërkohë që përhapja e tyre varet prej pranisë se të gjithë
përbujtësve që janë të domosdoshëm për plotësimin e ciklit jetësor. Përqendrimet e larta
të ndotësve dhe intervalet e gjata të ekspozimit ndaj tyre mund t’i dëmtojnë funksionet
jetësore të përbujtësve (të ndërmjetëm, paratenik ose përfundimtar), duke shkaktuar ritme
të ulëta të riprodhimit dhe/ose nivele të larta të mortalitetit, të cilat shpien në reduktimin e
përmasave të popullatës së përbujtësit. Ata shtojnë se studime të realizuara në terren kanë
provuar se prevalenca e digjenetikeve dhe e përbujtësve të tyre të ndërmjetëm dhe
definitive kanë bashkëlidhje të kundërt me shkallën e ndotjes dhe me dëmtimin e
ekosistemeve ujore.
Duke e përfunduar diskutimin e argumentit që kishte si bazë bashkëlidhjen ndërmjet
treguesve të parazitizmit për trematodin A.isoporum dhe ndotjes se ujit e shohim të
arsyeshme që të përmendim edhe opinionin që ka shprehur Marcogliese, 2005, një prej
themeluesve të Ekoparazitologjisë akuatike. Sipas këtij studiuesi ndotja dhe stresi
shoqërohen shpesh me reduktimin e pasurisë llojore të parazitëve, që në fakt bie në
kundërshtim me nocionin organizmik të shëndetit të ekosistemit i cili nënkupton
mungesën e sëmundjeve. Diversiteti i endoparaziteve mund të reduktohet për faktin se
fazat e lira të zhvillimit të tyre mund të dëmtohen në mënyrë të drejtpërdrejtë ose disa
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prej përbujtësve të ndërmjetëm mund të kenë tregues të zvogëluar të abundancës, fakt që
shpie në pengimin e transmetimit.
Disa komente do të shtojmë për të shpjeguar shifrat që kanë rezultuar prej llogaritjes se
indeksit të diversitetit llojor sipas Simpsonit (D) si dhe ato që përfaqësojnë raportin
ndërmjet llojeve parazitare heteroksene (SH) dhe llojeve monoksene (SM). Rezultatet e
studimit që realizuam treguan se vlera mesatare e indeksit të Simpsonit u rrit 3 herë nga
fillimi i stinës se Pranverës (D=0.045) deri në muajin e dytë të stinës se Vjeshtës
(D=0.149). Shtimi i ndotjes se ujërave të liqenit të Ohrit, sidomos në zonën e brigjeve të
tij, në periudhën e pikut të aktivitetit turistik, kur edhe popullata e Pogradecit,
Tushemishtit dhe qëndrave të tjera të banuara që ndodhen buzë liqenit shumëfishohet,
mund të jetë një faktor i cili, duke ndikuar negativisht mbi biodiversitetin e ekosistemit
në përgjithësi, ka shkaktuar edhe reduktimin gradual të diversitetit llojor për parazitët.
Duke trajtuar problemin e përgjigjeve të parazitëve ndaj ndotjeve Sures et al., 2017
pohojnë se efektet dëmprurëse përfundojnë me ndryshime të abundancës së parazitëve,
pra me ndryshime të veçorive të biodiversitetit dhe të indekseve që karakterizojnë
biodiversitetin. Në këtë mënyrë në mundemi që të jemi të aftë për t’i parashikuar dhe për
t’i kalibruar ndryshime të tilla të abundancës që ndodhin brenda komuniteteve të
parazitëve, varësisht prej tipit dhe intensitetit të impakteve humane. Po kështu, Nachev et
al., 2009 si dhe Chapman et al., 2015 kishin raportuar diversitet të lartë të disa parazitëve
në zonat me pak të ndotura.
Duke marrë në konsiderate klasifikimin e taksoneve të parazitëve sipas veçorive të
zhvillimit ontogjenetik rezultoi se 11 taksone të identifikuara nga në ishin parazitë
monoksene (zhvillimi i plote i kafshës kryhet në një përbujtës) dhe 14 taksone ishin
parazitë heteroksene (zhvillimi i plote i kafshës kryhet në me shumë se një përbujtës).
Nga këto shifra rezultoi se raporti ndërmjet parazitëve heteroksene (SH) dhe atyre
monoksene (SM) ishte i barabarte me 1.27. Duke qenë >1.0 kjo vlerë informon për prani
të kufizuara të ndotjeve ekzogjene në ujin e liqenit dhe për një ekosistem jo në gjendje
stresi. Pérez-del Olmo et al., 2007 kishin theksuar se në saje të faktit që parazitet
moniksene demonstrojnë një ndjeshmëri më të theksuar ndaj ndotjes krahasimisht me
parazitët heteroksene, raporti ndërmjet pasurisë së llojeve heteroksene ndaj llojeve
monoksene (SH/SM) mund të përdoret si një masë për impaktin që shkakton ndotja. Në
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fakt janë provuar raporte qartësisht më të larta SH/SM për parazitët e peshqve që ishin
kampionuar në habitatet detare të pandotura krahasimisht me parazitët e gjetur në peshqit
që ishin kampionuar në habitatet e ndotura.
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6. PËRMBLEDHJE E PUNIMIT NË SHQIP
Studimi me temë “Vlerësimi me metoda të bioteknologjisë i kategorive të ndryshme të
ndotjeve mbi popullatat fitoplanktonike dhe ato peshkore të zonës së Linit-Pogradec”
është realizuar gjatë vitit 2016 në disa zona të pjesës Shqiptare në bregun e liqenit të
Ohrit. Problemet që u përfshinë në studim ishin: a) Ndikimi i ndotjeve që shkaktohen prej
shkarkimeve organike në Liqenin e Ohrit mbi vlerat e tejdukshmërisë Secchi (ZSD,m),
thellësisë eufotike (Zeu,m) dhe përqendrimit të oksigjenit të tretur në ujë (O2 mg/l); b)
Llojet e parazitëve që hasen në popullatat iktike në pjesën shqiptare të liqenit të Ohrit,
përbujtësit dhe organet që preken prej tyre; c)Analiza e disa treguesve të invazionit
parazitar [prevalenca (Pi %) dhe intensiteti i invazionit (Ii)] në popullatat e dy llojeve
iktike (L.cephalus dhe A.a.alborella) me vlera komerciale; d)Vlerësime sasiore mbi
treguesin e abundancës (“n” individë/peshk) dhe indeksin e diversitetit llojor të faunës
parazitare sipas Simpson (D).
Duke analizuar problemet që ekspozuam me sipër punimi kishte si qëllim që, duke
përdorur disa indikatore fizike dhe biologjike të ndotjeve ekzogjene të masës ujore në
zonën e brigjeve shqiptare të liqenit të Ohrit, përfshire rajonin e Linit, të gjykonte indirekt
mbi ndikimin e tyre tek popullatat planktonike dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë tek
popullatat peshkore që përqendrohen në hapësirën Jug-Lindore të basenit (bregu nga
Tushemishti deri në Lin).
Analiza e variancës (ANOVA) për vlerat e tejdukshmërisë Secchi (ZSD) provoi rritjen e
rasteve të sinjifikancës së ndryshimeve kur krahasoheshin dinamikat e tejdukshmërisë se
ujit midis zonës së Bankinës së skafeve dhe zonës së Tushemishtit si dhe zonës së
Bankinës së skafeve dhe zonës së Linit. Ky fakt tregon se ndryshimet e depërtimit të
dritës në kolonën e ujit midis dy zonave të para ishin më të vogla sesa midis dy zonave të
dyta. Kjo do të thotë se diapazoni i diferencave që provoheshin në vlerat mesatare të
tejdukshmërisë Secchi mund të jete tregues për nivele të përafërta të ndotjeve organike të
ujit në zonat e bankinës së skafeve dhe Tushemishtit dhe për ndotje organike më të paket
të ujit në zonën e Linit, krahasimisht me dy zonat e tjera. Distribucioni horizontal i
vlerave reale të tejdukshmërisë Secchi (ZSD), sipas gradientit rritës të shkallës
batimetrike, paraqet ngjashmëri për tre zonat në të cilat u realizuan matjet. Vlerat e ulëta
të tejdukshmërisë Secchi për thellësitë e vogla të liqenit dhe zvogëlimi relativ i

154

difrencave në vlerat e këtij parametri për thellësitë e ujit mbi 10.0 m mund të jenë tregues
për përqendrimin e ndotjeve kryesisht në hapësirat e basenit që janë me pranë brigjeve
(ose burimeve të ndotjeve), pra në thellësitë e rendit 0-5.0 m.
Vlerat e tejdukshmërisë Secchi (ZSD) ishin më të vogla në periudhën nga fillimi i stinës
se pranverës deri në muajin e parë të stinës se verës dhe më të larta nga gjysma e dytë e
stinës se verës deri në fundin e muajit të dytë të stinës se dimrit. Faktorët kryesorë që
kanë përcaktuar këtë dinamike kanë qenë ritmet vjetore të zhvillimit të gjallesave
planktonike dhe ndryshimet në intensitetin e shkarkimeve komunale që përfundojnë në
liqenin e Ohrit.
Vlerat mesatare më të larta të thellësisë eufotike (Zeu, m), për të gjitha nivelet
batimetrike (H, m), i kemi llogaritur për ujerat e liqenit të Ohrit që i përkisnin zonës së
Linit. Për këtë zonë intervali i vlerave mesatare vjetore të treguesit Zeu, ishte nga
minimumi 2.903±0.433 m, që i takonte vlerës se H të barabarte me 1.0 m, deri në
maksimumin prej 11.046±0.635 m, që i takonte vlerës se H të barabarte me 30.0 m. Me
gjithë diferencat reale që demonstronin vlerat mesatare të thellësisë eufotike, kur
krahasoheshin ndërmjet tyre shifrat që u llogariten për zonat e liqenit të cilat u përfshinë
në studim,ndryshime të rendit sinjifikant kemi provuar vetëm për nivele batimetrike të
veçanta. Kështu p.sh. ndryshim sinjifikativ në vlerat mesatare vjetore të treguesit Zeu
kemi provuar për nivelet batimetrike 10.0 m dhe 30.0 m kur krahasohej zona e Bankinës
së skafeve me zonën e Linit (në të dy rastet t=2.2 dhe P<0.5; Testi Kruskal Wallis).
Sikurse për tejdukshmërinë Secchi edhe për thellësinë e zonës eufotike vlerat e vogla të
interceptit “b”, në relacionin Zeu-H (ANOVA), provojnë reduktimin e vlerave të
parametrit Zeu.Zona eufotike, të paktën deri në thellësinë 30 m, ka qenë me e lartë në
rajonin liqenor të Linit, ka patur pozicion të ndërmjetëm në rajonin e Tushemishtit dhe
ishte me e ulet në rajonin e Bankinës së skafeve.
Ndryshimi vjetor i vlerave të interceptit “b” në relacionin Zeu-H, për tre rajonet e liqenit
të Ohrit që u përfshinë në studim, ka patur dinamike të njëjte me ndryshimin vjetor të
vlerave të këtij koeficienti në relacionin ZSD-H. Ndryshimet e dy dinamikave kanë patur
vetëm karakter sasior përderisa diferencat midis vlerave mesatare të koeficientit “b” në
relacionin Zeu-H, midis periudhave Shkurt-Korrik dhe Gusht-Janar kanë qenë më të
theksuara kur analizohej ky relacion sesa kur analizohej relacioni ZSD-H.
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Duke shfrytëzuar vlerat e matjeve që kemi realizuar për tejdukshmërinë Sechi (ZSD, m)
në tre rajonet e liqenit të Ohrit që u përfshinë në studim si dhe vlerat që përcaktuam për
thellësinë eufotike (Zeu,m), llogaritëm vlerat mesatare mujore të këtyre dy parametrave.
Mbi bazën e këtyre vlerave llogaritëm edhe vlerat e koeficienteve “a” dhe “b” për
relacionin ZSD-Zeu,. Këto vlera ishin:
a = 3.784;

b = 0.787; Koefiçienti i regresionit (R²) = 0.936; Koefiçienti i

korelacionit (r) = 0.967
Këto vlera mund të konsiderohen si tipike për liqenin e Ohrit, të paktën për intervalin
batimetrik 0-30.0 m. Vlera e r=0.96 provon bashkëlidhje të fortë ndërmjet dy
parametrave të përfshire në analize.
Në ujin e tre rajoneve të pjesës Shqiptare të liqenit të Ohrit që u përfshinë në studim kemi
provuar rritjen e përqendrimit të oksigjenit nga matjet që u kryen në muajin Mars deri në
matjet e muajit Qershor. Periudha nga fundi i muajit Qershor deri në mesin e muajit
Shtator u karakterizua prej reduktimit gradual të përqendrimit të këtij gazi. Në periudhën
Tetor-Shkurt përqendrimi i oksigjenit është karakterizuar nga stabiliteti relativ përderisa
luhatjet e vlerave të këtij parametri kanë qenë të vogla. Uji i zonës bregore të Linit është
dalluar për përmbajtjen gjithëvjetore më të lartë të oksigjenit të tretur (M=7.83±1.046 mg
O2/l; Var% = 13.36) krahasimisht me ujin e dy zonave të tjera që u përfshinë në studim,
ndërsa uji në zonën e Bankinës së skafeve ka patur përmbajtjen më të vogël të këtij gazi
(M=6.92±0.727 mg O2/l;Var% = 10.50). Diferencat që duket se ekzistojnë në bilancin
ndërmjet proceseve autotrofe dhe atyre heterotrofe, midis tre rajoneve të liqenit që i
përfshimë në studim, mund të jenë faktorët kryesore që kanë përcaktuar specifikat e
regjimit të oksigjenit të cilat provoheshin prej shifrave që rezultuan nga matjet
gjithëvjetore të kryera gjatë realizimit të studimit tonë. Në realitet, përmbajtja me e paket
e oksigjenit të tretur në ujin e zonës së Bankinës së skafeve, krahasimisht me dy zonat e
tjera të liqenit të Ohrit, mund të jetë tregues për ndotjen ekzogjene më të theksuar të kësaj
zone, por edhe për zhvillimin e kufizuar të fitoplanktonit dhe makrofiteve.
Nga analiza e parazitofaunës se peshqve që popullojnë pjesën shqiptare të liqenit të Ohrit
kemi mundur që të identifikojmë 25 taksone (gjini dhe lloje). Nga këta 7 taksone ishin
helminte Monogenea, 6 taksone ishin helminte nematoda, 4 taksone helminte Cestoda, 2
taksone helmintet Digenea, 2 taksone njëqelizoret Ciliophora, 2 taksone helmintet
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Acanthocephala dhe 2 taksone Crustacea. Në përgjithësi format lavare të endoparaziteve,
sikurse ishin nematodi Contracaecum microcephalum dhe cestodi pseudofilid Ligula
intestinalis përqendroheshin në hapësirën e kavitetit abdominal, të mbështetur mbi
sipërfaqen e jashtme të organeve (mëlçi, zorrë, gonade). Format adulte të parazitëve,
sidomos të atyre që përfshiheshin në grupimet taksonomike Digenea, Nematoda, Cestoda
dhe Acanthocephala i kemi hasur gjithmonë në traktin digjestiv, duke qenë të
përqendruar në nivele të ndryshme të zorrës (cestodet, nematodet dhe akantocefalet) ose
pikërisht në rajonin e duodenumit, ku kanali biliar derdhej në zorrë (trematodet
digjenetike). Helmintet Monogenea dhe parazitët e grupit Crustacea i kemi gjetur
gjithmonë si ektoparazitë.
Kleni (Squalius cephalus) ishte lloji i peshkut që bartte numrin më të madh të llojeve të
paraziteve (9 taksone). Nga nënte llojet e parazitëve të klenit pesë ishin endoparazite dhe
katër ishin ektoparazite. Merena (Barbus meridionalis petenyi) ishte lloji i dytë iktik
përsa i takonte numrit të llojeve të parazitëve (5 taksone). Belushka (Acantholingua
ohridana), në raport me parazitozat dallohej prej llojeve të tjerë për bartjen e cestodeve.
Tek belushka kemi gjetur dy lloje të nënklasës Eucestoda (një të gjinisë Proteocephalus
dhe një të gjinisë Bothriocephalus). Dy parazitët e tjerë të belushkës ishin një akantocefal
dhe një helmint monogjenetik.
Tre subpopullatat e klenit (S.cephalus) që ju nënshtruan analizave parazitologjike
manifestonin ndryshime të vlerave për prevalencën e invazionit parazitar (Pi%) që
shkaktohej prej helmintit Monogenea Dactylogyrus sphyrna dhe se vlerat mesatare më të
larta të këtij treguesi i takonin subpopullatës së Linit (Pi% = 21.29±5.374; Max=28.3%
dhe Min=12.5%) ndërsa vlerat mesatare më të vogla subpopullates së Bankinës së
skafeve (Pi% = 8.43±1.976; Max=11.3% dhe Min=5.2%). Analiza e variancës (ANOVA)
provoi ekzistencën e ndryshimit sinjifikativ ndërmjet këtyre dy vlerave (t=2.26; P<0.05;
n=58). Dinamika e vlerave të variablit Pi% tregoi se monogjenetiku D.sphyrna është lloj
tipik termofil. Vlerat më të larta të prevalencës i kemi gjetur në analizat parazitologjike
që u kryen nga muaji i fundit i stinës se pranverës deri në muajin e parë të stinës se
vjeshtës.
Intensiteti i invazionit parazitar (Ii), ose numri i parazitëve të D.sphyrna në një individ të
klenit, ishte llogaritur me vlerën mesatare më të lartë në kampionet e këtij peshku që u
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morën prej peshkimeve të realizuara në zonën e Linit (M=5.3±3.319; Max=11.2 dhe
Min=1.6). Analiza e kampioneve që u morën në zonën e Bankinës së skafeve provoi
numrin mesatar më të vogël të parazitit D.sphyrna në një individ të klenit (1.95±1.149;
Max=4.3 dhe Min=1.04). E rëndësishme është që të vihet në dukje fakti se trendi i
vlerave mesatare, maksimale dhe minimale të intensitetit të invazionit parazitar (Ii) që
shkaktohej prej monogjenetikut D.sphyrna ishte i njëjte me trendin e vlerave përkatëse të
prevalencës së invazionit (Pi%) në tre subpopullatat e klenit. Vlerat sistematikisht më të
larta për koeficientin e korrelacionit (r) në bashkëlidhjen Pi%-t, krahasimisht vlerat
përkatëse të këtij koeficienti në bashkëlidhjen Ii-t provojnë ndikimin më të madh të
faktorit “periudhe e vitit” mbi numrin e individëve të klenit që prekeshin prej parazitit
sesa mbi numrin e parazitëve që ishin të pranishëm në një individ të prekur. Zbulimi i
shkaqeve të kësaj diference do të kërkonte analizën e faktorëve që përcaktojnë sjelljet e
parazitit dhe përbujtësit në marrëdhëniet ndërmjet tyre si dhe vlerësimin e ndikimeve që
ushtrojnë faktorët mjedisore (përfshi edhe ndotjet) mbi këto marrëdhënie.
Analiza e variancës (ANOVA) për vlerat mesatare të prevalencës se invazionit parazitar
(Pi%) që shkaktohej në tre subpopullata të klenit prej trematodit (Digenea) Allocreadium
isoporum provoi sinjifikancen e ndryshimit përkatësisht ndërmjet subpopullatave të
Tushemishtit dhe Bankinës së skafeve (t=3.4; P<0.01). Nuk u provua ekzistenca e
ndryshimit

sinjifikativ

për

vlerat

mesatare

të

intensitetit

të

invazionit,

Ii

(t=0.7;P>0.05).Vlerat e prevalencës (Pi%) dhe ato të intensitetit të invazionit që
shkaktohej prej trematodit A.isoporum ishin më të larta në intervalin nga fundi i stinës së
Pranverës deri në fundin e stinës se verës (për 4-4.5 muaj) dhe reduktoheshin në
kampionet që ishin analizuar në periudhat skajore të vlerësimeve tona (fillimi i stinëve të
Pranverës dhe Vjeshtës).
Ekzaminimet parazitologjike që kemi kryer për cironkën treguan se prania e
plerocerkoideve të cestodit pseudofilid Ligula intestinalis, në kavitetin abdominal të
individëve që u përfshinë në kampionet, konstatohej duke nisur nga muaji Maj. Në dy
muajt e parë të stinës se Pranverës ky parazit nuk e prekte llojin e dytë iktik për nga
rëndësia në zëniet që realizojnë peshkatarët profesioniste. Gjatësia e helminteve luhatej
nga 2.1 cm deri 12.5 cm varësisht prej periudhës gjatë se cilës u kryen ekzaminimet
parazitologjike dhe përmasave të cironkave të ekzaminuara. Rezultatet e llogaritjeve që
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kemi kryer tregojnë diferenca më të theksuara për vlerat mesatare të prevalencës se
invazionit (Pi%) sesa për mesataret e intensitetit të invazionit (Ii), që shkaktohej prej
cestodit L.intestinalis, ndërmjet subpopullates se cironkës që përqendrohej në zonën e
Tushemishtit dhe asaj që përqendrohej në zonën e Linit.
Gjatë realizimit të këtij studimi në kemi analizuar treguesin e abundances (n, individe)
për 16 lloje të parazitëve që kemi gjetur tek peshqit e Liqenit të Ohrit si dhe ndryshimet
stinore që pësonin vlerat mesatare të indeksit të diversitetit llojor (D) për këtë komunitet
të parazitëve. Gjykimi i bazuar mbi vlerat e këtyre dy parametrave siguron një
informacion të vlefshëm për të kuptuar edhe shkallen e veprimit të faktorëve ekzogjene,
përfshire edhe ndotjet e ndryshme, mbi gjenerimin e mundshëm të gjendjeve të stresit në
llojet e veçanta apo në komunitetet e parazitëve. Reduktimi i diversitetit llojor, që
shprehet më zvogëlimin e vlerave të indeksit të Simpsonit (D), është një shenjë e
gjenerimit të situatës se stresit në komunitetet e gjallesave, përfshire edhe parazitët.
Vlerën mesatare më të lartë për abundancën e kemi llogaritur për Gyrodactylis sp
(Monogenea) (10.8±7.339 individë/peshk). Sikurse kemi përmendur këtë helmint e kemi
gjetur si ektoparazit tek korani. Abundance më të vogël kemi llogaritur për
Pomphorhynchus laevis (Acanthocephala) (0.41±0.247 individë/peshk). Këtë endoparazit
e kemi gjetur tek merena dhe korani. Bazuar tek vlerat që llogaritëm për variancen
(Var%) kemi provuar se llojet ektoparazitare pësonin luhatje më të theksuara të
abundances, krahasimisht me llojet endoparazitare. Arsyeja duhet të qëndrojë në faktin se
të parët janë gjatë të gjitha fazave të zhvillimit në kontakt të drejtpërdrejtë me faktorët
mjedisore.
Vlera më e vogël e indeksit të diversitetit llojor (D = 0.85) ishte shënuar në muajin
Shtator, ndërsa vlera me e lartë në muajin Prill (D = 0.97). Duke qenë se vlerat e indeksit
të Simpsonit qëndrojnë në intervalin nga 0 deri 1.0 dhe se sa me afër zeros që të jete vlera
e D aq më i reduktuar është diversiteti i komunitetit, atëherë rezulton se vlerat që kemi
llogaritur ne, për tre stine (përjashtuar dimrin), janë në përgjithësi të larta, duke
përfaqësuar një komunitet të parazitëve me diversitet të larmishëm. Rezultatet e studimit
që realizuam treguan se vlera mesatare e indeksit të Simpsonit u rrit 3 herë nga fillimi i
stinës se Pranverës deri në muajin e dytë të stinës se Vjeshtës. Shtimi i ndotjes se ujërave
të Liqenit të Ohrit, sidomos në zonën e brigjeve të tij, në periudhën e pikut të aktivitetit
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turistik, kur edhe popullata e Pogradecit, Tushemishtit dhe qendrave të tjera të banuara që
ndodhen buze liqenit shumëfishohet, mund të jetë një faktor i cili, duke ndikuar
negativisht mbi biodiversitetin e ekosistemit në përgjithësi, ka shkaktuar edhe reduktimin
gradual të diversitetit llojor për parazitët. Sidoqoftë, duhet pohuar se raporti i gjetur nga
ne ndërmjet parazitëve heteroksene (SH) (zhvillimi i plotë i kafshës kryhet në me shumë
se një përbujtës) dhe atyre monoksene (SM) (zhvillimi i plote i kafshës kryhet në një
përbujtës) ishte i barabarte me 1.27. Duke qenë me e madhe se 1.0 kjo vlerë informon për
prani të kufizuara të ndotjeve ekzogjene në ujin e hapësirës Shqiptare të Liqenit të Ohrit
dhe për një ekosistem që nuk karakterizohet prej gjendjes se stresit.
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7. SUMMARY
Sampling and analysis for the thesis: “The assessment,using biotechnical methods,of
different categories of pollutions on phytoplankton and fish populations,in Lini Region of
Ohrid Lake”,were conducted during 2016.The problems that were studied were:
-the impacts of exogenous pollutants on the values of Secchi disc transparency
(ZSD,m),euphotic depth (Zeu,m) and oxygen content (O2 mg/l) in three regions,in
Albanian part of Ohrid Lake
-the analysis of fish parasitofauna in Albanian part of Ohrid Lake,to evaluate the impacts
of exogenous organic pollutions on some quantitative indicators of parasitism [the
prevalence (Pi %) and the intensity (Ii) of parasitic invasion]
The results of the measurements showed that the Secchi disc transparency had the
smallest values in the shore part of lake near the village of Lini,in comparison with two
other regions (Tushemishti region and the region of lake in the beginning of the city of
Pogradeci).This fact constituites an indirect indication that the water of Ohrid Lake in the
Lini region is less influenced by solid contaminants,wich increase water turbidity and
reduce light penetration in water column,in comparison with the other two regions
included in our study.
The distribution of the values for the parameter ZSD,m,by the profundity gradient,in
three regions of the Albanian part of Ohrid Lake,showed the concentration of the
pollutions in the shoreline of lake (0.0-5.0 m) and,with prevalence near the sources of
pollutants (different water streams that end up in the lake,and especially wastewater
discharges).
The values of Secchi disc transparency were smallest in the period from the beginning of
spring to the first month of the summer and biggest in the period from the second half of
the summer season antil the end of the second month of the winter season.The main
factors that may have determined this dynamics may have been annual development rates
for all planctonic organisms (especially phytoplankton,who directly uses the light) and
the changes in the intensity of the municipal and other water discharges that ending in the
lake.
For the region of Lini the values of euphotic depth (Zeu,m) were from 2.903±0.433 m (H
= 1.0 m) to 11.046±0.635 m (H = 30.0 m).The significant differences (P<0.05) between

161

three regions of Ohrid Lake for the average values of variable Zeu,m were proved only
for different bathymetric levels [for example in bathymetric levels 10.0 m and 30.0 m,in
comparisons between region of lake in the beginning of the city of Pogradeci and region
of lake near Lini village (t=2.2 and P<0.5;Kruskal Wallis test). By our assessments
euphotic zone was,at least up to a depth of 30 m,highest in the region of Ohrid Lake near
the Lini village,had intermediate height in the region of Tushemishti and was the lowest
in the region of lake on the beginning of Pogradeci city.
The values resulting from the calculation of the coefficients “a” and “b” (ANOVA) for
the relation between two parameters ZSD-Zeu,were:
a = 3.784 ; b = 0.787 (R² = 0.936;r = 0.967)
These values can be considered typical for the Albanian part of the Ohrid Lake,at least
for the bathymetric interval 0-30.0 m.The value of r = 0.96 proves strong correlation
between two parameters included in our analysis.
The content of oxygen dissolved in the water of lake,for the region of Lini village was
highest for all the year (M=7.83±1.046 mg O2/l;Var% = 13.36),in comparison with the
content of this gas in the waters of two other regions included in our study.The content of
oxygen dissolved in the water of the region of lake in the beginning of Pogradeci city was
lowest (M=6.92±0.727 mg O2/l;Var% = 10.50).The oxygen regime specifics that we
found in our study for three regions of the Albanian part of Lake Ohrid may depend on
the balance between autotrophic and heterotrophic processes in the ecosystems of this
regions.In reality,the smallest oxygen content dissolved in the water in the area of lake
near city of Pogradeci,in comparison with two other areas of Ohrid Lake,can be an
indicator not only for the most serious exogenous pollution in this region but also for the
limited development of phytoplankton and macrophytes.
During the study we have identified 25 animal taxa (species and genus) that are parasites
of fishes living in Ohrid Lake.Of these,seven were Monogenea helminths,six were
Nematoda helminths,four were Cestoda helminths,two were Digenea (trematoda)
helminths,two were Ciliophora unicelulars,two were Acanthocephala helminths and two
were Crustacea.In general,we have found the parasitic larvae (for example Contracaecum
microcephalum and Ligula intestinalis) in the abdominal cavity of the host fishes while
parasitic adults (for example Digenea,Nematoda,Cestoda and Acanthocephala) in the
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digestive system (more,at different levels of the intestine). Monogenea helminths and
parasitic crabs were always ectoparasites.
We have found the largest number of parasitic taxa ( nine taxa) in three sub-populations
of chub (Squalius cephalus).Five of this parasitic animals were endoparasites and four
were endoparasites.The barbel (Barbus meridionalis petenyi) was the second fish species
regarding the number of parasites found (five taxa).Belvica or belushka (Acantholingua
ohridana),a endemic fish species of Ohrid Lake,is distinguished from other fishes for
carrying of tapeworms (Cestoda).In belvica we have found two species of
tapeworms,Proteocephalus torulosus and Bothriocephalus spp.Two other parasitic
animals for the belvica populations were

Diplozoon sp (Monogenea) and

Metechinorhynchus truttae (Acanthocephala).
Conducting this study we have analyzed the abundance index (“n”,or total number of
individuals/fish) for 16 taxa of parasites,found in fishes of the Ohrid Lake,and the
seasonal fluctuations for average values of species diversity index (D),for this community
of parasitic animals.The reduction of number

of parasitic species

in fish

populations,which is expressed by decreasing in values of the Simpson index,is an
indicator for the development of the stress situation,which affects all biocenosis,including
parasitic animals.The amplification of exogenous pollutions of waters in some areas in
Albanian part of the Ohrid Lake is one of the main motives for the generation of the
environmental stress.
The highest average value for abundance we have calculed for Gyrodactylus sp
(10.8±7.339 individuals/fish),ectoparasitic flatworm of Ohrid trout (S.letnica).Lower
average value of abundance we have found for Pomphorhynchus laevis (Acanthocephala)
(0.41±0.247 individuals/fish).This thorny-headed worm was endoparasitic species in the
barbel and in the Ohrid trout.Taking into account the values obtained after calculating the
variance (Var%;ANOVA),we have found that ectoparasitic species experienced more
pronounced fluctuations

in their

abundance,in comparison with endoparasitic

species.Continuous contact of ectoparasitic individuals,in all their life stages,with
environmental factors,should be the main reason for this difference.
The lowest value of the species diversity index,for the community of the parasitic animals
was calculed in September (D = 0.85),while the highest value of this parameter in April
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(D = 0.97).The Simpson index values are in the range of 0.0 to 1.0.Decreasing the values
of D proves the reduction of the species diversity of the community,and the opposite.
The values calculated for the index D,in three seasons of the year,excluding winter,were
in generally high,representing a community of parasitic animals of

pronounced

polymorphism.According to the results of our study the average value of Simpson
diversity index was increased from the beginning of the Spring antil the second month of
the autumn.This dynamics must have been influenced by the increase in pollution
levels,especially in the shore of the Ohrid Lake,caused by the acceleration of touristic
activity in the period between June and September months. However,it must be admitted
that the proportion we found between heteroxene (SH) and monoxene (SM) parasitic
animals was equal to 1.27.This value was greater than 1.0,informing about the limited
presence of exogenous pollutants in the waters of Albanian part of Ohrid Lake and for an
ecosystem which is not characterized by a state of stress.
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8. PËRFUNDIME
1.Sipas analizave laboratorike që u kryen për përmbajtjen e klorofilave tek algat dhe pas
llogaritjes së indeksit TSI u arrit në përfundimin se niveli i trofisë për stacionet e
vlerësuara në Liqenin e Ohrit ishte Ultraoligotrof.
2.Stacioni 3 (Lin) manifestonte nivel më të lartë te biomasës fitoplanktonike krahasimisht
me dy të tjerët. Me kalimin nga vera e hershme në drejtim te periudhës më të nxehtë të
vitit, ndodhte shtimi i biomasës fitoplanktonike, e reflektuar kjo në sasinë e pigmenteve
te klorofiles, koefiçientin Carlson dhe në nivelin e trofisë.
3. Gjatë analizes së metaleve në sedimentet siperfaqesorepër arsenikun (As) kemi gjetur
diferenca rritëse të nivelit sinjifikativ midis muajve qershor dhe dhjetor në sedimentet e
zones së Linit (P<0.01) dhe në sedimentet e zones së liqenit ne hyrjen e Pogradecit
(P<0.01) dhe mungese të sinjifikances së ndryshimeve për sedimentet e zonës së
Tushemishtit (P>0.01; n=5).
4.Për kromin kemi gjetur diferenca reduktuese të nivelit jo sinjifikativ midis muajve
Qershor dhe Dhjetor në sedimentet e zones bregore të Linit (P>0.05) dhe diferenca
reduktuese të nivelit sinjifikativ në zonat e Tushemishtit (P<0.001) dhe hyrjes në qytetin
e Pogradecit (P<0.01).
5.Diferencat më të medha për vlerat mesatare të tejdukshmerise Secchi (ZSD, m) ishin
ndërmjet stacionit të Bankines së skafeve dhe dy të tjereve, ndërkohë që ndryshimet për
vlerat mesatare të ZSD, ndërmjet Tushemishtit dhe Linit ishin të vogla. Kemi provuar
ndryshim sinjifikativ për vlerat mesatare të ZSD ndërmjet Tushemishtit dhe Bankines së
skafeve vetem për thellesinë 5.0 m (P<0.5). Krahasimi për vlerat mesatare të ZSD
ndërmjet Linit dhe Bankines së skafeve provoi ndryshime sinjifikative për thellesite 2.0
m (P<0.5),5.0 m (t=P<0.5) dhe 30.0 m (t=P<0.5).
6. Diapazoni i diferencave që provoheshin në vlerat mesatare të ZSD, m mund të jetë
tregues për nivele të peraferta të ndotjeve organike të ujit tek Bankina e skafeve dhe
Tushemishti dhe për ndotje organike më të paket të ujit në Lin, krahasimisht me dy zonat
e tjera. Analizat dhe krahasimet provojnë se ndotja organike përqëndrohej kryesisht pranë
brigjeve të liqenit, në thellesitë e rendit 0-5.0 m.
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7.Faktorët kryesore që kanë përcaktuar dinamiken stinore për vlerat e ZSD dhe ato të
interceptit (b) në relacionin ZSD-H kanë qenë ritmet vjetore të zhvillimit për gjallesat
planktonike dhe ndryshimet në intensitetin e shkarkimeve komunale që perfundojnë në
liqenin e Ohrit.
8.Vlerat mesatare më të larta për thellesinë eufotike (Zeu), për të gjitha nivelet
batimetrike,i kemi llogaritur për stacionin e Linit.Vlerat mesatare më të vogla të Zeu u
llogaritën për ujrat e liqenit në zonën e Bankinës së skafeve .
9.Vlerat që rezultuan prej llogaritjes së koeficientave “a” dhe “b” për relacionin ZSD-Zeu
ishin: a = 3.784; b = 0.787;R² = 0.936;r = 0.967.Këto vlera mund të konsiderohen si
tipike për Liqenin e Ohrit,të pakten për intervalin batimetrik 0-30.0 m.Vlera e r=0.96
provon bashkëlidhje të fortë ndërmjet dy parametrave që u perfshinë në analizë.
10. Në ujin e tre zonave që u përfshinë në studim kemi provuar rritjen e përqëndrimit të
oksigjenit nga matjet që u kryen në muajin Mars deri në matjet e muajit Qershor.Periudha
nga fundi i muajit Qershor deri në mesin e muajit Shtator u karakterizua prej reduktimit
gradual të përqëndrimit të këtij gazi. Në periudhën Tetor-Shkurt përqëndrimi i oksigjenit
është karakterizuar nga stabiliteti relativ përderisa luhatjet e vlerave të këtij parametri
kanë qenë të vogla.
11. Vlera mesatare e llogaritur për përqëndrimin e oksigjenit të tretur në ujin e zonës së
Bankinës ishte 6.92±0.727 mg O2/l. Ky tregues për zonën e Tushemishtit ishte
7.53±0.787 mg O2/l dhe për zonën e Linit 7.83±1.046 mg O2/l. Vlera minimale e
përqëndrimit të oksigjenit të tretur u mat ne zonën e Bankinës (5.84 mg O2/l, për muajin
Shkurt në batimetrinë 4.02 m) ndërsa vlera maksimale në zonën e Linit (10.14 mg
O2/l,për muajin Qershor në batimetrinë 0.65 m).
12. Bashkëlidhja ndërmjet përqëndrimit të oksigjenit të tretur në ujë dhe tejdukshmërisë
Secchi shprehej me ekuacionin logaritmik:
O2 (mg/l) = - a Ln(ZSD,m) + b
Bazuar tek vlerat që rezultuan pas llogaritjes së koefiçientit “b” pozicionimi i tre zonave
të liqenit lidhur me madhësine e vlerave që tregojnë përmbajtjet e oksigjenit të tretur në
ujë ishte:
Zona e Linit > Zona e Tushemishtit >Zona e Bankinës së skafeve.
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13.Parazitofauna që identifikuam në peshqit e liqenit të Ohrit klasifikohej në shtatë grupe
të mëdha taksonomike. Numrin më të madh të taksonove e përbënin helmintet
Monogenea (7 taksone ose 28% të numrit të përgjithshëm të taksoneve të
identifikuar).Grupi i dytë ishin helmintet Nematoda (6 taksone ose 24% të numrit të
përgjithshëm).Nga krimbat e shtypur të grupit Cestoda tek peshqit e liqenit të Ohrit
parazitonin 4 taksone (16% të numrit të përgjithshëm).Kemi gjetur shkallë të njëjtë të
përfaqësimit (nga 2 taksone ose nga 8% të numrit të përgjithshëm) për njëqelizoret
Ciliophora, krimbat e shtypur Digenea, helmintet Acanthocephala dhe artropodët
Crustacea.
14. Kleni (Squalius cephalus) ishte lloji i peshkut që barte numrin më të madh të llojeve
të parazitëve (9 lloje). Në popullatat e klenit kemi gjetur tre lloje të helminteve
monogjenetike, dy lloje të trematodeve digjenetike, dy lloje të nematodeve, një
akantocefal dhe një gaforre parazitare. Nga nëntë llojet e parazitëve të klenit pesë ishin
endoparazitë dhe katër ishin ektoparazitë.
15.Proporcioni ndërmjet shfaqjeve të endoparazitizmit dhe shfaqjeve të ektoparazitizmit,
në rastin e komunitetit iktik që popullon pjesën shqiptare të liqenit të Ohrit ishte
1.00:0.83 (18 raste te ekzaminimit për praninë e llojeve endoparazitare ndaj 15 rasteve të
ekzaminimit të llojeve ektoparazitare). Ky raport pasqyron ndikimin e mundshëm të
shkallës së ndotjes së ujërave të liqenit mbi përbërjen taksonomike të iktioparazitofaunës.
16. Tre “subpopullatat” e klenit që iu nënshtruan analizave parazitologjike manifestonin
ndryshime të vlerave për prevalencën e invazionit parazitar (Pi%) që shkaktohej prej
helmintit Monogenea Dactylogyrus sphyrna dhe se vlera mesatare më e lartë e këtij
treguesi i takonte subpopullatës së Linit (Pi% = 21.29±5.374) ndërsa vlera mesatare më e
vogël subpopullatës së Bankinës së skafeve (Pi% = 8.43±1.976).
17. Vlera mesatare më e lartë e numrit të parazitëve në një individ të klenit është gjetur në
kampionet e këtij lloji që u morën prej peshkimeve të realizuara në zonën e Linit
(M=5.3±3.319). Analiza e kampioneve që u morën në zonën e Bankinës së skafeve
provoi numrin mesatar më të vogël të parazitit D.sphyrna në një individ të klenit
(1.95±1.149). Trendi i vlerave të intensitetit të invazionit parazitar (Ii), që shkaktohej prej
monogjenetikut D.sphyrna, ishte i njëjtë me trendin e vlerave përkatëse të prevalencës së
invazionit (Pi%) në tre “subpopullatat” e klenit.
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18. Prevalenca (Pi,%) e parazitozës që shkaktohej prej trematodit Allocreadium isoporum
në

subpopullatën

e

klenit

që

përqëndrohej

në

zonën

e

Tushemishtit

(M=33.8±5.308;Max=44.6 dhe Min=29.7) ishte afërsisht 3.7 herë më e lartë krahasimisht
me prevalencën e kësaj parazitoze në subpopullatën që përqëndrohej në zonën e Bankinës
(M=9.2±4.896;Max=15.9;Min=1.8). Ndërkohë intensiteti i këtij invazioni (Ii) në
subpopullatën e Tushemishtit (M=3.1±1.085; Max=4.5; Min=2.0) ishte vetëm 1.35 herë
më i lartë krahasimisht me subpopullatën e Bankinës (M=2.3±0.768; Max=3.5; Min =
1.0).
19. Vlera mesatare e Pi% në rastin kur subpopullata e cironkës (Alburnus alburnus
alborella) së Tushemishtit prekej prej cestodit Ligula intestinalis ishte afërsisht 1.4 herë
më e lartë krahasimisht me vlerën përkatëse të këtij parametri në subpopullatën e Linit.
Diferencë të njëjtë demonstronte edhe intensiteti i invazionit (Ii). Megjithatë analiza e
variances (ANOVA) nuk provoi sinjifikancë të ndryshimeve ndërmjet dy subpopullatave,
si për vlerat mesatare të Pi% (t=0.33; P>0.05) ashtu edhe per vlerat mesatare të Ii
(t=0.54;P>0.05).
20. Vlerën mesatare më të lartë për abundancën e kemi llogaritur për Gyrodactylis sp
(Monogenea) (10.8±7.339 individe/peshk). Abundancë më të vogël kemi llogaritur për
Pomphorhynchus laevis (Acanthocephala) (0.41±0.247 individë/peshk). Varianca
mesatare e abundancës për ektoparazitet (Var%=72.45) rezultonte më e lartë sesa
varianca e endoparazitëve (Var%=53.79). Diferenca duket se diktohet prej ndikimeve të
diferencuara që faktorët e mjedisit ushtrojnë mbi këto dy grupe ekologjike të
iktioparazitofaunës.
21.Vlera më e vogël e indeksit të diversitetit llojor të parazitofaunës (D = 0.85) është
shënuar në muajin Shtator, ndërsa vlera më e lartë në muajin Prill (D = 0.97). Vlera
mesatare e indeksit të Simpsonit u reduktua nga fillimi i stinës së Pranverës (D=0.95) deri
në muajin e dytë të stinës së Vjeshtës (D=0.86). Shtimi i ndotjes së ujrave të liqenit të
Ohrit, sidomos në zonën e brigjeve të tij,në periudhën e aktivitetit turistik (QershorShtator), mund të jetë një faktor i cili, duke ndikuar negativisht mbi biodiversitetin e
ekosistemit në përgjithësi, ka shkaktuar edhe reduktimin gradual të diversitetit llojor për
parazitët.
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22. Bazuar në klasifikimin e parazitëve sipas veçorive të zhvillimit ontogjenetik rezulton
se 11 taksone të cilat u identifikuan gjatë realizimit të këtij studimi ishin parazitë
monoksene (zhvillohen në një përbujtës) dhe 14 taksone ishin heteroksene (zhvillohen në
më shumë se një përbujtës). Pra raporti ndërmjet paraziteve heteroksene (SH) dhe atyre
monoksene (SM) ishte i barabartë me 1.27. Duke qenë >1.0 kjo vlerë informon për prani
të kufizuara të ndotjeve ekzogjene në ujin e liqenit të Ohrit dhe për një ekosistem jo në
gjendje stresi.
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