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PJESA E PËRGJITHSHME
Hyrje
Ndotja e mjedisit është një sferë shumë problematike e jetës, që pas revolucionit
industrial është kthyer në një makth të vërtetë. Tashmë kemi të bëjmë me një
fenomen, i cila ka një ndikim të dëmshëm kudo, në tokë, ujë, ajër dhe prej tyre kalon
në ushqim, duke rrezikuar shëndetin publik. Ndotje përkufizohet procesi i shtimit të
një substance në mjedis me një normë shpejtësie të tillë, që mjedisi mund ta strehojë
atë me anë të procesit të shpërndarjes, riciklimit ose ruajtjes në një formë të
padëmshme. (http://www.tropikal-rainforest)
Substancat e depozituara në mjedis mund të jenë me natyrë inorganike dhe organike si
për shembull: metalet e rënda, lëndët e djegshme, mbetjet e rrezikshme të naftës,
karburantet e tjera etj (Ghosh M. et al, 2005). Metalet e rënda janë të padegradueshme
në natyrë, prandaj ndotja e ajrit nga metalet e rënda paraqitet si problem global
(Filipović-Trajković R. et al, 2012). Burimet natyrore të substancave ndotëse janë
vullkanet, zjarret e pyjeve, proceset e dekompozimeve biologjike dhe oqeanet.
Burimet antropogjene lidhen me shkarkimet nga aktivitetet e ndryshme industriale
dhe nga trafiku automobilistik. Atmosfera urbane shpesh herë është subjekt sulmi nga
lloje të ndryshme ndotësish me origjinë antropogjene. Burimet kryesore të ndotjeve
urbane janë sistemet e ngrohjes, djegia e mbeturinave urbane, emetimet nga trafiku i
rënduar dhe sidomos proceset industriale. (Królak E. et al, 2003).
Nevoja për veprim në çështjet mjedisore është urgjente. Përgjegjësia kryesore për
përpjekjet mjedisore në Shqipëri, mbetet tek autoritetet kombëtarëe dhe lokale. Ky
studim ofron një informacion të dobishëm për autoritetet shtetërore dhe lokale në
paraqitjen e gjëndjes aktuale mjedisore dhe prespektivën e përmirësimit të saj. Zonat e
marra në studim janë qytetet e Tiranës dhe Durrësit, të cilët përballen me ndotjen më
serioze të ajrit në Shqipëri. Kjo gjëndje problematike shkaktohet nga densiteti i lartë i
zhvillimit urban, pozicioni i tyre gjeografik dhe trafiku rrugorë, i cili mbetet burimi
kryesor i ndotjes, duke shtuar dhe ngrohjen e banesave. Ndotësit e krijuar nga trafiku
rrugorë përfshijnë hidrokarburet, oksidet e azotit, lëndët e grimcuara dhe monoksidin
e karbonit. Gjithashtu duhet thënë se ka tendenca stinore (sidomos kushtet e
lakueshme të motit), që ndikojnë dukshëm në cilësinë e ajrit. Në dimër cilësia e ajrit
është më e rënduar sesa në stinën e verës ose të pranverës, kjo ndodh pasi në stinën e
dimrit ndotjes së shkarkuar nga makinat i shtohet edhe ndotja e shkaktuar nga djegia e
lëndëve djegëse për ngrohje. (IUCN; ISHP, Tiranë 2013). Në përgjithësi smogu
mbetet mbi qytet, kur ajri arrin në lartësi rreth 80- 100 m, i cili është më i ngrohtë sesa
ajri në nivelin e tokës. Kjo gjë shkakton fenomenin e quajtur “kapaku”, i njohur
ndryshe si inversion temperature, i cili nuk lejon shpërhapjen e ndotjes mbi qytet.
Këto kushte janë dominuese në ditët e ftohta e pa erë, shpesh pas një nate pa re dhe
kur mëngjesi është me ngricë. Ndikim të veçantë kanë dhe reshjet e shiut, të cilët ulin
përmbajtjen e ndotësve në ajër, veçanërisht nivelin e grimcave të imta. Në stinën e
verës drita e diellit reagon me ndotjen e shkarkuar nga automjetet, duke rritur nivelin
e përmbajtjes së ozonit në sipërfaqen e tokës.
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Cilësia e ajrit mund të monitorohet duke matur përqëndrimet e ndotësve drejtpërdrejtë
në ajër ose të depozituar në specie të ndryshme. Për këtë qëllim një interes në rritje ka
pasur përdorimi i organizmave bio si myshqet, likenet, apo gjethet e bimëve të larta.
Pjesë e bimëve të larta janë bimët vaskulare (Bilz M. et al, 2011), të cilat njihen si
biomonitorë të mirë. Bimët vaskulare bëjnë akumulimin e metaleve të rënda
nëpërmjet depozitimeve atmosferike mbi gjethe, ose nëpërmjet absorbimit nga toka,
sepse ato janë të pajisur me sistem rrënjësor, sistemin e filizave dhe sistemin vaskular,
të cilat së bashku qarkullojnë ujin, ushqimin dhe mineralet nga rrënjët në gjethe, duke
bërë të mundur absorbimin e ndotësve të ndryshëm si nga toka ashtu dhe nga ajri.
Metoda më e përshtatshme për monitorimin e nivelit të metaleve të rënda në ajër është
metoda SAA. Ajo siguron përcaktime të sakta dhe të shpejta të metaleve të rënda. Në
këtë studim janë përdorur metodat statistikore për përpunimin e të dhënave analitike
të marra nga mostrat e bimëve vaskulare, të cilët na kanë ndihmuar në paraqitjen e një
tabloje të qartë të burimeve të ndotjes si dhe zonave më të ndotura. Zhvillimi i
metodave kimike për një monitorim efektiv të mjedisit, nëpërmjet përcaktimit të
niveleve të metaleve të rënda, përbën një interes të veçantë dhe një hap kritik për
menaxhimin e ndotjes mjedisore (Gabriel S. et al, 2009)
(http://www.gbcscience/products/aas.com).
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1. MJEDISI
Mjedisi apo ambjenti, është tërësia e rrethanave përreth një organizmi ose grup
organizmash, veçanërisht ndërthurja e kushteve të jashtme fizike dhe natyrore, që
ndikojnë në rritjen, zhvillimin dhe mbijetesën e organizmave. Ai është gjithçka që na
rrethon: toka, uji, ajri dhe organizmat e gjallë. Ekuilibri midis aktiviteteve njerëzore e
natyrore është prishur dhe për pasojë mjedisi ndryshon vazhdimisht. Një ndër këto
ndryshime është ndotja, e cila është shndërruar në një problem global. Kjo është një
çështje e diskutuar nga shumë studiues. Në veçanti (Bhaskar R. et al, 2010) dhe
UNEP janë marrë me zgjidhjen e problemeve mjedisore duke u bazuar në këto pika:
 Reduktimi i rreziqeve, që vijnë nga përdorimi i energjisë ose gazit dhe
shkarkimet e tyre pa kriter në mjedis,
 Pasojat e neglizhimit të çështjeve mjedisore nga politikat shpesh të gabuara,
 Dëshira e rritjes së njohurive të përgjithshme nga shoqëria civile, veçanërisht
për sferat e mjedisit,
 Ripërpunimi i politikave në lidhje me evolimin e teknologjisë në krahasim me
burimet natyrore.
Mjedisi përbëhet nga hidrosfera (përfshin gjithë ujërat e planetit tonë, pra oqeanet,
liqenet, rezervuaret, lumenjtë, ujërat nëntokësorë, shtresat e borës dhe akullnajat),
litosfera (përfshin shtresën e jashtme të sipërfaqes së Tokës), atmosfera (është
mbështjellja e gaztë përreth Tokës) dhe biosfera (ku përfshihen të gjitha gjallesat dhe
mjedisi ku ato jetojnë). Zona ndërkufitare atmosferë-tokë-oqean, ku zhvillohen
veprimtaritë jetësore, përbën vetëm 1% të masës së tokës, por njohja e proceseve, që
zhvillohen në të, ka rëndësi thelbësorëe. Biosfera mund të konsiderohet e përbërë nga
ekosisteme të veçanta, të cilat bashkëveprojnë me njëri-tjetrin dhe me faktorët kimik
dhe fizik të mjedisit ku jetojnë gjallesat. Karakteristikë e biosferës është
″biodiversiteti″ ose ″shumllojshmëria biologjike″ e saj. Biodiversiteti shprehet me (i)
shumllojshmërinë e specieve (aktualisht janë identifikuar mbi 1,4 milion specie të
organizmave të gjalla, ndër të cilat 250.000 bimë); (ii) shumllojshmërinë gjenetike (e
cila pasqyrohet në variabilitetin e ndërtimit gjenetik të individëve brënda një specie)
dhe (iii) shumllojshmërinë ekologjike (e cila shprehet me variabilitetin e habitatëve ku
jetojnë gjallesat). Biosfera pëson një ndikim të fortë nga speciet kimike të mjedisit
dhe në të kundërtën, ajo ushtron një ndikim të fuqishëm në kiminë e shumë
mjediseve, në veçanti të litosferës dhe të hidrosferës.
1.1. ATMOSFERA
Atmosfera e Tokës është një sistem dinamik, e cila shtrihet deri në lartësinë 50,000
km nga sipërfaqja e saj. Në të mund të dallohen disa shtresa, duke u bazuar në
ndryshimet e temperaturës dhe deri diku edhe të përbërjes kimike, siç janë: troposfera,
stratosfera, mezosfera, termosfera, ekosfera dhe magnetosfera. Në ndryshimet e
përbërjes kimike ndërmjet shtresave të atmosferës ndikojnë dy faktorë kryesore: (i)
forca e tërheqjes së Tokës, e cila sjell si pasojë kalimin e atomeve dhe molekulave më
të rënda në shtresat që ndodhen më poshtë, duke lënë në shtresat më të larta të saj
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atomet dhe molekulat më të lehta, (ii) reaksionet kimike dhe fotokimike ndërmjet
përbërësve të atmosferës, në veçanti reaksionet fotokimike nën veprimin e
rrezatimeve diellore dhe atyre kozmike, të cilat janë shumë më të fuqishëm në shtresat
e jashtme të atmosferës.
(http://environment.org.com)
Atmosfera e Tokës ka një rol të dyfishtë: (i) ajo është një shtresë vitale, që ushqen
jetën në Tokë dhe njëkohësisht (ii) ajo është një shtresë mbrojtëse, që e mbron Tokën
nga veprimet e dëmshme të hapësirës së jashtme. Atmosfera është burim i oksigjenit
për frymëmarrjen e gjallesave, burim i dyoksidit të karbonit për fotosintezën e bimëve
si dhe burim i azotit, që në formë kimikisht të lidhur, është një faktor esencial i jetës.
Nëpërmjet atmosferës realizohet qarkullimi i ujit nga oqeani në tokë, duke shërbyer
kështu si një″pajisj e kondensuese″ në ″kaldajën″ gjigande diellore. Roli mbrojtës i
atmosferës për jetën në tokë konsiston në përthithjen prej saj të pjesës më të madhe të
rrezatimeve kozmike si dhe të një pjese të rrezatimeve diellore (rrezatimet UV nën
300 nm) duke mbrojtur kështu organizmat e ndryshme nga veprimet e dëmshme të
tyre. Ndërkaq, atmosfera lejon kalimin në Tokë të rrezatimeve UV-VIS-IK (në zonën
300-2500 nm) të cilat transmetojnë në sipërfaqen e Tokës energjinë diellore të
nevojshme për jetën në të (si dhe radiovalet 0,01- 40 m). Një veprim tjetër vital i
atmosferës është absorbimi i rrezatimeve IK, të cilat emetohen nga sipërfaqja e Tokës,
duke penguar kështu shpërhapjen e nxehtësisë në hapësirë; në këtë mënyrë
temperatura e Tokës mbahet pothuajse e pandryshuar në nivele relativisht të vogla
(nëpërmjet efektit ″Serrë″) (Lazo P.; Cullaj A., 2007). Së fundi, atmosfera e Tokës
shërben edhe si ″rezervuar″ për shumë substanca ndotëse, kryesisht të gazta, si p.sh.
SO2, NOx, CFC, CO, etj.
1.2. AJËR
Ajri është i tejdukshëm, pa ngjyrë, pa shije, që mbështjell Tokën dhe përbëhet
kryesisht nga kompozimi i gazeve të ndryshme, të cilat kryejnë mbështjellën
atmosferike. Gazet përbërëse ndodhen në këto nivele: azoti 78%, oksigjeni 21%,
dioksidi i karbonit 0,03%, argoni 0,9% etj. (Dako A. et al, 2010)
Tabela 1.1: Disa lloje gazesh që ndodhen në atmosferë, të paraqitura në volum në përqindje
% në një ajër me shumë lagështirë.
Llojet e gazeve

Simbolet kimike

Volume në %
lagështi

Azot

N2

78.10

Oksigjen

O2

20.95

Argon

Ar

0.9325

Dioksid Karboni

COx

0.033

Neon

Ne

0.018

Helium

He

0.0005
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Kripton

Kr

0.0001

Xenon

Xe

0.000009

Ozon

O3

0.00006

Hidrogjen

Hx

0.01

Monoksid karboni

CO

0.03-0.04

Metan

CH4

1.4

Monoksid azoti

NO

0.3

Dioksid azoti

NOx

0.02-0.07

Dioksid squfuri

SOx

0.02

Ujë

H2O

1000-3000

Përbërja kimike e ajrit varet nga shumë faktorë, ndër të cilët mund të përmendim
burimet e ndotjeve (p.sh. shkarkimet e gazta nga objektet industriale dhe nga mjetet e
transportit, shkarkimet urbane etj), reaksionet kimike dhe fotokimike, kushtet
meteorologjike (p.sh. drejtimi i erës, ndryshimet e temperaturës dhe të trysnisë,
reshjet) si dhe faktorët topografik (p.sh. relievi i zonës, lartësia).
1.2.1. Ndotja e Ajrit
Ndotja përfshin grumbullimin e substancave të ndryshme në atmosferë, të cilët në
përqendrime të larta rrezikojnë shëndetin e njeriut, sepse prodhojnë efekte toksike në
kontakt me gjallesat (NEA et al, 1999) (Mankolli H. et al, 2009) (Lazo P. et al, 2001).
Ndër burimet kryesore të ndotjes janë sistemet e ngrohjes, djegia e mbeturinave të
ngurta, trafiku i rënduar dhe sidomos proceset industriale. Më poshtë paraqiten disa
shembuj të ndotjes së ajrit: (i) Zhurma të ndotjes janë disa tinguj të padëshiruar të
krijuar nga ajri, që kanë një efekt irritues dhe të dëmshëm për njerëzit dhe kafshët.
Shmangia e saj do të ishte planifikimi i kujdesshëm i rrugëve dhe pallateve në qytete,
në mënyrë që të mos kishim përplasje nga erërat duke formuar zhurma; (ii) Tymi i
duhanit është një nga format kryesore të ndotjes në ndërtesa. Kjo nuk sjell infektimin
e vetëm duhanpirësit, por një ndotje të të gjithë ajrit. Ekziston një lidhje shumë e fortë
midis duhanit dhe kancerit të mushkërive, e cila duhet pasur parasysh; (iii) Gazrat e
automjeteve janë përgjegjëse për 60% të të gjithë ndotjes së ajrit, veçanërisht në
qytete e cila arrin deri në 80%. Ka një larmi të madhe të kimikateve të dëmshme të
pranishme në këto gaze, madje disa prej tyre janë ndër më të rrezikshmit; (iv) Djegia e
qymyrit pa masa mbrojtëse mund të ketë pasoja serioze, sepse gazet e çliruara gjatë
procesit të djegies janë helmuese dhe mund të kenë efekte fatale deri në vdekje; (v)
Shiu acid është termi për ndotjen e shkaktuar kur dioksidi i squfurit dhe azotit i
kombinuar me lagështinë atmosferike prodhon reshje me aciditet të lartë si: borë,
breshër, ose mjegull. Duke u bazuar në fenomenet e përmenduara më lart, rritja e

5

TRIKSHIQI R. (2016):
Studim mbi gjendjen aktuale dhe perspektivën e përdorimit të
bimëve vaskulare në pastrimin e ajrit nga ndotësit toksikë inorganikë në Tiranë dhe Durrës

nivelit të ndotjes së ajrit, u provua nga artikuj shkencorë se ishte burim për sëmundje
të ndryshme njerëzore. (Mills W. B. et al, 1985).
Ndotja e ajrit na shfaqet me origjinë natyrore ose antropogjene. Burimet natyrore janë
vullkanet, zjarret natyrore të pyjeve, dherat, etj. Burimet antropogjene vijnë nga
shumë aktivitete të njeriut, që ndodhin gjatë jetës sonë të përditshme dhe përfshijnë
industrinë, automjetet, agrikulturën, prodhimin e energjisë, minierat dhe grumbullimet
e mbeturinave.
Në varësi të origjinës së ndotjes mund të bëhet një klasifikim midis substancave
ndotëse parësore, të cilat shkarkohen drejtpërdrejtë në ajër si:






komponimet e karbonit (CO, CO2, CH4, dhe VOC’të),
komponimet e azotit (NO, N2O, dhe NH3),
komponimet e squfurit (H2S dhe SO2),
komponimet halogjene (klorure, florure dhe bromure),
grimcat (PM ose aerosole) në formë të ngurtë ose të lëngët.

Substancat ndotëse dytësore, që formohen në ajër si rezultat i reaksioneve kimike të
substancave parësore janë:
 NO2 dhe HNO3 prodhuar nga NO,
 ozoni (O3) prodhuar nga reaksioni fotokimik i oksideve të azotit dhe VOC’të,
 piklat e acidit sulfurik prodhuar nga SO2 dhe piklat e acidit nitrik prodhuar nga
NO2,
 aerosolet e sulfateve dhe nitrateve (p.sh. bisulfat amoni dhe nitrat amoni)
prodhuar nga reaksioni me NH3 i piklave të acidit sulfurik dhe i piklave të
acidit nitrik,
 aerosolet organike prodhuar nga VOC’ në reaksionet në fazë gaz-i e ngurtë.
Në troposferë zhvillohen reaksione ku marrin pjesë përbërësit minorë dhe gjurmë, të
cilët në kushte natyrore ndodhen në përqëndrime shumë të ulëta. Shumica e tyre janë
substanca ndotëse, prandaj mund të thuhet se kimia e troposferës fokusohet kryesisht
në ndotjen e ajrit. Ndonëse nivelet e përmbajtjes së oksigjenit dhe azotit në atmosferë
nuk kanë pësuar ndryshime, përqëndrimet e elementeve gjurmë, të cilat janë
thelbësorëe për shumë procese që zhvillohen në të, kanë pësuar ndryshime të
rëndësishme për shkak të veprimtarive njerëzore. Si pasojë, e këtyre proceseve, në
atmosferë vërehen një sërë dukurish kritike për ekosistemet dhe kushtet klimaterike
në tokë si ngrohja globale, dobësimi i shtresës së ozonit, shiu acid, smogu fotokimik
etj.
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1.3. TOKA
Me termin ″tokë″ nënkuptojmë shtresën sipërfaqësore të litosferës, e cila ndodhet
ndërmjet kores së Tokës dhe atmosferës së saj. Ajo është një produkt, që formohet si
rezultat i proceseve të erozionit fizik, kimik dhe biologjik të shkëmbinjve të kores së
tokës kur ata ekspozohen në sipërfaqe. Sipërfaqja e tokës është përbërës kryesor i
biosferës prej së cilës varet ekzistenca e shumë organizmave, duke filluar nga
bakteret, bimët, kafshët deri tek njerëzit. (Lazo P. et al, 2012) Toka jep jo vetëm një
mbështetje fizike për të gjitha organizmat tokësorë, por edhe ushqimin për to. Mbi
90% e prodhimeve tona ushqimore merren nga toka.
Cilësia mjedisore ka ndikim të drejtpërdrejtë në sasinë dhe cilësinë e prodhimeve
bimore dhe shtazore që merren prej saj. Gjithashtu, toka ka një ndikim të rëndësishëm
në cilësinë e ujërave. Nga ana tjetër, shtresa sipërfaqesore e tokës shërben edhe si
depozitë e sasive të mëdha të lëndëve ndotëse, psh. mbeturinat industriale dhe urbane,
kimikateve të ndryshëm, pluhurave, etj. (http://www.soil-net.com)
Toka ka një rol lidhës qëndror ndërmjet katër përbërësve kryesorë të mjedisit
sipërfaqësor: litosferës, hidrosferës, atmosferës dhe biosferës. Sipërfaqja e tokës, në
dallim nga ajri dhe uji, paraqet një rol mjedisor të trefishtë në lidhje me ndotjen: ajo
shërben si vend-depozitë, si filtër dhe si bioreaktor i lëndëve ndotëse. Një veçori tjetër
specifike është se toka zotëron në një shkallë shumë të vogël aftësinë e vetpastrimit
(regjenerimit) të saj. Shumë substanca ndotëse, që kalojnë në tokë shkaktojnë shpesh
edhe ndotje të ujërave dhe ajrit sepse toka është një përbërës i rëndësishëm i cikleve
gjeokimike të mjedisit në përgjithsi dhe ajo shkëmben lëndë me hidrosferën dhe
atmosferën.
Përdorimet e tokës nga njerëzit mund të shkaktojnë dëmtime të saj nëpërmjet futjes së
substancave ndotëse dhe zvogëlimit të pjellorisë së shtresës së sipërme për shkak të
degradimit të lëndës organike dhe të erozionit. Është vështirë të gjenden toka në
planetin tonë që të mos kenë pësuar ndotje. Në tokë hidhet një sasi e madhe e
mbeturinave, një pjesë e të cilave përmbajnë substanca ndotëse. (Bekteshi A. et al,
2013) Nga pikëpamja mjedisore dallojmë tre nivele të dëmtimit të tokave nga ndotjet:
 tokë ″ e dëmtuar″, atëherë kur ajo paraqet një rrezik real ose potencial për
shëndetin ose mjedisin si pasojë e përdorimit aktual ose të mëparshëm të saj,
 tokë ″e ndotur″ (polluted), atëherë kur substancat ndotëse me origjinë
antropogjene, që ndodhen në tokë kanë shkaktuar dëmtime të dukshme në
shëndetin e njerëzve ose mjedisin përreth,
 tokë ″e papërdorshme″, atëherë kur ajo është dëmtuar aq shumë nga
shkarkimet industriale ose nga shkaqe të tjera, saqë nuk është më e
përshtatshme për përdorim pa bërë një trajtim të veçantë të saj.
(http://www.soil-net.com).
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1.3.1 Ndotja e tokës
Burimet e substancave ndotëse në tokë mund të grupohen si mëposhtë:
 Depozitimet nga atmosfera, mund të jenë: produkte të djegies së lëndëve
djegëse fosile, shkarkime të automjeteve, shkarkime nga industria kimike dhe
metalurgjike, pluhura të djegies së mbeturinave urbane, etj.
 Lëndët kimike, që përdoren në bujqësi dhe blegtori: pesticidet, insekticidet,
dhe herbicidet, plehrat kimike dhe substancat toksike që i shoqërojnë ato (p.sh.
Cd dhe U që ndodhen në plehrat fosfatike).
 Depozitimet e mbeturinave: llumrat e ujërave të zeza, plehrat nga mbeturinat e
fermave blegtorale, shpëlarjet nga landfillet e mbeturinave të ngurta urbane,
mbeturinat e minierave, etj (Clark R.B. et al, 1997).
 Kalimi aksidental i substancave ndotëse në tokë: nga korrozioni i pajisjeve
metalike, rrjedhjet nga rezervuaret e naftës dhe nënprodukteve të saj,
konservantët e drurit, veprimtaritë ushtarake (mbeturina të lëndëve eksplozive,
municioneve dhe predhave), veprimtaritë sportive, etj.
 Objektet industriale të braktisura: impiantet e gazit (fenol, blozë, cianure, As,
Cd), industria elektrike (Cu, Pb, Zn, PCB, solvent), industria e përpunimit të
lëkurave (Cr6+), etj.
Industritë, të cilët shkaktojnë ndotje të shumta të tokave janë metalurgjia e zezë dhe
me ngjyra, industria kimike, petrokimike dhe energjitike. Substancat kimike më të
zakonshme janë metalet e rënda si Ni, Mn, Cd, Pb, Cr, Cu, Co, Fe, Hg dhe shumë
substanca organike si psh. alfabenzopireni, hidrokarburet aromatike policiklike,
PCB’të, etj. Zonat me ndotjen më të lartë ndodhen në largësi 1-5 km nga burimi i
ndotjes, por vlerësohen se vetëm në largësinë 15- 20 km arrihet niveli i sfondit
natyrorë. Thellësia e depërtimit të substancave ndotëse në tokë është zakonisht deri 20
cm, por ka raste që arrin deri në 160 cm. Ndotjet dhe dëmtimet e tokave nga shkaqe
urbane janë një problem kritik në mjaft vende. Hedhja e mbeturinave urbane (të
papërpunuara ose të përpunuara) në tokë përbën një burim të rëndësishëm të dëmtimit
të saj. Ato janë një burim potencial i ndotjeve të tokave përreth dhe i ujërave
nëntokësore. Problem edhe më i vështirë për t’u zgjidhur është ai i mbeturinave
urbane të lëngta. Llumrat e ujërave të zeza përmbajnë një numër shumë të madh
substancash ndotëse dhe mikroorganizmash të rrezikshme për shëndetin e njeriut.
Dëmtime të rëndësishme të tokave mund të ndodhin nga nxjerrja e xeherorëve nga
minierat. Nxjerrja dhe përpunimi i xeherorëve mund të shoqërohet me ndotje të
rëndësishme të mjedisit, sidomos po të kihet parasysh se pjesa e dobishme që
shfrytëzohet mund të jetë vetëm në një përqindje të vogël (psh. përmbajtja e Cu në
kalkopirit është rreth 2%).
Veç ndotjeve nga burimet antropogjene, vetë toka mund të paraqese përqëndrime të
larta (jo normale) të substancave, të cilat mund të jenë të dëmshme për bimët, kafshët
dhe njerëzit; ato vijnë zakonisht nga erozioni i disa shkëmbinjve. Këto substanca nuk
klasifikohen si lëndë ndotëse (sepse janë nga burime natyrore), ndonëse ato janë të
rrezikshme. Erozioni i tokës konsiston në largimin e materialit të sipërfaqes së tokës
nën veprimin e ujit dhe në një masë më të kufizuar në veprimin e erës. Erozioni është
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një dukuri natyrore, por ai është përshpejtuar mjaft nga veprimtaria e njerëzve.
Pranohet, se ndikimi më i madh i veprimtarive antropogjene në ciklet e përgjithshme
natyrore është pikërisht rritja e shpejtësisë të kalimit të elementeve kimik nga toka në
oqean, kryesisht për shkak të erozionit. Shkaqet kryesore të dëmtimit të tokave nga
erozioni janë: shpyllëzimet dhe largimi i shtresës bimore të tokës, praktikat bujqësore
intensive, lënia pas dore e tarracave, rritja e madhësisë së fushave, etj. Pasojat e
erozionit konsiderohen të pakthyeshme në kohë. Erozioni mund të shkaktojë ulje të
pjellorisë së tokës, dëmtime të habitatëve natyrorë (nga pakësimi i vegjetacionit) si
dhe ndotje të sipërfaqeve të tjera, ku depozitohen sedimentet e eroduara (p.sh.
pesticide dhe kimikate bujqësore). Pasojat e erozionit përshkruhen zakonisht me
termin shtretëzim i tokave. (Egboka, B.C.E. et al, 1989) (Correl et al, 1992; Lapointe
et al, 1992).
1.4. NDOTJA URBANE
Atmosfera urbane shpesh herë sulmohet nga lloje të ndryshme ndotësish kryesisht me
origjinë antropogjene. Burimet kryesore të substancave ndotëse janë:
 Burimet stacionare përfshijnë tymin e lëshuar nga termocentralet, fabrikat e
prodhimit, minierat, djegësit e mbeturinave, furrnaltat dhe pajisjet ngrohëse
në banesa.
 Burimet e lëvizshme janë të lidhura me trafikun rrugorëë. Ato përfshijnë
automjetet, anijet dhe aeroplanet (Nixon et al, 1994) (Williams C. et al, 1996).
 Kimikatet, pluhurat dhe praktikat e djegies të kontrolluar në bujqësi.
 Avujt nga bojrat, llaku i flokëve, llakrat e ndryshme, spray aerosol dhe tretës
të tjerë.
 Procesi i trajtimit të mbeturinave në landfill, gjatë të cilit gjenerohet metan
(lëndë jo toksike, merr flakë menjëherë dhe formon lëndë shpërthyese me ajrin
dhe është asfiksuese).
 Burimet nga veprimtaritë ushtarake, siç janë armët bërthamore, lëndët
helmuese, raketat etj.
Bazuar në pikat e mësipërme duhet thënë se jeta në tokë është vazhdimisht e
rrezikuar, veçanërisht nga aktivitetet e përditshme të njeiurt. Pavarsisht ndryshimeve
të tilla, bimët dhe kafshët mësojnë tu përshtaten mjedisit nëpërmjet mekanizmit
themelor të evolucionit. Evolucionin mund ta përkufizojmë si ndryshime themelore në
frekuencën e gjeneve të një popullate të shtyrë nga seleksionimi natyror, i cili është i
lidhur ngushtë me fenomenin e përshtatjes. (Pollard A.J. et al, 2000). Përshtatja është
një proces evolucionar i veçantë gjenetik, i cili çon në ruajtjen e ekuilibrit mjedisor.
(Bijlsma R. dhe Loeschcke V., 2005)
Për minimizimin e ndotjes urbane është e nevojshme matja e parametrave të ajrit
urban të publikuara në (Fletoren Zyrtare të Republikes se Shqipërisë Nr. 200. Viti
2000).
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Parametrat përkatës janë:











Përmbajtja e lëndës së ngurtë, të pezullt në ajër;
Përmbajtja e ozonit, O3, në ajër;
Përmbajtja e Pb plumbit, në ajër;
Përmbajtja e dioksidit të squfurit SO2, në ajër;
Përmbajta e oksideve të azotit, Nox, në ajër;
Përmbajtja e monoksideve të karbonit, CO në ajër;
Përmbajtja e hidrokarbureve në ajër;
Niveli i zhurmave;
Radioaktiviteti në atmosferë;
Rrezatimi elektromagnetik jojonizues në atmosferë.

Elementet gjurmë janë gjerësisht të shpërndara në mjedis dhe ndërveprimet e tyre me
komponentët e ndryshëm natyrorë rezultojnë me efekte toksike në biosferë. Transporti
dhe aktiviteti i elementeve gjurmë ka tërhequr tashmë vëmendjen e opinionit.
Shumica e elementeve gjurmë në ekosistemet tokësore e ka origjinën nga depozitimet
atmosferike (të lagështa dhe të thata). Trafiku urban është burimi kryesor antropogjen
i elementeve gjurmë në ajër. (Campanelli A. et al, 2004) (Moore R. M. el al, 1978)
(Minello M. el al, 2010).
1.5. SUBSTANCAT NDOTËSE
Substancë ndotëse (pollutant) quhet një substancë, e cila futet në mjedis në
përqëndrime më të larta sesa niveli natyror i saj (si rezultat i veprimtarisë njerëzore),
duke paraqitur një rrezik të dukshëm për mjedisin. Ky rrezik mund të reflektojë në
shëndetin e njerëzve, të organizmave të gjalla, në ekosisteme dhe përdorimin e
ligjshëm të mjedisit. Çdo substancë ndotëse dhe e padëshirueshme e ka prejardhjen
nga një burim. Burimet mund të jenë pikësore ose të shpërhapura (difuze).
(Valentukevičienė et al, 2008) (Olajire A. A et al, 2000). Njohja e burimit ka rëndësi
të veçantë, sepse ai është vendi më i përshtatshëm për të mënjanuar ose pakësuar
ndotjen. Ndotësi, pasi shkarkohet nga burimi, mund të veprojë në një receptor, por
nëse ai është i qëndrueshëm për një kohë relativisht të gjatë depozitohet në një
rezervuar.
Ndotjet mund të klasifikohen në varësi të shkallës së përhapjes si globale, rajonale
dhe lokale. Ato mund të jenë afatshkurtër ose afatgjatë, letal ose thjesht të dëmshme.
Williams (1996) kritikon klasifikimin e ndotjes në kategori (p.sh ndotje të ajrit, ujit,
tokës, etj), sepse çdo ndotës qoftë në ajër apo në tokë, synon të mbërrijë në oqean dhe
anasjelltas, duke shkaktuar një ndotje të përgjithshme, e cila prek njëkohësisht të
gjitha sferat (Zlatković B.; Tomović G., 2009). Prodhimi dhe shpërndarja e ndotësve
zakonisht e ka origjinën nga zonat e banuara dhe shfrytëzimi i burimeve si p.sh:
zhvillimi i infrastrukturës, aktivitetet bujqësore, aktivitetet industriale, urbanizimi,
turizmi etj. Ndër ndotësit më shqetësues, përmendim ndotësit organik persistent, siç
janë nutrientët, vajrat, radionuklidet, metalet e rënda, patogjenet, sedimentet,
mbeturinat etj. (Williams M. C. et al, 1986).
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Klasifikimi i ndotësve lehtëson diskutimin, sepse pjesa më e madhe e ndotësve janë të
ndërlidhur midis tyre duke vënë në rrezik në të njëjtën mënyrë mjedisin dhe
organizmat e gjalla, pavarësisht nga burimet e ndotjes.
Tabela 1.2: Rezultatet e disa nga substancat ndotëse në disa zona të Tiranës, krahasuar më
normat ligjore të EU dhe MM. (µgm¯³) në vitin 2007.
PM10

SO2

NO2

O3

Pb

ISHP

126

16

40

97

0.2

Medrese

108

13

31

100

0.16

Korpusi

67

14

23

102

0.13

21Dhjetori 432

26

57

93

0.3

Piramida

99

13

21

103

0.2

Norma
MM

60

60

60

120

1

Norma
EU

50

50

40

120

0.5

Nga të dhënat e mësipërme të marra nga Ministria e Mjedisit dhe sipas Direktivave të
Bashkimit Evropian vërejmë se në vitin 2007, nga zonat e matura ajri më i ndotur
është raportuar për zonën e 21- Dhjetorit, ku substancat ndotëse me vlerat më të larta
rezultojnë LGS dhe PM10. Mëposhtë jepet paraqitja grafike e substancave ndotëse të
marra nga raporti vjetor 2007:

Figura 1.1: Paraqitja grafike e disa nga substancave ndotëse të matura nga ISHP në rezultatet
e raportit vjetor në vitin 2007.

11

TRIKSHIQI R. (2016):
Studim mbi gjendjen aktuale dhe perspektivën e përdorimit të
bimëve vaskulare në pastrimin e ajrit nga ndotësit toksikë inorganikë në Tiranë dhe Durrës

Grimcat atmosferike (PM) janë përzierje heterogjene e grimcave të ngurta ose e
piklave të ujit (ose e të dyve bashkë) me atmosferën e Tokës, duke qëndruar aty si
aerosole atmosferike. Aerosolet mund të jenë në gjëndje të ngurtë ose të lëngët, me
diametër që mund të variojë nga disa nanometra deri në 100 μm. Ato mund të jenë me
origjinë natyrore: nga pluhurat dhe tymrat, nga rëra dhe piklat e ujërave detare, nga
avullimi i lëndëve organike prej bimëve, nga bakteret e ndryshme, nga hiri i
vullkaneve si dhe me origjinë antropogjene: kryesisht si produkte të djegies. Aerosolet
emetohen nga shkarkimet e drejtpërdrejta në ajër (aerosole parësore ose të
dispergimit), por ato mund të formohen në ajër edhe si rezultat i reaksioneve kimike
ose të kondensimit të avujve (aerosolet dytësore ose të kondensimit). Pas revolucionit
industrial duhet thënë se kemi një rritje të ndotjes të metaleve toksike, vlerat e të
cilëve janë intesifikuar me shpejtësi duke paraqitur një ndikim të madh në mjedis dhe
në organizmat e gjalla.
Si shembull të ngjashëm mund të marrim elementin 33Arsenik (As), i cili është
zbuluar nga Albertus Magnus në vitin 1250 (Rosen B. P. et al, 1999). Niveli i
Arsenikut në vite është rritur, një ndër shkaqet është vetë korja e tokës, e cila është e
pasur me këtë element. Në dekadën e fundit të dhënat globale për Arsenikun në tokë,
nga aktivitetet e njeriut, janë vlerësuar me një vlerë rreth 52. 000 - 112. 000 në vit.
(Nriagu J. P dhe Pacyna J. M. et al, 1988).
Vetitë kimike dhe fizike të grimcave në atmosferë ndryshojnë shumë. Në përbërjen
kimike të aerosoleve mbizotërojnë lëndët karbonate, oksidet e metaleve, sulfatet,
nitratet, azoti amoniakal dhe siliciumi. Të shumta janë reaksionet kimike, që
zhvillohen në sipërfaqen e grimcave të ngurta ose të piklave të ujit të adsorbuar në
sipërfaqen e grimcave të ngurta. Grimcat, që formohen nëpërmjet reaksioneve në fazë
të gaztë, janë fillimisht shumë të imta (≥0.1 μm), por ato rriten shpejt dhe arrijnë në
përmasat rreth 0.1 deri 2 μm, të cilat janë relativisht të qëndrueshme dhe mbeten në
atmosferë për disa ditë. Aerosolet e sulfateve dhe nitrateve të emetuar nga shkarkimet
e tymrave të automjeteve, janë me përmasa rreth 0.1-2 μm dhe shfaqen me natyrë
acide. Grimcat me përmasa më të mëdha (2.5-50 μm) emetohen kryesisht nga pluhuri
i tokës, rëra, çimentoja, etj, ose nga shkarkimet industriale, duke qëndruar vetëm pak
kohë në atmosfer,ë sepse depozitohen nga forca e gravitetit. Zakonish ato shfaqen me
natyrë bazike.
Grimcat e kondensuara përbëjnë formën më të dukshme të ndotjes së ajrit. Transporti
i tyre përbën një nga rrugët kryesore të shpërndarjes së substancave ndotëse në
mjedis. Ato kanë ndikime të dëmshme në shëndetin e njeriut. Grimcat e mëdha
mbeten në rrugët e frymarrjes, ndërsa grimcat shumë të imta arrijnë deri në mushkëri.
Lëndët e tretshme janë pjesë e grimcave shumë të imta. Ato mund të kalojnë në gjak
duke shkaktuar dëmtime në shëndet. Gjithashtu, përmbajtja e lartë e grimcave në ajër,
shoqërohet me përqëndrime të larta në mjaft prej lëndëve toksike në formë të gaztë.
Ndër substancat ndotëse të marra në bashkësinë e grimcave të ngurta, mund të
përmendim metalet e rënda, ndotësit organik të qëndrueshëm (p.sh. PAH’të dhe
dioksinat) dhe bloza. Grimcat e blozës (karbonit), që formohen nga djegia e lëndëve
djegëse në kushtet e pamjaftueshmërisë së ajrit, përmbajnë zakonisht fraksione të
rënda të hidrokarbureve, katranit, komponimeve të squfurit dhe të hirit.
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Bloza prodhohet nga djegia e lëndëve djegëse të lëngëta me përmasa 50-100 μm dhe
shpesh herë përmban komponime acide të kondensuara (H2SO4). Djegia e naftës në
automjetet diezel shkakton lëshimin në ajër të sasive shumë të mëdha të bozës (me
diametër rreth 10 μm) dhe hidrokarbureve flurore, për shkak të mospërzierjes së mirë
të lëndës djegëse me ajrin. Nga djegia e qymyrëve çlirohen në ajër grimcat e hirit, që
përmbajnë okside inorganike, metale dhe karbon. Shumica e këtyre grimcave janë me
përmasa relativisht të mëdha (≥ 100 μm), por rreth 1-2% e tyre janë me diametër rreth
0.1 μm dhe përmbajnë kryesisht elemente toksik të tillë si As, Sb, Hg, etj. Shpesh në
to reflektohen dhe nivele të larta të CO2 (Bhaskar R. B et al, 2010).
Grimcat e ngurta me përmasa relativisht të mëdha depozitohen në tokë ose në gjethet
e bimëve. Ato paraqesin rrezik të madh për mjedisin duke ndikuar në mënyrë të
anasjelltë. Substancat ndotëse që ato përmbajnë mund të absorbohen nga bimët duke
kaluar kështu në zinxhirin ushqimorë të kafshëve dhe njerëzve.
1.6. METALET E RËNDA
Termi “Metal i rëndë” (MR) i referohet çdo elementi kimik metalik, që ka një
dendësi relativisht të lartë (më të lartë se 5 g.cm‾ ³) dhe shfaq veti toksike në
përqëndrime të ulëta. (Ciriakova A. et al, 2010) Metalet e rënda janë komponent
përbërës natyral i kores së Tokës. Ato nuk mund të degradohen ose të shkatërrohen
lehtësisht. Në organizmin tonë metalet hyjnë në përqëndrime të vogla nëpërmjet
ushqimit, ujit të pijshëm dhe ajrit.
Termi "metale të rënda", i cila nga ana e tij përcaktohet duke përdorur kritere të
ndryshme, të tilla si peshë atomike, numri atomik, dendësia, vetitë kimike, etj, ka një
kuptim aq të vogël sa IUPAC (Internatonal Union of Pure and Applied Chemistry)
nuk e rekomandoi përdorimin e tij (KabataPendias dhe Mukherjee, 2007; Appenroth
K. J. et al, 2010). Përkundër saj termat "elementet gjurmë", "metalet e rënda"
"Elementet (ose metale) potencialisht toksike" janë përdorur gjerësisht në literaturën
shkencore shpesh edhe si sinonime, kështu që edhe në këtë studim do të përdoren në
këtë kuptim, ndërsa duke iu referuar kategorive të ndryshme nuk përcaktohet në
mënyrë rigoroze dhe shpesh shkakton mbivendosje të kuptimeve.
Kohëzgjatja e ndotjes mund të jetë për qindra e mijëra vjet në shumë raste, p.sh:
gjysmëjetët e para janë: Cd: 15 - 1100 vjet, Cu: 310 - 1500 vjet dhe Pb: 740 - 5.900
vjet në varësi të llojit të tokës dhe parametrave fiziko-kimike (Alloway dhe Ayres,
1997) (Ololade I. A., et al, 2009). Ndër metalet e rëndë, që sillen si elemente gjurmë
mund të përmendim zinkun, bakrin, selenin, të cilët janë thelbësorë për të ruajtur
metabolizmin në trupin e njeriut. Grumbullimi i tyre në përqëndrime të larta mund të
çojë në helmim të organizmit. (Herber R.F.M. dhe Duffus J. H., 2001) Helmimi nga
metalet e rënda mund të vijë si rezultat i ndotjes së ujit të pijshëm (p.sh nga tubat e
plumbit), por mund të vijë dhe nga ndotja e ajrit si rezultat i përqëndrimeve të larta të
këtyre metaleve pranë burimeve të emisionit ose nga futja e tyre në zinxhirin
ushqimorë. Metalet e rënda janë të rrezikshëm, sepse ata kanë tendencë të
akumulohen. Burimet kryesore të metaleve të rënda janë derdhjet në mjedis të
shkarkimeve industriale apo trafiku i rënduar. Mbetjet e ndryshme të aktiviteteve
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industriale rrisin fluksin e shkarkimit të metaleve të rënda, të cilët më pas arrijnë të
transportohen nga era dhe në këtë mënyrë bëhen të disponueshëm për organizmat e
gjalla. Akumulimi i këtyre metaleve në përqëndrime të larta mund të shkaktojë
probleme serioze shëndetësore tek njerëzit, probleme në proceset biologjike tek bimët,
ndërsa tek kafshët sjell probleme nëpërmjet biomagnifikimit (Lovelyn N. U. dhe
Egbulezu A.V.I., 2014)
Metalet e rënda (Ray M. et al, 1990) janë elementet me peshë atomike rreth 63.545g
dhe 200.5g (Kennish M.J.; Lutz R.A.; Simoneit B.R.T. 1992) dhe kanë një dendësi
specifike më të madhe se 4 (O’ Connel et al, 2008). Problemet shëndetësore, të cilat
janë hasur si pasojë e ekspozimit ndaj metaleve të rënda janë zhvillim i vonshëm,
kancerat e ndryshëm, dëmtime të veshkave dhe organeve të tjera, madje është arritur
deri në vdekje. (Abdulaziz dhe Muhamedi 1997). Incidentet e tilla janë dëshmi e
gjallë dhe e prekshme e rrezikshmërisë, që paraqet ekspozimi ndaj metaleve,
veçanërisht ndaj kadmiumit dhe metil mërkurit (Nriagu, 1992). Në vitet 1950, u
shkaktua një helmim kronik nga orizi i kontaminuar në përqëndrime të larta të
metaleve të rëndë duke shkaktuar dëmtime të veshkave, sëmundje të skeletit (e cila
shoqërohej me dhimbje të mëdha kryesisht në gratë e moshuara në Japoni) dhe
sëmundjen Itaitai (Nriagu, 1992). Gjithashtu në Japoni, helmimi nga nivelet e larta të
zhivës tek peshqit në një gji tashmë të kontaminuar me nivele të larta të mërkurit
(Hg), shkaktoi përhapjen e sëmundjes Minimata (Nriagu, 1992).
Ndotja industriale është një nga burimet kryesore te metaleve të rënda, të cilët
rrezikojnë mjedisin. Për shembull në Bompai, si rezultat i shkarkimeve industriale në
puset ujore, u kërcënua seriozisht cilësia e burimeve ujore në Kano. (Bala M.; Shehu
R. A., 2008) (Egboka, 1989) Ky aksident u regjistrua si kërcënimi më i madh, që i
është berë qytetit, duke u identifikuar madje si një rrezik i madh për të gjithë rajonin.
(Tankon A. I. et al, 2002). Në një studim të kryer në vitin 1989, i cili monitoronte
aktivitetet industriale të 15 subjekteve që operonin në këtë zonë, u zbulua se nga të
gjitha subjektet tejkalohej norma e lejuar e shkarkimeve të mbetjeve industriale në
rrjedhat ujore (World Bank, 1995). Rezultatet e studimit tregonin se si pasojë e
rrjedhës së ujit, jo vetëm pëshqit ishin të kontaminuar me metalet e rënda, por ishte
rrezikuar edhe shëndeti i njeriut duke qenë se mbi 60% e popullsisë lokale varej nga
lumenjtë për konsumin e tyre të përditshëm. Bazuar nga studimet e mësipërme mund
të thuhet se nivelet e larta të metaleve të rënda paraqesin një kërcënim serioz për
qëniet njerëzore, por edhe për organizmat e tjerë të gjalla, prandaj gjithnjë e më
shumë ndihet nevoja e ndërgjëgjësimit njerëzor, për të shmangur ose minimizuar
mjaftueshëm ndotjet me origjinë antropogjene në mjedis.
1.6.1. Klasifikimi i metaleve të rënda
Elementet gjurmë janë të përkufizuar si elementet, që kanë përqëndrime të ulta (mg
kgˉ¹ ose më e ulët). Ato janë pjesë përbërjese e tokave, bimëve dhe organizmave të
tjerë të gjalla, si dhe përbëjnë më pak se 0,1% të kores së Tokës (Kabata-Pendias dhe
Mukherjee, 2007). Është e qartë se ky përkufizim nuk është shumë i saktë, sepse një
element mund të jetë i pranishëm në sasi gjurmë në një të dhënë të sferës së mjedisit,
por jo në një sferë tjetër (Kabata-Pendias dhe Mukherjee, 2007). Metalet e rënda janë
elemente me peshë atomike midis 63.545 g dhe 200.5 g sipas Kennish, (1992).
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Në përgjithësi, metalet e rënda janë të lidhur me ndotjen dhe në një koncept më të
lartë të toksicitetit dhe ekotoksicitetit, madje edhe në mungesë të të dhënave
toksikologjike ato mbahen të lidhur ngushtë me këtë sferë. Barančíková (2003) i ndan
metalet e rënda në varësi të vlerave të pH në dy grupe: në grupin e parë bëjnë pjesë
elementet si Cd, Cr, Pb, Zn dhe Ni, të cilët kanë një lëvizshmëri maximale në tokë me
një pH më të ulët se 5,5. Në grupin e dytë bëjnë pjesë elementet si Cu dhe Si me një
lëvizshmëri maximale ku vlera e pH varion brënda intervalit 4, 5 - 7, 0. Një ndikim të
konsiderueshëm në sjelljen e metaleve të rëndë dhe në aftësinë e tyre të depozitimit, e
mbart cilësia e lëndës organike në tokë. Prandaj themi se lëvizshmëria e elementit të
Hg në tokë, varet kryesisht nga përbërja e kësaj të fundit. Këtu mund të marrim
shembullin e acidit humik dhe fluvik, ku i pari rrit aftësinë e mbajtjes dhe fiksimit të
metaleve të rënda, por ul nivelin e tyre në përmbajtjen e tokës, ndërsa i dyti sjell
rritjen e lëvizshmërisë dhe toksicitetit të metaleve të rënda. Gjithashtu duhet thënë se
pjesa minerale e tokës luan një rol të rëndësishëm në imobilizimin e metaleve.
Brënda Komunitetit Evropian trembëdhjetë elementet, që sjellin shqetësimet më të
larta janë: arseniku, kadmiumi, kobalti, kromi, bakri, mërkuri, mangani, nikeli,
plumbi, kallaji dhe taliumi, emisionet e të cilëve janë të rregulluara në furrat e djegies
së mbeturinave. Disa nga këto elemente janë vërtetë të nevojshëm për njerëzit në sasi
minimale (siç është kobalti, bakri, kromi, nikeli). (Qarri F. et, al, 2012) Ndërsa të
tjerët janë kancerogjen ose toksik; p.sh në sistemin nervor qëndror ndikojnë mangani,
mërkuri, plumbi, arseniku; në veshka apo në mëlçi ndikojnë mërkuri, plumbi,
kadmiumi, bakri, ndërsa në lëkurë, kocka ose në dhëmbë ndikon nikeli, kadmiumi,
bakri dhe kromi. Metalet janë përbërës natyror të shkëmbinjve, tokës, sedimenteve
dhe ujit. Megjithatë, rreth 200 vjet pas industrializimit, kanë ndodhur ndryshime të
mëdha në përmbajtjen globale të kimikateve kritike në sipërfaqen e tokës, duke
sfiduar në këtë mënyrë sistemet rregullatore, të cilëve ju duheshin miliona vjet për tu
evoluar (Wood J.M. et al, 1983) (Zerbi G. dhe Marchiol L., 2004) Emisioni i
metaleve në atmosferë nga burimet natyrore në mbarë botën (mijëra ton në vit) është
vlerësuar si: Ni: 26, Pb: 19, Cu: 19, As: 7.8, Zn: 4, Cd: 1.0, Se: 0.4, (ton x103/vit),
ndërsa nga burimet antropogjene jepet si: Pb 450, Zn: 320, Ni: 47, Cu: 56, As:24, Cd:
7.5, Se: 1.1 (ton x103/vit). Siç shihet edhe nga të dhënat, Pb, Zn, Ni dhe Cu janë
ndotësit kryesorë nga aktivitetet njerëzore (Alloway B.J. et al, 1997) (Muller N. Z.
dhe Robert M. 2011), dërsa nga pikëpamja e ndotjes së mjedisit, metalet klasifikohen
në tre klasa (Wood, 1974):
 Jokritike (Na, Mg, Fe, K, Ca, Al, Sr, Li, Rb)
 Toksike por shumë të patretshëm ose shumë të rrallë (Ti, Hf, Zr, W, Ta, Ga,
La, Os, Ir, Ru, Ba, Rh)
 Shumë toksike dhe që hyjnë lehtësisht (Be, Co, Ni, Cu, Zn, Sn, Cr, As, Se, Te,
Ag, Cd, Hg, Tl, Pb, Sb, Bi).
Metalet e rënda mund të emetohen në mjedis si nga burimet natyrore edhe nga ato
antropogjene ku më kryesoret janë këto të fundit. (Hutton M. et al, 1986; Battarbee R.
et al., 2015) Ndotja nga metalet e rënda mund të vijë nga shumë burime natyrore siç
janë vullkanet, zjarret, proceset biologjike dhe atyre antropogjene siç janë minierat,
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shkrirja dhe pastrimi i metaleve p.sh: shkrirja e bakrit, përgatitja e lëndëve djegëse
bërthamore, djegia e karburanteve të ndryshme) (Li C. et al, 2011).
Substancat ndotëse mund të lokalizohen përmes proceset jonokëmbyese në tokë.
(Ghosh M. et. al, 2005) Bimët, që shfaqin aftësi akumuluese të larta mund të përdoren
për të akumuluar metale të rënda, të cilat i konsumojnë në ciklin e tyre jetësore duke
shmangur kështu depozitimin e tyre në tokë. Shpesh herë lëshimi në mjedis i metaleve
të rënda vjen dhe si rezultat i trajtimit ndonjëherë të pakujdesur të mbetjeve të
minierave. Ato mund të emetohen si në trajtë elementare, ashtu edhe në trajtë
komponimesh (organike e inorganike). Efektet toksike janë një nga sferat e metaleve
të rënda, por përqëndrimi i tyre në nivele të larta sjellin grumbullimin në formën e
pezullive, duke vështirësuar cilësinë e jetës. Ky fakt ka çuar Britaninë e Madhe në
monitorimin e përqëndrimit të metaleve më toksike si Kadimiumin, Arsenikun dhe
Nikelin. Në vitin 2001 janë raportuar përqëndrimet më të ulëta të kadimiumit sesa
arseniku, arsyet ishin burimet e tyre të emetimit, pasi Arseniku lëshohet në mjedis nga
djegiet e karburanteve të automobilave, ndërsa Kadimiumi lëshohej nga disa
prodhime specifike të proceseve industriale. Gjithashtu u raportua se përqëndrimet e
Nikelit rezultuan më të larta se Kadimiumi dhe Arseniku të marrë së bashku.
Përsëritja e procesit të monitorimit në vitin 2004, në të njëjtën zonë, raportoi rezultate
të ndryshme nga ajo para 3 vitesh, kjo çoi në konkluzionet se rritja e proceseve
industriale, përdorimi pa kriter i lëndëve djegëse dhe trafiku i rënduar e çojnë
mjedisin në kushte gjithnjë e më të vështira, duke rrezikuar dhe efektin “Serrë”
(Vincent K. et al, 2006).
Ka shumë studime të kryera, të cilët kanë raportuar nivele të larta të metaleve të rënda
në rajone të ndryshme të Shqipërisë. Veçanërisht studimet e Bekteshi A. dhe Bara G.
2013 dhe Mankolli H. et al, 2009, kanë sjellë një raportim të nivelit të përqëndimeve
të metaleve të rënda në qytetin e Elbasanit dhe në qytetin e Durrësit. Konkretisht
mund të themi se studimi për përcaktimin e përqëndrimit të metaleve të rënda të
akumuluara në sedimentet e bregdetit të Shqipërisë u raportua nga Rivaro P. et al,
2004 dhe Lazo P. et al, 2001, të cilët paraqitën nivele te larta të disa metale të rënda.
1.6.2. Origjina e metaleve të rënda
Burimet e metaleve të rënda në ekosistem janë të ndryshme, me origjinë antropogjene
ose natyrore. (Sun L. et al, 2014; Bradl H. B. et al, 2004) Nivelet e metaleve të rënda
në tokë, për shkaqe natyrore ndryshojnë shumë nga materiali mëmë në një zonë të
caktuar n një zonë tjetër. Ka zona ku përqëndrimet e Nikelit (Ni) janë të larta, kjo
ndodh kryesisht në tokat afër zonave minerare (He Z. L. L. et al, 2005), e cila sjell
ndikime të mëdha në ekologji (Poggio, L et. al, 2009). Metalet e rënda me origjinë
antropogjene (Dong J. et al, 2011; Fabietti G. et al, 2010; Bradl H. et al, 2005;
Nicholson F. A. et al, 2003) janë: aktivitetet e veprimtarive minerare, metalurgjike
dhe industriale (si p.sh: procesi i galvanizimi, bimët kimike, çeliku, çimento, etj),
përdorimi i karburantit, fosilet, transporti automobilistik, hedhja e mbeturinave,
bujqësia (plehrat kimike, pesticide, llumrat, ujërat e zeza). Jo vetëm aktivitetet
industriale, por edhe aktivitetet bujqësore kontribojnë në rritjen e nivelit të metaleve
të rënda në tokë (Kabata-Pendias A. dhe Mukherjee A. B. 2007). Nuk mund të lihet
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pa përmendur se produktet e përfituara nga mbeturinat industriale, janë të pasura me
përqëndrime të larta të ndotësve inorganike, të cilët mund të kenë përqëndrime të Cr
deri në 27.000 kg mg¯¹ (ANPA, 2002). Duke pasur parasysh kohën e qëndrimit të
lartë të metaleve të rënda në tokë (p.sh. Hg, Cd, deri në 1000; Zn dhe As deri në 3000,
Pb deri 6000 vjet) (Kabata-Pendias A. dhe Mukherjee A. B., 2007), themi se ata kanë
tendencë për tu grumbulluar në zonat me aktivitete antropogjene të përsëritura, duke
shkaktuar një nivel të lartë të ndotjes (Ungaro F. et al, 2008) (Nziguheba G. et. al,
2008).
Tabela 1.3 : Efektet e disa metaleve të rënda në shëndetin e njeriut dhe normat e tyre të
lejuara.
Ndotësit

Burimet kryesore

Cd

Saldimi, galvanizimi,
plehërimi me
pesticide, bateritë e
Cd e Ni, çentrali i
ndarjes bërthamore

Pb

Bojërat, pesticidet,
duhani, emisionet e
automjeteve,
mineralogjia , djegia
e qymyrit

Mn

Saldimi, karburantet,
prodhimet
ferromagnetike
Pesticidet, bateritë,
industria e letrës

Hg

Zn

Cu

Rafineritë, përpunimi
i tunxhit, përpunimi i
metaleve, pajisjet
hidraulike
Nxjerrja e
mineraleve,
pesticidet, industria
kimike

Efektet në s hëndetin e
njeriut
Mosfunksionimi dhe dëmtim i
veshkave, sëmundje dhe
kancer i mushkërive, defekte
të kockave (osteomalacia,
osteoporosis), rritje të
presionit të gjakut, bronkit,
çrregullime gastrointensinale,
kancer të palcës
Prapambetje mendore te
fëmijët, vonesë në zhvillim,
encefalopati fatale te të
porsalindurit, shurdhësi e
sensorëve neutral dhe
dëmtime akute ose kronike të
sistemit nervor, epilepsi,
dëmtime të mëlçisë, veshkave
Thithja ose kontakti shkakton
dëmtime në sistemin nervor
qëndror
Dridhje, ndryshime të vogla
psikologjike, akrodinia e
karakterizuar nga skuqje e
duarve dhe këmbëve, abort
spontan, dëmtime të sistemit
nervor, helmime të
protoplazmës

Vl. e lejuar (mg/L)

Avujt e Zn kanë efekt gërryes
për lekurën, shkaktojnë dëme
në membranat nervore

15

Anemi, dëmtime të veshkave
dhe mëlçisë, irritime të
stomakut
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0.06

0.1

0.26

0.01
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Toka në raport me sferat e tjera të mjedisit, mund të shërbejë si depo për të gjitha
burimet e ndotësve. (Poggio L. et al, 2009) (He Z. L. L. et al, 2005) Akumulimi në
tokë i metaleve të rënda (veçanërisht i atyre potencialisht toksikë) në përqëndrime të
larta, qofshin ato me origjinë natyrore ose antropogjene, është një çështje me rëndësi
të madhe në vendet e industrializuara, madje edhe më shumë në vendet në zhvillim,
ku ligjet mjedisore janë shpesh të mangëta. Ky faktor mund të shkaktojë humbjen e
funksionalitetit të tokës dhe shkakton transferimin e elementeve potencialisht të
dëmshëm në zinxhirin ushqimorë, duke shfaqur efekte toksike tek kafshët dhe njerëzit
(Bourenanne H. et al, 2010; Kabata-Pendias dhe Mukherjee, 2007).
1.7. METALET E RËNDA DHE BIMËT
Hapi i parë, nëpërmjet së cilës një element hyn në zinxhirin ushqimorë, është
transferimi nga pjesa abiotike në organizmat e gjalla, e cila paraqitet si një nga fazat
themelore në ciklin biogjeokimik. Në rastin e ekosistemeve tokësore kryhet absorbimi
radikal kryesisht nga bimët, të cilat tërheqin ushqimin e tyre nga toka. Metalet e rënda
në tokë mund të kenë tri origjina të ndryshme (Kabata-Pendias dhe Mukherjee, 2007):
 Litogjenica: janë elementet e trashëguar nga materiali mëmë;
 Pedogjenica: janë elementet e trashëguara nga materiali mëmë, por ndodhen
të pranishme në forma të modifikuara nga pedogjenezis;
 Antropik: janë elementet e prodhuar nga aktivitetet njerëzore. Zakonisht,
metalet e rënda me origjinë antropogjene (të prodhuara nga njeriu),
pavarësisht nga forma në të cilën ato ndodhen, janë më të predispozuara për
tu absorbuar nga bimët sesa metalet e tjerë (Kabata-Pendias dhe Mukherjee,
2007; Kabata-Pendias, 2004).

Figura 1.2: Diagramë skematike e proceseve kryesore të ndërveprimit të metaleve të
rëndëmidis fazës solide të tokës dhe bimës, nëpërmjet rrënjëve (burimi: Adriano, 2001; e
modifikuar).
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Shumica e metaleve të rënda janë elemente esencial, të cilët janë të nevojshëm për
bimët gjatë përfundimit të ciklit jetësor, duke përfshirë këtu, mikronutrientët (p.sh.
Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, V, Zn) në sasi të vogla. (Adriano D.C. et al, 1986) Megjithatë
disa elemente të tjerë duket se kanë një efekt stimulues në rritjen e bimëve, por nuk
konsiderohen si element thelbësorë (p.sh. Ag, Au, Co, Al) (Peralta-Videa J. R. et al,
2009). Është e rëndësishme të theksohet se bimët, gjithashtu mund të absorbojnë
elemente, që nuk kanë një funksion të qartë biologjik (elemente jo-ushqyes), madje
mund të jenë toksik edhe në përqëndrime të ulëta (p.sh. Si, Cd, Cr, Hg, Pb), ose rastet
kur edhe mikronutrientët mund të jenë të grumbulluar në sasi më të mëdha sesa janë
të nevojshëm (Peralta-Videa J. R. et al, 2009).
Metalet e rënda të akumuluar në tokë mund të absorbohen nëpërmjet sistemit të
rrënjëve sipas një mënyre pasive (gradienti dytë i përqëndrimit), si dhe në një mënyrë
aktive (kundër një gradient përqëndrimi, ku kemi konsum të energjisë) (Gabrielli R.,
Galardi F., 2004). Për shumë elemente nuk ka qenë ende e mundur përcaktimi, se cila
nga dy mënyrat është më e rëndësishme, por është vënë re se, në qoftë se
përqëndrimet janë të ulëta mbizotëron fenomeni i transportit aktiv, ndërsa në qoftë se
përqëndrimet janë të larta, mbizotëron ai i transportit pasiv (Kabata Pendias A. et al,
2011). Në përgjithësi, vetëm një pjesë e metaleve të rënda pasi hyn nëpërmjet rrënjëve
në qeliza, transportohet në pjesët e gjetheve. Kjo ndodh, sepse një pjesë e rëndësishme
e metaleve është e lidhur me ngarkesë negative (COO‾ ) në sipërfaqet e murit qelizor,
ose e gjejmë të mbledhur në vakuola.
Transporti i metaleve të rënda brënda në mekanizmat biologjik ndodh sipas pikave të
mëposhtme:
 lëvizja e elementeve nga toka në rrënjët e bimës.
 elementet kalojnë membranën nëpërmjet qelizave epidermike të rrënjëve
 ndodh transporti i elementeve nga qelizat epidermike në ksilem, ku gjithashtu
një solucion i elementeve është transportuar nga rrënjët tek filizat,
 lëvizja e metaleve bëhet e mundur nga gjethet tek indet e magazinimit më pas
në sistemin e indeve të transportit (John D. A.; Leventhal J. S., 1995).
(Kranner I.; Colville L. E., 2011) (Colangelo E. P; Guerinot M. L. 2006).
Gjithashtu në bimë disa metale grumbullohen në rrënjë (sidomos elementi i Pb), për
shkak të disa pengesave fiziologjike ndaj transportit të metaleve në pjesët ajrore,
ndërsa të tjerët arrijnë të transportohen lehtë në bimë (veçanërisht elementi Cd)
(Kabata-Pendias A.; Pendias H., 1992). Sipas Baker A. J. M. (1981) raportohet se janë
përdorur lloje të ndryshme të strategjisë së tolerancës së bimëve ndaj metaleve të
rënda. Rreziqet mjedisore që hasen nga absorbimi në nivele të larta i metaleve të
rënda potencialisht toksike janë (Kabata-Pendias, 2004):
 prezenca e metaleve të rënda në zinxhirin ushqimorë
 humbja e bimësisë për shkak të fototoksicitetit
Prandaj është arritur në konkluzioni se akumulimi në nivele të larta të metaleve të
rënda ka pasoja negative për florën dhe faunën e tokës.
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1.7.1. Raporti i metaleve të rëndë tek bimët
Ndjeshmëria e bimëve kundrejt metaleve potencialisht toksike dhe aftësisë së tyre për
ti asimiluar varet nga speciet e bimëve (Kabata Pendias et al, 2011; Menzies N. W. et
al, 2007). Tre janë kategoritë kryesore të bimëve sipas (Alkorta I. et al, 2004):
 Asimiluese: kur përqëndrimi i metaleve në ajër mbetet i ulët edhe me rritjen e
përmbajtjes në substrat.
 Treguese: kur përqëndrimi i metaleve të rënda në pjesët ajrore pasqyrohet aq
sa është në ajër.
 Akumuluese: tendenca e tyre për të grumbulluar metalet e rëndë nga ajri.
Disa lloje bimësh kanë aftësi shumë akumuluese, të tilla që janë në gjëndje të
tolerojnë përqëndrime të larta të një ose më shumë metalesh të rënda në ajër dhe të
angazhohen në grumbullimin në vëllime të larta të metaleve në pjesët e tyre ajrore
(përqëndrimet e metaleve të rëndë në pjëset ajrore të bimëve në peshë të thatë janë:
Cd > 10 0 µg g‾¹; Cr, Ni, Pb, Cu > 1000 µg g‾¹; Mn, Zn > 10000 µg g‾¹) (Marchiol L.
et al, 2004) (McGrath S. P.; Zhao F., 2001). Shumë vende të zhvilluara kanë shfaqur
interes të veçantë për këto specie bimësh me veti super akumuluese, të cilat kanë
filluar të përdoren në zona shumë të ndotura ku përqëndrimi i metaleve të rënda është
mjaft i lartë, përmes teknikës të fito-rregullimit, një teknikë shumë më pak invazive
dhe e shtrenjtë se teknikat tradicionale. (Murakami M. dhe Ae N., 2007; Gardea
Torresday J. L. et al, 2005; Alkorta I. et al, 2004; McGrath S. P. dhe Zhao F., 2001).

Figura 1.3: Mekanizmi i transportit të metaleve të rëndë nga toka tek gjethet.

E meta e këtyre teknikave për përdorimin e bimëve super akumulative, qëndron në
faktin se nivelet e larta të metaleve të rënda, të cilët ndodhen të grumbulluara në tokë,
mund të shkaktojnë fenomene të padëshiruara të transferimit të këtyre ndotësve në
nivele më të larta të zinxhirit ushqimorë deri tek gjethet (Alkorta I. et al, 2004).
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1.8. CILËSIA E AJRIT
Burimi kryesor i ndotjes së ajrit në mjediset urbane është transporti automobilistik.
(Tanko, A.I. et al, 2002). Në Tiranë qarkullojnë mbi 150.000 automjete në ditë ose 30
% e gjithë automjeteve të vendit. Rreth 75% e tyre punojnë me naftë dhe vetëm 25%
me benzinë. Veç kësaj shumica e automjeteve janë të amortizuara (afro ½ janë
prodhime të viteve 80’ dhe vetëm 5.4% janë prodhuar pas vitit 2000). Kjo ka bërë që
shkarkimet e gazeve ndotëse dhe pluhurave në ajër të jenë shumë të larta duke krijuar
premisa për formimin e gjëndjes së smogut dhe të rritjes së rasteve të sëmundjeve të
caktuara.
Në tabelën mëposhtë janë paraqitur shkarkimet e disa substancave ndotëse të ajrit të
qytetit të Durrësit në vitin 2011-2012 (mes), krahasuar me vlerat e lejuara kombëtarëe
dhe ndërkombëtare, paraqitur në Draftin shtator 2012 nga Bashkia Durrës.
Tabela 1.4 : Përqëndrimet mesatare të disa ndotësve në ajrin e qytetit të Durrësit për vitin
2011-2012, në µg/m³ (marrë nga raporti ISHP, shtator 2012).
Ndotësi
Vlerat
mes

CO

NOx

PM10

Benzen

Toluen

Ethylb

PM2.5

O3

SOx

Durrës

0.443

13.8

51.1

1.2

3.36

0.61

30.02

17.44

1.97

Norma
AL

x

60

60

x

x

x

x

120

60

Norma
KE

5

40

50

0.5

x

1

25

110

50

2011-12

Vihen re nivele shumë të larta të lëndëve të ngurta në suspension PM10, madje disa
herë më të larta sesa rekomandimet e OBSH-së. Nivetet shumë të larta të pluhurave
në ajrër vijnë nga disa burime me origjinë antropogjene, siç janë:
 Numri shumë i madh i automjeteve me naftë, të cilat shkarkojnë 30 herë më
shumë grimca të ngurta të hidrokarbureve sesa automjetet me benzinë,
 Ndërtimet e shumta, që bëhen në qytete për shkak të rritjes shumë të shpejtë
dhe spontane të popullsisë,
 Proceset e asfaltimit të rrugëve, një pjesë ka përfunduar, por ka dhe pjesë që
janë në proces rikonstruksioni.
Ndonëse nuk ka të dhëna shkencore të besueshme mbi pasojat shëndetësore të cilësisë
së ajrit në qytetet tona, mund të pritet që ekspozimi i banorëve në këto nivele të
substancave ndotëse të shkaktojë rritjen e sëmundjeve, sidomos të rasteve të
sëmundjeve respiratore kanceroze, alergjike, kardiovaskulare etj. Sidomos më të
ekspozuar ndaj ndikimeve të dëmshme të ndotjes së ajrit janë banorët e zonave me
trafik më të dendur, fëmijët dhe të moshuarit, të sëmurët me probleme
kardiovaskulare dhe në rrugët e frymëmarrjes, policët dhe shoferët e taksive etj.
(http://www.epa.gov)
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1.8.1 Ndotja me metale të rënda për shkak të trafikut rrugorë
Proceset kryesore, ma anë të të cilave automjetet çlirojnë ndotësit në mjedis janë
proceset e djegies së karburantit, amortizimi i automjeteve (motorit, gomave,
frenave), rrjedhja e vajit apo anti-ngrirësve (anti-frizërve) dhe korrozioni.
Zbatimi i legjislacionit në fuqi në lidhje me kontrollin e emetimeve të ndotësve në
mjedis ka çuar drejt një reduktimi substancial në emetimet e djegies (shkarkimit nga
marmita) që vijnë nga trafiku rrugorë. Plumbi është një nga metalet, që çlirohet gjatë
proceseve të djegies së karburantit; zinku e ka prejardhjen nga pluhuri i gomave
(zinku është katalizator, që përdoret në prodhimin e gomave) dhe bakri e ka
prejardhjen nga korrozioni i radiatorit dhe frenave; metalet e tjera të rënda kanë
prejardhje të përzierë. Origjina e Zn (Barnes D. et al, 1976), e cila vjen nga trafiku
rrugorë është gjithashtu korrozioni i sistemit ABS i frenimit. Metalet e rënda më të
rëndësishme, që lidhen me trafikun në ditet e sotme janë: Cu, Pb dhe Zn.
Plumbi (Pb) është një element i rëndësishëm, i cili lidhet me trafikun rrugorë, por pas
daljes nga qarkullimi i naftës me përmbajtje plumbi Pb, emetimet e gazeve që vinin
prej saj, ranë në mënyrë të ndjeshme. Metale të tjera me rëndësi që emetohen nga
trafiku rrugorë janë përkatësisht: Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Sb dhe Zn nga amortizimi i
frenave, Zn, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Mo, Ni dhe Pb nga gërryerja e gomave dhe Cd,
Cr, Cu, Ni, Pb dhe V pjesë përbërëse e gazeve të çliruara nga djegia e karburanteve
fosile. Numri i automjeteve të regjistruar në Shqipëri është rritur nga viti në vit.
(Azimi S. et al, 2005). Nuk janë vetëm emetimet nga trafiku ato që ndikojnë në sasinë
e ndotësve të emetuar nga rrugët kryesore, gjithashtu edhe depozitimi atmosferik i
shpërndarë në segmentet rrugore ka njëfarë efekti në emetimet e përgjithshme.
Çlirimet (emetimet) nga rruga në skajet apo bordurat rrugore mund të ndahen në
katëgoritë që vijojnë:
 Ujë-rrjedhjet në rrugë: Uji, që rrjedh në sipërfaqen e rrugëve mund t’i kthejë
disa prej ndotësve në një formë të tretur në anë të rrugës. Shumica e metaleve
dhe pothuajse të gjithë hidrokarburet aromatike policiklike (PAH-t) ngjiten në
baltën, që rrjedh nga rruga. Sasia e rreshjeve, që rrjedh mbi sipërfaqen e rrugës
varion midis 20%-80%. Rrjedhja varet nga shkalla e avullimit, formimit të
bulëzave dhe të pellgjeve, tipit të rrugës (lakimit, përthyerjes) dhe sidomos
nga tipi i sipërfaqes së rrugës së përdorur (rrugë me asfalt me sistem kullimi).
Në momentin e rrjedhjes, rreshjet e shiut shpërbëjnë grimcat dhe substancat e
tretshme në ujë, afërsisht 6%-9% e substancës së përgjithshme të tretur ka
prejardhjen nga vetë rreshjet e shiut. Përqëndrime të larta të substancave të
rrezikshme në ujë-rrjedhje, formohen sidomos gjatë shpëlarjes së parë pas një
periudhë të thatë.
 Spërkatja: I referohet ujit të spërkatur nga veprimtaria e trafikut gjatë
rreshjeve (spërkatje e lagësht), ose në kushte të thatësirës (spërkatje e thatë) e
cila lëshohet (emetohet) në bordurat e rrugës. Në të dy rastet, një pjesë e
madhe e spërkatjeve shtrihen në anë të rrugës ose në afërsi të saj. Diapazoni i
spërkatjes varet nga kushtet lokale dhe mund të përcaktohen nga matjet e
metaleve të rënda në bordurat e rrugëve.
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 Rrymat: Rryma (spërkatja atmosferike në distanca të mëdha), shkaktohet nga
grimcat e emetuara, që fryhen nga era dhe depozitohen në tokë, deri në
distanca relativisht të mëdha nga rruga (disa qinda metra). Rrymat ndodhin si
gjatë motit të thatë ashtu dhe atij të lagësht.
Burime të tjera emetimesh, që e kanë prejardhjen nga trafiku rrugorë dhe nga
egzistenca e rrugëve janë:
 Emetimet nga sipërfaqet e rrugëve si pasojë e erozionit të materialeve, që
përbëjnë sipërfaqen e rrugës. Kullimi i substancave kimike si pasojë e
gërryerjes së rrugëve, mund të ndodhë sidomos kur rikonstruksioni i rrugës
përmban materiale të dorës së dytë.
 Aksidentet rrugore, mbeturinat, rrjedhjet e substancave të ndryshme,
herbicidet dhe pesticidet. Substancat kimike mund të përhapen në mjedis si
pasojë e aksidenteve me makina. Edhe pse këto aksidente janë shumë të
paparashikueshme, efektet mund të jenë serioze, në varësi të përbërësve
kimike të përfshirë. Mbeturinat e ngurta mund të thyhen ose jo dhe si rrjedhjet
nga sistemet hidraulike ashtu dhe ato të lubrifikimit të automjeteve mund të
shkaktojnë ndotje.
1.8.2. Faktorët e emetimit nga trafiku rrugorë
Amortizimi i frenave përbën një burim kryesor të metaleve si zinku, bakri, bariumi
dhe plumbi dhe vajrat e motorave konsiderohen si burim i rëndësishëm i Zn.
Abrazioni mekanik i trupit të makinës mund të emetojë gjithashtu grimca, që
përmbajnë zink, nikel si dhe përbërës të tjerë të aliazheve të çelikut. Një tjetër burim
potencial për emetimin e metaleve është riakumulimi i dherave dhe pluhurit të rrugës.
Emisionet e metaleve të rënda janë funksion i përdorimit të karburantit, ku përveç
emisioneve që vijnë direkt nga djegia e karburantit ka dhe burime të tjera të
shkarkimit të tyre, psh: vaji për lubrifikim dhe emisionet e veshjes së motorit. Ka një
mungesë informacioni të besueshëm në lidhje me shkallën e emetimit të metaleve,
prandaj përcaktimi i emetimeve të metaleve të rënda nga automjetet është një
proçedurë, e cila shoqërohet me pasiguri të mëdha.
1.8.3. Metalet e rënda dhe shëndeti i njeriut
Mikroelementet janë pjesë përbërëse e strukturave të bio-komponimeve të ndryshme
aktive. Disa metale konsiderohen si metale esenciale pasi në sasi të vogla janë të
domosdoshme për shëndetin e njeriut, ato janë hekuri, bakri, magnezi, kromi, zinku,
molibdeni dhe seleni. Ndërsa disa metale të dëmshme për njerëzit janë plumbi,
mërkuri, arseniku dhe kadmiumi. Metale si zinku, bakri dhe mangani janë gjetur në
enzima, kobalti në vitamina, jodi në hormone, bakri dhe hekuri në enzimat respiratore,
ndërsa Cd dhe Zn janë mikroelement shumë të rëndësishëm për funksionin natyrorë të
trupit të njeriut. Të dy marrin pjesë në formimin e strukturës së proteinave dhe
enzimave dhe gjithashtu marrin pjesë në sintezën e proteinave dhe metabolizëm.
Mungesa e Zn mund të sjellë dëmtime në sistemin imunitarë, periudha më të gjata në
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shërimin e plagëve, depresion, shikim të dëmtuar, çrregullime në shije dhe nuhatje
(Tankon A. I., et al, 2002).
Ekspozimi kronik i këtyre metaleve mund të ketë pasoja të rënda shëndetësore.
Njerëzit janë të ekspozuar ndaj metaleve të rënda nëpërmjet inhalimit të ndotësve të
ajrit, konsumi i ujit të pijshëm i kontaminuar, ekspozimi ndaj tokave të kontaminuara
apo mbetjeve industriale ose konsumi i ushqimit të kontaminuar si drithërat, frutat,
peshqit, kafshët etj. Ekspozimi ndaj këtyre elementeve shkakton efekte të rënda
shëndetësore duke përfshirë reduktimin e rritjes dhe zhvillimit, kancer, dëmtim të
organeve të ndryshme, dëmtim të sistemit nervor etj. Metalet janë toksike sidomos në
sistemet e zhvillimit të fetusit, foshnjat dhe fëmijët e vegjël.
Përqëndrimi i mikroelementeve, që mund të shkaktojnë rrëziqe të toksicitetit përfshirë
metalet e rënda në produktet ushqimore, është rregulluar me vendosjen e kufijve të
lejueshëm të përqëndrimit të tyre. Maksimumi i kufijve të lejueshëm përcaktohet në
përputhje me rekomandimet e Organizatës Botërore të Shëndetit (WHO) dhe nga
Organizata e Kombeve të Bashkuara për Ushqim dhe Agrikulturë (FAO).
1.8.4. Metalet e rënda në mjedis dhe siguria e ushqimit
Sipas një përkufizimi të caktuar në rrjedhën e Samitit Botëror të Ushqimit të mbajtur
në Romë në vitin 1996, "Siguria e Ushqimit ekziston kur të gjithë njerëzit, në të gjitha
kohët, kanë ushqim të sigurt dhe kalori të mjaftueshme, që i plotëson nevojat dhe
preferencat e tyre ushqimore në mënyrë që të kenë një jetë të shëndetshme dhe aktive
" (FAO, 2006). Edhe në qoftë se toka e ajri nuk janë faktorët e vetëm për tu marrë në
konsideratë, janë sfera fondamentale kur është fjala për sigurinë e ushqimit, por ngelet
gjithnjë sfida më e madhe ajo e ushqyerjes së një popullsie në rritje botërore
(Abrahams P. W., et al, 2002).
Një nga problemet madhore është ndotja nga ndotësit organikë dhe inorganikë dhe
sidomos nga metalet e rënda dhe elementet e tjera gjurmë. Përveç proceseve të
përpunimit të ushqimit, nga lëndët e para ndotësit inorganikë mund të hyjnë në fabrikë
kryesisht përgjatë procesit të absorbimit nga substrati për të arritur deri në
përqëndrime toksike për bimët, për kafshët dhe për vetë qëniet njerëzore. Përveç kësaj
është për tu marrë në konsideratë fakti se, në shumë raste, elementet gjurmë, mund të
krijojnë probleme për sigurinë e ushqimit edhe kur janë në sasi nën nivelin e
lejueshëm. Pasi mungesa e tyre në zinxhirin ushqimorë shkakton rrezikshmëri të lartë
për qeniet njerëzore.
Në përgjithësi, problemi më i përhapur dhe më i rëndësishëm është toksiciteti (ArmarKlemesu M. et al, 1998), pasi elementet potencialisht toksikë mund të kenë pasoja
negative edhe nëse konsiderohen në nivel lokal. Përveç kësaj, në mjedisin e
kontaminuar mund të ndodhin në të njëjtën kohë efekte të mungesës së një elementi
për shkak të prezencës në nivele të larta të një elementi tjetër në trup, edhe kur të
gjithë elementet janë të pranishëm në sasi të mjaftueshme në mjedis, kjo për shkak të
ndërveprimeve antagoniste midis elementeve të paraqitura me korrelim të ulët midis
tyre (p.sh. mungesa Cu për shkak të tejkalimit të Mo, etj) (Steinnes E. et al, 2009).
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Në të ardhmen, rritja e popullsisë do të çojë në një kërkësë në rritje për ushqim, por në
të njëjtën kohë, urbanizimi, degradimi gjithnjë e më shumë i tokës rrezikon
produktivitetin afatgjatë (veçanërisht në vendet në zhvillim, për shembull në rastin e
Kinës, problemi i kërkesës për ushqim në raport me urbanizimin është trajtuar nga
Chen H. T., 2010). Përdorimi i gjerë i pesticideve dhe plehrave kimike, mund të
shkaktojë degradimin e tokës nga ana kimike përmes furnizimit të vazhdueshem me
ndotës organikë dhe inorganikë, si dhe fizikisht me anë të përkeqësimit të strukturës
mekanike të tokës, ose biologjike si pasojë e pabarazive në ciklet bio-gjeokimike të
ushqyesve (psh. N, S, C, etj).
1.8.5. Mungesa dhe teprica e metaleve të rënda
Elementet thelbësorë mineral janë të nevojshëm gjatë gjithë ciklit të jetës dhe
mungesa e tyre është një rrezik më shumë për shëndetin e njeriut. Elementet
thelbësorë ushqyes i ndajmë në dy grupe :
 makronutrientët thelbësorë (duhen marrë më shumë se 100 mg në ditë) për
njeriun janë: Ca, Cl, K, Mg, Na, P, S
 mikronutrientët thelbësorë janë: Co, Cr, Cu, F, Fe, I, Mn, Mo, Se dhe Zn,
 disa mikonutrientët e mundshëm janë: Ni, Si, Sn, V, por roli i tyre në të
ushqyerit të njeriut nuk është ende i qartë (Abrahams P. W. et al, 2002).
Metalet e rënda (të cilëve ende nuk i është njohur funksioni në qëniet njerëzore) mund
të kenë efekte toksike edhe në përqëndrime të ulta janë Ag, Si, Be, Cd, Hg, Pb
(Abrahams, 2002). Zakonisht për proceset biokimike një rëndësie të madhe ka
diferenca midis sasisë optimale e të tepruar të mikronutrientëve dhe bilancit midis
lëndës ushqyese gjurmë dhe elementeve esencial (Kabata-Pendias dhe Mukherjee,
2007).
Tabela 1 .5: Nivelet e mungesës, normës së lejuar, vlerës toksike dhe të tolerueshme në
kulturat agrare të disa metaleve të rënda. Përqëndrimi në mg kg-¹ llogaritur në peshë të thatë
(Burimi: Kabata-Pendias, 2011, e modifikuar).
Mungesa

Nivel
lejuar/normal

Nivel mbi
normale/toksik

Nivel i lejueshëm në
kulturat agrare

Cd

-

0.05-0.2

5-30

0.05-0.5

Cu

2-5

5-30

20-100

5-20

Hg

-

-

1-3

0.2

Mn

20-30

30-300

400-1000

300

Ni

-

0.1-5

10-100

1-10

Pb

-

5-10

30-300

0.5-10

Zn

10-20

27-150

100-400

50-100

Elementet
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Kërkesat për elementet ushqyes dhe nivelet e tyre të toksicitetit në bimë mund të
ndryshojnë nga një specie në tjetrën kjo duke u bazuar në një numër faktorësh të tjerë
që janë: bilancet e elemetëve të tjerë ushqyes në trup; nivelet maximale të kërkesave
të ushqyerjes dhe përmbajtja në nivele të larta e disa elementeve gjurmë në shfaqjet
vegjetacionit. (Fargasova A. et al, 1994) (Baker A.J.M. et al, 1994)
1.8.6. Efektet e metaleve të rënda në mjedis
Metalet e rënda, të cilët janë marrë për shqyrtim në këtë studim janë: Cu, Pb, Zn, Mn,
Fe, Na, K, Mg, Ca dhe Hg. Ato qofshin esencial ose joesencial kanë një rëndësi të
veçantë në ekotoksikologji falë persistencës së lartë të tyre dhe efektit toksik, që
shfaqin në organizmat e gjalla (Seth C. S. et al, 2012). Arsyeja pse metalet mund të
shfaqin veti toksike, është se ata mund të zëvendësojnë metalet esenciale në pigmente
ose enzima, duke dëmtuar funksionin e tyre (Ghosh M. et al., 2005) (Shah M. dhe
Nongkynrih K., 2007).

Figura 1.4: Diagramet dozë / përgjigje (mg) ndaj elementeve esencial në (A) dhe jo-esencial
(B) në organizmat e gjallë nga NOAEL (No Observed Adverse Effect Level) dhe LOAEL
(Lowest Observed Adverse Effect Level ) sipas (Adriano et al, 2001) (Fontana S. et al.,
2011).

Mungesa dhe sasitë e tepërta të elementeve esencial janë dy koncepte të lidhura
ngushtë me njëri tjetrin, ku vetëm sasia dhe disponueshmëria janë faktorët, që
shkaktojnë efekte negative, të cilët ndodhin për një shkak apo për një tjetër. (Figura
1.4 A). (Beker V. W. A. et al, 2013) Në fakt, tek mikronutrientët është e mundur të
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identifikohet një nivel optimal poshtë dhe lart, i cili mund të shkaktojë efekte negative
në shëndetin e njeriut, përkatësisht për shkak të mungesës së elementeve apo
toksicitetit të tyre.
Ndërsa elementet jo-esencial mund të tolerohen deri në një kufi të caktuar përtej të
cilit mund të jenë edhe toksik (Figura 1.4 B) (Steinnes E. et al, 2009) (Kabata-Pendias
dhe Mukherjee, 2007). Metalet hyjnë në organizëm nëpërmjet:





ushqimit
ujit
ajrit
depërtimi me anë të lëkurës (kur ata janë në kontakt me të).

Ekspozimi afatgjatë mund të ndikojë në zhvillime të ulëta fizike, muskulare dhe
degjenerim të proceseve neurologjike të ngjashme me semundjen Alzajmer,
Parkinson, sklerozë, madje mund të shkaktojë dhe kancer. Toksiciteti i metaleve të
rënda mund të ndikojë në dëmtime ose çrregullime mendore, funksionet nervore
qëndrore, dëmtime të përbërjes së gjakut, mushkrive, mëlçisë dhe organeve të tjera
vitale. Paraqitja e disa metaleve të rëndë në mjedis është:
Efektet e kadmiumit në mjedis (Cd):
Kadmiumi është një element me efekte toksike. Ai ka një ngjashmëri kimike me
zinkun, duke qenë dhe një mikroushqyes thelbësorë për bimët, kafshët dhe njerëzit. Ai
gjithashtu është një biopersistent dhe kur futet një herë në organizëm, mbetet banor në
shumë vite edhe pse mund të ketë pësuar ndarjen përfundimisht si element.
Ekspozimet afatgjata ndaj kadmiumit tek njerëzit mund të çojnë në mosfunksionimin
e veshkave. Kur kemi ekspozim ndaj përqëndrimeve të lata të tij mund të sjellë dhe
kancer në mushkëri. Kadmium mund të shkaktojë dhe defekte tek kockat e kafshëve.
(Adriano D.C. et al, 2001).
Konsumi mesatar ditor për njerëzit është vlerësuar me 0.15μg nga ajri dhe 1μg
nga uji. Pirja e duhanit rreth 20 cigare mund të çojë në inhalimi e 2- 4 μg kadmium,
por këto nivele mund edhe të ndryshojnë. Absorbimi i Cd në bimë rritet në praninë e
klorit në tokë, për shkak të krijimit të klorokompleksit lehtësisht të tretshëm. Ai
është prodhuar si një produkt i pashmangshëm nga zinku, prandaj përfitimi i tij çon
në rafinim. Në të shumtën e rasteve Zn është frenues dhe konkurues i Cd në zonat
respiratore të bimëve (Makovníková B. et al, 2006).
Përdorimi më i rëndësishëm i kadmium është në bateritë, prandaj Ni/Cd mund të
përdoren si burime sekondare të prodhimit të një energjie të lartë. Ngjyrat e Cd japin
rezistencë të mirë ndaj korrozionit, veçanërisht në mjedise me korrozion të lartë
të tilla si në aplikacionet detare. Përdorime të tjera të kadmiumit janë gjithashtu
si pigmentet, stabilizues për PVC dhe në formimin e komponimeve elektronike.
(Godt J. et al, 2006) (Bradl H. et al, 2005)
Kadmium është i pranishëm si një papastërti në disa produkte, duke përfshirë këtu:
plehrat e fosfateve, detergjentëve dhe produkteve të rafinuara të naftës.
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Efektet e Bakrit në mjedis (Cu):
Bakri është një substancë e domosdoshme për jetën e njeriut. Përdorimi i tij në doza të
larta mund të shkaktojë anemi, dëmtime në mëlçi, në veshka, në stomak.
Njerëzit me sëmundjen Wilson janë në rrezik të madh për efektet, që shfaqen në
shëndet nga ekspozimi i tepruar ndaj bakrit. Dozat e këtij të fundit mund të merren
nga aditivet e dizanjuar për të kontrolluar rritjen e algave.
Efektet e Aluminit në mjedis (Al):
Alumini është element shumë i përhapur në natyrë. Ai përbën rreth 8% të masës së
kores së tokës. Ndikimi i aluminit në shëndetin e njeriut, lidhet me përhapjen e gjerë
të tij në natyrë si dhe përdorimin të tij në shumë industri. Efektet toksike lidhen
kryesisht me depozitimin e tij në kocka dhe në sistemin nervor qëndror.
Meqenëse alumini është konkurent me kalciumin në proceset e absorbimit, ekspozimi
ndaj niveleve të larta të aluminit mund të çojë në zëvendësim të Ca (osteopenia) e cila
vihet re sidomos tek fëmijët. Ndërsa dozat shumë të larta të aluminit shkaktojnë
neurotoksifikim.
Efektet e Natriumi në mjedis (Na):
Natriumi është një metal, i cili gjëndet në natyrë. Ai merr pjesë në përbërjen e një
trupi normal të njeriut me nivele rreth 0,15%. Gjithashtu natriumi është element i
nevojshëm si për rregullimin e presionit të gjakut, ashtu dhe të ekuilibrit osmotik
midis qelizave dhe lëngut ndërqelizor. Sasia minimale ditore e nevojshme për
organizmin e njeriut është 500 mg dhe merret kryesisht nga kloruri i natriumit.
Natriumi elementar ka përdorim të gjerë sidomos në industrinë kimike në përfitimin e
komponimeve të tij, në kauçukun sintetik për sinteza të ndryshme organike dhe në
industrinë e ngjyrave. Natriumi përdoret edhe në teknikën e ndriçimit, gjithashtu është
mjet i fortë reduktues sidomos për përfitimin e bori silicit, po ashtu përdoret edhe në
industrinë e sapunit, në redaktorët bërthamore dhe në përçues elektrik.
(http://wikipedia.org)
Efektet e Mërkurit në mjedis (Hg):
Mërkuri është një substancë toksike, e cila nuk ka një funksion të njohur në biokimi
ose në fiziologjinë e njeriut. Kjo vjen pasi ai nuk ndodhet në mënyrë të natyrshme në
organizmat e gjalla. Emetimi i mërkurit ndodh si pasojë e prodhimit të zhivës,
veçanërisht nga koria e tokës dhe nga emisionet e vullkaneve.
Mërkuri është një ndotës globalist dhe gjithashtu është pjesëmarrës në shumë
komplekse kimike, shpesh të pazakonshme të ndikuara nga vetitë e tij fizike.
Efektet e shkaktuara nga Hg jepen mëposhtë :
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Figura 1.5: Absorbimi i mërkurit (Hg) në forma të ndryshme të tij në ekosistem.Transporti i
tij në të gjithë zinxhirin ushqimorë.

Efektet e Nikelit në mjedis (Ni):
Siç dihet Nikeli bën pjesë në grupin e elementeve esencialë, për pasojë trupi i njeriut e
ka të nevojshme sasi të vogla të Nikelit, pasi ato shërbejnë për të prodhuar qelizat e
kuqe të gjakut, por prania e sasive të tepërta mund të shkaktojë efekte toksike të buta.
Ekspozimi afat-shkurtër ndaj nikelit nuk shkakton ndonjë problem shëndetësor,
ndërsa ekspozimi afat- gjatë mund të shkaktojë rënie nga pesha trupore, dëmtime të
zemrës, të mëlçisë dhe acarim të lëkurës. Nikeli është një element, i cili ndonëse në
përqëndrime të lehta, është përbërës i mjedisit ujorë, gjë e cila shërben si burim për
depozitimin e tij në organizmat e gjalla.
Nikeli është përdorur në prodhimin e baterive Ni-Cd dhe komponentëve elektronik, në
përgatitjen e katalizatorëve të caktuar (Adriano D. C. et al, 2001), por gjithashtu
mund të gjëndet edhe në lëndet djegëse, në tymin e duhanit, gazrat dhe në plehrat
fosfatike (Vittori Antisari L. et al, 2011) Nikel është një element esencial për bimët
dhe merr pjesë në procese qelizore si një përbërës i disa enzimave, por roli i tij
metabolik ende nuk është i sqaruar plotësisht (Kabata-Pendias dhe Mukherjee, 2007).
Duket se gjatë absorbimit të disa metaleve të rëndë si Ni, Fe, Cu dhe Zn, u vu re se
këto metale kanë një marrëdhenie antagoniste midis tyre (Adriano, 2001). Një
mangësi e Ni në bimë mund të çojnë në bllokimin e metabolizmit të azotit, deri në
shfaqjen e simptomave të ngjashme me ato të uljes së hekurit dhe zhvillimit të dobët
të farave etj.
Përmbajtja e Ni në indet rreth 10 deri në 100 mgkg-¹ mund të shkaktojë efekte
fitotoksike, të tilla si rritja e dobët e bimës, ose deformimi i një pjese të rrënjëve.
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Nivele të larta të Ni në zinxhirin ushqimorë (Kabata-Pendias dhe Mukherjee, 2007)
vijnë si rezultat i pasurimit të tij në shtresat sipërfaqësore të tokës, ose mbingarkimin
e ajrit (Steinnes, 2009). Në disa studime janë raportuar këto përqëndrime të Ni: në
grurë është 0,17-0,67 mg kg-¹, por përqëndrimet më të larta janë gjetur në farat e
tërshërës 0,2-8,0 mg kg-¹, në gjethet e lakrës 0,6-3,3 mg kg-¹ dhe në pluhur kakao deri
në 10 mg kg-¹ (Kabata-Pendias, 2011).
Tek njeriu, roli biologjik i Nikelit ende nuk është plotësisht i qartë, por mendohet se ai
shërben si koefaktor në thithjen e hekurit në zorrë. (Steinnes, 2009). Rruga kryesore e
ekspozimit ndaj nikelit, për njerëzit, është nëpërmjet ushqimit. Është raportuar se
njeriu absorbon rreth 70 dhe 300 g Ni çdo ditë (Sutherland J. E. dhe Costa M., 2002).
Mungesa e Ni është e rrallë tek njerëzit, por nivelet e larta mund të kenë efekte
negative në zhvillim, në pjesën neurologjike, atë të riprodhimit deri në shfaqe
kancerogjene (Kabata-Pendias dhe Mukherjee, 2007).
Efektet e Plumbit në mjedis (Pb):
Rreth 80% e akumulimit të plumbit vjen nga depozitimi i drejtpërdrejtë atmosferik
dhe një sasi shumë e vogël e tij trasportohet tek bimët nga rrënjët (Beneš S. et al,
1993). Faktorët, të cilët ndikojnë në absorbimin e vogël të Plumbit nga rrënjët janë:
vlera e ulët e pH, përmbajtje e ulët e fosforit dhe ligandeve në tokë. Elementi i Pb
precipiton me fosfatet në krijimin e komponimeve të pazgjidhshme (Makovníková B.
et al., 2006). Fototoksiciteti i plumbit në bimë arrin në përqëndrime jashtëzakonisht të
larta, madje disa autorë paraqesin vlera rreth 100-500 ppm. Në zonat e kontaminuara
me Pb, të paktat janë speciet e bimëve që mund të mbijetojnë me sukses në kushtet
me përqëndrim të papranueshëm të tij për organizmat e kafshëve dhe njerëzve.
Megjithatë përmbajtja e tepërt e Pb në bimë ndikon ndjeshëm, duke penguar proceset
e ndryshme fiziologjike (Balsberg Pahlsson A. M. et al, 1989). Dëmet, që i
shkaktohen bimëve nga nivele të larta të Pb janë:





ulje të zgjatimit të rrënjëve (Fargasova A. et al, 1994),
ndalimin i klorofilit në biosintezë (Miranda M. G. dhe Ilangovan K., 1996),
inhibimi i enzimave të ndryshme (Van Assche F. dhe Clijsters H., 1990),
ndryshime në qeliza dhe kromozome (Balsberg Pahlsson A. M. et al, 1989).

Plumbi është një metal i butë, i lakueshëm dhe bën pjesë në metalet e rënda joradioaktive. Kontakti i drejtpërdrejtë me të shkakton helmim për kafshët dhe njerëzit,
duke dëmtuar sistemin nervor dhe duke shkaktuar çrregullime të trurit. Në nivele të
larta plumbi shkakton çrregullime të gjakut tek gjitarët. Ai është një element
neurotoksik, i cili akumulohet në indet e buta. Helmimi me plumb ka qenë i
dokumentuar, që nga Roma e lashtë, Greqia dhe Kina e lashtë. Ai nuk ka asnjë
funksion jetësor në organizmat e gjallë dhe në përqëndrime të larta është toksik
(Adriano D. C. et al, 2001). Imputet antropogjene kanë rritur nivelin e tij në terren me
një mesatare të llogaritur rreth 12 mgkgˉ¹ në periudhën para industrializmit, ndërsa
tani rezulton të jetë rreth 35 mgkgˉ¹ (Steinnes, 2009). Gjithashtu Pb ka një kohë
qëndrimi të lartë ne ekosistem. Burimet janë nga benzina, nga saldimet e shumta, nga
lidhjet metalike, në ngjyra, në bateri, në industrinë e qelqit etj (Kabata-Pendias, 2011;
Vittorio Antisari L. et al, 2011; Järup L. et al, 2003).
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Plumbi mund të gjendet në bimë, pasi e ka prejardhjen edhe nga toka, nëpërmjet
depozitimeve atmosferike, nga e cila realizohen shpërdarjet shpesh të pakontrolluara
të uzinave. (Kabata-Pendias dhe Mukherjee, 2007). Sasitë e tepërta të plumbit mund
të ndikojnë në proceset e ndryshme fiziologjike dhe biokimike në bimë, të tilla si
frymëmarrja, fotosinteza, duke shkaktuar reduktimin e prodhimit të klorofilës.
(Gardea-Torresday et al, 2005; Adriano, 2001). Përqëndrimi i Pb në zonat jo të
kontaminuara i monitoruar në perime është 1,5-2,4 mg kgˉ¹ dhe 0,2 - 0,5 mg kgˉ¹ në
farat e drithërave (Kabata-Pendias, 2011).
Sipas Rregullores nr. 1881/2006 të Komisionit Evropian, përqëndrimi maximal i
lejueshëm i Pb në ushqim është rreth 0,020-1,0 mg kgˉ¹ (pesha e thatë) për produktet
me origjinë shtazore dhe rreth 0,050-0,20 mg kgˉ¹ (pesha e thatë) për bimët. Doza
mesatare ditore e Pb nga një i rritur është vlerësuar të jetë 440 g në ditë (KabataPendias dhe Mukherjee, 2007; Jarup, 2003). Plumbi ka efekte të dëmshme në sistemin
nervor (sidomos tek fëmijët), ekspozimi i gjatë mund të çojë në përkeqësimin e
kujtesës, probleme me aftësinë njohëse, anemi (për shkak të vështirësive në sintezën e
hemoglobinës), probleme të veshkave (Jarup, 2003).
Efektet e Magnezit në mjedis (Mg):
Magnezi është përbërës i dy enzimave të rëndësishme (mitochondriale enzymes).
Burimet kryesore të tij për organizmin e njeriut janë nga zarzavatet, drithrat, frutat etj.
Zakonisht mungesa e tij në organizmin e njeriut, nuk vihet re, pasi është pjesë e
ushqimeve bazë të njeriut si dhe të veprimit të mekanizmit hemostatik.
Efektet e Hekurit në mjedis (Fe):
Sasi të mëdha të hekurit të absorbuara nga organizmi i njeriut çojnë në shtim të nivelit
të tij në gjak. Hekuri është një metal me shkëlqim të argjendtë dhe shpejt korrodohet,
sepse reagon ndaj oksigjenit (Wei Chaoyang; Chen Tongbin, 2001). Përdoret në
formën e lëkurave, si çelik kur kombinohet me karbonin, por mund të kombinohet me
kromin, manganin etj. Hekuri i pastër ka karakteristika mekanike të dobta dhe kosto të
lartë prodhimi. Në ndërtim përdoren më së shumti aliazhet e hekurit. Rëndësi të
madhe kanë aliazhet hekur-karbon, në radhë të parë giza dhe çeliku, të cilat janë
aliazhet më të rëndësishme në industri. Hekuri i lirë duke vepruar me peroksidet
formon radikale të lira, të cilat janë shumë aktive dhe dëmtojnë DNA, proteinat,
lipidet dhe përbërësit e tjerë të qelizës. Toksiciteti i hekurit shfaqet, kur sasia e tij,
tejkalon sasinë që mund të mbahet nga organizmi. Organet, që dëmtohen më shumë
nga hekuri janë: zemra, mëlçia, të cilat çojnë në pasoja të rrezikshme si koma apo dhe
në vdekje. Nga eksperienca, dozat e hekurit mbi 20 mg për peshë trupore
konsiderohen vdekjeprurëse për njeriun. Ai është përbërës kryesor i hemoglobinës si
dhe një sërë enzimash, depozitohet në indet e trupit dhe çlirohet sa herë organizmi ka
nevojë për të. Mungesa e hekurit mund të shkaktohet nga dieta ushqimore të
papërshtatshme, sidomos tek fëmijët, duke sjellë sëmundjen e anemisë si dhe rritjen e
prekshmërisë dhe infteksionet e ndryshme.(EPA, 2003)
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Efektet e Zinku në mjedis (Zn):
Përdorimet e tyre industriale janë kryesisht në prodhimin e lidhjeve metalike, në
prodhimin e baterive, në industrinë kimike, industrinë farmaceutike, në prodhimin e
ngjyrave, dhe si një stabilizator në PVC (Bradl H. et al, 2005). Ka funksione
thelbësorëe në organizmat e gjalla dhe është i pranishëm në një numër të madh të
enzimave dhe shërben si stabilizator i strukturës molekulare të përbërësve të celulave
dhe membranave, merr pjesë në metabolizmin e karbohidrateve, lipide, proteina dhe
acide nukleike (WHO, 1996).
Mungesa e Zn si element në bimë shkakton probleme të rritjes, kryesisht kjo ndodh
kur bimët përmbajnë më pak se 20 mg kgˉ ¹ Zn. Shfaq efekte toksike kur ndodhet në
përqëndrime të larta rreth 300-400 mg kgˉ ¹, por këto raporte mund të ndryshojnë në
varësi të llojit të bimëve dhe ndërveprimit me elementet e tjera (Kabata-Pendias dhe
Mukherjee, 2007). Tashmë për shumë bimë kur përqëndrimi në gjethe rezulton > 100
mgkgˉ¹ shfaq simptoma të toksicitetit. (Adriano D. C. et al, 2001). Në shumë raste
zinku dhe kadmiumi, gjatë absorbimit nga rrënjët, kanë ndërveprime antagoniste.
Nga disa studime janë zbuluar se nivelet e Zn në disa zona janë rreth 1-70 mg kgˉ¹,
ndërsa në fara gruri rezultuan rreth 23-37 mg kgˉ¹ (Kabata-Pendias, 2011). Doza e Zn,
e cila rekomandohet për fëmijët është 10 mg në ditë, ndërsa për meshkujt e rritur është
15 mg (Adriano, 2001). Mungesa e Zn do të shkaktonte pengese në procesin e rritjes,
uljen e zhvillimit seksual, probleme në zhvillimin e skeletit, diare, rënie të orteksit,
dobësim. (WHO, 1996). Zinku është një metal shumë toksik madje në nivel global,
por problemet më të rënda lidhen me toksicitetin sesa me mungesën e tij. (Steinnes,
2009). Përqëndrimet e larta të Zn mund të shkaktojnë ndërhyrje në metabolizmin e
elementeve të tjera gjurmë, të tilla si bakri duke filluar nga një dozë e përditshme
përafërsisht me 50 mg (WHO, 1996).

Figura 1.6: Ndikimi i niveleve të ndryshme të elementit të Zn (e para paraqet një nivel të
lartë përqëndrimi, e dyta paraqet një nivel të ulët të përqëndrimit të Zn) i akumuluar në
gjethet e bimëve vaskulare.
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1.9. METODAT E MONITORIMIT TË AJRIT
1.9.1. Studimi i cilësisë së ajrit
Në Bashkimin Europian strategjia e përcaktimit të cilësisë së ajrit është bazuar në
vetitë fiziko-kimike të elementeve ndotës të ambientit, matjes së përqëndrimit të tyre
dhe teknikat plotësuese të modelimit, siç është përcaktuar nga Direktivat e Cilësisë së
Ajrit. Janë krijuar standardet e cilësisë së ajrit (vlera limite dhe objektive) për grupe të
mëdha të ndotësve të ajrit dhe programe të matjes për të monitoruar përqëndrimet
ndotëse në ajër. Në fakt përdorimi i rregullt i bimëve si bioindikatore, tashmë është
një metodë e mirë e vendosur për monitorimin e depozitimeve atmosferike të
metaleve në Evropë jo vetëm nga ana shkencore, por edhe ekonomike.
Ndotja është një proces, i cili ka një ndikim të dëmshëm mbi jetën. Një nga shkaqet
më të rëndësishme të ndotjes është shkalla e lartë e përdorimit të energjisë, por
gjithashtu dhe modernizimi dhe rritja e madhe e popullsisë. Urbanizimi i shpejtë,
industrializimi i pa rregulluar duke rritur intensitetin e transportit, veshjet e ndryshme
me metale dhe aktiviteti bujqësor, kanë krijuar një problem të kontaminimit me
metale të rënda në fazë serioze. Megjithëse metalet e rënda përbëjnë një pjesë të vogël
në mes të ndotësve që vijnë nga transporti, ato luajnë një rol potencial në vlerësimin e
cilësisë së mjedisit. Metalet e rënda janë të rrezikshme, sepse kanë tendencë të
akumulohen.
Proces akumulimi do të t hotë r ritja e pë rqëndrimit t ë nj ë s ubstance ki mike në
organizmat b iologjik, në k rahasim me p ërqëndrimet f illestare të substancës
kimike për shkak të akumulimit në mjedis me kalimin e kohës.
Komponimet akumulohen në organizmat e gjalla në çdo kohë, prandaj marrja dhe
ruajtja e tyre ndodh më shpejt sesa mund të ndodhë metabolizimi i tyre. Depozitimi i
metaleve të rënda në mjedis mund të ndodhë nga lëshimi i tyre si mbeturina
industriale në lumenj, liqene dhe në ujërat nëntokësore, por gjithashtu edhe nga shiu
acid.
1.9.2. Depozitimi i grimcave atmosferike
Depozitimi është procesi gjatë të cilit grimcat e aerosolit bashkohen ose depozitohen
në sipërfaqe të ngurta duke çuar kështu në uljen e përqëndrimit të tyre në ajër. Ai
ndahet në dy nën procese; depozitimi i thatë dhe depozitimi i lëngët. Shkalla e
depozitimit apo shpejtësia e depozitimit varet nga përmasat e grimcave. Grimcat e
mëdha depozitohen më shpejt se ato me përmasa të vogla nëpërmjet sedimentimit apo
kapjes nga grimcat e tjera më të mëdha. Ndërsa difuzioni Brownian ka ndikim mbi
grimcat e vogla.
 Depozitimet e ngurta:
Këto lloj depozitimesh shkaktohen nga:
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1. Sedimentimi gravitacional: kur grimcat bien poshtë për shkak të gravitetit të
tyre
2. Kapjes së grimcave: kjo ndodh kur grimcat e vogla lëvizin me rrymën e ajrit
në afërsi të pengesave ku si të tilla mund të jenë degët apo gjethet e pemëve.
3. Përplasja: ndodh kur grimcat e vogla të cilat kalojnë rreth një pengese nuk
mund të ndjekin drejtimin e kurbuar të rrymës së ajrit për arsye të inercisë së
vogël që zotërojnë përplasen me pëngesën duke mbetur tek ajo, ndërsa grimcat
e mëdha me inerci të lartë vazhdojnë të ndjekin drejtimin e rrymës.
4. Difuzioni apo lëvizja Browniane: Ky është procesi kur grimcat lëvizin në
mënyrë kaotike për shkak të goditjes nga molekulat e gazit. Këto përplasje
çojnë në përplasje të grimcës në sipërfaqe të pengesës dhe kështu ato
depozitohen aty.
5. Turbulenca: lidhet me vorbullat e ajrit të bëjnë transferim të grimcave të
ndryshme si rezultat i përplasjeve me to.
 Depozitimet e lëngëta
Depozitimet e lëngëta ndodhin si rezultat i kapjes së grimcave nga pikat e shiut apo
borës. Kjo do të thotë se depozitimet e lëngëta janë tipike gravitacionale, por kapja e
grimcave nga pikat e shiut ose bora ndodh si rezultat i difuzionit (lëvizjes Browniane).
Disa tipe të depozitimeve të lëngëta janë: Shiu, kjo ndodh kur grimcat kapen nga
piklat e shiut të cilat i ndeshin në rrugën e tyre. Në këtë rast ndodh kapja e grimcave
poshtë reve të shiut (below-cloud scavenging). Retë, në këtë rast ndodh kapja e
grimcave si rezultat i ndeshjes me piklat e ujit të reve ose të mjegullave. Bora në këtë
rast ndodh kapja e grimcave nga flokët e borës duke “pastruar” grimcat që ndeshin
gjatë rrugës së rënies së tyre. Një formë tjetër është rasti kur grimcat e ngurta
shërbejnë si pika kondesimi për avujt e ujit (kur ajri ka lagështi të lartë) duke formuar
re, të cilat shkarkohen në formë shiu.

Figura 1.7: Paraqitja grafike e ndikimit, që ka trafiku rrugorë në ndotjen e ajrit.
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1.9.3. Koncepti i procesit të monitorimit të ajrit
Biomonitorimi është përkufizuar përgjithësisht si përdorimi i organizmave bio për të
marrë informacion mbi karakteristika specifike të biosferës. Termi bioindikator ose
biomonitor është përdorur për t'iu referuar një organizmi ose një pjesë të saj, që
përshkruan shfaqjen e ndotësve në bazë të simptomave specifike, reaksioneve,
ndryshimeve morfologjike ose të përqëndrimeve. Organizmi i përdorur quhet një
bioindikator ose monitorues biologjik.
Bioindikatori n ë p ërgjithësi i ref erohet t ë gj ithë or ganizmave, që of rojnë
informacion m bi mjedisin a po cilësinë e n dryshimeve mjedisore, dhe
biomonitorët janë organizma që japin informacion sasior mbi cilësinë e mjedisit.
Organizmat mund të klasifikohen në përputhje me mënyrën me të cilën manifestohet
reagimi:
 Tregues reagimi (indikatorë) kanë një reagim të ndjeshëm ndaj ndotësve të
ajrit, të cilat janë përdorur sidomos në studimin e efekteve të ndotësve në
përbërjen e specieve, dhe në funksionimin ekologjik dhe fiziologjik.
 Tregues akumulimi grumbullon lehtësisht një varg të ndotësve. Për këtë arsye
janë përdorur sidomos kur monitorohet sasia e ndotësve dhe shpërndarja e
tyre.
Një tregues akumulimi i mirë për ndotësit e ajrit duhet të plotësojë disa kërkësa :
 Duhet të akumulojë ndotës nga ajri në të njëjtën mënyrë dhe në të njëjtën
shkallë në kushte të ndryshme.
 Ndotësit duhet të jenë lehtësisht të matshëm dhe matjet duhet të japin
informacion në lidhje më nivelin e depozitimit të ndotësit.
 Duhet të tregojë kufijtë e rrezikut të shkaktuara nga rritja e nivelit të ndotësit.
 Llojet e organizmave (speciet) të përdorur duhet të jenë të zakonshëm
mjaftueshëm dhe në gjëndje të mblidhen përgjatë vitit në të njëjtën zonë.
 Përdorimi i tyre duhet të jetë i bazuar në metodat standarde të marrjes së
mostrës dhe analizës.
Në mënyrë që të përcaktohet gjëndja e ekosistemit në lidhje me ndotësit që studiohen,
është e domosdoshmë të njihet paraprakisht sfondi (background) i këtij tipi
ekosistemi. Niveli sfond zakonisht është konsidëruar niveli " natyral" në të cilin
emisionet kanë një efekt sa më të vogël të mundshëm. Kështu, me zgjidhjen e duhur
të organizmave, monitorimi i ndotjes së ajrit është i mundur madje edhe në zonat e
largëta, ku mostrat mund të mblidhen dhe matjet e ndotësve mund të bëhen
njëkohësisht në laborator. Meqë depozitimi i ndotësve mund të bëhet në sipërfaqe,
këto mund të merren me kujdesin e duhur dhe të trajtohen sipas proçedurave
përkatëse para matjeve eksperimentale. Biomonitorimi është një metodë pasive dhe
siguron informacion të ndotjes për një periudhë relativisht të gjatë kohore. Avantazhet
kryesore janë:
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 Përdorimi i aparaturave të lira në vlerësimin e përmbajtjes së metaleve në
speciet biomonitoruese.
 Mbledhja e mostrave të materialit, që shërben si biomonitor është e thjeshtë,
po ashtu dhe transporti apo përpunimi paraprak i tyre.
 Përqëndrimet në organizmat monitorues janë më të larta sesa në sistemin që do
të monitorohet, gjë që sjell përmirësim në saktësinë e matjeve.
 Shumica e organizmave pasqyrojnë mesatarisht kushtet e jashtme gjatë
periudhave të caktuara kohore. Kjo bëhet e rëndësishme kur niveli i
monitorimit ndryshon shpejt me kalimin e kohës.
Për të bërë një vlerësim objektiv të gjëndjes së mjedisit duhet të kryhet monitorimi i
tij. Është me rëndësi të veçantë, që përpara se të fillojë monitorimi, të përcaktohet
qëllimi për të cilin do të kryhet ai.
Monitorimi nënkupton matje të përsëritura, që kryhen në kohë dhe në hapësirë të
caktuar, duke zgjedhur në mënyrë të përshtashme stacionet, kohën dhe shpeshtësinë
( frekuencën) e marrjes së mostrave (ose të matjeve të drejtpërdrejta).
1.9.4. Kriteret e përzgjidhjes së biomonitorëve
Teorikisht, biomonitorët përzgjidhen duke u bazuar në vetinë që ato kanë për të
akumuluar metalet e rënda apo ndotësit e tjerë kimik. (Menzies N. W., Donn M. J.,
Kopittked P. M., 2007). Ndërsa në praktikë, që të kemi një biomonitor të
përshtatshëm, duhet që ai të këtë disa karakteristika, përkatësisht:
 Specia të jetë e përhapur në zonën e studimit
 Specia të mund të përdoret si mostër dhe të mund të mblidhet gjatë gjithë
stinëve.
 Të jetë e aftë të përballoje nivele të caktuara të ndotësve.
Përveç këtyre kritereve të domosdoshëm, ekzistojnë dhe disa kritere të tjera shtese si:
1. Elementet aspirator (përthithës) duhet të jenë të pavarur nga kushtet lokale,
2. Ndryshimi biologjik i organizmit duhet të jetë i vogël,
3. Nivelet e përqëndrimit të elementeve të akumuluar duhet të jenë të matshme
me metoda të thjeshta analitike,
4. Metoda e marrjes së mostrave dhe para përgatitjes për vlerësim të jetë e
thjeshtë dhe e shpejtë,
5. Mekanizmat fiziologjikë të përthithjes së elementeve ndotës duhet të jenë të
njohur për të lehtësuar interpretimin e rezultateve.
Biomonitoret e përshtatshëm, të cilët plotësojnë kushtet, e bëjnë të mundur dhe me
kosto relativisht të ulët monitorimin e vazhdueshëm të ndotjes së ajrit. Nëse kemi
qëllim të marrim informacion për nivelin e ndotjes, për një periudhë të caktuar kohore
në një vënd të caktuar, përdorimi i këtyre biomonitorëve të palëvizshëm është shumë
efikas.
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1.9.5. Bimët si tregues dhe monitorues të ndotjes
Bimët në mënyrë efektive mund të përdoren si sisteme monitorimi të ndotjes së ajrit,
tokës dhe ujit në një zonë. (Ray M. et al, 1990) Lloji dhe përqëndrimi i një ndotësi
mund të gjendet nga simptomat e karakteristikat e ndryshme të dëmeve të shkaktuara
në bimë, sepse këto simptoma të tilla dëmtuese tregojnë se janë ndotës specifik në
përqëndrime specifike. Simptomat dëmtuese për një ndotës të veçantë duhet të
studiohen në specie të ndryshme të ndjeshme ndaj atij ndotësi në mënyrë, që prezenca
e ndotësve në zona të ndryshme të mund të kontrollohet.
Speciet bimore, që përdoren për monitorimin e ndotjes në një zonë duhet të kenë
karakteristika të caktuara të rëndësishme. (Akosy A. et al, 1999) Karakteristikat më të
rëndësishme janë:
 speciet duhet të jenë të lehta për tu identifikuar në terren dhe të lehta për tu
trajtuar për analizën e dëmit.
 specia duhet të ketë një gamë të gjerë të shpërndarjes.
 speciet duhet të jenë të ndjeshme ndaj shumë ndotësve, në mënyrë që ajo të
mund të përdoret për të monitoruar lloje të ndryshme të ndotësish në zonë.
Në përgjithësi ndotja është përcaktohet nga: rritja e normës së frymëmarrjes, ulja e
normës së fotosintezës, nxitja e aktivitetit të enzimave katabolike, ulja ose ndalimi i
akitiviteteve të enzimave anabolike, reduktimi i lulëzimit dhe prodhimit të farës si dhe
rritja e vdekshmërisë së fidanëve. Gjethet e specieve të ndjeshme, në përgjithësi
prodhojnë specifika të larta dhe karakteristika të dukshme të simptomave të dëmtimit
në përgjigje të ndotësve. Studimi i këtyre simptomave mund të tregojë llojin dhe
nivelin e ndotësve të pranishëm në mjedis.
Parametrat e rëndësishëm për transportimin e metaleve të rënda nga toka në bimë
janë:








përbërja e tokës,
përmbajtja dhe cilësia e lëndës organike,
lëndët ushqyese të bimëve,
proceset e shkëmbimit kimik dhe kapacitetet absorbuese,
aktivitetit mikrobiologjik,
proceset e mundshme të oksidimit dhe reduktimit,
mënyra e kultivimit të tokës (Alloway B. J. dhe Ayres D. C., 1997).

1.9.6. Metodat e përzgjedhjes
Bimët, që zgjidhen për monitorimin e ndotjes duhet të plotësojnë disa kërkesa
thelbësorëe si: (Fargasova A. et al, 1994) (Baker A.J.M. et al, 1994)






të jenë të shpërndara gjerësisht dhe të rriten në një gamë të gjerë,
të jenë të vogla dhe të lehta për tu trajtuar,
të jenë me gjelbërim të përhershëm dhe mund të analizohen gjatë gjithë vitit,
marrja e ushqyesve të bëhet nga toka, por edhe nga depozitimet atmosferike,
të kenë aftësi të mira bioakumuluese, veçanërisht për metalet e rënda.
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1.9.7. Ndikimi i ndotjes urbane në bimët anash rrugëve
Bimët kanë një kontribut të madh në pastrimin e ajrit, tokës dhe ujit. Për tu rritur dhe
për të plotësuar ciklin e tyre jetësor, bimët kanë nevojë të madhe jo vetëm për
makronutrientët (azot, fosfor, kalium, squfur, mangan) por edhe për nutrientët
thelbësorëe (Caille N. et al, 2005). Përparësia e përdorimit të pemëve dhe bimëve të
tjera për mbjellje anash rrugëve, është jeta e tyre e gjatë dhe përmasat e mëdha.
Pemët urbane në rritje përgjatë rrugëve janë të prekura nga ndotja urbane, sidomos në
rrugët me trafik të rëndë. Bimët anash rrugëve janë ato të cilat rriten duke u bërë
relativisht të pasigurta si rezultat i ndotjes së mjedisit, me tipe të ndryshme të
metaleve të rënda si Co, Cu, Ni, Cd, Pb etj. (Adriano, 2001) Duke qenë se mjedisi
është i ashpër dhe janë vende ku zakonisht bëhen ndërtime, bën që toka anash rrugëve
të jetë cektinë kompakte me shtresë pak ose aspak të punueshme. Këto dhera nuk janë
të favorshme për të mbështetur rritjen e bimëve zbukuruese, kështu që bimët e
zgjedhura për përdorim përgjatë anëve të rrugëve, duhet të jenë në gjëndje të
përballojnë kushtet e vështira. Prandaj bimët e zgjedhura duhet të shërbejnë si
indikator në hetimin e ndotjes së mjedisit.
Faktori më i madh mjedisor, që ndikon në përthithjen e metaleve nga bimët është
aciditeti i tokës, ndikojnë gjithashtu edhe kapaciteti i shkëmbimit kationik, ngjeshja e
tokës, dëmtimet mekanike, kushtet ekstreme të temperaturës dhe ekuilibrat ekstreme
të ujit, përmbajtja organike dhe potenciali i lagështirës gëlqerore, si dhe përqëndrimi i
makro dhe mikro nutrientëve. Në të njëjtën kohë gjëndja e pemëve urbane i referohet
kushteve sociale, ekonomike, kulturore dhe mjedisore shëndetësore të zonës. Kufizimi
i metaleve të rënda në pemët anash rrugëve ndryshon në specie të ndryshme. Bimët,
që të rriten përveç makronutrientëve kanë nevojë edhe për ushqyes esencial si Fe, Zn,
Ni, Cu, K dhe Na, por së bashku me këto metale, bimët marrin edhe metale toksike.
Shumë metale toksike si Zn, Mn, Ni, Cu janë mikronutrientët thelbësorëe (esencial),
por që në përqëndrime të caktuara shfaqin efekte toksike në bimë.
Para disa kohësh për të studiuar faktorët e ndryshëm që ndikojnë në mjedis, studiuesit
bazoheshin në ndryshimet në gjerësinë e unazave të pemëve, megjithatë kjo ndodhte
shumë kohë më parë, pasi më vonë studiuesit filluan të merren me përbërjen kimike të
unazave të pemëve dhe me mekanizmin përthithës të ndotësve. Sipas studimeve të
shumta përthithja e metaleve është e mundur të bëhet nëpërmjet rrënjëve, lëvores së
pemës dhe kurores me gjethe, por raporti i përthithjes ndryshon në varësi të species
dhe vendeve.
1.9.8. Biomonitorimi duke u bazuar te bimët e larta
Zakonisht bimët, që përdoren më shpesh për monitorimin e ndotjes nga metalet janë
myshqet dhe likenet për shkak të morfologjisë së tyre të veçantë, si dhe
karakteristikave anatomike dhe fiziologjike. (Rascio N. et al, 1977) Por këto bimë
karakterizohen nga një shpërndarje e parregullt dhe me hope, gjithashtu marrja e
mostrave të tyre duhet të bëhet nga specialistë, të cilët mund të bëjnë dallimin mes
specieve të ngjashme. Përdorimi i bimëve të larta, veçanërisht i gjetheve të pemëve,
për monitorimin e ajrit po bëhet gjithnjë e më e përhapur.
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Figura 1.8: Disa lloje bimësh vaskulare në një nga rrugët e qytetit të Durrësit.

Përparësitë kryesore e bimëve janë: disponueshmëria më e madhe e materialit
biologjik, thjeshtësia e identifikimit të specieve, thjeshtësia e marrjes së mostrave,
mbulimi i zonave të mëdha dhe trajtim i thjeshtë i mostrave. (Hijano C. F. et al, 2005)
Bimët e larta gjithashtu shfaqin tolerancë më të madhe ndaj ndryshimeve mjedisore, e
cila është veçanërisht e rëndësishme për monitorimin e zonave me ndikim
antropogjen të lartë.
Gjithashtu bimët e larta shërbejnë si tregues për ndotjen e ajrit dhe në monitorimin në
zona tepër të ndotura, ku likenet dhe myshqet shpesh mungojnë. Bimët e larta
grumbullojnë ndotës si nga depozitimet atmosferike ashtu edhe nga toka, depozitimet
e metaleve të rënda merren nga gjethet dhe më pas transportohen në pjesë të tjera të
bimës. (http://wikipedia.com)
1.9.9. Përdorimi i gjetheve të pemëve për monitorimin e ndotjes në zonat urbane
Depozitimi, shpërndarja dhe grumbullimi i ndotjes me metale të rënda mund të
studiohet në pjesë të ndryshme të bimëve si në gjethe apo fruta. Përdorimi i gjetheve
të bimëve, kryesisht, si biomonitorë akumulues të ndotjes me metale të rënda ka një
rëndësi të madhe ekologjike. Gjethet e bimëve të larta janë përdorur për
biomonitorimin e metaleve të rënda që nga vitet 1950.
Prania e joneve metalike në gjethet e bimëve shpjegon faktin, që këto gjethe bimësh
janë bioindikatorë të mirë dhe mund të përdoren në studimet e monitorimit të ndotjes
së ajrit. (http://wikipedia.com)
Gjethet e specieve të pemëve të ndryshme, si me gjelbërim të përhershëm dhe
gjetherënëse, janë testuar për këtë qëllim në zonat urbane. Është parë se gjethet e
pemëve anash rrugëve mund të përdoren si bioindikatorë të trafikut, lidhur me ndotjen
nga metalet e rënda (Baker A.J.M. et al, 1994). Edhe pse bimët më të larta zakonisht
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Figura 1.9: Sistemi i transportit te ndotësve në ajër nga burime antropogjene dhe natyrore
dhe rrugët e depozitimit.

nuk janë aq të përshtatshme si biomonitorë në krahasim me likenet dhe myshqet, por
në zonat industriale dhe në ato urbane, ku myshqet shpesh mungojnë, bimët e larta
mund të veprojnë si biomonitorë. Gjithashtu, në zonat industriale dhe urbane bimët e
larta mund të japin të dhëna të mira për përqëndrimet e ndotësve nga depozitimet
atmosferike. Akumulimi i metaleve të rënda nga bimët më të larta varet nga lidhja dhe
tretshmëria e grimcave të depozituara në sipërfaqe të gjetheve, si dhe përqëndrimet
dhe disponueshmëria e elementeve në tokë. Duke pasur parasysh se përthithja
metalike në bimët e larta zhvillohet nëpërmjet gjetheve dhe rrënjëve, sjell që është e
vështirë për të dalluar nëse elementet e akumuluar kanë origjinë nga toka apo nga ajri,
por përkundër të gjitha vështirësive shumë studime kanë vërtetuar se gjethet e bimëve
të larta shërbejnë si biomonitorë të mirë për studimin e metaleve të rënda, veçanërisht
në ajër. Faktorët, që ndikojnë në depozitimin e metaleve të rënda në sipërfaqe të
gjetheve janë: morfologjia dhe struktura e gjetheve, vetitë fizike të gjetheve si
orientimi dhe madhësia, ekzistenca e shtresës së sipërfaqes prej dylli, zonat specifike
të gjetheve.
1.9.10. Akumulimi i metaleve të rënda
Shumë bimë mund të thithin dhe akumulojnë metale të ndryshme nga mjedisi i tyre.
Analiza e indeve bimore për identifikimin e llojit dhe nivelit të metalit të akumuluar
është shumë e dobishme në studimin e problemit të ndotjes metalike në ajër.
Akumulimi i metaleve të rënda dhe raporti i metaleve në organe të ndryshme të
specieve të bimëve në anë të rrugës, në masë të madhe varet nga karakteristikat
morfologjike dhe fiziologjike të bimëve.
Këto bimë akumulatore i mbledhin metalet kryesisht në gjethe. Ndërsa bimët e
njohura si hiperakumulatore grumbullojnë qindra ose mijëra herë më shumë metale të
rënda sesa bimët normale (Schmieder K. dhe Lehman A., 2004).
Termi "hiperakumulator" përshkruan një numër të bimëve, që ndajnë aftësinë për t'u
rritur në tokë (metalmbajtëse) dhe grumbullojnë sasi jashtëzakonisht të larta të
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metaleve të rënda në organet e tyre ajrore, duke kaluar vlerat normale, që gjenden në
shumicën e llojeve të bimëve, pa pësuar efekte fitotoksike. Bimët hiperakumuluese
kanë një kërkesë të lartë ndaj metaleve të rënda në organe të ndryshme të bimës.
Sigurisht bimët, që absorbojnë këto metale toksike ndihmojnë në pastrimin e tyre nga
toka. Është treguar se këto bimë janë rezistente ndaj metaleve të rënda dhe janë të afta
ti akumulojnë ato, duke i transportuar më pas në oranizëm. Mbi 400 lloje bimësh janë
raportuar si hiperakumulatore dhe përfshijnë anëtarë si: asteraceae, brassicaceae,
cyperaceae, fabaceae, lamiaceae, poaceae, euphobiaceae etj. Shumë familje të bimëve
vaskulare janë identifikuar si hiperakumulatore metalike.

Figura 1.10: Cikli jetësor i bimëve vaskulare.

Aspekti kryesor mbetet në asimilimin e informacioneve rreth mekanizmave
fiziologjike të përthithjes metalike, transportit dhe akumulimit të tyre. Këta
hiperakumulatorë janë selektiv ndaj metaleve, kanë normë rritjeje të ngadaltë,
prodhojnë sasi të vogla të biomasës dhe mund të përdoren vetëm në habitatet e tyre
natyrale. Pragu minimal i përqëndrimeve në inde për Cu, Cr, Pb dhe Ni për bimët
hiperakumulatore duhet të jetë 0.1 % e peshës së thatë, ndërsa për Zn dhe Mn pragu
është 1% (Baker A. J. M. et al. 1994).
Procesi i hiperakumulimit të metaleve të rënda nga bimët e larta është një fenomen
kompleks. (Ciriakova A. et al, 2009) Ai përfshin disa hapa si:
 transportin e metaleve nëpër membranën e plazmës të qelizave të rrënjëve,
 ngarkimin e indeve përthithëse dhe transportit,
 detoksifikimin dhe sekuestrimin e metaleve në të gjithë bimën dhe nivelet
qelizore.
Proceset kryesore të përfshira në hiperakumulimin e grimcave metalike nga toka tek
filizat, për bimët hiperakumulatore janë:
 bioaktivizimin e metaleve në rizosferë nëpërmjet ndërveprimit rrënjë-mikrobe;
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 kapja e zgjeruar nga transportuesit e metalit në membranat e plazmës;
 detoksifikimin e metaleve me shpërndarjen në apoplaste si të detyrueshme për
muret qelizore dhe grumbullimin e metaleve në citoplazmë me ligande të
ndryshme, të tilla si fitoqelatina, metallotioninat, metal- proteina detyruese;
 sekuestrimi i metaleve në vakuola nga tonoplasti- përcaktimi i transportuesve.
Speciet metal akumuluese mund të përdoren në teknikën e fitopastrimit (largimi i
papastërtive nga dherat). Hiperakumulatoret janë të përcaktuar si specie bimore më të
larta, të cilët përmbajnë Cd > 100 mg kg-1, Ni, Pb, Cu > 1,000 mg kg-1 dhe Zn e Mn
10,000 mg kg-1 (në peshë të thatë). (Baker A. J. M. dhe Brooks R. R., 1989) (Baker
A. J. M. et al. 1994). Thlaspi caerulescens është shembulli i një bimë
hiperakumuluese në Sllovaki. Ajo arrin të akumulojë rreth 20 g kg-1 Zn në peshë të
thatë (Apitz S. E et al. 2006).
1.10.BIMËT VASKULARE
Bimët vaskulare njihen si bimë me inde të specializuara për marrjen e ushqimit dhe
ujit. Indet transportojnë ujë, minerale dhe materiale fotosintetike përgjatë rrënjëve të
bimëve drejt trungut dhe gjetheve, në ndryshim nga bimët jovaskulare, (Markert B.A
et al, 2003) të cilat nuk kanë inde përçuese dhe kërkojnë ujë për fekondim. Ata
përbëjnë shumicën e bimëve të gjetura sot në tokë.
Ekzistojnë tre sisteme të ndryshme të pranishme në organet e bimëve vaskulare, që
punojnë së bashku për të ruajtur jetën e bimës. (Parveen Z., Khuhro M. I., Rafiq N.,
2003) Këto përfshijnë sistemin rrënjësor, sistemin e filizave, dhe sistemin vaskular.
Sistemi rrënjësor përbëhet nga rrënjët, të cilat forçojnë bimën në tokë dhe thithin
lagështirën dhe ushqimin nga toka. Sistemi i filizave përbëhet nga trungu dhe gjethet,
të cilat kryejnë procesin e fotosintezës. Sistemi vaskular qarkullon ujin dhe mineralet
në gjethe dhe materialet fotosintetike nga gjethet në pjesën tjetër të bimës.

Figura 1.11: Lloje gjethesh të bimëve vaskulare.
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Sistemi indor vaskular, i ndodhur në mes të indit mbështetës, transporton materialet
e nevojshme të bimës nëpërmjet dy indeve: floemës dhe ksilemës, të cilat bëjnë
transportin e ujit dhe ushqimit. Këto nuk janë të pranishme në bimët jo vaskulare, që
është dallimi i madh në mes të dy llojeve. Si floema ashtu dhe ksilema vazhdojnë në
gjithë gjatësinë e trupit të bimës. Ksilema transporton ujin dhe mineralet e tretura nga
rrënjët tek kërcelli dhe gjethet duke siguruar mbështetje strukturore. Ksilema përmban
edhe fibra, që sigurojnë mbështetje, dhe qelizat e parenkimës, të njohura si parenkima
e ksilemës, që shërbejnë si rezervuar.Uji transportohet nga poshtë-lartë duke kaluar
nga njëra trakeid tek tjetra, duke kaluar përmes hapësirave që formohen atje, ku muri
qelizor dytësor mungon. Floema transporton ushqimin, nutrientët dhe materialet
fotosintetike në të gjithë bimën, për ta mbajtur atë të shëndetshme dhe në rritje, si dhe
siguron mbështetje strukturore dhe lejon bimët vaskulare të evoluojnë në një madhësi
të lartë.
Bimët vaskulare duke qenë se kanë inde vaskulare, të cilat bëjnë shpërndarjen e
burimeve nëpërmjet bimëve si dhe indeve drunore, që janë të nevojshme për të
siguruar mbështetje më të madhe për rritje, bën që këto bimë të evoluojnë në një
madhësi të lartë, më të madhe se sa bimët jo vaskulare, të cilat në vend të këtyre të
fundit duhet të thithin ujin në sipërfaqen e tyre, duke e bërë të vështirë mbijetesën për
periudha të gjata në zonat e thata. Bimët vaskulare, mund të mbijetojnë në pothuajse
çdo klimë, për sa kohë që nevojat e tyre themelore për rrezet e diellit, ujë, dhe
temperaturën e duhur të arrijnë të përmbushen. (Tchounwou P. B., Yedjou C. G.,
Patlolla A. K., Sutton D. J., 2014) Bimët vaskulare janë shumë të dobishme në
identifikimin e ndotjes së ajrit nga shumë metale të rënda.

Figura 1.12: Pjesët kryesore të një bime vaskulare.
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Në përgjithësi përthithja e metaleve të rënda është e varur nga:
 lëvizja e elementeve nga toka në rrënjët e bimëve.
 elementet kalojnë në mebranën e qelizave epidermike të rrënjës.
 transporti i elementeve nga qelizat epidermike deri në ksilemë nëpërmjet së
cilës elementet transportohen nga rrënjët te filizat.
 ndodh mobilizimi nga indet e sistemit të transportit drejt gjetheve.
Ka disa faktorë, të cilët ndikojnë në marrjen e metaleve të rënda nga sistemi rrënjësor
bimor dhe transportimin e tyre në pjesët e tjera të bimës. Këta faktorë janë: vlerat
kryesisht të ulëta të pH, përmbajtja e ulët e fosforit dhe e ligandeve në tokë. (Onete
M. dhe Paucã - Comãnescu M., 2008).
Disa karakteristika të rëndësishme për përcaktimin e ndotjes nëpërmjet bimëve
vaskulare, ndodh sepse ato janë:
 janë të palëvizshme,
 reflektojnë kushtet e lokacionit dhe janë praktike për përdorim në vlerësimet e
ekspozimit ndaj ndotësve,
 mund të thithin metalet e rënda si nga toka ashtu edhe nga ajri. (Schmieder,
dhe Lehmann, 2004).
Bimët vaskulare kanë një reaksion të menjëhershëm ndaj ndryshimeve në cilësinë e
ajrit. (Pollard A.J. et al, 2002).
Tabela 1.6: Niveli përqëndrimit të metaleve të rënda në disa bimë indikatore
hiperakumulatore ose normale (burimi: Reeves et al, 1995, e modifikuar).
Elementi

Niveli i ulët Nivel
(μg g-¹ )
normal

Nivel i lartë
(μg g-¹ )

(μg g-¹ )
Cd

10

Co

50

Cr

100

Cu

100

Fe

2500

Mn

2000

Pb

100

Zn

2000
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Duke pasur një klasifikim të qartë të specieve, përdorimi i këtyre bimëve ofron besim
në rezultatet e tyre mbi cilësinë ekologjike. Kryesisht ato janë një tregues i qartë i
cilësisë së ajrit. (Hofmann V. et al, 1999). Nga funksioni i tyre si integrator në kushtet
mjedisore është vënë re përdorimi i tyre si tregues afatgjat më një rezolucion të lartë
hapësinor (Menzies N. W.; Donn M. J.; Kopittked P. M., 2007). Ato tregojnë
ndryshimet e ekuilibrave natyror si pasojë e ngarkesave ndotëse, me origjinë natyrore
ose artificiale, të shpërndara në burime të ndryshme. (Mulgrew A.; Williams, P.,
2000) Të gjitha këto fakte i shfaqin bimët vaskulare sidomos në rolin e
bioindikatorëve në monitorimin e cilësisë së ajrit krahasuar me analizat e shumta
kimike. Rritja e përdorimit të bimëve vaskulare vjen në përpjestim të drejtë me rritjen
e veprimtarisë antropogjene të njeriut. Shkaqet, që ndikojnë në ekosistem janë:
 Urbanizimi
 Aktiviteti bujqësor
 Aktiviteti industrial
Zhvillimi i kritereve dhe standardeve me të cilat të vlerësojmë praninë / mungesën ose
shkallën e degradimit të ndotjes, do të na shërbejnë në parandalimin dhe zbutjen e
ndikimit të veprimeve antropogjene të njeriut në ekosistem. (Armitage P. D. et al.
1983).
1.10.1. Krahasimet midis bimëve vaskulare dhe specieve të tjera si bioindikatorë
Metodat bioindikatore janë përdorur shpesh në vlerësimin e nivelit të ndotjes në
mjedis. (Krolak E. et al, 2003) Disa bioindikatorë janë të llojeve të ndryshme bimësh,
si bimët e larta, likenet, myshqet, bimët vaskulare, kërpudhat etj. Interesi në fitoindikatoret lind nga fakti se bimët reagojnë shpejt ndaj ndryshimeve kimike në
përmbajtjen e mjedisit. (Mulgrew A. et al, 2000). Fito- indikatoret duhet të kenë këto
karakteristika për tu zgjidhur si bioindikatorë:





janë të përhapur gjerësisht dhe gjeografikisht,
janë të lehtë për tu identifikuar.
karakterizohen nga një tolerancë relativisht e lartë ndaj ndotësve të mjedisit,
kanë një korrelacion midis nivelit të ndotjes së një elementi të dhënë në
mjedis (ajri ose tokës) dhe përqëndrimit të kësaj substance në indet bimore.

Akumulimi i metaleve të rënda nga bimët varet nga shumë faktorë siç janë:
përmbajtja e elementeve në tokë, ndërveprimet midis tyre dhe aftësitë e vetë impiantit
respirator për akumulimin selektiv të disa metaleve (Gambuś F., et al, 1997). Si
shembull mund të marrim bimët që njihen si luleradhiqe (Taraxacum officinale Web).
Kjo bimë është përdorur si një bioindikator, pasi karakterizohet nga një faktor i lartë i
akumulimit të disa ndotësve. Konkretisht përdoret për vlerësimin e mjedisit nga
ndotja me SO2 (Motowicka-Terelak T. et al, 1997), hidrokarburet aromatike
policiklike (Malawska M.; Wiolkomirski B., 2001) dhe metalet e rënda (Malawska
M., 2001; Cook C. M., 1989). Luleradhiqe është një bimë, e cila prodhon gjethe të
reja çdo vit; (një faktor shumë i rëndësishëm në rritjen e aftësisë së akumulimit).

45

TRIKSHIQI R. (2016):
Studim mbi gjendjen aktuale dhe perspektivën e përdorimit të
bimëve vaskulare në pastrimin e ajrit nga ndotësit toksikë inorganikë në Tiranë dhe Durrës

Në dekadat e fundit një numër i madh studimesh, ka vërejtur një rritje të ndotjes së
ajrit, si rezultat i rënies së numrit të bimëve vaskulare. Faktorët, që çojnë në këto
kushte janë zvogëlimi i sipërfaqes së ekosistemeve pyjore, erozioni i tokës, ndotja e
ajrit dhe ndryshimet klimatike. Shumë bimë vaskulare kanë tendencë për të
grumbulluar metale të rënda. Kështu, përqëndrimi i metaleve të rënda në bimët
vaskulare të mbledhura në zonat e ndotura është dukshëm më i lartë sesa
përqëndrimet e metaleve të rënda në zonat e pandotur. (Pop A., et al, 1997) (Coldea
G.; Pop A., 1988) (Kramer K.U. et al, 1990). Rezultatet e marra nga procesi i
monitorimit të ajrit varen nga speciet e ndryshme të bimëve, llojin e ndotësve, lloji
dhe faza e zhvillimit të vegjetacionit dhe vetitë e joneve të ndryshme në mostrat e
tokës. Ka ndryshime edhe midis llojit të bimëve vaskulare, pasi janë shumë bimë, të
cilat kanë tolerancë në raport me nivelin e përqëndrimit të metaleve të rënda, por ka
dhe disa lloje bimësh, të cilat mund të mos jenë në gjëndje për të akumuluar sasi të
mëdha të metaleve të rënda.

Figura 1.13: Paraqitja grafike e rrugëve të transportit të metaleve të rënda në bimët
vaskulare.

I njëjti kostatim u vu re edhe në rastin e përdorimit të specieve të tjera si
bioindikatore. Hartley A. et al, (1999) ka gjetur se Cd është më toksik për kërpudhën
Ectomycorrhizal (ECM), ndërsa në studimin e Aučina A. dhe Rudawska M.; (2011) u
zbulua se elementet Cu dhe Pb kanë një ndikim më të madh mbi komunitetin e
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kërpudhave ECM se Zn dhe Cd. Nga studimi i Rudawska M. et al, (2003) u vu re se
për të arritur në rezultate të sakta nga krahasimi i efektit të ndotjes së ajrit në
Macrofungi (kërpudha bioindikatore) duhej një kohë e nevojshme për të pritur
rezultatet, pasi ato nuk mund të vihen re menjëherë, por u thteksua se Macrofungi
mund të përfaqësojnë një mjet të dobishëm për të bërë diferencimin midis zonave të
ndotura dhe të pandotura pa kosto, pasi ato në rastin e zonave të ndotura shkatërrohen
gradualisht (Morandi J. et al, 1990), si shembull të tillë mund të marrim rënien e
numrit të organeve frutore të kërpudhave ECM, e cila është e lidhur kryesisht me
ndotjen e ajrit (Antibus R. K.; Linkins III A. E., 1989 ; Schaffers, 1990). Kjo do të
thotë, që mungesa e kërpudhave ECM mund të jetë një mjet për vlerësimin e shkallës
së stabilitetit të ekosistemit. (Carlile M. J. et al., 2001) (Leyval C.; Turnau K.;
Haselwandter K., 1997).
Nga sa thamë më sipër mund të konfirmojmë, që bimët vaskulare janë zgjidhje më e
favorshme se kërpudhat, pasi ato mund të akumulojnë metalet e rënda në nivele
shumë të larta pa pësuar ndryshime biologjike në organizmin e tyre dhe duke sjell
pastrimin e ajrit. (Rudawska M. et al, 2005).
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Kapitulli 2
Objektivat kombëtarë dhe ndërkombëtarë për nj ë zhvillim
të q ëndrueshëm të ekosistemit. Përfshirja e objektivave në
planet rregulluese të mjedisit.
Hyrje
Ky kapitull paraqet objektivat mjedisore të zhvillimit të qëndrueshëm, të përcaktuar
në nivel ndërkombëtarë dhe kombëtarë. Në këtë kapitull janë marrë parasysh dy
dokumente kryesore; së pari dokumentet evropiane për objektivat përkatëse të
politikës së Bashkimit Evropian (BE), si dhe Strategjia Mjedisore e Qeverisë
Shqiptare lidhur me mjedisin. Këto strategji janë të harmonizuara, meqënëse
Shqipëria aspiron për të qenë anëtare e BE-së dhe të gjitha zhvillimet kombëtarëe dhe
strategjitë mjedisore, si dhe legjislacioni përkatës, janë të drejtuara në drejtim të
harmonizimit me politikat evropiane. Duke pasur parasysh kontekstin dhe qëllimin e
Planit Lokal të Durrësit dhe Tiranës, si po ashtu edhe ligjet e reja, që plotësojnë edhe
më mirë këtë kuadër siç janë ligji 91/2013 “Për Vlerësimin Strategjik Mjedisor”, ligji
10440/2011 për “Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis” si dhe ligjit 10431/2011 “Për
mbrojtjen e mjedisit”, të dhënat e paraqitura në këtë studim paraqesin aspiratat për
arritjen e objektivave ndërkombëtarëë.
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2.

OBJEKTIVAT E
KOMBËTARË

ZHVILLIMIT T Ë Q ËNDRUESHËM NË NI VEL

2.1. OBJEKTIVAT KOMBËTARË TË MJEDISIT
Kuvendi i Shqipërisë dhe Qeveria Shqiptare ka hartuar dhe miratuar një Strategji
Kombëtarëe për Mjedisin në kuadrin e Strategjisë Kombëtarëe për Zhvillim dhe
Integrim (SKZHI), gjithashtu një numër të madh ligjesh për mjedisin në përputhje me
legjislacionin evropian dhe atë ndërkombëtarë. Ndër këto ligje mund të përmendim
dhe ligjin 91/2013 për “Vlerësimin Strategjik Mjedisor” dhe ligjin 10440/2011 për
“Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis.
Në përputhje me Strategjinë Kombëtarëe për Zhvillim dhe Integrim qeveria shqiptare
do të merren masat e nevojshme për të evidentuar dhe rehabilituar “pikat e nxehta”
dhe për ndërtimin e vend depozitimeve të mbetjeve të rrezikshme.
2.1.1. Biodiversiteti
Një ndër objektivat më të rëndësishme, që na paraqitet është “Mbrojtja dhe shtimi i
biodiversitetit, i zonave dhe llojeve të mbrojtura, si dhe ruajtja e trashëgimisë natyrore
dhe mjedisit në përputhje me angazhimet evropiane dhe ndërkombëtare. Qëllimet
themelore të ruajtjes së biodiversitetit janë:
 Përfaqësimi i të gjitha zonave të dallueshme natyrore në rrjetin e zonave të
mbrojtura dhe në peisazhet e ruajtura;
 Mirëmbajtja e proceseve evolutive dhe ekologjike, që mundësojnë një
biodiversitet të qëndrueshëm.
 Ruajtja e specieve të bimëve të qëndrueshme;
 Përmirësimi i menaxhimit të zonave dhe llojeve të mbrojtura ekzistuese duke
u siguruar që objektivat e zonave të përmbushen;
 Zgjerimin e rrjetit të zonave të mbrojtura për të siguruar një mbulim të plotë të
të gjithë habitatëve të detit, bregdetit dhe atyre tokësore;
 Përmirësimi dhe përshtatja e ligjeve ekzistuese për mbrojtjen e mjedisit;
 Përmirësimi i informacionit dhe i të dhënave për menaxhimin e biodiversitetit.
Një gamë e gjerë aktivitetesh ndikojnë mbi Biodiversitetin, për rrjedhojë një gamë po
aq e gjerë masash duhen marrë. Për këtë arsye numri i masave, që do të kontribuojnë
në arritjen e objektivave për mbrojtjen janë: i) Menaxhimi i integruar i bregdetit –
peisazhi (në rastin e qytetit të Durrësit); ii) Menaxhimi i burimeve ujore; iii)
Përdorimi dhe ndotja e ujit- menaxhimi i burimeve ujore; iv) Planifikimi i kufizimeve
të përdorimit të tokës dhe peisazhit; v) Menaxhimi i vendgrumbullimit të mbetjeve Menaxhimi i mbetjeve urbane. Integrimi i konsideratave dhe i prioriteteve të
biodiversitetit është i rëndësishëm për këto zona.
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Një vëmendje e veçantë i duhet kushtuar mbështetjes së iniciativave të integrimit, të
lëna pas dore prej kohësh. Duke u bazuar kryesisht në punën e Drejtorisë së
Planifikimit dhe Rregullimit të Territorit bashkëvepruar dhe me Agjensitë Rajonale të
Mjedisit dhe Agjensia Kombëtarëe e Mjedisit (AKM) dhe (ARM) për të mbrojtur
Biodiversitetin janë të nevojshme marrja e pesë masave të mëposhtme:
Tabela 2.1. Masat prioritare për mbrojtjen e biodiversitetit.
Masat

Përshkrimi

Masat kryesore
publike

prioritare

1

Forcimi i kuadrit ligjor Përmirësime afatshkurtra të
për mbrojtjen e natyrës
legjislacionit për mbrojtjen e
natyrës; zbatimi i Ligjit të
biodiversitetit duke përfshirë
trajnimin e qyteteve, zbatimin e
direktivës së zogjve (20082009).

2

Forcimi i menaxhimit të Menaxhimi
i
zonave
administratave
të mbrojtura (2009).
mbrojtjes së natyrës

3

Zhvillimi i planeve të Është menduar që të gjitha
menaxhimit për të gjitha vendet të cilat janë përcaktuar
zonat e mbrojtura
para fundit të vitit 2012 do të
kenë plane të menaxhimit të
plotë deri në fund të 2015.

4

Rritja e menaxhimit të Forcimi i Drejtorisë për
specieve të mbrojtura
Mbrojtjen e Mjedisit (2010),
ndërmarrja e fushatës për të
zvogëluar numrin e armëve të
zjarrit pa leje.

5

Monitorimi
biodiversitetit
menaxhimi
informacionit

të

i Krijimi i Njësisë së Mbrojtjes së
dhe Natyrës në kuadër të Agjencisë
i së Pyjeve dhe Mjedisit (2009).

Duke u bazuar në vlerësimet e marra nga Njësia Qëndrore Vendore e dy qyteteve
përkatëse Vlerësimi Cilësor i Mjedisit dhe Menaxhimi i Informacionit për
Biodiversitetin do të sjellë ekuilibra më të qëndrueshëm dhe deri diku statik për
mjedisin.
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2.1.2. Raportet rreth cilësisë së ajrit
Përmirësimi i cilësisë së ajrit në mbarë Shqipërinë në përputhje me nivelet e
standardeve të BE-së dhe OBSH-së. Objektivi i përgjithshëm është përmirësimi i
cilësisë së ajrit, në mënyrë të veçantë në zonat urbane dhe përreth zonave industriale
me qëllim mbrojtjen e shëndetit publik, në përputhje me direktivat e BE-së dhe me
marrëveshjet ndërkombëtare të njohura në lidhje me cilësinë e ajrit dhe kontrollin e
çlirimit të gazeve. Çështjet dhe tendencat kryesore, që duhen adresuar për të arritur
këto objtektiva janë:
 Shkarkimi i gazeve i lidhur me transportin varet nga një numër faktorësh: lloji
i karburantit që përdoret nga automjetet private/tregtare, numri i automjeteve,
kilometrat e përshkruar, vjetërsia dhe lloji i motorit, mirëmbajtja dhe cilësia e
tyre si dhe nga alternativat e transportit. Përveç automjeteve mund të shtojmë
cilësinë e rrugëve, e cila kontribuon në rritjen e sasisë së grimcave të pluhurit
si dhe ato të automjeteve. Numri i automjeteve është rritur shumë, gjatë këtyre
10 vjetëve dhe do rritet edhe më tej me rritjen ekonomike.
 Grimcat e pluhurit nga aktiviteti i ndërtimit dhe nga rrugët e dëmtuara. Të dyja
si ndërtimi edhe transporti priten të rriten me rritjen ekonomike.
 Shkarkimi i gazeve nga industria në përgjithësi ka rënë pasi pjesa më e madhe
e industrive janë mbyllur, çlirimi i gazeve do mund të rritet përsëri me rritjen e
ekonomisë, prodhimit industrial, dhe kërkesave për energji.
 Shkarkimi i gazeve rritet edhe si pasojë e djegieve të mbeturinave dhe
përdorimit të djegësve për qëllime shtëpiake. Gjithashtu ka mungesë
informacioni mbi cilësinë e ajrit, gjë e cila duhet të rregullohet më rritjen e
monitorimit.
Përfitimet nga aktiviteti për të kontrolluar ndotjen e ajrit përfshijnë në mënyrë të
veçantë reduktimin e rreziqeve për shëndetin publik, nëpërmjet përputhjes së niveleve
të çlirimit të gazeve me parametrat e direktivave dhe standarteve të BE-së.
Implementimi i plotë i legjislacionit të BE-së në këtë fushë nuk është i mundur brënda
një kohe të shkurtër. Strategjia e adoptuar këtu ka për qëllim:
 Uljen e nivelit të çlirimit të gazeve nga burimet lëvizëse dhe ato fikse në
nivelin e legjislacionit të BE-së.
 Përmirësimin e monitorimit për të siguruar informacion, për lehtësimin e
planeve të menaxhimit të cilësisë së ajrit.
 Vendosjen e sistemit të planifikimit për menaxhimin e cilësisë së ajrit, i cili do
të përcaktojë dhe implementojë masat e nevojshme për të arritur standardet e
cilësisë së ajrit.
Janë identifikuar disa objektiva të përkohshëm si të nevojshëm për të arritur këtë
qëllim të përgjithshëm. Për secilin prej tyre janë identifikuar një numër masash.
Indikatori kryesor i efektivitetit të këtyre synimeve do të jetë përmirësimi i cilësisë së
ajrit i vlerësuar mbi bazën e rrjetit të monitorimeve.
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Tabela 2.2: Cilësia e Ajrit dhe masat që duhen marrë për mbrojtjen e tij.
Masa mbrojtëse

Përshkrimi

Masat kryesore prioritare publike

1

Monitorimi i cilësisë së ajrit
në përputhje me kërkësat e
KE-së

Monitorimin e ajrit në të gjitha zonat
urbane dhe industriale.

2

Kontrolli dhe reduktimi i
emetimeve nga automjetet
me motor

Rregulloret e reja të karburantit të
përdorur në makina; masa fiskale për të
inkurajuar automjete të reja, zhvillimin e
transportit
publik,
përmirësimin
e
menaxhimit të trafikut.

3

Kontrolli dhe reduktimi i
emetimeve nga instalimet
industriale

Të rishikohen lejet e industrive të mëdha
në lidhje me shkarkimet; negociata për
reduktimin e emetimit duke zbatuar
plotësisht dispozitat e Direktivës IPPC
(96/61/EEC).

4

Kontrolli dhe reduktimi i
emetimeve të pluhurit nga
ndërtimet

Kontrollin dhe monitorimin e pluhurit,
zhvillimin e një kodi të praktikave për
industrinë e ndërtimit.

5

Reduktimi i emetimeve të
pluhurit nga burime të tjera
duke përfshirë rrugët e pa
asfaltuara,
godinat
jo
industriale dhe zjarret e
hapura

Plani për përmirësimin e infrastrukturës
rrugore është mbështetës, përmirësimi i
izolimit të ndërtesave, masat për
efiçiencën e energjisë

Nivelet shqiptare kombëtarëe për disa nga ndotësit janë paraqitur në tabelën e
mëposhtme:
Tabela 2.3: Nivelet normale kombëtarëe të elementeve, të ndikojnë në cilësinë e ajrit.
Parametrat mjedisore
Cilësia e Ajrit

Elementet

Niveli n ormal kombetar
(μg/m³)

pluhur

140

PM₁₀

70

O3

120

Pb

1
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2.1.3. Ndryshimet klimatike
Reduktimi i gazrave të efektit serrë dhe ato të hollimit të shtresës së Ozonit duke
kontribuar në parandalimin e ndryshimeve klimatike.
Shkarkimi i gazrave në efektin serrë ndodh si rezultat i disa aktiviteteve. Mjeti më i
fuqishëm për reduktimin e këtij efekti mbetet reduktimi i shkarkimeve të këtyre
gazrave. Për këtë arsye duhet adresuar problemi i reduktimit të shkarkimeve duke
intëgruar objektivat dhe procesin e vëndimmarrjes në një numër nivelesh:
Qeverisje – punë e vazhdueshme në mënyrë të veçantë në strategjitë për energjinë,
ekonominë dhe transportet. Duke përfshirë hapa të mëtejshëm për kufizimin e
shkarkimeve. Industri dhe tregti – të inkurajohen për të qenë efektiv në përdorimin e
energjisë dhe në reduktimin e shkarkimeve. Individët - të inkurajohen për ta
konsideruar si kriter në veprimet dhe blerjet e tyre çështjen e efektivitetit të energjisë.
Pasqyrimi i masave mbrojtëse jepet në tabelën e mëposhtme:
Tabela 2.4: Ndryshimi i klimës dhe masat që duhen ndërmarrë për minimizimin e dëmeve.
Nr. i masave mbrojtëse

Përshkrimi

1

Minimizimi i emetimeve të
gazrave në efektin serrë.

2

Menaxhimi dhe reduktimi i
emetimeve të substancave të
shtresës së ozonit në përputhje
me dispozitat e Konventës së
Vjenës dhe instrumentet që
lidhen me të

2.1.4. Rregullimi i territorit
Sigurimin i një zhvillimi të qëndrueshëm të territorit vjen nëpërmjet përdorimit
racional të tokës dhe burimeve natyrore. Vlerësimi i potencialit aktual dhe
persptektivën e zhvillimit të territorit në nivel lokal, bazuar në balancimin e burimeve
ujore, nevojave ekonomike dhe njerëzore, dhe interesave publike dhe private
realizohen duke koordinuar në vijim: i) mbrojtjen e burimeve natyrore, si tokën
(veçanërisht tokën bujqësore), ajrin, ujin, pyjet, florën, faunën, si dhe peisazhet; ii)
përcaktimin dhe sigurimin e territoreve të ndërtueshme, të organizuara në mënyrë të
harmonizuar dhe funksionale, duke i dhënë prioritet mundësive të strehimit të të gjitha
klasave ekonomike dhe sociale, krijimin e infrastrukturës së përshtatshme fizike për të
inkurajuar investimet, për të kryer veprimtari ekonomike, sociale dhe kulturore,
thjeshtësimin e qasjes së shërbimeve publike, transportit dhe infrastrukturës, duke
përfshirë këtu edhe territoret e përshtatura; iii) nxitjen e jetës ekonomike, sociale dhe
kulturore në nivel lokal dhe kombëtarë; iv) sigurimin e mjaftueshëm të burimeve të
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furnizimit, veçanërisht ato jetike; v) sigurimin e kushteve për sigurinë e jetës dhe
kushteve të shëndetit publik, rendin publik dhe sigurinë kombëtarëe ; vi) nxitjen e
zhvillimit të balancuar rajonal, në mënyrë, që të sigurohet një shpërndarje e
vazhdueshme e popullsisë, bazuar në shpërndarjen
e burimeve.
2.2. G jurmet e ndotjes në ekosistem dhe objektivat e qëndrueshëm
ndërkombëtarë
2.2.1 Politikat ndërkombëtare
Shqipëria, duke qenë se është anetare e organizatave ndërkombëtare dhe merr pjesë në
konferenca shumpalëshe, vepron me synimin për të përmirësuar në nivel lokal e
rajonal zhvillimin e mjedisit si dhe gjëndjen e mjedisit në nivel global. Objektivat
kryesore që Shqipëria kërkon të arrijë në këtë nivel janë Objektivat e Zhvillimit të
Mijëvjeçarit (OZHM), të pranuara nga përfaqësuësit e 189 vendeve në Konferencën e
OKB-së, të vitit 2000, dhe detyrave të përcaktuara në Samitin Botëror të vitit 2002 për
Zhvillimin e Qëndrueshëm (WSSD) në Johanesburg.
Samiti Botëror për Zhvillimin e Qëndrueshëm (Johanesburg, 2002) ishte kulmi i një
serie konferencash, duke përfshirë dhe Konferencën e Stokholmit mbi Mjedisin në
vitin 1972 dhe Konferencën e Rios mbi Mjedisin dhe Zhvillimin në vitin 1992 - i cili
paraqiti parimin e zhvillimit të qëndrueshëm në nivel kombëtarë dhe ndërkombëtarë.
Angazhimi i parë ngriti shqetësimin e kanalizimeve, ku u vendos të merren masa për
të siguruar që deri në vitin 2015 kjo mungesë e rëndësishme të reduktohet deri në
50% të niveleve aktuale. Angazhimi i dytë ishte që të ndërmerreshin masa për të rritur
rezervat e peshkut në oqeane deri në vitin 2015, ndërsa një rrjet global për mbrojtjen e
zonave bregdetare duhet të jetë ngritur tre vjet më parë. Nuk janë berë vendime të
detyrueshme, megjithatë për pjesën tjetër të çështjeve (demografike, varfërisë,
mbishfrytëzimit të burimeve, të klimës, shpyllëzimit, ozonit, ujit, specieve të
rrezikuara, erozionit të tokës dhe pakësimit të pasurive detare).
2.2.2. Politikat në nivel evropian
Politika mjedisore e BE-së udhëhiqet nga parimi i parandalimit dhe parimi "ndotësi
paguan", duke siguruar shumë instrumëntë institucional, financiar dhe menaxherial
për të siguruar zbatimin efektiv të tyre. Pjesëmarrja qytetare është gjithashtu një
element kyç dhe një prioritet i kësaj politike. Plan i Veprimit Mjedisor 6-të, adaptuar
nga Vendimi 1600/2002/EC të Parlamentit Evropian, Këshilli i Evropës se 22
Korrikut 2002, është korniza bazë e politikave mjedisore në UE. Katër prioritetet deri
më 2012 janë: Adresimi i ndryshimeve klimatike; Mbrojtja dhe ruajtjen e mjedisit
natyror dhe biodiversitetit; Integrimi i mbrojtjes mjedisore dhe shëndetit publik;
Përdorimi i qëndrueshëm i pasurive natyrore, nëpërmjet zbërthimit të formës së
përdorimit të tyre në rritjen ekonomike dhe parandalimin e shtimit të mbetjeve. Sipas
Marrëveshjes së Planit të Veprimit Mjedisor 6-të, Këshilli i Evropës është mbledhur
për të përgatitur shtatë tematika strategjike, në mënyrë që të specifikojë objektivat dhe
mjete të zbatimit në çdo zonë proritare; këto strategji prezantojnë në mënyrë
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thelbësorëe gjeneratën e re të politikës mjedisore në Evropë. Strategjia për ndotjen e
ajrit vendos objektivat afatgjata, duke synuar ta reduktoj në 2020 (nivelin e vitit
2000): me 47% zvogëlimin normës së jetëgjatësisë së influencuar ngaekspozimi ndaj
grimcave; me 10% rastet e vdekshmërisë akute nga efekti i ozonit; përqëndrimin e
depozitimit të acidit me 74% në zonat pyjore dhe me 39% në ujërat sipërfaqësore; me
43% zonat e ekosistemeve ku shfaqet eutrofikimi:
Realizimi i këtyre objektivave kërkon një reduktim të shkarkimeve të SO2 me 82%,
NOx (oksidit të nitrogjenit) me 60%, VOCs (komponentëve organik volatil) me 51%,
amonit me 27% dhe PM 2,5 fillestar (grimcë e shkarkuar direkt në ajër) me 59%,
krahasuar me normat e vitit 2000.
Strategjia për mjedisin urban, i cili është direkt i lidhur me qëllimin e Planit Lokal të
Durrësit dhe Tiranës, ndihmon në kontributin për përmirësimet e përgjithshme të
performancës mjedisore të një qyteti Evropian, nëpërmjet reduktimit të burokracisë,
rritjen e eficiencës në zbatimin e politikave mjedisore dhe inkurajimin afatgjatë të
planifikimit mjedisor.
Duke pranuar faktin se qytetet dhe planifikimet e përshtatshme të qyteteve kanë një
rol të rëndësishëm në lidhje me përshtatjen ndaj ndryshimeve klimatike, zbutjen e
lëshimit të gazrave serrë, ruajtjen e hapësirës sub-urbane dhe habitatëve natyrorë,
përdorimi i mënçur i burimeve natyrore, përmirësimi i shëndetit publik dhe cilësisë së
jetës etj, u bë propozimi për një sërë masash për të cilat Komuniteti duhet të ofrojë
udhëzime.
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PJESA EKSPERIMENTALE
Hyrje
Kontrollet objektive të cilësisë së mjedisit dhe shkalla e ndotjes së tij mund të jenë
efikase, vetëm në qoftë se do të përcaktohet saktë përmbajtja e elementeve gjurmë në
të, qofshin ato nga burime natyrore, apo nga burime antropogjene. Megjithatë, matjet
individuale të kryera në mënyrë të izoluar kanë pak vlerë, sepse nëpërmjet tyre nuk
mund të nxirren përfundime për ndryshimet e nivelit të substancës në kohë dhe nga
njëri vend në tjetrin. Për të bërë një vlerësim objektiv të gjëndjes së mjedisit duhet të
kryhet monitorimi i plotë i tij. (Ciriakovà A. et al, 2005)
Të gjithë komponimet kimike apo elementet kimik, çlirohen në atmosferë kryesisht si
rezultat i aktiviteteve të njeriut, duke shkaktuar dëmtime në organizmat e gjalla dhe
konsiderohen ndotës (Stalikas C.D.; Mantalovas A. Ch.; Pilidis G.A., 1997) Pjesa më
e madhe e metaleve të rënda, kanë origjinë antropogjene (Suruchi; Khanna P., 2011).
Përcaktimi i përqëndrimit të metaleve të rënda në ajër lind nga nevoja e njeriut për një
mjedis më të pastër. Prandaj qëllimet e monitorimit të mjedisit janë (Mohamed A.E.;
Rashed M.N.; Mofty A., 2003):
 Për të vlerësuar pasojat e ndotjes në njerëz dhe në mjedise jetësore, si dhe për
të identifikuar lidhjet ndërmjet përqëndrimit të substancave ndotëse dhe
pasojat në shëndetin e njerëzve, në ndryshimet klimatike, në peisazhin, etj.
 Për të studiuar bashkëveprimet ndërmjet substancave ndotëse dhe përbërësve
të tjerë të mjedisit.
 Për të vlerësuar nevojën e kontrollit ligjor në lidhje me shkarkimet e
substancave ndotëse, në përputhje me standartet apo normat e shkarkimeve në
mjedis. Vlerësimi i efikasitetit të legjislacionit për ndotjen e mjedisit kryhet
gjithashtu, nëpërmjet organizimit të një procesi monitorues të përshtatshëm.
 Për të garantuar përshtatshmërinë e një objektivi mjedisor për t’u përdorur për
një qëllim të caktuar. Monitorimi i cilësisë së ajrit bëhet për të vlerësuar
gjëndjen cilësore të ajrit në një zonë, qytet, rajon etj. Në çdo çast, duhet pasur
parasysh që mostrat e marra të përfaqësojnë kushtet, të cilat mbizotërojnë në
mjedis në kohën dhe vendin e marrjes së mostrave.
Dallohen dy tipa kryesore të monitorimit të ajrit:
 monitorimi i burimeve të ndotjes së ajrit
 monitorimi i cilësisë së ajrit të mjedisit
Këto dy tipa dallohen jo vetëm nga objektivat që kërkohet të arrihen, por edhe nga
metodat e matjeve analitike që përdoren në secilin prej tyre.
Hapat e një programi monitorimi janë:
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Objektivat
Përcaktimi i kritereve të marrjes së mostrave: (Stacionet, koha)
Përcaktimi i metodës së trajtimit kimik të mostrës
Zgjedhja e metodës matëse
Metoda e kalibrimit
Përpunimi i të dhënave analitike
Shpërndarja e informacionit
Zgjedhja e metodës së analizës është hallka e parë prej nga kushtëzohet përcaktimi i
hallkave të tjera deri në dhënien e rezultatit. Marrja e mostrës është një hallkë tjetër e
ndërlikuar, pasi nuk mund të analizohet e gjithë sipërfaqa, por ngrihet një hartë ku
përcaktohen stacionet e monitorimit, e cila të mbulojë të gjithë zonën e marrë në
studim. Pas marrjes së mostrave të gjetheve bëhet kthimi i tyre në trajtë kimike të
pranueshme nga aparatura. Procesi i kalibrimit është procesi bazë, që lidhet me
kthimin e sinjalit fizik të lexuar në aparat në përmbajtje absolute të analitit në mostër.
Së fundi kryhet përpunimi i të dhënave analitike, proces që konsiston në nxjerrjen e
ekuacionit të vijës analitike, llogaritjen e rezultatit të analizës, përpunimin statistikor
të të dhënave analitike të mostrave të analizuara dhe dhënia e rezulatatit.
Vlerësimi cilësor i ajrit mund të bëhet duke realizuar matje të drejtpërdrejta të
përmbajtjes së ndotësve ose duke përdorur biomonitorët (Markert B. A. et al, 2003).
Matjet e drejtpërdrejta na japin vlerësim të cilësisë së ajrit në momentin e matjes dhe
janë të shtrenjta pasi kërkojnë pajisje speciale. Ndërsa përdorimi i biomonitorëve na
jep një informacion sasior të ndotësit si dhe efektet e tij në gjëndjen e biomonitorit.
Metodat e monitorimit i ndajmë në dy grupe aktive dhe pasive. Monitorimi aktiv
përfshin ekspozimin e specieve të përcaktuar mirë nën kushte të kontrolluara, ndërsa
monitorimi pasiv i referohet analizës së vëzhgimit të bimëve kimike autoktone. Në
përgjithësi metodat e monitorimit pasiv kanë një të metë të madhe: të gjitha proceset
dhe të gjitha burimet veprojnë në të njëjtën kohë dhe nuk ka mundësi të ndarjes së
tyre për kërkimin e një procesi të veçantë. (Erisman J.W.; Draaijers G., 2003).
Në këtë studim është përdorur metoda e monitorimit pasiv duke iu referuar bimëve
vaskulare të shpërndara në mënyrë jo të njëtrajshme në zonat e marra në studim. Por
gjithashtu duhet theksuar se dhe kushtet gjeografike dhe meteorologjike kanë një
ndikim mjaft të madh në shpërndarjen e pabarabartë të depozitimeve atmosferike të
metaleve të rënda. Depozitimet e thata të gazeve dhe grimcave janë të varura kryesisht
nga këto faktorë: transporti i trazuar, shpejtësia e erës, por edhe në strukturën e
përbërjes së tokës ku ndodhet bima vaskulare.
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QËLLIMI I STUDIMIT
Qëllimi i realizimit i këtij punimi është studimi i gjëndjes mjedisore në zonat e marra
për shqyrtim nëpërmjet monitorimit të elementeve gjurmë, duke përdorur si
bioindikatorë bimët vaskulare.
Ky studim u realizua në zonën e Tiranës dhe në zonën e Durrësit bazuar në:
 VKM nr.1189, datë 18.11.2009 “Për rregullat dhe Proçedurat për hartimin dhe
zbatimin e Programit Kombëtarë për monitorimin e mjedisit”,
 Në projektin e Agjencisë Kombëtarëe të Mjedisit dhe Institutit të Shëndetit
Publik rreth “Monitorimi i cilësisë së ajrit në qytetet kryesore të vendit tonë”
si Tiranë, Durrës, Korçë dhe Vlorë për vitin 2013,
 Ligji nr. 10431, datë 09.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”
 VKM nr. 594, datë 10.09.2014 “Per Strategjinë kombëtarëe mbi cilësinë e ajrit
të ambjentit në Shqipëri”,
 Ligji nr. 162, datë 04.12.2014 “Për mbrojtjen e Cilësisë së ajrit në mjedis”,
 VKM nr. 352, datë 29.04.2015 “Mbi vlerësimin e cilësisë së ajrit të mjedisit
dhe kërkesat në lidhje me disa ndotës”.
Objektivat kryesore të këtij studimi janë:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Përcaktimi i gjëndjes mjedisore në zonat e marra në shqyrtim,
Përcaktimi nëse bimët e përdorura si indikatorë janë të duhura,
Percaktimi i nivelit të përqëndrimit të metaleve të rënda,
Krahasimi i rezultateve të marra midis specieve të ndryshme të bimëve
vaskulare për të parë efektivitetin dhe nivelin e akumulimit midis këtyre
bimëve,
Zbulimi i burimeve të ndotjes dhe masat, që duhen ndërmarrë nga organet
përkatëse për minimizimin e ndotjes duke u bazuar në Direktivat Evropiane,
Përcakimi i zonës më të ndotur,
Komentimi i shkaqeve, që çojnë në rritjen e përqendrimit të metaleve të rënda,
Këshillimi i bashkive përkatëse në mbjelljen e bimëve të nevojshme për
pastrimin e ajrit (veçanërisht të bimëve vaskulare).

Si bioindikator janë zgjedhur të përdoren bimët vaskulare, pasi ato:
(Mudgal V. et al., 2010):






janë përfaqësuese e zonës në studim,
janë specie mjaft e përhapur,
arrin të identifikohet me lehtësi,
kanë një sipërfaqe të madhe për akumulimin e sa më shumë elementeve,
janë specie me jetë të gjatë, duke rritur potencialin e akumulimit edhe për
periudha kohore të gjata
 janë tolerante ndaj niveleve të larta të përqendrimeve të metaleve të rënda.
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Për analizimin e mostrave të marra nga zonat në studim dhe përcaktimin e
përqendrimit të metaleve të rënda janë përdorur metodat SAA.
(http://www.gbcscience/products/aas.com) Kjo pasi ato sigurojnë përcaktime të sakta
dhe të shpejta të metaleve. Përdorimi i këtyre metodave statistikore për përpunimin e
të dhënave na ka ndihmuar në paraqitjen e një tabloje të qartë të burimeve të ndotjes si
dhe zonave më të ndotura. Nga ky studim u arrit në konkluzionin se zhvillimi i
metodave kimike për monitorim efektiv të niveleve mjedisore të metaleve të rënda
përbën një hap kritik për menaxhimin e ndotjeve mjedisore duke rritur saktësinë e
rezultave.
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3.

ZONAT E MARRA NË STUDIM

3.1. TË DHËNA TË PËRGJITHSHME PËR QYTETIN E DURRËSIT
Durrësi është një nga qytetet më të vjetra dhe më të mëdha në Shqipëri, e cila ka
portin detar ndër më kryesorët në vend. Duke qenë një qendër kryesore strategjike dhe
turistike ka sjellë një rritje të vazhdueshme të popullsisë së tij, e cila sot numëron mbi
afro 290 000 banorë. Qyteti shtrihet (41°19’V, 19°27’L) në një gadishull të vogël në
brigjet e detit Adriatik dhe është themeluar në vitin 627 para Krishtit nga
kolonizatorët e Korinthit dhe të Kërkirës (Korfuzi i sotëm), në zonën e një
vendbanimi të lashtë të fisit ilir të Taulantëve. Kjo histori dhe vendndodhja e qytetit
është mjaft e favorshme për cilësinë e jetës së qytetarëve të tij, por edhe të turistëve.

Figura 3.1: Parku në hyrje të qytetit të Durrësit.

Porti Detar i Durrësit, rreth 38 km larg Tiranës. Ai është porti më i madh i vendit, dhe
ndër më të mëdhenjtë në detin Adriatik dhe Jon, si dhe një nyje shumë e rëndësishme
për tregun ndërkombëtarë. Porti i Durrësit është pozicionuar në pjesën jugperëndimore të qytetit të Durrësit. Infrastruktura operacionale përbëhet nga 11 kalata
me një thellësi kalate, e cila varion nga 7.5 m – 11.5 m. Porti i Durrësit ka aktualisht
78% të tregtisë detare në nivel kombëtarë. (Agjensia Kombëtarëe e Mjedisit, 2014).
Zhvillimi i Durrësit në këto 20 vitet e fundit ka qenë i shpejtë dhe me presione të
mëdha, që ndikojnë fuqimisht në mjedisin natyror dhe shëndetin e popullatës. Këto
presione lidhen me të kaluarën dhe të tashmen e Durrësit, me industritë shtetërore
tashmë të mbyllura, por me pasoja në mjedis si dhe me industritë e reja në zhvillim.
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3.1.1 Klima dhe Cilësia e Ajrit
3.1.1.1 Kushtet klimatike
Klima e qytetit të Durrësit është tipike mesdhetare, pra me një dimër të butë, të
lagësht dhe verë të ngrohtë, me diell e mjaft të thatë. Krahasuar me zonat mesdhetare,
reshjet në vend janë të dendura, toka bregdetare është mjaft e lagësht në dimër dhe
zonat malore janë ndër rajonet më të lagështa në Evropë. Muajt e verës janë
përgjithësisht me diell, kushtet jashtëzakonisht të nxehta hasen rrallë në bregdet dhe
zbuten nga flladet detare. Kushtet e dimrit në bregdet janë përgjithësisht të buta, por
erërat e ftohta të rastit nga veriu dhe lindja mund të ulin temperaturat për pak ditë kur
malet janë të mbuluara me dëborë. Kur një erë e ngrohtë me lagështirë – shiroka –
fryn nga juglindja ose jugu, kushtet mund të jenë shtypëse. Ky është veçanërisht rasti
në vjeshtë kur temperaturat në detin Mesdhe janë më të larta. Shiroka paraprin kohën
e lagësht dhe një kthim të temperaturave më të ulëta. Në zonat e ulëta dhe malore
ecuria vjetore e kushteve të motit është e ngjashme me ato të bregdetit, por stina e
verës është më e freskët dhe më me pak lagështi. Gjatë ditëve me mot të keq në
vjeshtë dhe dimër, mund të ketë shira dhe dëborë të dendur. Instituti i
Hidrometeorologjisë së Akademisë së Shkencave Tiranë përmes stacionit
meteorologjik në zonën e Durrësit ka kryer monitorime të cilat pasqyrohen në Tabelat
e mëposhtme. Temperaturat mesatare të regjistruara janë tipike mesdhetare dhe janë
paraqitur në tabelën e mëposhtme:
Tabela 3.1: Tabela përmbledhëse e temperaturave vjetore të Bashkisë Durrës në °C.
Temperatura
mesatare vjetore

Temperatura
mesatare
vjeshtëdimrit

Temperatura
mesatare pranverëverë

Temperatura
minimale

15

6

24

-6

Temperatura më e lartë rregjistrohet në periudhën e verës dhe saktësisht në periudhën
Korrik-Gusht, ndërsa temperatura më e ulët në periudhën e dimrit gjatë muajve
Dhjetor-Janar. Stina e verës shoqërohet me thatësira të zgjatura, ndërsa pranvera dhe
vjeshta me reshje të shumta.
Sasia e reshjeve ndryshon sipas stinëve, siç paraqitet edhe në tabelën e mëposhtme:
Tabela 3.2: Tabela përmbledhese e reshjeve sipas stinëve në Bashkinë Durrës [mm].
Sasia vjetore e
reshjeve

Sasia e reshjeve
verë

Sasia e reshjeve
vjeshtë

Sasia e reshjeve
dimër

Sasia e reshjeve
pranverë

836

26

326

363

121
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3.1.1.2. Cilësia e ajrit dhe ndotja në qytetin e Durrësit
Qyteti i Durrësit është mjaft i populluar, me një numër të madh automjetesh, me një
industri të zhvilluar dhe me portin më të madh detar të vendit. Sigurisht të gjithë këta
sëbashku përbëjnë dhe ndotësit kryesore të ajrit në Bashkinë Durrës. Emetimet e tyre
kryesore dhe të monitoruara janë dioksidi i squfurit, oksidi i azotit, grimcat e pluhurit
(PM 10), PM 2,5, plumbi, O3, si dhe komponentet organike të avullueshme VOC
(Volatile Organic Components). Burimi i këtyre ndotësve janë industritë, veprimtaria
ndërtuese, cilësia jo e mirë e karburantëve, gjëndja jo e mirë e rrugëve automobilistike
në disa zona të qytetit, por edhe pasojë e një trafiku të rënduar dhe me automjete të
vjetra. Të dhënat zyrtare të cilësisë së ajrit në qendër të qytetit tregojnë se një pjesë e
mirë e ndotësve janë brënda normave kombëtarëe dhe atyre ndërkombëtare. Me të
kuqe janë shënuar ata ndotës, të cilët i kalojnë vlerat e lejuara kombëtarëe apo
ndërkombëtare.
Tabela 3 .3: Monitorimi i ajrit dhe vlerat në qëndër të qytetit të Durrësit (burimi: DRSHP,
Shtator 2014).
Viti i
monitori
mit

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

20112012

Norma
AL
(μg/m³)

Norma
EU
(μg/m³)

PM10

92

95

93

93

100

116

121

51.1

60

50

O3

96

99

99

103

99

99

64

72

120

110

NO2

17

18

23

24

23

35

28

13.8

60

40

LPM

200

209

207

201

211

234

250

X

140

80

SO2

12

12

16

19

12

15

18

18

60

50

Pb

0.28

0.34

0.34

0.28

0.3

0.1

0.3

x

1

0.5

Ndotësit
(μg/m³)

Raportimet nga Inspektoriati i Mjedisit, Bashkia e Durrësit janë:
Niveli i përqëndrimit të Pb varet shumë nga cilësia jo e mirë e karburanteve, që
tregtohen në Shqipëri. Është logjike, që sa më të reja të jenë automjetet aq më pak
konsumojnë karburant dhe aq më mirë e djegin atë, duke ndotur edhe më pak ajrin në
raport me automjetet e vjetra. Nuk ka një numër të saktë të raportit midis automjeteve
të reja dhe atyre të vjetra, por nga një vëzhgim i thjeshtë është i dukshme, që pjesën
më të madhe e përbëjnë automjetet e vjetra.
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Emetimet e dioksidit të karbonit janë të lidhura proporcionalisht me konsumin e
karburantit, për 1% rritje (apo zbritje) të konsumit të karburantit kemi 1% rritje (apo
zvogëlim) të sasisë së dioksidit të emetuar. Në qytetin e Durrësit kontribut në ndotjen
e ajrit sjell edhe industria. Fabrika dhe punishtet e ndryshme duhen monitoruar për të
zbatuar me rigorozitet emetimet dhe filtrat e përdorura nga ato në përputhje me
rregulloret dhe legjislacionin shqiptar. Vendndodhja e vend-depozitimit të mbetjeve
në zonën e ish- kënetës, së cilës po i afrohen çdo ditë ndërtimet e ndryshme informale
dhe ato me leje, përbën një tjetër burim ndotjeje për ajrin, si dhe një tjetër kërcënim
serioz për shëndetin e popullatës. Të tjerë kontribues janë rrugët automobilistike dhe
trafiku i rënduar, që gjënden në distanca të shkurtra nga qyteti dhe në varësi të
drejtimit të erës mund të sjellë një rritje të ndotësve të ajrit.
Gjatë 6-mujorintë parë të 2012 janë bërë monitorime të ndryshme në pika të
ndryshme të qytetit dhe rezulton që në muajt janar, prill dhe qershor, të cilët shënojnë
dhe rritjen maximale të ndotjes në qytet sidomos në kryqëzimet si Ura e Dajlanit,
Porti detar, stacioni i trenit, pallati i sportit, fermentimi, rruga e plazhit dhe përkon me
rritjen e numrit të automjeteve në qytet. Gjithashtu janë bërë edhe 663 monitorime në
njësi të ndryshme prodhimi, shërbimi dhe rreth 51 monitorime në shkolla të
ndryshme. Ndotja e ajrit për arsye të ndryshme rezulton më problematike në njësitë e
prodhimit dhe shërbimet, por edhe në shkolla vërehet një rritje e pranisë së CO2,
ndoshta si pasojë e numrit të lartë të nxënësve në një klasë. Për nivelet e VOC nuk ka
të dhëna. Ky është një ndotës shumë i dëmshëm për shëndetin e popullatës dhe lidhet
kryesisht me cilësinë e bojërave dhe llaqeve të përdorura nëpër mjediset e brëndshme
dhe të jashtme, në industrinë drurit etj. Vendosja e standardeve për përdorimin e
këtyre produkteve do ishte një faktor i rëndësishëm, që do të reduktonte ndjeshëm
nivelin e tyre. Ndërsa nga monitorimet e gjashtë-mujorit (burimi: ISHP) të dytë të vitit
2012 (rreth 7500 monitorime) duket që cilësia e ajrit, në këtë periudhë në zonën e
Durrësit rezulton problematike, si pasojë e rritjes se grimcave PM.2.5 dhe PM10, që
vjen si rezultat i rritjes se vëllimit të ndërtimeve, ngritja e pluhurit, lëvizja e
automjeteve, në vende të caktuara, cilësia jo e mirë e rrugëve, shtimi i numrit të
industrive, shpesh edhe nga cilësia e keqe e karburanteve apo edhe nga djegia e
mbeturinave në kontinierët në qytet, por edhe nga djegia e tyre në zonën e
vendgrumbullimit të mbetjeve. Të gjithë këta faktorë si edhe shtimi i industrive
përbëjnë një kërcënim serioz për të ardhmen e cilësisë së ajrit në Durrës. Duhet të
merren masat e duhura për uljen apo eliminim dhe sjelljen e vlerave të tyre në normat
kombëtarëe dhe ato të BE-së.
3.1.2. Hapësirat e gjelbërta dhe të mbrojtura
Një nga zgjidhjet e problemeve mjedisore në lidhje me cilësinë e ajrit është shtimi i
zonave të gjelbra. Durrësi ka sipërfaqe dhe hapësira të gjelbërta, ku përfshihen parqet
e ndryshme rrugët me gjelbërim të qytetit si dhe zonat përreth qytetit. Gjithashtu zona
të rëndësishme janë edhe kodrat në lindje të qytetit të pasura me pemë, të cilat mund
të ndikojnë në cilësinë e ajrit të qytetit si dhe në ruajtjen e biodiversitetit dhe të
habitatëve të llojeve të ndryshme (Drafti Shtator 2012, Raporti mjedisor i qytetit të
Durrësit).
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Tabela 3 .4: Sipërfaqet e gjelbërta në rrugët e qytetit të Durrësit (burimi: raporti vjetor i
ndikimit në mjedis, Bashkia Durrës, 2014).
Nr.

Emërtimi (sipërfaqja e gjelbër në rrugë)

Gjatësia m

Sip. m²

1

Rr. Dalip Paza+ Isa Boletini

560

2688

2

Rr. J. Ballhysa+ H. Bardhi+ H. Myshketa

730

3504

3

Rr. Mujo Ulqinaku

1280

6144

4

Rr. Maliq Muco (H. Kaçuli)

380

1824

5

Rr. Shoqëria Bashkimi

380

1824

6

Rr. Bulevardi Kryesor Shetitorja Dyrrah

620

2976

7

Rr. Epidam (Rr Tregtare)

570

2736

8

Rr. Haziz Podgorica ( ish fermentimi)

380

1824

9

Rr. Shetitorja Egnatia (Rr. Skenderbej)

1080

5184

10

Rr. Adria + Rr. Dëshmorët

1820

8736

11

Rr. Epikadeve (Rr De Rada)

200

960

12

Rr. A. Celkupa+ Koço Kazanxhi

670

3216

13

Rr. Neki Libohova+ Pjetër Hanxhari

670

3216

14

Rr. Hysen Kërtusha

1080

5184

15

Rr. F. Durrsaku+ G. Durrsaku

210

1008

16

Rr. Taulantia

480

2304

17

Rr. Aleksandër Goga

1280

6144

18

Totali i NSHK Durrës

12390

59472

19

Rr. Bajram Tusha

1100

5280

13490

64750

Totali

Mesatarja e gjelbërimit për banorë/m² gjelbërim (norm. e tanishme kombëtarëe është
7 m² për person, e cila përputhet pothuajse plotësisht me praktikën e vendeve të BEsë), është akoma më e ulët se sa ajo e mesatares evropiane për banorë. Në qytetin e
Durrësit ndotja vjen si pasojë një numër shkaqesh ku më kryesoret mund të jenë:
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numri i madh i ndërtimeve,
mungesa e një sistemi kanalizimesh për ujërat e zeza dhe urbane,
mungesa e impiantit përpunues të tyre, numri i madh i pushuesve
mungesa e shërbimeve higjeno-sanitare në plazhet përkatëse,
prania e portit më të madh të vendit (rreziku për ndotjen e mjedisit nga
transporti detar vjen edhe nga rrjedhjet e vajrave dhe e mbeturinave të të gjitha
llojeve si ujëra të zeza, plastika, letra, qelqe, hidrokarbure, bojëra toksike etj,
 mungesa e edukatës qytetare.
Në rritjen e nivelit të metaleve të rëndë ndikim ka dhe shpejtësia e erës. Por nga një
studim i realizuar nga AKBN lidhur me ererat në Durrës, rezulton se vlerat e
shpejtësisë së erës gjatë gjithë vitit nuk zbresin nën 3 m/s. Kjo na shtyn në gjetjën e
zgjidhjeve alternative për minimizimin e ndotjes. (Dako A., Lika M., Mankolli H.,
2010)
3.2. TË DHËNA TË PËRGJITHSHME PËR QYTETIN E TIRANËS
Tirana zë një hapësirë prej afro 41 km² (Plani Strategjik Urban, Tiranë 2011 ) dhe
dendësi mesatare prej 15,800 banorë/km² dhe është thuajse totalisht e urbanizuar.
Dendësia e madhe e popullsisë, zhvillimi pa plan i zonave të banimit, ulja e hapsirave
publike rekreative dhe sidomos të gjelbërta sjell pa dyshim uljen e cilësisë së jetës,
përkeqësimin e parametrave mjedisore të pranuara si standarte, shpenzime të larta të
shoqërisë për rregullimet e mëtejshme për njësi sipërfaqeje dhe shpenzime më të larta
për mbrojtjen e shëndetit.

Figure 3.2: Pamje nga qyteti i Tiranës.

Qyteti i Tiranës shtrihet në fushën me të njëjtin emër me zgjatje nga rrëza e malit të
Dajtit deri në rrëzë të kodrave në perëndim, në kodrat e Sharrës. Gjatësia është rreth
12 km ndërsa gjerësia rreth 5 km. Qyteti ndodhet i rrethuar nga Mali i Dajtit (1600 m)
në lindje, kodrat e Saukut, Vaqarrit dhe Kërrabës në jug lindje dhe në jug e jugperëndim (me lartësi mesatare deri në 400 m) dhe nga një hapsirë fushore, që vazhdon
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në vëriperëndim deri në Fushë Krujë e Lezhë. (Plani Strategjik Urban, 2011) Pas
viteve ‘90 qyteti është zgjeruar 20 km² në të gjitha drejtimet, por në mënyrë specifike
në lindje, në rrëzë të Malit të Dajtit, në jugperëndim në Selitë, në perëndim, fusha e
aviacionit dhe Laprakë. Koridori gjeografik më i rëndësishëm është ai në drejtim të
perëndimit dhe veriut, me Durrësin dhe Fushë Krujën, resptektivisht. Sistemi
kodrinor, në perëndim formohet nga vargje kodrash deri në bregdetin e Adriatikut me
dy korridore nga Durrësi, gjë që lejon me lehtësi komunikimin me bregdetin dhe lejon
gjithashtu mbërritjen e rrymave ajrore detare deri në Tiranë. (Environmental Report of
the Draft Dublin City Development Plan, 2009).
Zonat e vjetra industriale të Tiranës, veçanërisht në veri dhe jug-perëndim të qytetit –
industritë në këto zona janë thuajse të mbyllura dhe rrethinat e tyre po zhvillohen si
rezidenciale, ndonëse aktiviteti në to është ndërprerë mundet që elementet kimike (si
metale të rëndë) ose substanca NOQ të jenë të pranishme (kombinati autotraktorëve,
fabrikat e peliçeve, ndërmarrja kimike, Albafilm, Instituti i Shëndetit Publik, Uzina
Dajti, ndërmarrja e riparimit të transformatorve, ndërmarrje e rigjenerimit të vajtit të
transformatorëve). Dihet se proçedurat teknologjike, që janë përdorur në ndërmarrjet e
sipër përmendura kanë kërkuar përdorimin e substancave të rrezikshme (krom +6
valent në NISH kimike peliçeri, mërkur në prodhimin e sodës me metodën
elektrolitike në NISH Kimike, cianuret në Albafilm, etj.) Në Tiranë nuk ka më
aktivitete mineral-nxjërrëse. Ka pasur miniera qymyrguri në Valias, Priske e Mezez,
të cilat janë mbyllur tashmë. Aktivitetet kryesore nxjerrëse janë ato të marrjes së
zhavorrit dhe gurëve për veprimtaritë ndërtuese në shkallë të gjerë në Tiranë.
3.2.1. Klima dhe Cilësia e Ajrit për qytetin e Tiranës
3.2.1.1. Kushtet klimatike
Temperatura mesatare vjetore luhatet nga 15°C në zonën fushore, në 2°C në veri të
zonës malore. Në Janar, muaji më i ftohtë i vitit, temperatura minimale përgjithësisht
luhatet nga -5°C në zonën fushore, në -30°C në veri dhe verilindje të zonës malore.
Sasia e reshjeve vjetore luhatet nga 650 mm në një nën zonë jugore të zonës para
malore, deri në rreth 4000 mm në Alpe. (Dokument paraprak për projektim teknik,
kushtet klimaterike Tiranë, 2010) Në pjesën më të madhe të vendit vera është një stinë
e thatë e pa reshje. Parametrat llogaritëse të ajrit të jashtëm për qytetin e Tiranës:
 Në verë: Temperatura e jashtme llogaritëse + 35 C; Lagështia relative e ajrit
70%
 Në dimër: Temperatura e jashtme llogaritëse -1°C; Lagështia relative e ajrit
40%
3.2.1.2. Cilësia e ajrit dhe ndotja në qytetin e Tiranës
Mbyllja e shumë prej industrive në Tiranë ka pasur një efekt pozitiv për sa i takon
cilësisë së ajrit. Megjithatë, zhvillimet ekonomike dhe sociale pas vitit 1991,
veçanërisht rritja e numrit të automjeteve dhe veprimtarive ndërtuese, kanë shkaktuar
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një ndotje serioze të ajrit në qytet. Në mënyrë të përmbledhur po rendisim disa shifra
që lidhen e ritmin e rritjes së numrit të makinave dhe cilësinë e tyre, të cilat kanë
ndikuar në cilësinë e ajrit të qytetit të Tiranës:
 Rritja e lartë dhe përdorimi i çdo kohshëm i makinave private; ato sot
numërohen rreth 160,000 dhe me ritmin aktual parashikohet, që në 2018 në
Tiranë do të jenë rreth 220,000 makina;
 Shumica e këtyre automjeteve janë më shumë se 15 vjeçare dhe nuk janë në
përputhje me BE- në (Euro I apo II);
 Rreth 70% e tyre punojnë me naftë;
 Infrastruktura e rrugëve jo e plotë.
Një tjetër problem, që lidhet me cilësinë e ajrit është edhe cilësia e karburanteve që
përdorin automjetet. Benzina dhe rreth 80% e naftës importohet, ndërkohë që në
Shqipëri prodhohet edhe naftë e cilësisë së ulët. Që nga viti 2006, kërkohet tragtimi i
benzinës pa plumb, gjë e cila nuk është kontrolluar akoma plotësisht Nafta e prodhuar
në vend ka një përmbajtje squfurit prej 350 ppm dhe synohej të zbriste në 10 ppm në
vitin 2011, vlerë që është në përputhje me normat e BE-së. Nafta e cilësisë së ulët, e
prodhuar lokalisht, formalisht destinohet të përdoret në zonat rurale. (AMP, 2010)
Rregullat e Organizatës Botërore të Tregtisë lejojnë gjithashtu importimin e naftës me
cilësi të ngjashme me atë të prodhuar lokalisht. Shumë gjeneratorë me naftë, që
përdoren për të kompensuar ndërprerjet e energjisë janë gjithashtu kontribues në këtë
cilësi të dobët të ajrit, mbasi punojnë me naftë të cilësisë së dobët. Megjithatë lidhur
me këta të fundit, ndikimi i tyre në cilësinë e ajrit të qytetit të Tiranës, përfshirë
zhurmat, është minimal mbasi furnizimi me energji elektrike pas vitit 2011 dhe në
vazhdim për qytetin e Tiranës ka qenë në përgjithësi pa ndërprerje, për pasojë
përdorimi i gjeneratorëve nuk ka qenë në përgjithësi i nevojshëm.
Tabela 3 .5: Vlerat mesatare vjetore të ndotjes së ajrit në Tiranë për vitin 2010. (burimi:
ISHP).
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BE-ja, në kuadër të projekteve për mbrojtjen e mjedisit, ka pajisur AMP me
laboratorë të lëvizshëm për monitorimimin e cilësisë së ajri, të cilët masin treguesit
kryesor të ndotjes. Në Tiranë, çështjet kryesore kanë të bëjnë me grimcat PM10 &
GPN dhe më pak më O3. Ndërtimi kontribuon në një mase të madhe në përkeqësimin
e cilësisë së ajrit në qytetin e Tiranës. Ndërtimi rrit gjithashtu dhe ndotjen nga
automjetet, si rezultat i qarkullimit të shumë automjeteve të rënda dhe mjeteve të tjera
motorrike, që përdoren në procesin e ndërtimit në Tiranë dhe rreth saj.
3.2.2. Tipet e Habitateve
Disa nga habitatet për rreth Tiranës janë të klasifikuara të mbrojtura në nivel
kombëtarë (Parku i Dajtit) dhe lokal (Liqeni artificial). Ato klasifikohen si më poshtë:






Pyje natyrore të mbrojtur;
Pyje dhe specie bimore artificiale;
Pyje me shkurre dhe drurë mesdhetare;
Kanale kulluese gjysëm të degraduar;
Liqene dhe pasqyra ujore artificiale.

Rajoni i Tiranës ka një gamë të gjerë të florës dhe faunës. Ekzistojnë rreth 1600
specie bimësh me përqindje të lartë në raport me sipërfaqen e rajonit. Flora e zonës
është më e pasur me pemë të tilla si lisi, ahu, pemë halore, si dhe pemë frutorë si
hurma, kumbulla, shega, mana, kajsia e rrushi dhe shumë bimë të tjera dekorative.

Figura 3.3: Pamje nga bima Ligustrum Vulgare.
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3.3. MATERIALE DHE METODA
3.3.1. Marrja e mostrave (Kampionimi)
Mostrat u morën gjatë 10 ditëshit të fundit të muajit mars të këtij viti në 20 stacione të
ndryshme në të gjithe zonën e Tiranës dhe në 42 stacione në zonën e Durrësit. Duhet
theksuar, që ditët para marrjes së mostrave kanë qenë ditë me shi. Stacionet e
monitorimit janë të shpërndara pothuajse në mënyrë uniforme. Marrja e mostrave
është bërë pothuajse në të gjitha rrugët kryesore dhe në pikat kyçe.
Llojet e bimëve vaskulare më të përhapura, që u përdorën në procesin e monitorimit
janë bima Ligustrum lucidum, Familja: Oleaceae dhe bima Leandro, Nevium
Oleander, Familja: Apocynaceae.

Figura 3.4: Pamje nga bimët Ligustrum Lucidum.

Figura 3.5: Pamje nga bimët Leandro, Nevium Oleander.
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3.3.2. Trajtimi paraprak i mostrave
Pas transportimit të mostrave të gjetheve të bimëve vaskulare në laborator, si fillim u
bë tharja e mostrave. Pastaj ato u vendosën mbi fletë letre për t’u tharë në kushtet e
ambjentit të laboratorit të mjedisit, duke qëndruar ashtu për 3 javë.

Figura 3.6: Pamje nga procesi i tharjes së mostrave të gjetheve.

Pas tharjes së gjetheve u bë homogjenizimi i tyre. Duhet theksuar, që thërrmimi i
gjetheve është bërë me dorë duke veshur doreza laboratorike polietileni pa pudër.

Figura 3.7: Pamje nga thërrmimi i gjetheve.
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3.3.3. Reagentët e përdorur
Për disgregimin e mostrave është përdorur acid nitrik (cc) dhe ujë i dejonizuar. Enët e
përdorura për eksperimentin janë pastruar me tretësirë të holluar të acidit nitrik si dhe
janë shplarë me ujë të distiluar para përdorimit. Tretësirat standarde të elementeve të
përdorura për kalibrim janë përgatitur nga hollimi i tretësirave bazë prej 1000 mg/L.
3.3.4. Disgregimi i mostrave
Disgregimi i mostrave u realizua me teknikën e disgregimit në të njomë në tuba
tefloni me system gjysëm presioni. Rreth 0.5 g mostër gjethesh u peshua saktë në
peshore analitike. Në secilën mostër u shtua 10 ml acid nitrik (9:1) . Tubat pasi u
mbyllën, u lanë në temperaturën e dhomës për 48 orë dhe më pas u disgreguan për 3
orë në 80 - 90 °C. Më pas, temperatura u rrit në 200 °C për 1 orë për realizimin e
disgregimit të plotë. Pas ftohjes, tubat u hapën dhe u lanë për avullimin e acidit nitrik
deri në vëllime të vogla. Më pas masa u kalua në balona të taruar 50 ml duke u
plotësuar me ujë të dejonizuar deri në shenjë.
3.3.5. Analiza kimike
Analizimi i mostrave është bërë duke përdorur spektrometër me absorbim atomic
SAA. Përmbajtja e Cu, Zn, Mn, Fe, Ca, Mg u përcaktua me spektrometrinë e
absorbimit atomik (SAA) duke përdorur flakë acetilen-ajër, ndërsa përcaktimi i Na
dhe K u përcaktua me spektrometrinë e emisionit atomik (AES) me flakë. Përcaktimi i
metaleve Pb dhe Cd u bë duke përdorur spektrometrin me absorbim atomik me
atomizues elektrotermik me furrë grafiti. Ndërsa për përcaktimin e përmbajtjes së Hg
është përdorur teknika e absorbimit të avujve të ftohtë (CV-AAS).
3.3.6. Aparaturat e përdorura për analizimin e mostrave
Aparatura e spektrometrit me absorbim atomik me flakë bazohet në absorbimin e
rrezatimit elektromagnetik të emetuar nga një burim monokromatik prej atomeve të
analitit në gjendje të gaztë. Burimi i rrezatimit, që përbëhet nga llamba katodike
boshe, është i aftë të ngacmojë atomet në gjendjen bazë. Rrezatimi i emituar nga
burimi kalon nëpër celulën e absorbimit, që quhet atomizues ku ndodh lidhja e joneve
në atome në gjendje të gaztë. Pas atomizuesit vendoset monokromatori, që shërben
për të veçuar rrezatimin në gjatësinë e valës të vijës analitike. Dedektori bën kthimin e
sinjalit optik në sinjal elektrik, më pas ky sinjal regjistrohet në formën e përshtatshme
për analizat kimike. Përdoret flaka acetilen-ajër, sepse paraqet riprodhueshmëri shumë
të mirë, është e sigurtë në përdorim, manipulohet lehtësisht nga oksiduese në
reduktuese si dhe në temperaturën e punës se saj arrihet një atomizim i mirë i rreth 35
elementeve. Ndërsa në spektrometrinë me emission atomik, mungon burimi i
rrezatimit dhe ngacmimi i mostrës ndodh nga temperatura, përdoret flakë, por
përdoret atomizues elektrotermik (AET) me furrë grafiti. Analizimi i mostrës bëhet në
5 stade:
 tharja 1, ose dehidratimi i mostrës, e cila bëhet në temperaturë 90 °C.
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 tharja 2, bëhet në temperaturë 100-120 °C, ku ndodh largimi i tretësit nga
tretësira e mostrës të injektuar në furrë.
 kalcinimi bëhet në temperaturë deri 600 °C, këtu ndodh largimi i të gjithë
përbërësve të mundshëm nga elementi që do të analizojmë.
 atomizimi bëhet në temperaturë deri në 2000 °C, elementi kalon në gjendje të
gaztë.
 pastrimi, ku temperatura shkon në 2400 °C dhe ndodh avullimi i të gjithë
mbetjeve të mostrës nga gypi i grafitit.
Për përcaktimin e përmbajtjes së Hg u përdor teknika e absorbimit të avujve të ftohtë
(CV-AAS). Kjo metodë është specifike për mërkurin, meqenëse ai është i vetmi
metal, që ka presion avulli të lartë në temperaturën e zakonshme. Mërkuri inorganik,
që përmbahet në një tretësirë ujore mund të reduktohet lehtë me SnCl2 deri në mërkur
metalik në trajtë:
Hg0: Hg+2 + Sn+2 → Hg0 + Sn+4

Figura 3.8: Paraqitja e sistemit për përcaktimin e mërkurit me metodën e avullit të ftohtë: 1.
Përzirësi magnetik; 2. Ena e reaksionit; 3. Hyrja e ajrit në enën e reaksionit; 4. Dalja e avujve
të Hg dhe ajrit nga ena reaguese; 5. Tubi i ajrit larës; 6. Celula prej kuarci për matjen e Hg; 7.
Dalja e ajrit dhe avujve të Hg nga celula; 8. Regjistruesi i sinjalit.

Avujt e mërkurit mund të merren nga tretësira me një rrymë gazi dhe atomet mund të
ҁ ohen në një celulë kuarci të vendosur në rrugën optike të aparatit, meqenëse Hg0
është fluror. Kur rrezatimi spektral i emisionit, që merret nga një llampë HCL e
mërkurit kalon nëpër celulë, ai absorbohet nga avujt e mërkurit. Shkalla e absorbimit
do të varet nga përqëndrimi i mërkurit (II) në tretësirën e mostrës. Në këtë mënyrë
realizohet përcaktimi i Hg me metodën e avujve të ftohtë.
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3.3.7. Kalibrimi i metodës
Thuajse të gjitha (MIA) Metodat Instrumentale të Analizës, për t ‘u përdorur për
qëllime analitike, kërkojnë të kryhet një procedurë kalibrimi, që konsiston në gjetjen e
lidhjes ndërmjet sinjalit analitik të matur dhe përqëndrimit të analitit. Për këtë qëllim
u përgatitën një seri tretësirash standarde të analitit me përqëndrime të njohura me
saktësi duke mbuluar të gjithë zonën e punës. Kryhen matjet e sinjalit të tretesirave
standarde në kushte të njëjta dhe ndërtohet lakorja e varësisë së vlerave të sinjalit të
matur ndaj përqëndrimeve. Gjithashtu është bërë dhe matja e një tretësire me
përqëndrim të elementeve të përafërt me atë të mostrave.
3.3.8. Analizimi i mostrave
Pas kalibrimit të metodës, u bë matja e përqëndrimeve të metaleve të rënda në
tretësirat e mostrave. Në fillim eshtë bërë zerimi i aparatit me anë të provës së bardhë
dhe më pas është bërë matja e tretësirës standarde me përqëndrim të afërt me atë të
elementeve, që ndodhen në mostrat, që do të analizojmë. Matja e kësaj tretësire
standarde është bërë pas analizimit të çdo 10 mostrave, gjithashtu pas matjes së
secilës mostër është bërë zerimi i aparatit me anë të provës së bardhë. Për gjetjen e
përqëndrimeve të metaleve të rënda në mostra, kemi përdorur metodën e llogaritjes
bazuar në ekuacionet përkatëse të lakoreve të kalibrimit, ndërsa për Hg u përdor
metoda e krahasimit me një standard. Kjo metodë konsiston në matjen e një tretësire
standarde me përqendrim të njohur dhe të përafërt me atë të tretësirës së mostrës dhe
matet sinjali analitik në tretësirën e mostrës (SX) dhe tretësirën standarde (Sst), në
kushte identike. Llogaritja e përqëndrimeve është bërë duke përdorur formulën:

C m = C ST VST

Am
Vm
AST Vanal * m

ku:
Cm –përqëndrimi i metalit në mostër (g/kg)
CST –përqëndrimi i standardit (mg/l)
Am –absorbanca e metalit në mostër
AST –absorbanca e standardit të përdorur
VST –vëllimi i standardit (ml)
Vm –vëllimi total i mostrës (ml)
Vanal –vellimi i mostres i marrë për analizë (ml)
m –masa e mostres totale (g)

Më poshtë jepet një figurë me matjet tretësirave standarde të disa elementeve, vlerat e
këtyre matjeve janë shikuar në monitor, por gjithashtu janë matur edhe me kursor ku
kanë rezultuar të njëjta.
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Figura 3.9: Paraqitja e disa matjeve me SCV-AAS të tretësirës standarde të Hg. (40 µl, 2.5
mg/L).

3.4.PARAQITJA E ZONAVE TË MONITORIMIT
Në figurat më poshtë pasqyrohet shpërndarja e stacioneve të monitorimit në pika të
ndryshme të dy zonave të marra në shqyrtim.

Figura 3.10: Stacionet e monitorimit në qytetin e Durrësit.
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Figura 3.11: Stacionet e monitorimit në qytetin e Tiranës.

Të gjitha pikat e monitorimit u zgjodhën në distancë sa më afër rrugëve kryesore (në
anët e rrugëve). Në çdo rrugë u morën mostra të llojeve të ndryshme gjethesh të
bimëve vaskulare. U punua me mostra kompozite, ku përgjatë një rruge u morën disa
mostra nga një lloj bime e caktuar dhe u përzien së bashku në zarfa letre. Duhet
përmendur dhe fakti që gjatë marrjes së mostrave në terren, u përdorën doreza.
(Mudgal V. et al, 2010)
3.4.1. Kontrolli i cilësisë së analizës
Në mungesë të mostrave referuese të çertifikuara, kontrolli i cilësisë së analizës së
rezultateve të përftuara me anë të metodës SAA është kryer me anë të analizës së
provës së bardhë dhe duke analizuar 4 mostra paralele.
Tabela 3.6: Paraqitja e RSD, CL, CP, AL dhe σ, për provën e bardhë.

Elementi RSD

CL

CP

AL

σ

Mn

1.06

0.048

0.145

0.0044

0.0008

Cu

0.58

0.055

0.164

0.0044

0.0008

Fe

3.85

0.040

0.110

0.0058

0.0013

Ca

3.80

0.026

0.079

0.0044

0.0005

Mg

1.03

0.004

0.001

0.0044

0.0012

Zn

2.30

0.008

0.024

0.0044

0.0005

75

TRIKSHIQI R. (2016):
Studim mbi gjendjen aktuale dhe perspektivën e përdorimit të
bimëve vaskulare në pastrimin e ajrit nga ndotësit toksikë inorganikë në Tiranë dhe Durrës

Shmangia Standarde Relative (RSD), jep të dhëna në lidhje me gabime të ndryshme
statistikore ose pasaktësi të ndryshme si gjatë analizës ashtu edhe në përgatitjen e
tretësirave standarde. Shmangia standarde (σ), njehson përpikërinë e metodës
analitike të përdorur. Kufiri i diktimit (CL), quhet sasia e analitit që jep sinjalin më të
vogël, i cili diktohet me një siguri të arsyeshme për një procedurë të dhënë analitike.
Absorbanca limit (AL), është sinjali analitik poshtë të cilit nuk mund të matim, në
rastet kur vlera e sinjalit është më i vogël se 0.0044 tregon që kemi shmangie nga
Ligji i Beerit, për këtë zakonisht merret vlera 0.0044. Përqëndrimi i përcaktimit (CP),
tregon përqëndrimin për të cilin garantohen parametrat statistikor optimale.
Tabela 3.7: Krahasimi ndërmjet mostrave dhe atyre paralele.

Bima

Mostra

Cu

Pb

Cd

Zn

Mn Fe

Na

K

Mg

Ca

Hg

1

12.0

3.18

0.1

29.0

169

448

91

1802

5222

6355

0.47

1’

12.0

2.99

0.08

31.6

165

397

77

1654

5748

7901

0.33

4

15.7

2.63

0.07

42.4

85

375

23

1550

4778

6183

0.36

4’

14.5

3.05

0.07

34.7

84

353

28

1550

5000

6469

0.29

Lucidum

17

8.4

5.02

<0.02

22.9

56

543

141

1839

3283

3950

0.40

Leandro

Ligustrum
Lucidum
Ligustrum

17’

9.6

5.12

<0.02

29.0

36

484

159

1570

3329

4179

0.42

Nevium
Oleander

45

8.4

2.01

<0.02

31.6

34

467

228

1498

1741

2920

0.44

Leandro

0.51

Nevium
Oleander

45’

7.2

2.74

<0.02

25.9

32

454

245

1457

1671

3092

Nga krahasimi i bërë ndërmjet mostrave dhe mostrave dublikate në lidhje me
përqëndrimet e metaleve të rënda në gjethe, shohim se ato janë të përafërta duke
treguar kështu përpikëri në analizë. Matja e provës së bardhë është bërë pas matjes së
çdo mostre për të kontrolluar jo vetëm pastërtinë e reagentëve të përdorur dhe
gjithashtu ujit të distiluar, por edhe ndotjet e mundshme përgjatë gjithë procedurës së
punës. Ndërsa matja e mostrave paralele u realizua për kontrollin e përpikërisë së
analizave.
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Kapitulli 4
Përpunimi s tatistikor të d hënave p ër q ytetin e
Durrësit dhe Tiranës
Hyrje
Pas mbledhjes së mostrave të gjetheve dhe trajtimit në laborator u morën të dhënat për
të dy qytetet. Për secilën seri të dhënash u krye përpunimi statistikor, i cili përfshin
analizat statistikore (desctriptive statistic, korrelimi midis variablave), analizën
multivariable të grupit për stacionet dhe elementet (Cluster Analysis), si dhe analizën
faktoriale. Analiza e grupit ka për qëllim grupimin e variablave në grupe me
ngjashmëri të lartë midis përbërësve brënda grupit si dhe të identifikojë dallimet midis
grupeve të veçanta duke përcaktuar distancën midis tyre. Nga ana tjetër, nëpërmjet
analizës faktoriale arrihet të reduktohet numri i faktorëve të marra në studim duke
përzgjedhur një numër minimal faktorësh (faktorë me vlerë të Eigen value > 1), të
cilët ndikojnë në kovariancën apo korrelacionin e një numri të madh variablash të
marrë në studim.
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4. REZULTATE DHE DISKUTIME
4.1. STUDIMI I GJENDJES MJEDISORE PËR QYTETIN E DURRËSIT
Për të studiuar nivelin e akumulimit të metaleve të rënda u krye përpunimi statistikor i
rezultateve. Përpunimi statistikor i të dhënave analitike të përmbajtjes së elementeve
në gjethet e bimëve vaskulare të marra në studim, u krye fillimisht në EXCEL me
metodën Descriptive Statistics. Rezultatet e analizës statistikore të të dhënave të
fituara jepen në tabelën e mëposhtme. Elementi Cd nuk është futur në përpunimin
statistikor për qytetin e Durrësit, sepse përqëndrimi i tij në mostra ishte më i vogël se
0.02 duke mos paraqitur interes për studime të mëtejshme.
Tablela 4.1: Rezultatet e përftuara në “Descriptive Statistic” për të gjithë metalet e rënda në
mostrat e qytetit të Durrësit.
Durrës
Elementet

Cu

Pb

Zn

Mn

Fe

Na

K

Mg

Ca

Hg

Standard
Deviation

3,7

1,2

18,1

57,7

227

3086

12036

1366

1150

0,15

Sample
Variance

13,7

1,4

325

3328

51446

9523871

144861192

1864774

1322489

0,02

CV%

41

67

46

84

67

167

139

39

36

51

Kurtosis

0,22

2,5

0,85

0,36

3,19

2,56

2,28

-0,55

0,44

0,77

Skewness

0,57

1,5

0,88

1,2

1,86

1,9

1,81

0,01

1,04

1,1

Confidence
Level
(95.0%)

1,14

0,36

5,6

17,8

69,8

949,8

3704

420

354

0,05

mes

8,9

1,8

8,9

39,2

339

1844

8654

3508

3209

0,029

med

9,3

1,4

9,3

39,6

262

272

2428

3601

2942

0,023

min

2,3

0,30

2,3

11,4

117

12,77

1272

832

1788

0,007

max

18,6

5,8

18,6

94,1

1090

10521

46359

6501

6115

0,073

Duke synuar përcaktimin e nivelit të ndotjes dhe shpërndarjes së elementeve, rezutatet
analitike trajtohen duke përdorur metodën e analizës përshkruese “Descriptive
Statistic”. Elementet si Cu, Pb, Zn, Fe, Mg, Ca dhe Hg janë relativisht të
qëndrueshëm, duke treguar një ndryshim midis të dhënave, e cila sjell që koeficientët
e variacionit (CV) për shumicën e elementeve të jenë (25% < CV < 75%; Tabela 4.1).
Ato shfaqin sjellje të moderuar, e cila ndikohet nga faktorë të ndryshëm. Vlera të larta
të koeficientëve të variacionit (CV) u vunë re për elementet e Na (167%) e ndjekur
më pas nga elementet e K (139%) dhe Mn (84%), të cilët tregojnë një ndryshim të
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lartë të të dhënave (CV>75%), që i atribuohet një impakti të fortë të faktorëve
antropogjen.
Kahu i ndryshimit të të dhënave (Skewness dhe Kurtosis) rezulton më i lartë për
elementin e Fe, e cila vjen si rezultat i shumë faktorëve të komplikuar, përgjithësisht
me natyrë antopogjene (Wang et al, 2010). Meqë të gjithë elementet e tjerë i kanë
vlerat e koeficentëve Skewness dhe Kurtosis të ulta, kjo tregon se shpërndarjet e
frekuencave të shumicës së elementeve në bimët vaskulare për zonën e marrë në
studim (qyteti i Durrësit) janë pozitivisht të ndryshueshme.
Tabela 4.2: Rezultate të përpunimit statistikor të të dhënave (EXCEL, Descriptive Statistic).
Hg

Pb

Cu

Zn

Mn

Fe

Mg

Ca

Na

K

mes

0,029

1,8

8,9

39,2

68,6

339

3508

3209

1844

8654

med

0,023

1,4

9,3

39,6

46,1

262

3601

2942

272

2428

min

0,007

0,30

2,3

11,4

14,7

117

832

1788

12,77

1272

max

0,073

5,8

18,6

94,1

219

1090

6501

6115

10521

46359

Figura 4.1: Grafiku i shpërndarjes së vlerave të përqëndrimit të elementeve në qytetin e
Durrësit.

Në figurë kemi një paraqitje grafike të shpërndarjes së vlerave të elementeve, bazuar
në vlerat minimale, maksimale, mesataren dhe medianën. Nga të dhënat e mësipërme
vërejmë se tendenca e shpërndarjes së elementeve të renditura sipas rendit rritës është:
Hg< Pb< Cu< Zn< Mn< Fe< Mg< Ca< Na< K. Këtu mund të dallojmë më qartë
ndryshimet në përqëndrimin e elementeve të ndryshëm në pika të ndryshme të
monitorimit.
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Kaliumi (K) rezulton të jetë elementi me nivel më të lartë të përqendrimit në rrugën
“Dëshmorëve”, rrugë e cila është një nga më kryesoret e këtij qyteti, e për pasojë
është më e frekuentuara.
Tabela 4.3: Paraqitja e raportit Mes/Med dhe raportit Max/Min
Parametra

Hg

Raporti
Mes/Med

0,096 1,23

Raporti
Max/Min

0.8

Pb

Cu

Zn

0,99 1,49

Mn

Fe

Mg

Ca

6,77

1,30 0,97 1,09

19,60 8,28 14,93 824,17 9,27 7,81 3,42

Na

K

3,56

1,26

36,45

10,67

Elementet si Ca dhe Mg janë elemente, që kanë përafërsi në përmasat e rezultateve.
Kjo ndodh pasi ato kanë një origjinë të ngjashme, ndërsa elementi i Mg është një
lëndë ushqyese e rëndësishme për bimët vaskulare, prandaj duhet thënë se burimi i
këtij elementi është më së shumti natyror. Në nivelin e përqendrimit të elementit të
Mërkurit (Hg), një ndikim të madh ka dhe prezenca e aktivitetit të portit. Prandaj dhe
stacionet, që përfaqësojnë vlerën më të lartë të Hg janë të vendosura në afërsi të
kryqëzimit midis rrugëve A. Nici dhe A. Goga, të cilat janë ndër më të prekurit nga
prania e detit. Burimet e Cd, Zn dhe Ni kanë kryesisht natyrë antropogjene. Ato
shkarkohen në mjedis nga vajrat, shkarkimet e tymrave të automjeteve dhe copa të
vjetra të makinave në përgjithësi. Ndërsa elementi i bakrit (Cu) origjinën e shkarkimit
e ka nga makinat dhe automjetet e tjera elektrike.
Raporti i vlerave maksimale me ato minimale për Mn është më i madh se 500 duke
shprehur kështu karakterin e ndotjes totalisht antopogjene, ndërsa përsa i përket Na,
ky raport ka vlerë mbi 30 duke shprehur origjinën e tij natyrore dhe antropogjene.
Gjithashtu duhet të kemi parasysh, edhe shpërndarjen e metaleve të rënda në tokë
(Agjensia Kombëtarëe e Mjedisit, 2014), e cila vjen si rezultat i rritjes së vëllimit të
ndërtimeve; ngritja e pluhurit nga lëvizja e automjeteve madje në disa vende të
caktuara vjen nga






cilësia jo e mirë e rrugëve;
shtimi i numrit të aktiviteteve industriale;
cilësia e keqe e karburanteve
djegia e mbeturinave në kontinierët në qytet,
djegia e mbeturinave në zonën e vend-grumbullimit të mbetjeve.

Të gjithë këta faktorë përbëjnë një kërcënim serioz për të ardhmen e cilësisë së ajrit
në Durrës, gjë e cila na shtyn në nevojën e marrjes së masave direkte të nivelit lokal
për uljen e ndotjes. Më poshtë jepet paraqitja grafike dhe karakteristikat e të gjithë
metaleve të rënda, që janë marrë në studim:

80

TRIKSHIQI R. (2016):
Studim mbi gjendjen aktuale dhe perspektivën e përdorimit të
bimëve vaskulare në pastrimin e ajrit nga ndotësit toksikë inorganikë në Tiranë dhe Durrës

Summary Report for Ca
Anderson-Darling Normality Test
A-Squared
P-Value
Mean
StDev
Variance
Skewness
Kurtosis
N
Minimum
1st Quartile
Median
3rd Quartile
Maximum

1.34
<0.005
3209.3
1150.0
1322488.9
1.04402
0.43619
43
1788.5
2307.7
2942.3
3692.3
6115.4

95% Confidence Interval for Mean
2000

3000

4000

5000

6000

2855.4

3563.2

95% Confidence Interval for Median
2596.2

3343.3

95% Confidence Interval for StDev
948.2

1461.7

95% Confidence Intervals
Mean

Median
2750

2500

3000

Summary Report for Mg

3250

3500

Summary Report for K
Anderson-Darling Normality Test
A-Squared
P-Value

Anderson-Darling Normality Test

0.31
0.535

Mean
StDev
Variance
Skewness
Kurtosis
N

A-Squared
P-Value

3508.0
1365.6
1864773.6
0.008988
-0.549900
43

Minimum
1st Quartile
Median
3rd Quartile
Maximum

Mean
StDev
Variance
Skewness
Kurtosis
N

832.0
2305.9
3601.4
4302.7
6501.6

Minimum
1st Quartile
Median
3rd Quartile
Maximum

95% Confidence Interval for Mean
1600

3200

4800

3087.7

6400

0

10000

20000

30000

4950.0

40000

1271.9
1796.9
2428.1
11859.4
46359.4
12358.2

95% Confidence Interval for Median

4004.4

2091.2

95% Confidence Interval for StDev
1126.0

8654.1
12035.8
144861192.1
1.81469
2.28147
43

95% Confidence Interval for Mean

3928.3

95% Confidence Interval for Median
3226.0

6.57
<0.005

2945.1

95% Confidence Interval for StDev

1735.7

9924.0

95% Confidence Intervals

15297.7

95% Confidence Intervals

Mean

Mean

Median

Median
3000

3200

3400

3600

3800

4000

4000

2000

6000

Summary Report for Na

8000

10000

12000

Summary Report for Fe
Anderson-Darling Normality Test

Anderson-Darling Normality Test
A-Squared
P-Value
Mean
StDev
Variance
Skewness
Kurtosis
N
Minimum
1st Quartile
Median
3rd Quartile
Maximum

A-Squared
P-Value

6.76
<0.005

Mean
StDev
Variance
Skewness
Kurtosis
N

1843.5
3086.1
9523871.2
1.91378
2.55650
43
12.8
106.4
272.3
2500.0
10521.3

Minimum
1st Quartile
Median
3rd Quartile
Maximum

95% Confidence Interval for Mean
0

3000

6000

893.8

9000

200

400

600

800

270.08

1000

232.62

673.7

187.02

95% Confidence Intervals
Mean

Median

Median
0

500

1000

1500

2000

2500

409.69
304.81

95% Confidence Interval for StDev

3922.4

95% Confidence Intervals
Mean

117.65
189.84
262.03
390.37
1090.91

95% Confidence Interval for Median

95% Confidence Interval for StDev
2544.6

339.88
226.82
51446.32
1.86021
3.19258
43

95% Confidence Interval for Mean

2793.3

95% Confidence Interval for Median
159.1

3.34
<0.005

3000

250

81

300

350

400

288.29
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Summary Report for Mn

Summary Report for Zn
Anderson-Darling Normality Test
A-Squared
P-Value
Mean
StDev
Variance
Skewness
Kurtosis
N
Minimum
1st Quartile
Median
3rd Quartile
Maximum

Anderson-Darling Normality Test

2.69
<0.005

A-Squared
P-Value

0.68
0.069

68.559
57.686
3327.676
1.15970
0.36379
43

Mean
StDev
Variance
Skewness
Kurtosis
N

39.225
18.037
325.344
0.880860
0.847570
43

14.706
22.549
46.078
106.863
219.608

Minimum
1st Quartile
Median
3rd Quartile
Maximum

95% Confidence Interval for Mean
50

100

150

50.806

200

95% Confidence Interval for Mean

86.312

20

40

60

33.674

80

95% Confidence Interval for Median
28.479

44.776

95% Confidence Interval for Median

68.890

27.451

95% Confidence Interval for StDev
47.564

11.373
25.882
39.608
50.196
94.118

43.137

95% Confidence Interval for StDev

73.320

14.872

95% Confidence Intervals
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Figura 4.2: Paraqitja grafike e të gjithë metaleve të rënda për qytetin e Durrësit.

4.1.1. Analiza multivariable e korrelimit midis elementeve për qytetin e Durrësit
Për të dalluar origjinën natyrore ose antropogjene të metaleve të rënda, të depozituar
në mjedis, pas trajtimit të mostrave të gjetheve, u krye analiza e korrelacionit të
metaleve të rënda. Korrelacioni është një teknikë statistikore, që tregon fortësinë e
lidhjes midis variablave.
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Tabela 4.4: Korrelimi midis metaleve të rënda për qytetin e Durrësit.
Cu

Pb

Zn

Mn

Fe

Na

K

Mg

Ca

Cu

1,00

Pb

0,29

1,00

Zn

0,30

0,19

1,00

Mn

0,36

0,43

0,15

1,00

Fe

0,39

0,25

0,21

-0,05

1,00

Na

0,02

0,19

-0,07

-0,19

0,16

1,00

K

0,11

0,27

0,13

0,35

-0,04

0,12

1,00

Mg

0,42

0,25

0,29

0,45

0,09

0,04

0,07

1,00

Ca

0,01

0,26

0,24

0,09

-0,13

0,31

-0,23

0,38

1,00

Hg

-0,01

0,00

0,02

-0,07

0,06

-0,03

-0,20

0,25

0,05

Hg

1,00

Nga të dhënat e tabelës mësipër, shohim se midis elementeve Cu dhe Mg ka një
korrelim të ulët, kjo flet për një lidhje të moderuar midis tyre. Origjina e tyre e burimit
ka karakter antropogjen, e cila mund të jetë nga: grimcat e imëta të pluhurit, që vijnë
si pasojë e një densiteti të lartë të trafikut rrugorë, nga frenat e automjeteve si rezultat
i konsumimit te gomave dhe nga grimcat në veshjet e gomave.
Ndërsa midis dy elementeve Mn dhe Mg vërejmë një korrelim të mesëm, duke
pasqyruar edhe këtu një lidhje të moderuar. Burimi i tyre rrjedh si pasojë e dy
faktorëve (antropogjen dhe natyrorë). Origjina natyrore vjen si faktor për Mg, i cili
është një element esencial i rëndësishëm për bimët, veçanërisht për bimët vaskulare të
marra si bioindikator. Elementi i Mn është kyesisht me natyrë gjeokimike, si pasojë e
pluhurave të tokës dhe absorbimi nga rrënjët e bimëve në mënyrë të drejtpërdrejtë nga
toka.
4.1.2. Identifikimi dhe karakterizimi i ndotjes me anë të Metodës Faktoriale për
qytetin e Durrësit
Për studimin e faktorëve ndotës si dhe ndikimin e tyre në ndotjen e zonës, bazuar në
nivelin e ndikimit të elementeve të veçantë në secilin faktor u krye analiza faktoriale,
përfundimet e së cilës jepen mëposhtë:
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Factor Analysis: Cu, Pb, Zn, Mn, Fe, Na, K, Mg, Ca, Hg
Rotated Factor Loadings and Communalities
Varimax Rotation
Variable Factor1 Factor2 Factor3 Factor4
Cu
0.545
-0.081
-0.583
0.081
Pb
0.510
-0.353
-0.227
-0.363
Zn
0.494
0.077
-0.294
-0.035
Mn
0.757
-0.392
0.118
0.205
Fe
0.024
0.065
-0.911
-0.098
Na
-0.148
-0.143
-0.175
-0.858
K
0.200
-0.794
-0.031
0.039
Mg
0.809
0.207
-0.026
-0.110
Ca
0.429
0.295
0.307
-0.688
Hg
0.195
0.643
-0.067
0.069
Variance
% Var

2.3122
0.231

1.4888
0.149

1.4518
0.145

Communality
0.650
0.568
0.337
0.783
0.843
0.810
0.673
0.710
0.839
0.460

1.4197
0.142

6.6723
0.667

Loading Plot of Cu, ..., Hg
Hg

0.50
Ca
Mg

Second Factor

0.25
Zn

Fe

0.00

Cu

Na

-0.25

Pb

Mn

-0.50

K

-0.75
0.00

0.25

0.50

0.75

First Factor

Figura 4.3: Dendograma e analizës faktoriale.

Numri i faktorëve kryesor është 4 (faktorë me vlerë Eigenvalue>1), të cilët shprehin
66.5 % të variancës totale.
Faktori 1 është komponenti kryesor më i rëndësishëm, që përfaqëson 23.1% të
variancës së përgjithshme dhe karakterizohet nga ngarkesa të larta pozitive midis Mn
dhe Mg. Kjo lidhje më së shumti shfaq karakter natyror, pasi Mn është kryesisht me
origjinë gjeokimike si pasojë e pluhurave tokës, por edhe me anë të transporti tek
gjethet e bimës nga sistemi i rrënjëve të tyre. Ndërsa elementi i Mg është një lëndë
ushqyese e rëndësishme për bimët vaskulare (fakt, që dëshmon origjinën natyrore).
Gjithashtu vërehet një ndikim mesatar ndaj Cu, Pb, Zn dhe Ca. Impakt kryesor kanë
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faktorët antropogjen si emetimet nga gazrat e automjeteve dhe korrozioni parcial i
tyre. Elementi i Zn shkarkohet kryesisht nga gomat e automjeteve (pjesë përbërëse e
tyre dhe nga pluhurat e tokës) (Smolders E. et. al, 2002).
Faktori 2 është komponenti i dytë i rëndësishëm, që përfaqëson 14.8% të variancës së
përgjithshme dhe karakterizohet nga ngarkesa të larta pozitive të Hg dhe ngarkesa
negative të K. Kjo përballje e dy ngarkesave (positive dhe negative) vjen si rezultat
dhe i përballjes së dy burimeve (natyrore dhe antropogjene). Ngarkesa negative e K
(një lëndë ushqyese e rëndësishme për bimët vaskulare) tregon origjinën e tij natyrore
dhe shfaq ndjeshëm prejardhjen e tij nga tokat e zonës, por në këtë rast ajo ka vlera
negative, pasi në momentin e marrjes së mostrave ka qenë mot me shi, ç’ka ka
shkaktuar dhe shpëlarjen e disa elementeve në mostrat e gjetheve, e duke sjellë vlera
negative, si në rastin e K. E kundërta ndodh me ngarkesën pozitive të Hg, i cili është i
lidhur ngushtë me origjinat antropogjene, veçanërisht nga procesi i djegies së
mbetjeve urbane. Tek ky i fundit nuk kanë ndikuar shumë kushtet e depozitimit (e
lagësht apo e thatë).
Faktori 3 është komponent i dobët, i cili përfaqëson vetëm 14.5% të variancës së
përgjithshme dhe karakterizohet nga ngarkesa të larta negative të Cu e Fe. Këto dy
ngarkesa të përbashkët kanë prejardhjen me natyrë totalisht antropogjene. Konkretisht
nga trafiku i rënduar, nga motori i automjeteve, korrozioni dhe prishja e rrotave dhe
frenave, gjithashtu dhe nga automjete të tjera elektrike. Por ngarkesa negative e tyre
ndikohet nga moti me shi, i cili ka shkaktuar një shpëlarje të mostrave të gjetheve.
Faktori 4 është komponenti më i dobët, pasi përfaqëson vetëm 14.1% të variancës së
përgjithshme dhe karakterizohet nga ngarkesa të larta negative të Na dhe Ca. Kjo
ngarkesë negative vjen si pasojë e dy natyrave të ndryshme të këtyre dy elementeve.
Elementi i Na është një lëndë ushqyese për bimët vaskulare, faktor i cili tregon
origjinën e saj natyrore. Ndërsa elementi i Ca është me natyrë antropogjene, por ka dy
mënyra transportimi:
 Me anë të depozitimit tek gjethet e bimës;
 Me anë të transportit nga rrënjët tek gjethet, duke pasqyruar kështu dhe
origjinën e tokës.
Prandaj lidhjen e tyre në këtë komponent e përkufizojmë të tillë që, kur kemi rritje të
nivelit të përqëndrimit të Ca si pasojë e trafikut të rënduar, përqëndrimi i Na do të
zvogëlohet për një zonë të caktuar. Natyra e ngarkesës negative i dedikohet fenomenit
të shpëlarjes nga shiu gjate procesit të marrjes së mostrave.
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4.2. STUDIMI I GJËNDJES MJEDISORE PËR QYTETIN E TIRANËS
Përpunimi statistikor i të dhënave analitike të përmbajtjes së elementeve në gjethet e
bimëve vaskulare në qytetin e Tiranës, u krye fillimisht në EXCEL me metodën
Descriptive Statistics. Rezultatet e analizës statistikore të të dhënave të fituara jepen
në tabelën e mëposhtme:

Min

Max

Med

Mes

Kurtosis

Skewness

CoefVar

Variance

St. Dev

Tirana

Tablela 4.5: Rezultatet e përftuara në “Descriptive Statistic” për të gjithë metalet e rënda në
mostrat e bimëve vaskulare, për qytetin e Tiranës.

Cu

4.9

23.9

43.3

0.86

0.63

11.3

9.64

24.1

3.61

Pb

2.7

7.1

65.7

2.11

4.49

3.82

3.01

13.6

1.76

Cd

0.02

0.001

64.6

1.94

3.06

0.03

0.020

0.10

0.020

Zn

22.1

487

56.5

2.02

8.10

38.5

34.7

141

11.1

Mn

606

366930

280

4.83

23

216

81

3471

10

Fe

278

77361

52.6

1.43

1.21

529

451

1369

193

Na

886

785329

267

4.64

22

331

109.9

5.48

5136

K

7296

53236914

199.5

3.23

8.96

365,8

160,4

3117.4

66,5

Mg

1033

1066275

28.5

0.24

-0.05

3629

3639

6122

1741

Ca

1748

3054658

32.6

0.26

-0.77

5365

5324

8817

2405

Hg

0.16

0.03

46.7

1.16

2.12

0.35

0.33

0.91

0.11

Për të kuptuar më mirë nivelin dhe ndryshueshmërinë e elementeve, që janë marrë në
shqyrtim është përdorur statistika përshkruese për të dhënat analitike të marra. Nga
tabela vërejmë se elementet me ndryshueshmëri të ulët të të dhënave nuk kemi (CV<
25%), për rrjedhojë themi se shumica e elementeve si Cu, Pb, Zn, Fe, Mg, Ca dhe Hg
janë relativisht të qëndrueshëm, pasi arrijnë të tregojnë një ndryshim midis të dhënave
(25% <CV< 75%), e cila shfaq një sjellje të moderuar e ndikuar nga faktorë të
ndryshëm. Ndërsa për elementet si Mn, Na dhe K kemi një ndryshim të lartë të të
dhënave (CV>75%), e cila paraqet një impakt të fortë të faktorëve antropogjen.
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Tabela 4.6: Rezultate të përpunimit statistikor të të dhënave (EXCEL, Descriptive Statistic)
për qytetin e Tiranës.
Hg

Pb

Cu

Zn

Fe

Mn

Na

Mg

Ca

K

Mes

0.35

3.82

11.3

38.5

529

216

331

3629

5365

365,8

Med

0.33

3.01

9.64

34.7

451

81

109.9

3639

5324

160,4

Min

0.11

1.76

3.61

11.1

193

10

5.48

1741

2405

66,5

Max

0.91

13.6

24.1

141

1369

3471

5136

6122

8817

3117,4

Nga tabela më lartë dallohen më qartë ndryshimet në përqëndrimet e metaleve të
rënda në stacione të ndryshme monitorimi. Për një ilustrim më të detajuar bëjmë një
paraqitje grafike të shpërndarjes së elementeve:
Mean

100000.00

Median

mg/kg. P. Thate

10000.00
1000.00
100.00
10.00
1.00
0.10
Hg

Pb

Cu

Zn

Fe

Mn

Na

Mg

Ca

K

Figura 4.4: Grafiku i shpërndarjes së vlerave të përqëndrimit të elementeve për qytetin e
Tiranës.

Në figurë kemi një paraqitje grafike të shpërndarjes së vlerave të elementeve, bazuar
në vlerat minimale, maksimale, mesataren dhe medianën. Nga të dhënat e mësipërme
vërejmë se tendenca e shpërndarjes së elementeve të renditura sipas rendit rritës është:
Hg, Pb, Cu, Zn, Fe, Mn, Na, Mg, Ca, K. Elementi i K nivelin më të lartë të
përqëndrimit e arrin në Bulevardin Zogu i Parë, i akumuluar në bimën Ligustrum
vulgare. Specia e bimës dhe stacioni i monitorimit janë dy faktorë të përbashkët midis
elemeneteve të K dhe Fe, ku edhe ky i fundit e arrin nivelin më të lartë të
përqëndrimit në këtë zonë. Ngjashmëri tjetër gjejmë midis elementit të Pb dhe
elementit të Ca, të cilët maksimumin e tyre e arrijnë në zonën e Brrylit të akumuluar
nga bima Ligustrum lucidum. Ndërsa po ti referohemi elementeve të Cu dhe Hg
nivelet më të larta të akumulimit i arrijnë nga akumulimi nëpërmjet bimës Pitospora
Tobira, por në stacione të ndryshme. Elementi i Cu nivelin më të lartë e ka hasur tek
Sheshi Shqiponja, ndërsa elementi i mërkurit Hg është depozituar në përqëndrimin më
të lartë në zonën e Taivanit.

87

TRIKSHIQI R. (2016):
Studim mbi gjendjen aktuale dhe perspektivën e përdorimit të
bimëve vaskulare në pastrimin e ajrit nga ndotësit toksikë inorganikë në Tiranë dhe Durrës

Tabela 4.7: Paraqitja e raportit Mes/Mediana dhe raportit Max/Min për qytetin e Tiranës
Elementi

Hg

Pb

Cu

Zn

Fe

Mn

Na

Mg

Ca

K

Raporti
Mes/Med

0.117

1.27

1.11

2.67

1.17

3.02

2.28

1.00

1.01

1.04

Raporti
Max/Min

0.667

7.71

12.73

331

7.10

938

46.86

3.52

3.67

8.20

Raporti i vlerave maksimale me ato minimale për Mn është më i madh se 300 duke
shprehur kështu ndikimin e ndotjes me natyrë antropogjene, ndërsa përsa i përket Na,
ky raport ka vlerë mbi 40 duke shprehur njëkohësisht natyrën e tij antropogjene dhe
natyrore. E rëndësishme është dhe shpërndarja e metaleve të rënda në tokë.
Nga një kërkim i bërë mbi përmbajtjen e metaleve të rënda në dherat e zonës së
Tiranës, (ISHP, Tiranë 2012) ishte vënë re se në thellësi të tokës kishte përqëndrime
të larta të Zn, kjo tregon se raporti i vlerave maksimale me ato minimale për
përmbajtjen e Zn në tokë vjen edhe si rezultat i përbërjes së dherave, i cili është faktor
natyror. Më poshtë jepet paraqitja grafike dhe karakteristikat e metaleve të rënda të
depozituara në gjethet e bimëve vaskulare për qytetin e Tiranës:
Summary Report for Ca
Anderson-Darling Normality Test
A-Squared
P-Value

0.34
0.484

Mean
StDev
Variance
Skewness
Kurtosis
N

5364.5
1747.8
3054657.8
0.255848
-0.772986
50

Minimum
1st Quartile
Median
3rd Quartile
Maximum

2404.6
4036.3
5324.4
6512.4
8816.8

95% Confidence Interval for Mean
3000
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5000

6000

7000

8000

9000

4867.8

5861.2

95% Confidence Interval for Median
4522.9

5801.2

95% Confidence Interval for StDev
1460.0

95% Confidence Intervals
Mean

Median
4500

88

4750

5000

5250

5500

5750

6000

2177.9
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Summary Report for Mg

Summary Report for K
Anderson-Darling Normality Test
A-Squared
P-Value
Mean
StDev
Variance
Skewness
Kurtosis
N
Minimum
1st Quartile
Median
3rd Quartile
Maximum

Anderson-Darling Normality Test
A-Squared
P-Value

0.28
0.621

Mean
StDev
Variance
Skewness
Kurtosis
N

3629.9
1032.6
1066275.1
0.240427
-0.049788
50
1740.7
2949.8
3639.0
4167.6
6121.5

Minimum
1st Quartile
Median
3rd Quartile
Maximum

95% Confidence Interval for Mean
2000

3000

4000

5000

3336.4

6000

0

12000

6000

18000

24000

30000

665.2
1379.3
1604.3
1827.7
31173.9

1584.7

5731.9

95% Confidence Interval for Median
1492.8

3862.6

95% Confidence Interval for StDev
862.6

3658.3
7296.4
53236913.7
3.23415
8.96324
50

95% Confidence Interval for Mean

3923.4

95% Confidence Interval for Median
3290.6

15.29
<0.005

1689.1

95% Confidence Interval for StDev

1286.8

6094.9

95% Confidence Intervals

9092.2

95% Confidence Intervals

Mean

Mean

Median

Median
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Summary Report for Fe
Anderson-Darling Normality Test
A-Squared
P-Value
Mean
StDev
Variance
Skewness
Kurtosis
N
Minimum
1st Quartile
Median
3rd Quartile
Maximum

Anderson-Darling Normality Test

12.63
<0.005

A-Squared
P-Value

331.68
886.19
785329.36
4.6426
22.0240
50

Mean
StDev
Variance
Skewness
Kurtosis
N

5.48
47.09
109.93
217.64
5136.99

Minimum
1st Quartile
Median
3rd Quartile
Maximum

95% Confidence Interval for Mean
0

1200

2400

3600

79.83

4800

300

600

449.92

1200

900

192.93
347.15
451.09
614.13
1369.57
608.01

95% Confidence Interval for Median

144.02

367.86

95% Confidence Interval for StDev
740.26

528.97
278.14
77361.44
1.42826
1.20836
50

95% Confidence Interval for Mean

583.54

95% Confidence Interval for Median
84.53

3.45
<0.005

488.16

95% Confidence Interval for StDev

1104.31

232.34

95% Confidence Intervals

346.60

95% Confidence Intervals

Mean

Mean

Median

Median
100

200

300

400

500

600

400

450

Summary Report for Mn

500

550

600

Summary Report for Zn
Anderson-Darling Normality Test
A-Squared
P-Value
Mean
StDev
Variance
Skewness
Kurtosis
N
Minimum
1st Quartile
Median
3rd Quartile
Maximum

Anderson-Darling Normality Test

14.18
<0.005
216.43
605.75
366929.59
4.8280
23.0170
50
10.48
46.67
80.95
152.86
3471.00

800

1600

2400

44.28

3200

30

60

90

32.809

120

98.72

25.373
18.427

95% Confidence Intervals
Mean

Median

Median
0

100

200

300

46.465

95% Confidence Interval for StDev

754.84

95% Confidence Intervals
Mean

45.347

95% Confidence Interval for Median

95% Confidence Interval for StDev
506.00

39.078
22.059
486.602
2.01731
8.09996
50

95% Confidence Interval for Mean

388.58

95% Confidence Interval for Median
55.57

1.42
<0.005

Mean
StDev
Variance
Skewness
Kurtosis
N

Minimum
11.111
1st Quartile 22.896
Median
37.710
3rd Quartile 52.946
Maximum 141.414

95% Confidence Interval for Mean
0

A-Squared
P-Value

400

25

89

30

35

40

45

27.489

TRIKSHIQI R. (2016):
Studim mbi gjendjen aktuale dhe perspektivën e përdorimit të
bimëve vaskulare në pastrimin e ajrit nga ndotësit toksikë inorganikë në Tiranë dhe Durrës

Summary Report for Pb

Summary Report for Cd

Anderson-Darling Normality Test

Anderson-Darling Normality Test

A-Squared
P-Value

4.03
<0.005

Mean
StDev
Variance
Skewness
Kurtosis
N

0.030400
0.019632
0.000385
1.94145
3.05871
50

Mean
StDev
Variance
Skewness
Kurtosis
N

4.0557
2.6647
7.1004
2.11241
4.48503
50

Minimum
1st Quartile
Median
3rd Quartile
Maximum

0.020000
0.020000
0.020000
0.036842
0.100000

Minimum
1.7647
1st Quartile 2.3087
Median
3.1505
3rd Quartile 4.9042
Maximum 13.5986

A-Squared
P-Value

8.94
<0.005

95% Confidence Interval for Mean

95% Confidence Interval for Mean
0.02

0.04

0.06

0.024821

0.10

0.08

0.035979

3

6

9

3.2984

12

0.020000

2.7801

0.020000

3.7332

95% Confidence Interval for StDev

95% Confidence Interval for StDev
0.016399

4.8130

95% Confidence Interval for Median

95% Confidence Interval for Median

2.2259

0.024464

3.3205

95% Confidence Intervals

95% Confidence Intervals
Mean

Mean

Median

Median
0.0200

0.0225

0.0250

0.0275

0.0300

0.0325

3.5

3.0

0.0350

4.0

4.5

5.0

Summary Report for Cu
Anderson-Darling Normality Test
A-Squared
P-Value
Mean
StDev
Variance
Skewness
Kurtosis
N
Minimum
1st Quartile
Median
3rd Quartile
Maximum

0.87
0.023
11.301
4.892
23.930
0.857974
0.625132
50
3.614
8.133
9.639
14.458
24.096

95% Confidence Interval for Mean
4

8

12

16

20

9.911

24

12.691

95% Confidence Interval for Median
8.434

12.444

95% Confidence Interval for StDev
4.086

6.096

95% Confidence Intervals
Mean

Median
8

9

10

11

12

13

Figure 4.5: Paraqitja grafike e të gjithë metaleve të rënda për qytetin e Tiranës.

4.2.1. Analiza multivariable e korrelimit midis elementeve për qytetin e Tiranës
Tabela 4.8: Korrelimi midis metaleve të rëndë për qytetin e Tiranës
Cu

Pb

Cu

1.00

Pb

-0.15

1.00

Zn

0.34

0.06

Zn

Mn

Fe

Na

1.00
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K

Mg

Ca

Hg
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Mn

0.10

-0.16

0.08

1.00

Fe

0.57

-0.13

0.18

0.25

1.00

Na

-0.09

-0.13

0.01

0.51

0.01

1.00

K

0.39

-0.12

0.21

-0.05

0.32

0.02

1.00

Mg

0.02

-0.06

0.25

-0.04

0.05

-0.06

-0.03

1.00

Ca

-0.29

0.28

0.08

-0.06

-0.25

-0.17

-0.26

0.38

1.00

Hg

-0.14

-0.15

0.13

0.10

0.03

0.01

0.05

0.13

0.11

1.00

Nga të dhënat e tabelës, shohim që Cu ka një korrelim të lartë me Fe dhe me K. Këto
lidhje me karakter të dobët, kanë natyrë antropogjene dhe bazohen kryesisht nga
grimcat e imëta të pluhurit, që transportohen përmes erërave. Ajo që vlen të theksohet
është se, shumica e metaleve të rënda janë të fiksuar në sipërfaqen e gjetheve të
bimëve vaskulare dhe si rezultat i rritjes së bimës, grimcat e pluhurit të depozituara (të
cilët përfshijnë edhe metalet e rënda) bëhen pjesë përbërëse e bimëve. Ndër këto
elemente veçojmë metalet ushqyese si K, Na, Mg etj. Prandaj gjatë trajtimit të
mostrave të gjetheve, nivelet e përqëndrimit të këtyre elementeve dalin të larta dhe
shpesh i gjejmë të lidhur dhe me elemente të tjerë, përbërës të grimcave të pluhurit,
(El-Hasan T. et al., 2002) siç kemi rastin më sipër të Cu dhe K, të cilët faktorin rritës
e kanë të përbashkët.
Ndër të tjera vërejmë një korrelim negativ të Cu me Ca ç’ka do të thotë që, kur rritet
njëri element sjell zvogëlimin e përqëndrimit të elementit tjetër. Gjithashtu Ca dhe Pb
korrelojnë me njëri tjetrin duke pasur burime të njëjta emetimi nga pluhurat e trafikut
të rënduar. Vemë re një korrelim të lartë midis Mn me Fe dhe Na, i cili flet për
origjinën e njëjtë të tyre nga pluhuri apo grimcat e imëta të pluhurit, që vijnë nga
trafiku rrugorë të depozituara në bimë. Këto dy lidhje kanë karaktere të ndryshme.
Elementi i Mn me Fe shfaqet me një lidhje të dobët, ndërsa lidhja e Mn me Na shfaqet
e moderuar.
4.2.2. Analiza multivariable e grupit (Cluster Analysis) për qytetin e Tiranës
Nga analizimi i mostrave të Tiranës dhe Durrësit është përftuar një informacion
shumë i madh prej 1067 vlera përqëndrimesh, nga të cilat 594 i takojnë qytetit te
Tiranës. Analizimi i gjithë këtyre vlerave është i vështirë, për këtë është e nevojshme
të bëhet reduktimi i informacionit duke përdorur metoda statistikore. Të tilla metoda
janë metodat e analizimit në grupe të variablave, ku si variabla janë elementet e
monitoruar, stacionet e monitoruara apo llojet e bimëve më të përhapura në këtë zonë.
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 Ngjashmëria midis stacioneve
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Figura 4.6: Dendograma e grupimit të stacioneve sipas ngjashmërisë së elementeve për
qytetin e Tiranës.

Grupi 1: Bëjnë pjesë stacionet: 1, 44, 4, 29, 8, 24, 19. Këto stacione ndodhen në zona
me trafik të dendur, mostrat këtu janë marrë kryesisht në kryqëzimet e rrugëve ku dhe
emisionet nga trafiku janë edhe më të larta.
Grupi 2: Në këtë grup bëjnë pjesë stacionet: 5, 28, 47, 36, 37, 15, 26, 13, 14, 43, 27,
32, 12, 46, në të cilat mbizotëron kryesisht bima Leandro, Nevium, e cila njihet për
vetitë e saj të mira në akumulimin e metaleve të rëndë, gjithashtu emetimet nga
trafiku i rënduar janë një tjetër faktor i përbashkët për këto stacione.
Grupi 3: Në këtë grup bën pjesë vetëm stacioni: 3 që i përket zonës së Muzeut, e cila
është një zonë me trafik shumë të rënduar (bima e mbledhur: Laurus Nobilis).
Grupi 4: Këtu bëjnë pjesë stacionet: 6, 10, 18, 3 5, 40, 11 ku mbizotëron lloji i bimës
Pitospora Tobira.
Grupi 5: Stacionet, që bëjnë pjesë në këtë grup janë: 7, 9, 23, 16, 22 , 48 . Këto
stacione ndodhen kryesisht anash lumit të lanës, gjë që ndikon edhe në ndotjen e tyre
dhe rritjen e nivelit të përqendrimit të metaleve të rënda.
Grupi 6: Në këto stacione: 2, 38, 45, 39, 17, 21, 31, 25, 30, 34, është e përhapur bima
Leandro Nevium, ku ka rezultuar se akumulimi i metaleve të rënda është në
përqëndrime më të vogla, për shkak të hapsirave më të mëdha të gjelbra.
Grupi 7: Në stacionet: 49, 50 monitorimi është kryer nga bima Eucaliptus Globuloso.
Grupi 8: Stacionet: 20, 42, 33 kanë mostra të përbëra nga gjethe të bimës Ligustrum
Vulgare
Grupi 9: Stacioni: 41, i përket zonës pranë Dispanserisë (bima Leandro Nevium), ku
akumulimi i metaleve është në vlera të larta, ku ndikojnë faktorë antropogjen, nga
aktivitetet e vogla industriale private, por dhe nga transporti automobilistik.
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 Ngjashmëria në shpërndarjen e elementeve

Figura 4.7: Dendograma e shpërndarjes së elementeve në zonën e Tiranës. Cluster
1:Cu, Cluster 2:Pb, Cluster 3:Zn, Cluster 4:Mn, Cluster 5:Fe, Cluster 6: Na, Cluster
7:K Cluster 8:Mg, Cluster 9:Ca, Cluster 10:Hg.

Grupi 1: Cu, F e, K , Z n. Këto katër elemente janë grupuar sëbashku, pasi kanë të
ngjashme origjinën me karakter antropogjen dhe natyror. Elementet Cu dhe Zn vijnë
kryesisht nga emetimet nga trafiku rrugorë dhe konsumimi i gomave të automjeteve.
Elementi i Fe e ka burimin kryesor nga përbërja e grimcave të dheut të tokës të
depozituar në këto bimë, i cili më pas transportohet me anë të erës në gjethet e
bimëve. Akumulimi i këtij të fundit në bimët vaskulare shpjegon dhe lidhjen në këtë
grup me elementin e K, i cili është një element ushqyes për bimët dhe ndodhet në
përqëndrime të larta.
Grupi 2: Mn, Na, Mn është me natyrë antropogjene, pasi buron nga pluhurat, që
vijnë nga industria e ndërtimit, por gjithashtu mund të transportohet nga rrënjët tek
gjethet (kjo shpjegon karakterin natyror). Ky faktor shpjegon lidhjen me elemetin e
Na, i cili më së shumti ka karakter natyror, si një lëndë ushqyese për bimët vaskulare.
Grupi 3: P b Burimi kryesor i elementit të Pb mbetet përdorimi veçanërisht në
benzinë (karburantet e automjeteve). E njëjta situatë është paraqitur për shumë vite
edhe në shtetin e Jordanisë, e cila u shpjegua me anë të një studimi të kryer nga
studiuesi (El-Hasan T. et al, 2002). Ky i fundit e shpjegonte nivelin e lartë të
përqëndrimit të Pb me anë të klimës së thatë, që e karakterizonte vendin për një kohë
të gjatë. Depozitimi i thatë nuk e lejonte pluhurin të lahej vazhdimisht, duke shkaktuar
një kohë të gjatë akumulimi dhe qëndrimi në atmosferë. E kundërta ndodh në
studimin tonë ku 3- muaj përpara procesit të marrjes së mostrave ishte mot me reshje
të vazhdueshme shiu, e cila ka shkaktuar shpëlarjen e mostrave të gjetheve, por
megjithatë vlerat e Pb janë përsëri jashtë normave të Standarteve Europiane.
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Grupi 4: M g, Ca, Elementi i Ca është me natyrë antropogjene, por ka dy mënyra
transportimi: me anë të depozitimit tek gjethet e bimës dhe me anë të transportit nga
rrënjët tek gjethet. Kjo e fundit lidhet me elementin e Mg, i cili është një element
ushqyes për bimët vaskulare, por nga ana tjetër Mb ka edhe natyrë gjeokimike e cila e
lidh me elementin e Ca në burimin antropogjen.
Grupi 5: Hg është kryesisht me natyrë antropogjene, veçanërisht nga djegia e
mbeturinave urbane, aktivitetet industrial dhe nga ngrohja e banesave.
Shënim: Pasqyra e paraqitur më lartë ndikohet mjaftueshëm nga Korrelimi i ulët
midis elementeve, i cili ka sjellë një klasifikim mjaft të dobët të grupeve të
elemeneteve.
4.2.3. Identifikimi dhe karakterizimi i ndotjes me anë të metodës faktoriale, për
qytetin e Tiranës
Analiza multivariable faktoriale përqëndrohet në përpunimet statistikore të rezultateve
për një reduktim të informacionit të gjerë, që mund të merret gjatë analizimit të
mostrave të metaleve të rënda, të akumuluara në qytetin e Tiranës.

Factor Analysis: Cu, Pb, Cd, Zn, Mn, Fe, Na, K, Mg, Ca, Hg
Rotated Factor Loadings and Communalities
Varimax Rotation

Variable
Cu
Pb
Cd
Zn
Mn
Fe
Na
K
Mg
Ca
Hg

Factor1
0.867
-0.124
-0.120
0.523
0.120
0.756
-0.062
0.629
0.100
-0.324
-0.095

Factor2
0.054
-0.130
-0.631
-0.493
-0.129
0.014
0.144
0.120
-0.665
-0.632
-0.528

Factor3
0.014
0.074
-0.123
-0.038
-0.888
-0.176
-0.819
0.130
0.122
0.123
-0.040

Factor4
-0.047
-0.816
0.044
-0.168
0.015
0.067
0.093
0.232
0.003
-0.442
0.604

Communality
0.757
0.704
0.429
0.546
0.820
0.608
0.705
0.480
0.467
0.716
0.655

Variance
% Var

2.1656
0.197

1.8336
0.167

1.5623
0.142

1.3270
0.121

6.8884
0.626
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Figura 4.8: Dendograma e analizës faktoriale për metalet e rëndë të akumuluar në bimët
vaskulare për qytetin e Tiranës.

Nga analiza faktoriale kemi zgjedhur katër f aktorë k ryesor (faktorët me vlerë
Eigenvalue > 1), që përbërjnë 68, 2 % të variancës totale dhe ndikojnë në ndryshimet
e sjelljes së metaleve të rënda:
Faktori 1 është komponenti kryesor më i rëndësishëm, që përfaqëson rreth 21, 6 % të
variancës së përgjithshme dhe karakterizohet nga ngarkesa të larta pozitive të Fe, Zn,
K dhe Cu. Këto lidhje mund t'i atribuohen PC me origjinë antropogjene të prishjes së
frenave të makinës, grimcat që veshin gomat, aktiviteteve industriale lokale,
automjeteve të tjera elektrike dhe PC me origjinë natyrore duke qenë se elementi i K
është një lëndë ushqyese i rëndësishëm për bimët vaskulare. Ngarkesa pozitive
shpjegon rritjen e përafërt të nivelit të përqendrimit të këtyre metaleve me njëri tjetrin,
gjithashtu jep dhe informacion për një nivel të lartë të ndotjes së ajrit nga depozitimi
veçanërisht i këtyre metaleve.
Faktori 2 është komponenti i dytë i rëndësishëm kryesor, që përfaqëson 18, 3 % të
variancës së përgjithshme dhe karakterizohet nga ngarkesa të larta negative të Hg, Cd,
Zn, Mg dhe Ca. E përbashkëta e këtyre metaleve është burimi, i cili ka karakter
antropogjen. Ngarkesa negative shpjegohet me shpëlarjen nga reshjet e shiut, pasi gati
një muaj përpara procesit të marrjes së mostrave të gjetheve ka qenë mot me reshje
shiu.
Faktori 3 është komponenti kryesor i dobët që përfaqëson vetëm 15, 6 % të variancës
së përgjithshme dhe karakterizohet nga ngarkesa të larta negative të Na dhe Mn.
Trafiku rrugorë është burimi i Mn (origjina antropogjene), pasi ai në shumicën e
rasteve përdoret si aditiv në karburante dhe lëshohet në mjedis nga djegia e
karburantit të automjeteve veçanërisht naftës. Gjithashtu lëshohet edhe nga sistemi i
ngrohjes së banesave. (Loranger dhe Zayed, 1994). Ndërsa Na ka burim natyror, sepse
është një lëndë ushqyese e rëndësishme për bimët vaskulare. Edhe këtu ngarkesa
negative i dedikohet shpëlarjes nga reshjet e shiut.
Faktori 4 është komponenti më i dobët, i cili përfaqëson vetëm 13, 2 % të variancës
së përgjithshme dhe karakterizohet nga ngarkesa të larta negative të Ca e Pb dhe
ngarkesa pozitive të Hg. Ca dhe Pb lëshohen në mjedis veçanërisht nga transporti
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automobilistik i të gjitha llojeve të automjeteve, por ngarkesa e tyre vjen nga moti me
reshje shiu që ka shoqëruar procesin e marrjes së mostrave të gjetheve. Ndërsa
elementi i Hg i atribuohet djegies së mbeturinave dhe të gjitha aktiviteteve
antropogjene.
4.2.4. Përpunimi statistikor i të dhënave për bimën Leandro Nevium Oleander të
mbledhur në qytetin e Tiranës
Shihet nevoja e studimit të nivelit të metaleve të rënda për qytetin e Tiranës duke
marrë si bioindikatorë vetëm një lloj bime, e cila është Leandro, Nevium Oleander,
Familja: Apocynaceae. Kjo bimë dallon nga pjesa tjetër e bimëve vaskulare, pasi ka
aftësi akumuluese më të mirë të metaleve të rënda. Nevium Oleander është një bimë
me gjelbërim të përhershëm, që mund të arrijë deri në 6.1 m e gjatë, por zakonisht ajo
shkon nga 1.8-3.1 m. Gjethet në tyre variojnë nga 10.2-25.4 cm gjatësi. Ajo është një
bimë vendase në Afrikën veriorë, lindore, në pellgun e Mesdheut, Ballkan dhe në
Azin juglindore. Kjo bimë preferon klimat e ngrohta, të rritet në vende me diell, por
edhe në hije është e pranueshme. Arrin të mbijetojë si në tokë të thatë, ashtu edhe në
të lagësht. Nevium Oleander është e përshtatshme për kopshte dhe është një zgjidhje e
mirë për të sjellë ngjyra në sera. Ka një formë kaçube të ashpër, të qëndrueshme, ka
një kosto të ulët dhe lehtësisht arrin të përshtatet në çdo ambient. (Franco J. A. et al,
2006) (Rodríguez D. S. et al, 2005) (De la Fuente V.; Rufo L.; Rodriguez N.; Amils
R.; Zuliaga J., 2010).

Figura 4.9: Pamje të bimës Leandro, Nevium Oleander.

Arsyet, që kjo bimë të zgjidhet si bioindikatore për monitorimin e cilësisë së ajrit janë
funksionet e saj jetësore. (Rodríguez N. et al, 2005; Rufo L.; de la Fuente V., 2010).
Ajo rritet dhe jeton edhe në zona me përqëndrime të larta të metaleve të rënda apo në
zonat me dhera të kontaminuar, e në pH shumë të ulta.
Një shembull real është në Rio Tinto (Huelva, Spanjë), një nga zonat me probleme më
të mëdha mjedisore, e njohur mirë për aciditetin e saj ekstrem në ajër (përqëndrimet e
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larta të SO4), për tokat me përqëndrime shumë të larta të metaleve dhe për ujërat e saj
të kuq, të cilët arrijnë në një pH 2,2. Në këto zona bima Nevium Oleander është më e
përhapura, pasi jep maximumin e kontributit të saj në pastrimin e ajrit. Me kalimin e
viteve kjo bimë është përhapur në të gjithë zonën mesdhetare, duke u përshtatur mjaft
mirë dhe me klimën e vendit tonë.
Mëposhtë jepet përpunimi statistikor i të dhënave analitike për bimën Leandro
Nevium Oleander:
Tabela 4.9: Rezultatet e përftuara në “Descriptive Statistic”për të gjithë metalet e rënda në
mostrat e bimës Leandro Nevium Oleander, të qytetit të Tiranës.
Mes

Med

StDe
v

Varianc
e

Coef

Max

Min

Skewness

Kurtosis

Var

Cu

9.48

8.43

3.25

10.5

34.3

15.7

3.61

0.39

-0.11

Pb

3.64

2.63

2.65

7

72.6

11.9

1.76

2.45

6.87

Cd

0.03

0.02

0.02

0.001

67.2

0.08

0.02

1.24

-0.21

Zn

29.8

25.9

10.8

116

36.1

49.9

14.1

0.51

-0.83

Mn

70.2

56.2

33.4

1114

47.6

147

31.4

0.84

0.10

Fe

443

399

195

37957

44

1044

280

2.30

6.44

Na

184

169

113

12651

61.2

504

23.3

1.53

2.28

K

1691

1680

146

21420

8.65

1930

1483

0.28

-1.07

Mg

3658

3668

897

804360

25

5093

1741

-0.50

0.39

Ca

4863

5095

1574

2478221

32.4

8473

2405

0.31

0.88

Hg

0.036

0.036

0.10

0.01

28.9

0.053

0.016

-0.24

-0.35

Në tabelën e mësipërme paraqitet një shpërndarje e elementeve në stacione të
ndryshme të monitorimit. Në zonën e Brrylit nga bima Leandro, Nevium Oleander
janë depozituar në nivele maksimale këto elemente: Pb, Cd, Zn dhe Ca. Burimet e
këtyre elementeve janë me karakter antropogjen ( nga trafiku i rënduar, mbeturinat e
ekspozuara në mjedis dhe nga sistemi i ngrohjes shtëpiak). Zona e Muzeumit rezulton
në nivel të lartë depozitimi të Mg si rezultat i shtimit të sipërfaqeve të gjelbërta, duke
qenë një element esencial për bimët vaskulare. Në bimën Leandro, Nevium Oleander
vërejmë se elementi i K ka një ndryshim të ulët (CV < 25%) duke treguar një
qëndrueshmëri të lartë në të dhënat analitike.
Ndërsa të gjithë elementet e tjerë janë relativisht të qëndrueshëm duke treguar një
ndryshim midis të dhënave (25% < CV> 75 %), të cilët shfaqin një sjellje të moderuar
ndikuar nga faktorë të ndryshëm.
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Kahu i ndryshimit të të dhënave (Skewness dhe Kurtosis) rezulton më i lartë për
elementet e Pb, Fe dhe Na, të cilët vijnë si rezultat i shumë faktorëve të ndryshëm
antropogjen. Ndër to mund të përmendim emetimin e Pb nga karburantet e
automjeteve veçanërisht nga benzinat dhe Na e Fe nga grimcat e pluhurit të tokës,
sistemi ngrohës i banesave etj. Vlera pozitive e koefiçentëve (Skewness dhe Kurtosis)
tregon se vlerat e këtyre elementeve në bimët vaskulare për zonën e marrë në studim
(qyteti i Tiranës) janë pozitivisht të ndryshueshme. Më poshtë jepen paraqitjet grafike
të secilit element, duke ekspozuar karakteristikat dhe ndryshueshmërit e tyre në
depozitimet në bimën Leandro, Nevium Oleander:
Summary Report for Ca
Anderson-Darling Normality Test
A-Squared
P-Value
Mean
StDev
Variance
Skewness
Kurtosis
N

0.39
0.344
4862.6
1574.2
2478221.0
0.310359
0.877865
15

Minimum
1st Quartile
Median
3rd Quartile
Maximum

2404.6
3950.4
5095.4
5667.9
8473.3

95% Confidence Interval for Mean
2000
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1152.5
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95% Confidence Intervals
Mean

Median
4000

4400
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5200
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Summary Report for K

Summary Report for Mg
Anderson-Darling Normality Test
A-Squared
P-Value
Mean
StDev
Variance
Skewness
Kurtosis
N
Minimum
1st Quartile
Median
3rd Quartile
Maximum

Anderson-Darling Normality Test

0.32
0.508

A-Squared
P-Value
Mean
StDev
Variance
Skewness
Kurtosis
N

3658.1
896.9
804360.4
-0.496028
0.392972
15
1740.7
3282.7
3668.2
4112.1
5093.5

Minimum
1st Quartile
Median
3rd Quartile
Maximum
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1500
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1610.4
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95% Confidence Interval for StDev
656.6
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1839.1
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95% Confidence Interval for Median

95% Confidence Interval for Median
3365.6

1691.4
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21420.1
0.28219
-1.07015
15
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Summary Report for Na

Summary Report for Fe
Anderson-Darling Normality Test
A-Squared
P-Value
Mean
StDev
Variance
Skewness
Kurtosis
N
Minimum
1st Quartile
Median
3rd Quartile
Maximum

Anderson-Darling Normality Test

0.65
0.073

A-Squared
P-Value

183.65
112.48
12650.92
1.53278
4.27982
15

Mean
StDev
Variance
Skewness
Kurtosis
N

23.29
128.77
168.49
228.08
504.11

Minimum
1st Quartile
Median
3rd Quartile
Maximum
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0
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223.99

304.35

95% Confidence Interval for StDev
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2.29800
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15
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245.94

95% Confidence Interval for Median
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1.15
<0.005

499.74
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Summary Report for Mn
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Summary Report for Zn
Anderson-Darling Normality Test
A-Squared
P-Value
Mean
StDev
Variance
Skewness
Kurtosis
N
Minimum
1st Quartile
Median
3rd Quartile
Maximum

Anderson-Darling Normality Test

0.56
0.119

A-Squared
P-Value

70.159
33.373
1113.789
0.841502
0.103828
15

Mean
StDev
Variance
Skewness
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N

31.429
45.714
56.190
100.000
146.667
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95% Confidence Interval for Median
46.070
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Anderson-Darling Normality Test

2.47
<0.005

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

Mean
StDev
Variance
Skewness
Kurtosis
N

Minimum
1st Quartile
Median
3rd Quartile
Maximum

0.020000
0.020000
0.020000
0.052632
0.078947

Minimum
1.7647
1st Quartile 2.0122
Median
2.6298
3rd Quartile 5.0173
Maximum 11.9031
95% Confidence Interval for Mean

0.047189

2

6

4

8

10

12

95% Confidence Interval for Median
0.020000
0.016926

0.046734

2.0361
1.9373

95% Confidence Intervals
Mean

Median
0.020

0.025

0.030

0.035

0.040

0.045

5.1086
4.4187

95% Confidence Interval for StDev

0.036461

95% Confidence Intervals

Median

2.1779

95% Confidence Interval for Median

95% Confidence Interval for StDev

Mean

3.6433
2.6461
7.0019
2.45199
6.86781
15
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Summary Report for Cu
Anderson-Darling Normality Test
A-Squared
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N
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Figure 4.10: Paraqitja grafike e të gjithë metaleve të rëndë për qytetin e Tiranës në bimën
Leandro, Nevium Oleander.

4.2.4.1. Analiza multivariable e gr upit (Cluster A nalysis) për bi mën Leandro,
Nevium Oleander
Është përdorur metoda e analizimit në grupe të variablave, ku si variabla janë
vendosur elementet e monitoruar në zonën e Tiranës duke përdorur vetëm bimën
Leandro, Nevium Oleander si bioindikator, duke u bazuar në ngjashmërinë në
shpërndarjen e elementeve.
Cluster Analysis of Variables: Cu, Pb, Cd, Zn, Mn, Fe, Na, K, Mg, Ca, Hg
Correlation Coefficient Distance, Complete Linkage
Amalgamation Steps
Number
of obs.
Number of Similarity Distance Clusters
New
in new
Step
clusters
level
level
joined
cluster cluster
1
10
77.5562
0.44888 4
10
4
2
2
9
75.3532
0.49294 6
8
6
2
3
8
71.5073
0.56985 1
9
1
2
4
7
65.2132
0.69574 2
3
2
2
5
6
63.5120
0.72976 2
4
2
4
6
5
61.8892
0.76222 6
7
6
3
7
4
51.0509
0.97898 1
2
1
6
8
3
50.3417
0.99317 5
11
5
2
9
2
33.2484
1.33503 5
6
5
5
10
1
23.0533
1.53893 1
5
1
11
Final Partition
Cluster 1: Cu Mg; Cluster 2: Pb; Cluster 3: Cd; Cluster 4: Zn
5: Mn Cluster 6: Fe K; Cluster 7: Na; Cluster 8: Hg

100

Ca; Cluster
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Dendrogram
Complete Linkage, Correlation Coefficient Distance

Similarity

23.05

48.70

74.35

100.00
Cu

Mg
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Mn

Hg

Fe

K

Na

Variables

Figura 4.11: Dendograma e shpërndarjes së elementeve në zonën e Tiranës për bimën
Leandro, Nevium Oleander.

Grupi 1: Cu, M g, Kjo lidhje i atribuohet të dyja origjinave natyrore dhe
antropogjene, shkak për të është korrelimi i mesatar pozitiv midis këtyre elementeve,
me anë të sëcilës shfaqin sjellje të moderuar. Densiteti i trafikut ndikon ndjeshëm në
rritjen e nivelit të përqëndrimit të Cu (burimi: antropogjen), ndërsa elementi i Mg
është një lëndë ushqyese e rëndësishme për bimën Leandro, Nevium Oleander, dhe si
rezultat rritja e elementit të Mg sjell dhe rritjen e elementit të Cu.
Grupi 2: Pb, Cd, Zn, Ca, E përbashkëta e këtyre elementeve është burimi totalisht
me karakter antropogjen, ku faktori kryesor është trafiku rrugorë. Emetimet nga gazet
e automjeteve mbeten shkaktar të rritjes së nivelit të përqëndrimit të këtyre
elementeve. Gjithashtu Zn burimin shtesë e ka edhe nga depozitimet atmosferike të
pluhurit të gjeneruara nga erozioni i sipërfaqes së tokës (të transportuara nga era),
ndërsa Cd nga sistemi i ngrohjes së banesave.
Grupi 3 : Mg, Hg, Në bimën Leandro, Nevium Oleander gjejmë të lidhur sëbashku
elementet e Mg dhe Hg. Në këto raste burimet janë djegia e mbeturinave urbane,
prishja e tubacioneve të ujrave të zeza dhe ekspozimi i tyre në mjedis (vetëm në disa
rrugë, të cilët ishin nënshtruar rikonstruktimit).
Grupi 4: Fe, K, Na, Këto tre elemente janë grupuar sëbashku pasi kanë të ngjashme
karakterin antropogjen dhe natyror. Elementi i Fe vijen kryesisht nëpërmjet
emetimeve nga trafiku rrugorë dhe nga përbërja e grimcave të dheut të tokës të
depozituar në këto bimë, i cili më pas transportohet me anë të erës në gjethe.
Akumulimi i këtij të fundit në bimët vaskulare shpjegon dhe lidhjen në këtë grup me
elementin e K dhe Na, të cilët janë elemente ushqyes për bimën dhe ndodhen të
depozituar në përqëndrime të larta si rezultat i akumulimit me kohë e tyre.
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Kapitulli 5
Studimi i cil ësisë s ë ajrit m e anë t ë m etodës së
biomonitorimit duke përdo rur bi mën Ligustra Lucidum si
bioindikator në zonën e Tiranës dhe Durrësit
Hyrje
Ligustrum është një bimë e vogël me gjelbërim të përhershëm me një gjatësi dhe
gjerësi rreth 10 m (33 ft). Gjethet janë jeshile me shkelqim të errët, me gjatësi 6-17
centimetra dhe gjerësi 3-8 centimetra. (Oliva P. et al, 2004 A dhe B). Lulet janë të
ngjashme me lulet e llojeve të tjera, me ngjyrë të bardhë. Oleaceae është një familje
botanike, që përfshin specie me gjelbërim të përjetshëm, mbi 600 specie. Ata janë të
ndarë në fise të ndryshme, Fontanesieae, Forsythiea, Jasmineae, Myxopyreae, dhe
Olease. Familja ka një shpërndarje në të gjithë botën në klimat tropikale dhe
subtropikale. Shpërhapja e farave ndodh për shkak të erës apo zogjve. Ligustrum
lucidum janë bimë me gjethe të thjeshtë ose të përbërë. Lulet shpesh janë dhe
aromatike. Kjo bimë haset dhe si pemë dekorative, nganjëherë në forma të larmishme.
Megjithatë ajo është kthyer në një specie pushtuese në shumë zona urbane. Ajo është
përdorur si indikatore e cilësisë së ajrit, për shkak të aftësisë për të akumuluar
metaleve të rënda madja dhe në nivele të larta (Guy L. Nesom et al, 2009) (Oliva S.
R., 2004) (Bekteshi A., 2013) (Mills W. B.,1985) (Brodribb T. J., 2010).

Figura 5.1: Gjethe të bimës vaskulare Ligustrum lucidum, Fam: Oleaceae.

Studiuesit Koehne E. (1904), Lingelsheim A. (1920) dhe Mansfield R. (1924) i kanë
përqëndruar studimet e tyre rreth monitorimit të ajrit, duke përdorur pikërisht këtë
bimë si indikatore të ndotjes. Në Azinë lindore, Chang dhe Miao (1986); Qin (2009)
kohët e fundit kanë përcaktuar rreth 37 lloje të kësaj bimë, të cilët i kanë ndarë në
pesë sesione duke u bazuar në morfologjinë e tyre.
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5. STACIONET E
TIRANËS

MONITORIMIT NË

ZONËN E

DURRËSIT DHE

Një rëndësi të veçantë paraqet krahasimi i rezultateve të marra nga bima Ligustrum
Lucidum për dy zonat e marra në shqyrtim. Mostrat janë marrë gjatë 10 ditëshit të
fundit të muajit Mars 2013, përkatësisht në 11 stacione në qytetin e Tiranës dhe në 13
stacione në qytetin e Durrësit. Stacionet e monitorimit, nga ku janë marrë mostrat e
gjetheve, duke përdorur vetëm një specie bime vaskulare (Ligustrum Lucidum), janë
paraqitur më poshtë:

Figura 5.2: Stacionet e monitorimit në zonën e Tiranës për bimën Ligustrum Lucidum.

Figura 5.3: Stacionet e monitorimit në zonën e Durrësit për bimën Ligustrum Lucidum.
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5.1. Krahasimi i rezu ltateve të marra duke p ërdorur s i b ioindikatorë b imën
Ligustrum Lucidum, për qytetet e Durrësit dhe Tiranës
5.1.1. Përpunimi statistikor i të dhënave analitike për zonën e Durrësit
Përpunimi statistikor i të dhënave analitike të përmbajtjes së elementeve në gjethet e
bimëve vaskulare të marra në studim u krye fillimisht në EXCEL me metodën
Descriptive Statistics. Rezultatet e analizës statistikore të të dhënave të fituara jepen
në tabelën e mëposhtme:
Tablela 5.1: Rezultatet e përftuara në “Descriptive Statistic”për të gjithë metalet e rënda në
mostrat e bimës Ligustrum lucidum, për qytetin e Durrësit.
Mes

Variance

CoefVar

Min

Med

Max

Skewness

Kurtosis

0.27

0.02

54.53

0.07

0.20

0.55

0.66

-0.56

8.32

6.50

30.7

2.33

9.3

11.6

-1.07

1.15

1.61

0.96

60.7

0.4

1.42

4.01

1.23

1.74

38.4

168

33.7

20.4

40.4

63.5

76.5

2669

67.5

17.6

57.8

164.7

0.48

213

2407

22.9

118

233

289

-0.38

-0.57

227

106219

144

13

106

1191

2.51

6.83

5738

57364052

132

1956

2406

26672

2.33

4.9

3752

2196542

39.50

1462

3744

6502

350

766215

24.97

2423

3288

5654

Hg

Cu

Pb
0.37

-0.12

Zn
-1.27

Mn

Fe

Na
K

0.18

-0.25

Mg
1.24

1.87

Ca

Në grupin e parë bën pjesë elementi i Hekurit (Fe), i cili është një element i
qëndrueshëm dhe tregon një ndryshim të ulët të të dhënave. (CV < 25%). Në grupin e
dytë bëjnë pjesë këto elemente: Mg, Mn, Zn, Cu dhe Pb, të cilët janë relativisht të
qëndrueshëm duke treguar një ndryshim mesatar midis të dhënave (25%< CV < 75%)
dhe shfaqin një sjellje të moderuar, e ndikuar kjo e fundit nga faktorë të ndryshëm. Në
grupin e tretë bëjnë pjesë Na dhe K, të cilët kanë një ndryshim të lartë të të dhënave
(C% > 75%). Kjo e fundit ndodh pasi ata janë elemente ushqyese të rëndësishme për
bimët, e cila sjell dhe rritjen e qëndrueshmërisë si pasojë e akumulimit të
vazhdueshëm të tyre në bimë, duke u renditur dhe si ndër elementet me nivel
përqëndrimi më të lartë.
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Kahu i ndryshimit të të dhënave (Skewness dhe Kurtosis) rezulton më i lartë për
elementin e Ca, Pb, Na dhe K, të cilët vijnë si rezultat i shumë faktorëve të ndryshëm
antropogjen. Për disa nga metalet e tjerë, vlerat e koefiçentëve Skewness dhe Kurtosis
i kanë shumë të ulta ose negative, kjo tregon se shpërndarjet e frekuencave të këtyre
elementeve në bimët vaskulare për zonën e marrë në studim (qyteti i Durrësit) janë
negativisht të ndryshueshme, veçanërisht për elementin e Cu. Nga tabela më sipër
vërehet se trendi në rritje i shpërndarjes së secilit element është:
Hg <Pb <Cu <Zn <Mn <Fe <Na <Ca <Mg <K.
Nga këto rezultate mund të pohojmë se elementi me nivelin më të lartë të akumuluar
rezulton të jetë Kaliumi (K). Përqëndrimi më i lartë i elementi të K akumulohet në
mostrat e gjetheve të marra në stacionet e lokalizuara përgjatë Rrugës “Aleksandër
Goga”, rrugë e cila karakterizohet në shumicën e rasteve nga një trafik i dendur
rrugorë, duke qenë një ndër rrugët më të gjata dhe kryesore të qytetit.
5.1.1.1. Analiza e korrelimit midis elementeve për bimën Ligustrum lucidum në
zonën e Durrësit:
Për të dalluar origjinën si natyrore apo antropogjene të elementeve të analizuara në
mostrat e gjetheve të bimëve vaskulare, u krye analiza e korrelacionit midis
elementeve dhe analiza e elementeve në grupe (Analiza Cluster).
Tabela 5.2: Korrelimi midis elementeve Cu, Pb, Zn, Mn, Fe, Na, K, Mg, Ca, Hg.
Cu

Pb

Zn

Mn

Fe

Na

K

Mg

Ca

Cu

1.000

Pb

0.090

1.000

Zn

0.462

-0.112

1.000

Mn

0.306

0.406

0.041

1.000

Fe

0.398

0.147

0.285

0.355

1.000

Na

-0.124

0.383

0.280

-0.103

0.306

1.000

K

-0.115

0.792

-0.269

0.133

-0.211

0.007

1.000

Mg

0.639

-0.004

0.262

0.491

0.683

-0.135

-0.141

1.000

Ca

0.504

0.480

-0.060

0.699

0.457

0.051

0.111

0.576

1.000

Hg

-0.157

-0.399

0.230

-0.006

0.255

-0.043

-0.373

0.237

-0.159

Hg

1.000

Duhet theksuar se analiza e korrelacionit zhvillohet për të treguar forcën dhe drejtimin
e mardhënieve statistikore midis elementeve. Vihet re një korrelim i lartë midis Pb-K ;
Mn-Ca; Fe- Mg dhe Cu- Mg, e cila tregon një lidhje në nivele të larta midis këtyre
elementeve. Faktori ndikues është me natyrë antropogjene dhe varet nga trafiku me
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densitet të rënduar, i shkaktuar nga të gjitha llojet e automjeteve. Trafiku rrugorë
është faktori i parë, që ka një ndikim të madh në përqëndrimet e larta të metaleve në
mostrat e marra për të gjitha stacionet. Studimet e ndryshme konfirmojnë (Amusan A.
A. et al, 2003) se densiteti i trafikut ndikon ndjeshëm në luhatjen e përqendrimeve të
metaleve të rënda të akumuluar në bimët e ekspozuara në rrugët kryesore. Station nr.
3 është i vendosur pranë portit të Durrësit kjo shpjegon arsyen, se përqendrimi i lartë i
metaleve vjen nga aktiviteti i portit. Stacioni nr. 13 ka një përqendrim më të ulët të
metaleve në krahasim me stacionet e tjera, arsyet janë:
a. densiteti i ulët i trafikut
b. mungesa e aktiviteteve industriale.
Ajo, që ja vlen të theksohet, është se stacioni nr. 13 ka sipërfaqen më të madhe të
gjelbër në krahasim me stacionet e tjera në qytetin e Durrësit.
5.1.1.2 Metoda faktoriale për bimën Ligustrum lucidum për qytetin e Durrësit
Rotated Factor Loadings and Communalities
Varimax Rotation
Variable Factor1 Factor2 Factor3 Communality
D Hg
0.050
0.638
0.130
0.427
D Cu
0.743
0.116
0.073
0.571
D Pb
0.244
-0.895
0.296
0.948
D Zn
0.226
0.406
0.602
0.578
D Mn
0.749
-0.270 -0.098
0.644
D Fe
0.667
0.179
0.483
0.711
D Na
-0.136
-0.213
0.906
0.884
D K
-0.045
-0.849
0.062
0.726
D Mg
0.877
0.247
0.032
0.831
D Ca
0.823
-0.343
0.000
0.795
Variance
3.1390
2.4359
1.5401
7.1149
% Var
0.314
0.244
0.154
0.711

Figura 5.4: Dendograma e analizës faktoriale në qytetin e Durrësit.
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Nga analiza faktoriale kemi zgjedhur 3 faktorë kryesor (Faktorë me vlerë
Eigenvalue> 1), të cilët ndikojnë në ndryshimet e shpërndarjes së metaleve të rëndë në
bimën Ligustrum Lucidum:
Faktori 1 është komponenti kryesor më i rëndësishëm, që përfaqëson 31.3% të
variancës së përgjithshme dhe karakterizohet nga ngarkesa të larta të Fe, Mg, Ca, Mn
dhe Cu. Këto lidhje mund t'i atribuohen faktorit antropogjen të konsumimit të frenave,
grimcave që veshin gomat, automjeteve të tjera elektrike, emisioneve nga anijet dhe
veprimtarisë në portin e Durrësit (detit Adriatik). Elementi i Mg është me origjinë
natyrore, i lidhur me pluhurin e tokës, sepse është një lëndë ushqyese e rëndësishme
për bimët Ligustrum lucidum .
Faktor 2 është komponenti i dytë i rëndësishëm kryesor, që përfaqëson 24.3% të
variancës së përgjithshme dhe karakterizohet nga ngarkesa të larta pozitive të Hg dhe
Zn dhe me ngarkesa negative të K dhe Pb. Ngarkesat negative të K dhe Pb vijnë,
sepse elementi Pb vepron si element shënues për emetimet e automjeteve motorike,
por prania e K (një lëndë ushqyese të rëndësishme për bimët Ligustrum lucidum)
mund të tregojë origjinën nga tokat e zonës, që kalojnë nga rrënjët tek gjethet. Pra, kur
rritet niveli i përqendrimit të Pb (nga një trafik i lartë i dendur) sjell zvogëlimin e
nivelit të përqendrimit të elementit të K.
E kundërta ndodh me ngarkesën pozitive të Hg dhe Zn. Në rritjen e përqendrimit të
këtyre metaleve të rënda ndikon densiteti i trafikut, ku Zn është përdorur në
prodhimin e gomave të automobilave dhe elementi i Hg, gjithashtu është i lidhur me
të dhëna antropogjene, veçanërisht nga djegia e mbetjeve urbane.
Faktori 3 është komponenti kryesor i dobët, që përfaqëson vetëm 15.4% të variancës
së përgjithshme dhe karakterizohet nga ngarkesa e lartë pozitive e Fe, Na dhe Zn.
Emetimet nga trafiku janë burimi kryesor i Fe dhe Zn (origjina antropogjene), ndërsa
elementi i Na ka burim natyror, sepse është një lëndë ushqyese e rëndësishme për
bimët vaskulare. Pra, rritja e niveleve të elementeve Zn dhe Fe sjell reduktimin e
nivelit të elementit të Na.
Më poshtë jepet paraqitja grafike e shpërndarjes së nivelit të përqëndrimit të metaleve
të rënda, të akumuluar nga bima vaskulare Ligustrum lucidum:
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Figura 5.5: Paraqitja grafike e shpërndarjes së elementeve në bimën Ligustrum
lucidum.
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5.1.2.Përpunimi statistikor i të dhënave analitike për zonën e Tiranës
Të dhënat analitike janë objekt i analizave statistikore. Kjo e fundit është kryer duke
përdorur Programet Paketa Excel dhe MINITAB-15. Më poshtë jepet analiza
statistikore përshkuese për të dhënat analitike për qytetin e Tiranës:
Tablela 5.3: Rezultatet e përftuara në “Descriptive Statistic”për të gjithë metalet e rënda në
mostrat e bimës Ligustrum lucidum, për qytetin e Tiranës.
Mes

Med

StDev

Variance

CV%

Max

Min

Skewness

Kurtosis

Cu

11.5

11.4

5.26

28

46

22.9

4.82

0.59

0.01

Pb

4.24

3.1

2.97

8.85

70

13.6

2.14

2.68

8.27

Zn

46

48

15.2

230

33

73

22.9

-0.17

-0.75

Mn

128

140

55

3057

43

202

44.8

-0.08

-1.70

Fe

538

459

267

71009

49.5

1152

255

1.08

0.67

Na

78

38

94

8819

119.9

303

5.5

1.72

2.13

K

5613

1697

10242

104907674

183

31174 665

2.30

3.89

Mg

3970

4036

1272

1616824

32

6121

2278

0.31

-0.77

Ca

5983

5983

1720

2959962

29

8760

3206

0.02

-0.86

Hg

0.036

0.038

0.16

0.02

44

0.057

0.011

-0.17

-1.30

Nga tabela vërejmë se shumica e elementeve si Cu, Pb, Zn, Fe, Mg, Mn, Ca dhe Hg
janë relativisht të qëndrueshëm pasi arrijnë të tregojnë një ndryshim midis të dhënave
(25% <CV< 75%), e cila shfaq një sjellje të moderuar e ndikuar nga faktorë të
ndryshëm antropogjen. Ndërsa për elementet si Na dhe K kemi një ndryshim të lartë
të të dhënave (CV>75%), e cila paraqet një impakt të fortë të faktorëve antropogjenë
por dhe natyrorë (si elemente ushqyes për bimët vaskulare).
Kahu i ndryshimit të të dhënave (Skewness dhe Kurtosis) rezulton më i lartë për
elementet e Pb dhe K, të cilët vijnë si rezultat i shumë faktorëve të ndryshëm
antropogjen. Ndër to mund të përmendim emetimin e Pb nga karburantet e
automjeteve, veçanërisht nga benzinat dhe K nga grimcat e pluhurit të tokës. Vlera
pozitive e koefiçentëve (Skewness dhe Kurtosis) tregon se shpërndarjet e frekuencave
të këtyre elementeve në bimët vaskulare për zonën e marrë në studim (qyteti i
Tiranës) janë pozitivisht të ndryshueshme.
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5.1.2.1. Analiza multivariable e korrelimit t ë elementeve n ë b imën Ligustrum
lucidum
Tabela 5.4: Korrelimi midis metaleve të rëndë të akumuluar në bimën vaskulare Ligustrum
lucidium për qytetin e Tiranës.
Cu

Pb

Cd

Zn

Hg

Na

Mn

Fe

K

Mg

Cu

1.000

Pb

-0.226

1.000

Cd

0.546

-0.096

1.000

Zn

-0.088

0.461

-0.042

1.000

Hg

0.036

0.016

0.232

-0.139

1.000

Na

0.179

0.228

0.672

-0.020

0.230

1.000

Mn

0.140

0.025

0.489

0.584

0.005

0.471

1.000

Fe

0.582

-0.312

-0.045

0.055

-0.100

-0.022

0.217

1.000

K

0.688

-0.073

0.290

-0.437

0.140

0.137

-0.020

0.454

1.000

Mg

0.017

0.047

0.207

0.614

0.447

0.062

0.407

0.138

-0.416

1.000

Ca

-0.160

0.651

0.065

0.688

0.350

0.329

0.450

-0.234

-0.212

0.383

Ca

1.000

Nga rezultatet e marra nga tabela më sipër u raportua:
I.

një korrelacion i dobët (R2 <0.45, p <0,05) midis elementeve Cu e Fe dhe një
korrelacion i lartë midis elementeve Cu dhe K. Këto lidhje kanë natyrë
antropogjene, të cilët burojnë kryesisht nga grimcave të pluhurit.

II.

një korrelacion mesatar midis elementeve Pb e Ca, ku rritja e përqendrimit të
njërit element shkakton dhe rritjen e elementit tjeter. Kjo lidhje ka karakter
antropogjen, por pjesërisht dhe natyror. Elementi i Pb emetohet nga
karburantet e makinave dhe nga pluhurat e tokës, ndërsa elementi i Ca primar
ka transportin e tij nga rrënjët tek gjethet me anë të sistemit vaskular të bimës,
duke e bërë këtë element pjesë përbërëse të bimës e duke shfaqur kështu
karakter natyror.

III.

nje korrelacionin i lartë midis elementit të Zn me elemetet Mn, Mg dhe Ca.
Këto lidhje kanë natyrë antropogjene, për shkak të emisionit nga trafiku i
rënduar.
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5.1.2.2. Metoda faktoriale për bimën Ligustrum lucidum në qytetin e Tiranës
Rotated Factor Loadings and Communalities
Varimax Rotation
Variable Factor1 Factor2 Factor3 Communality
Hg
-0.150 - 0.078
0.906
0.850
Cu
0.882 - 0.093
-0.144
0.808
Pb
-0.398
0.492
-0.364
0.533
Zn
0.291
0.844
-0.228
0.849
Mn
0.691
0.502
-0.176
0.760
Fe
0.921
0.022
-0.036
0.850
Na
0.776
0.075
-0.006
0.608
K
0.738 - 0.016
-0.456
0.753
Mg
-0.337
0.713
0.446
0.821
Ca
-0.717
0.570
0.304
0.931
Variance
4.1456
2.0608
1.5581
7.7646
% Var
0.415
0.206
0.156
0.776

Loading Plot of Hg, ..., Ca
Hg

Na
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Second Factor

0.0

Cu
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Figura 5.6: Dendograma e analizës faktoriale në qytetin e Tiranës.

Nga analiza faktoriale kemi zgjedhur 3 faktor kryesore (me Eigenvalue> 1), të cilët
ndikojnë në ndryshimet e shpërndarjes së metaleve të rëndë në bimën Ligustrum
Lucidum:
Faktori 1 është faktori më i fuqishëm i karakterizuar nga ngarkesa të larta pozitive të
Cu, Na, Fe dhe Mg. Ato varen kryesisht nga burime antropogjene si grimcat që veshin
gomat e automjeteve, frenat e makinave dhe pluhuri tokës. Elementet e Na dhe Mg
janë elemente me origjinë natyrore, ata janë ushqyesve shumë të rëndësishme për
bimët Ligustrum lucidum.
Faktori 2 është një tjetër faktor i fuqishëm i karakterizuar nga ngarkesa të larta
pozitive të Pb dhe Zn për shkak të emisionit nga trafiku. Pb vepron si element shënues
për emetimet e motorrave të automjeteve. Ndërsa ngarkesat e larta pozitive të Ca dhe
Mg, janë të prekur nga burimet natyrore.
Faktori 3 është faktor i dobët, i cili karakterizohet nga ngarkesa e lartë pozitive e Hg,
i cili është me origjinë antropogjene dhe nga ngarkesa e lartë negative e K, i cili është
një lëndë ushqyese të rëndësishme për bimët, duke shfaqur origjinën e tij natyrore.
Më poshtë jepet paraqitja grafike e shpërndarjes së nivelit të përqëndrimit të metaleve
të rënda, të akumuluar nga bima vaskulare Ligustrum lucidum:
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Figura 5.7: Paraqitja grafike e shpërndarjes së elementeve në bimën Ligustrum lucidum.
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5.2. Krahasimi i rezu ltateve s tatistikore midis d y zonave t ë marra në s hqyrtim,
Tirana dhe Durrësi
Në tabelën mëposhtë kemi krahasimin e rezultateve analike, të marra nga mostrat e
gjetheve, duke përdorur vetëm bimën Ligustrum lucidum si bio-indikator, në qytetet e
Durrësit dhe Tiranës.
Tabela 5.5: Krahasim i rezultateve të përftuara për të gjithë metalet e rënda në mostrat e
bimës Ligustrum Lucidum, për qytetin e Tiranës dhe Durrësit.
Med

Max

Durres / Tirana

Durres / Tirana

Na

2406 > 1697

26672 < 31174

Ca

3288 < 5983

Mg

3744 < 4036

5654 < 8760

Cu

9.3

Pb

1.42 < 3.1

Zn

40.4 < 48

Hg

0.02 < 0.038

Fe

233 < 459

Mn

57.8 < 140

K

106 > 78

1191 > 303

6502 > 6121

< 11.4

11.63 < 22.9
4.01< 13.6
63.5 < 73

0.055 < 0.057
289 < 1152

164.7 < 202

Nga Tabela 5.5 kemi një krahasim midis zonave të marra në studim, ku vemë re
ndryshime midis niveleve të metaleve të rënda. Për të analizuar natyrën e burimeve të
elementeve dhe frekuencën e shpërndarjes së tyre, bazohemi në matjen e medianës.
Elementet si K, Na, Ca dhe Mg janë elemente ku kryesisht burimet e tyre vijnë nga
shkaqe natyrore. Për rrjedhojë K dhe Na nivelet më të larta të medianës i gjejmë në
qytetin e Durrësit, kjo varet nga impakti i madh i kripërave detare. Ndërsa për Ca dhe
Mg vlera e medianës rezultojnë më të vogla për qytetin e Durrësit. Ky fakt shpjegohet
nga një ndikim më i madh i faktorëve antropogjen në qytetin e Tiranës krahasuar me
ndikimin e kripërave detare për qytetin e Durrësit.
Vlera e medianës për elementet si Cu, Pb, Zn, Hg, Mn, Fe është më e madhe në
qytetin e Tiranës sesa në qytetin e Durrësit, pasi impakti i faktorëve antropogjene
është më i lartë sesa ndikimi i kripërave në zonat detare. Këtu ne mund të dallojmë më
qartë ndryshimet në përqëndrimin e elementeve të ndryshme në pika të ndryshme të
monitorimit. Elementet esenciale nuk i përgjigjen të njëjtit faktor rritës.
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Pra, elementet K dhe Ca nivelin maksimal e arrijnë në qytetin e Tiranës, me ndikimin
e lartë nga trafiku i rënduar. E kundërta ndodh për Na dhe Mg, të cilët vlerën
maksimale e arrijnë në qytetin e Durrësit, si rezultat i ndikimit të kripërave të detit.
Ndërsa për elementet Cu, Pb, Zn, Hg, Mn dhe Fe, ndodh e njëjta situatë si me vlerat e
medianës. Nivelin maksimal këto elemente e kanë arritur në qytetin e Tiranës, ku
ndotja është më e madhe, me karakter kryesisht antropogjen, si rezultat i trafikut të
rënduar.
5.2.1. Analiza multivariable e gr upit ( Cluster A nalysis) p ër b imën Ligustrum
lucidium për dy zonat e marra në shqyrtim
Metoda e përdorur për trajtimin e rezultateve të metaleve të rënda në bimën Ligustrum
lucidium bazohet në ngjashmërinë e shpërndarjes së stacioneve (Cluster Analysis),
bazuar nga rezultatet e marra vetëm për një bimë vaskulare.
Cluster Analysis of Observations: Hg, Cu, Pb, Zn, Mn, Fe, Na, K, Mg, Ca
Manhattan Distance, Complete Linkage; Amalgamation Steps; Similarity Level 80

Figura 5.8: Dendograma e grupimit të stacioneve sipas ngjashmërisë së elementeve në
bimën Ligustrum lucidum, e Familjes Oleaceae, në qytetin e Durrësit Manhattan

Distance, Complete Linkage, Amalgamation Steps; Final Partition: Number of
clusters: 3
Grupi 1 Në këtë grup kemi këto stacione 1, 2, 9, 16, 4, 5, 12, 8, 3, 6, 13, të cilat
përfaqësojnë stacionet në rrugët kryesore në qytetin e Durrësit. Këto vlera varen nga
emetimi i trafikut dhe disa prej tyre janë të vendosura në afërsi të portit të Durrësit,
kjo justifikon dhe përqendrimet e larta të disa metaleve, si rezultat i aktivitetit të
portit.
Grupi 2 Në këtë grup kemi këto stacione 14, 15, 17, 18, 21, 22, 19, 20, 24, 10, 11, 25,
26, të cilat përfaqësojnë stacionet në qytetin e Tiranës. Për këtë arsye ata kanë kushte
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të ngjashme të mjedisit në vlerat e metaleve të rënda, sepse ata janë në rrugët kryesore
dhe më të përdorura në Tiranë.
Grupi 3 Stacionet 10, 11, 25 dhe 26 ndodhen në vendet më të ndotura në qytetet e
Durrësit dhe Tiranës. Këto katër stacione kanë të njëjtat specie bio-indikatore, por
kanë burime të ndryshme të emetimit. Zona e Taivanit ka hapësira të gjelbëra më
shumë se zona e 21 Dhjetorit, ku densiteti i trafikut është më i lartë dhe niveli i
metaleve të rënda rezulton më i lartë.
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PËRFUNDIME
Qytetet e Tiranës dhe Durrësit janë ndër zonat me ndotjen urbane më të madhe në
vend. Më të ndjeshme nga ndotja e ajrit janë rrugët kryesore dhe kryqëzimet e
rrugëve.
Në qytetin e Durrësit vërejmë se tendenca e shpërndarjes së elementeve të renditura
sipas rendit rritës është: Hg, Pb, Cu, Zn, Mn, Fe, Mg, Ca, Na, K. Këtu mund të
dallojmë më qartë ndryshimet në përqëndrimin e elementeve në pika të ndryshme të
monitorimit. Kaliumi (K) rezulton të jetë elementi me nivelin më të lartë të
përqendrimit në rrugën “Dëshmorëve”, rrugë e cila është një ndër më kryesoret, e për
pasojë është më e frekuentuara. Ky i fundit sëbashku me elementin e Mg tregon një
ndryshim të lartë të të dhënave (CV>75%), që i atribuohet një impakti të fortë të
faktorëve antropogjen. Ndërsa elementet si Cu, Pb, Zn, Fe, Mg, Ca dhe Hg janë
relativisht të qëndrueshëm, duke shfaqur sjellje të moderuar, e cila ndikohet nga
faktorë të ndryshëm antropogjen dhe natyror. E lëkundur ka qenë niveli i përqendrimit
të elementit të Mërkurit (Hg), i cili ka një ndikim të madh nga prezenca e aktivitetit të
portit nga njëri stacion tek tjetri, por edhe nga djegia e mbetjeve urbane nga persona të
papërgjegjshëm. Kjo u reflektua në stacionet, që janë vendosur në afërsi të kryqëzimit
në rrugën paralele me murin e portit, të cilat janë ndër më të prekurit nga prania e
detit, por edhe në disa stacione përgjatë rrugës “Aleksandër Goga”, e cila përfundon
në një vendgrumbullim mbetjesh bashkiake. Ndikim të madh në ndotjen e qytetit të
Durrësit dhe sidomos në depozitimin e metaleve të rënda në mjedis, e shfaqin një sërë
shkaqesh ku më kryesoret mund jenë:
 ndërmarjet ricikluese si: Letër- shoqëria Edipack shpk; Plastika- shoqëritë
Almar + Istrefi; Alumin – Technoservis; Metalet e zeza- Ylberi Shijak dhe së
fundi Plumb – Somet shpk.
 numri i madh i ndërtimeve,
 mungesa e një sistemi të saktë kanalizimesh për ujërat e zeza,
 defektet e shpeshta të impiantit përpunues të ujrave të zeza,
 numri i madh i pushuesve përgjatë sezonit të verës (rreth 600 000)
 mungesa e shërbimeve higjeno-sanitare në plazhet përkatëse,
 mungesa e një landfilli për mbetjet bashkiake,
 prania e portit më të madh të vendit (rreziku për ndotjen e mjedisit nga
transporti detar vjen edhe nga rrjedhjet e vajrave dhe e mbeturinave të të gjitha
llojeve si ujëra të zeza, plastika, letra, qelqe, hidrokarbure, bojëra toksike
,TBT) etj,
 mungesa e edukatës qytetare.
Në qytetin e Tiranës vërejmë se tendenca e shpërndarjes së elementeve të renditura
sipas rendit rritës është: Hg, Pb, Cu, Zn, Fe, Mn, Na, Mg, Ca, K. Edhe këtu elementi i
K rezulton me nivelin më të lartë të përqëndrimit, të cilin e arrin në Bulevardin Zogu i
Parë, i akumuluar nëpërmjet bimës Ligustrum vulgare. Specia e bimës dhe stacioni i
monitorimit janë faktorë të përbashkët midis K dhe Fe, ku edhe ky i fundit e arrin
nivelin më të lartë të përqëndrimit në këtë zonë. Ngjashmëri tjetër gjejmë midis
elementit të Pb dhe elementit të Ca, të cilët maksimumin e tyre e arrijnë në zonën e
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Brrylit të akumuluar nga bima Ligustrum lucidum. Ndërsa po ti referohemi
elementeve të Cu dhe Hg nivelet më të larta të akumulimit i arrijnë tek bima
Pitospora Tobira, por në stacione të ndryshme monitorimi. Elementi i Cu nivelin më
të lartë e ka hasur tek Sheshi Shqiponja, kurse mërkuri Hg është depozituar në
përqëndrimin më të lartë në zonën e Taivanit. Gjithashtu u vunë re se lidhjet midis
elementeve në më të shumtin e rasteve kanë karakter antropogjen dhe bazohen
kryesisht nga grimcat e imëta të pluhurit, që transportohen përmes erërave. Vlen të
përmendet se zonat e vjetra industriale në Tiranë, veçanërisht në veri dhe jugperëndim të qytetit – industritë janë thuajse të mbyllura dhe rrethinat e tyre po
zhvillohen si rezidenciale, por megjithëse aktiviteti në to është ndërprerë mundet, që
elementet kimike (si metale të rënda) ose substanca NOQ (ndotës organikë të
qëndrueshëm) të jenë akoma të pranishme (kombinati autotraktorëve, fabrikat e
peliçeve, ndërmarrja kimike, Albafilm, Instituti i Shëndetit Publik, Uzina Dajti,
ndërmarrja e riparimit të transformatorve, ndërmarrje e rigjenërimit të vajtit të
transformatorëve).
Ajo që vlen të theksohet është se, shumica e metaleve të rënda janë të fiksuar në
sipërfaqen e gjetheve të bimëve vaskulare dhe si rezultat i rritjes së bimës, grimcat e
pluhurit të depozituara (të cilët përfshijnë edhe metalet e rënda) bëhen pjesë përbërëse
e bimëve. Ndër këto elemente veçojmë metalet ushqyese si K, Na, Mg etj. Prandaj
gjatë trajtimit të mostrave të gjetheve, nivelet e përqëndrimit të këtyre elementeve
dalin të larta dhe shpesh i gjejmë të lidhur dhe me elemente të tjerë, përbërës të
grimcave të pluhurit. (El-Hasan T. et al, 2002) Ky fakt shpjegon dhe nivelin e lartë të
elementit të K dhe Na në të dyja zonat e marra në shqyrtim. Përmbajtja e lartë e
metaleve kryesisht si rezultat i emetimeve të grimcave të imëta të pluhurit, që vijnë
nga trafiku i dendur rrugorë, tregon për ndotjen e zonave të marra në shqyrtim.
Studimi i korrelacionit midis metaleve si dhe analiza në grupe e metaleve dhe
stacioneve të monitorimit na lejon të vlerësojmë se zonat e Tiranës dhe Durrësit janë
mesatarisht të ndotura.
Gjithashtu nga ky studim u arrit në konkluzionin se bimët me aftësi më të madhe
akumuluese janë bima Ligustrum lucidum dhe bima Leandro, Nevium Oleander. Pasi
ato janë të përhapur gjerësisht dhe gjeografikisht, janë të lehta për tu identifikuar,
përshtaten me kushte të ndryshme klimaterike dhe karakterizohen nga një tolerancë
relativisht e lartë ndaj ndotësve të mjedisit, qoftë edhe në nivele të larta.
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REKOMANDIME
Mbrojtja e shëndetit të njerëzve, mjedisit dhe cilësisë së ajrit arrihet me anë të një
kontrolli ligjor efikas në lidhje me shkarkimet e substancave ndotëse nga burime të
ndryshme antropogjene, në përputhje me standartet apo normat e shkarkimeve në
mjedis. Arritja e një efikasiteti të lartë të legjislacionit për ndotjen e mjedisit,
realizohet me anë të monitorimit të vazhdueshëm e profesional sipas standarteve
europiane.
Në legjislacionin aktual në qytetin e Durrësit monitorimi i ajrit kryhet nga AKM
(Agjencia Kombëtarëe e Mjedisit) në mënyrë të kufizuar duke mos mbuluar të gjithë
territorin e Bashkisë Durrës. Kjo mangësi mund të mënjanohet nëse këto monitorime
mund të kryheshin nga institucionet në varësi të Ministrisë së Mjedisit, që ndodhen në
këtë qytet. Masat e mundshme, të cilat do të ndihmojnë Bashkinë e Durrësit dhe
Tiranës, në përmirësimin e standarteve të cilësisë së ajrit në qytetet e vendit tonë janë:
1. Ulja e numrit të makinave nëpërmjet nxitjes së përdorimit të transportit publik
përkundrejt atij privat,
2. Përmirësimi i transportit publik,
3. Menaxhimi i rrjetit rrugorë,
4. Kontroll i rreptë i tregtimit të karburanteve, në mënyrë zvogëlimin e nivelit të
përqëndrimit të Pb dhe Hg të depozituar në mjedis si pasojë e karburanteve të
automjeteve apo gjatë ngrohjes së banesave,
5. Promovimi i teknologjive të pastra të automjeteve,
6. Nxitja e çiklizmit,
7. Rritja e sipërfaqeve të gjelbërta,
8. Përmirësimi i cilësisë së lëndëve djegëse,
9. Kontribut në ndotjen e ajrit sjellin edhe aktivitetet industriale. Fabrika dhe
punishtet e ndryshme duhen monitoruar për të zbatuar me rigorozitet emetimet
dhe filtrat e përdorura nga ato në përputhje me rregulloret dhe legjislacionin
shqiptar. Veçanërisht vendndodhja e vend-depozitimit të mbetjeve në zonën e
ish- kënetës në qytetin e Durrësit, së cilës po i afrohen çdo ditë ndërtimet e
ndryshme informale dhe ato me leje mjedisore, përbën një tjetër burim
ndotjeje për ajrin si dhe një tjetër kërcënim serioz për shëndetin e popullatës.
(Beton dhe Petkovic, 1981),
10. Mbjellja e sa më shumë bimëve vaskulare, veçanërisht bimët: Ligustrum
lucidum, Familia: Oleaceae dhe bima Leandro, Nevium Oleander, Familia:
Apocynaceae, pasi siç u provua në këtë studim, ato kanë aftësi të madhe në
pastrimin e ajrit si pasojë e akumulimit në nivele të larta të metaleve të rënda.

118

TRIKSHIQI R. (2016):
Studim mbi gjendjen aktuale dhe perspektivën e përdorimit të
bimëve vaskulare në pastrimin e ajrit nga ndotësit toksikë inorganikë në Tiranë dhe Durrës

BIBLOGRAFIA
Abrahams P. W., (2002): Soils, Their implications to human health. Science of the
Total Environment 291: 1-32.
Alkorta I.; Hernandez-Allica J.; Becerril J. M.; Amezaga I.; Albizu I.; Garbisu C.,
(2004): Recent findings on the phytoremediation of soils contaminated with
environmentally toxic heavy metals and metalloids such as zinc, cadmium, lead, and
arsenic. Environmental Science and Bio / Tech. 3, pp: 71- 90.
Adriano D.C., (1986): Trace elements in the terrestrial environment. Berlin, Springer
Verlag: pp: 867.
Adriano D. C., (2001): Trace Elements in Terrestrial Environments Biogeochemistry
Bioavailability and Risk of Metals, second ed. Springer-Verlag, New-York.
Abdulaziz, B.A. and Muhammad, H. (1997): Role of Epidemiological Studies in
Determining Environmental Impact on Health in Saudi Arabia. Book of Abstract for
the Development and Environmental Impact Conference, Riyadh, Saudi Arabia. pp:
196.
Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR): Public Health
ServiceAtlanta: U.S. Department of Health and Human Services; 1999. Toxicological
Profile for Lead.
Alloway B. J.; Ayres D. C., (1997): Chemical Principles of Environment Pollution.
Chapman and Hall, 2nd edition, pp: 395.
Alloway B.J. (1995). Heavy metals in soils. Blackie Academic and Professional,
London, pp: 252 .
Aksoy A.; Sahin U., (1999): Elaeagnusangustifolia L. as a biomonitor of heavy metal
pollution. Tukish J Bot 23, pp: 83-87.
APAT (2006). I sitiminerariitaliani (1870-2006): 1-95. (consultatoil 6-XII-06).
http://www.apat.gov.it/site/_Files/SitiMinerariItaliani1870_2006.pdf.
Appenroth K. J., (2010): Definition of “ Heavy Metals” and their role in biological
systems. Friedrich-Schiller University of Jena, Institute for General Botany and Plant
Physiology, Dornburgerstr 159, 07743, Jena, Germany.Chap. 2.
Apitz S. E.; Brils J.; Marcomini A.; Critto A.; Agostini P.; Micheletti C.; Pippa R.;
Scanferla P.; Zuin S.; Lanczos T.; Dercova K.; Kocan A.; Petric J.; Hucko P.; Kusnir
P., (2006): Approaches and frameworks for managing contaminated sediments- a
European prespective. In: Lanczos T.; Reible D. (eds) Assessment and remediation of
contaminated sediments. Springer, Dordrecht, pp: 5-82.
Antius R. K.; Linkins III A. E., (1989): Microbial and rizosphere markers of air
polution induced stress, in: Committee on Biologic Markers of Air-Pollution Damage

119

TRIKSHIQI R. (2016):
Studim mbi gjendjen aktuale dhe perspektivën e përdorimit të
bimëve vaskulare në pastrimin e ajrit nga ndotësit toksikë inorganikë në Tiranë dhe Durrës

in Trees, National Research Council (Eds.), Biologic Markers of air-pollution stress
and damage in forest, National Academy Press, Washington , D.C.
Armar- Klemesu M.; Akpedonu P.; Egbi G.; Maxwell D., (1998): Food contamination
In urban agriculture: vegetable production using wastewater. In Urban Agriculture in
Greater Accra Metropolitan Area, ed. Final report to IDRC. Center file: 003149.
Noguchi Memorial Institute for Medical Research, University of Ghana.
Armitage P.D.; Moss D.; Wright J.F. and Furse M.T., (1983): The performance of a
new biological water quality score system based on macroinvertebrates over a wide
range of unpolluted running-water sites, Water Research, 17, pp: 333 – 347.
Amusan A. A.; Bada S. B.; Salami A. T., (2003): Effect of traffic density on heavy
metal content of soil and vegetation along roadside in Osun state, Nigeria. West
Africa Journal of Applied ecology. 4,pp; 107.
Azimi S.; Rocher V.; Garnaud G.; Varrault and Thevenot D. R., (2005): Decrease of
Atmospheric deposition of heavy metals in an urban area from 1994 to 2002 (Paris,
France), Chemos., 61, pp: 645-651.
Aučina A.; Rudawska M.; Leski T.; Ryliškis D.; Pietras M.; Riepšas E., (2011):
Ectomycorrhizal fungal communities on seedlings and conspecific trees of Pinusmugo
grown on the coastal dunes of the Curonian Spit in Lithuania. PubMed Central,
(NIH/NLM), 21(3): 237–245.
Bala M.; Shehu R. A.; Lawal M., (2008): Determination of the level of some heavy
metals in water collected from two pollution- prone irrigation areas around Kano
metropolis. Bayero Journal of Pure and Applied Sciences,1(1): 36 – 38.
Baker A. J. M., (1981): Accumulators and excluders-strategies in the responses of
plants to heavy metals. J Plant Nutr 3: 643–654.
Baker A. J. M.; Brooks R. R., (1994): Heavy metal accumulation and tolerance in
British populations of the metallonphyteThlaspicaerulescens J & C. Presl
(Brassicaceae). New Phytologist 127, pp: 61-68.
Baker A. J. M.; Brooks R. R., (1989): Terrestrial higher plants which
hyperaccumulate metallic elements. A review of their distribution, ecology and
phytochemistry.Biorecovery 1: pp: 81- 126.
Balsberg Pahlsson A. M., (1989): Toxicity of heavy metals ( Zn, Cu, Cd, Pb) to
vascular plants. Journal Water, Air and Soil Pollution. Volume 47, Issue 3, pp: 287319.
Baranćiková G.; Makovniková J. (2003): The influence of humic acid quality on the
sorption and mobility of heavy metals. Plant Soil Environ, 49(12), pp: 565–571.

120

TRIKSHIQI R. (2016):
Studim mbi gjendjen aktuale dhe perspektivën e përdorimit të
bimëve vaskulare në pastrimin e ajrit nga ndotësit toksikë inorganikë në Tiranë dhe Durrës

Barnes D.; Hamadah M. A.; Ottaway J. M, (1976): The lead, copper and zinc content
of tree rings and bark. A measurement of local metallic pollution. Sci. Total Environ.
5, pp: 63-7.
Battarbee R. W.; Turner S.; Yang H.; Rose N. L.; Smyntek P. M.; Reimer P. J.;
Oldfield F.; Jones J. V.; Flower R. J.; Roe K. Shilland E. dheBlaauw M., (2015): Air
pollutant contamination and acidification of surface waters in the North York Moors,
Uk: Multi-proxy evidence from the sediments of a moorland pool. The Holocene,
Vol. 25(1), pp: 226-237. Article:http://www.geog.ucl.ac.uk/~spatrick/f_r_pubs.htm.
Beneš S., (1993): Contents and blance of elements in the spheres of environment.
Ministry of Agriculture of the Czech Republic, Prague, pp: 159.
Bekteshi A.; Bara G., (2013): Uptake of heavy metals from Plantago major in the
Region of Durres, Albania. Pol. J. Environ. Stud. Vol 22, No.6,pp: 1881-1885.
Beker V. W. A.; Wolterbeek A.; Brake L.; Snel C.; Menke A.; Rubingh C.; de Groot
D.; Kroese D., (2013): A category approach to predicting the developmental (neuro)
toxicity of organotin compounds: the value of the zebrafish (Daniorerio)
embrytoxicity test (ZET). ReprodToxicol 41: 35-44.
Bhaskar R.; Hartwig M., (2010): The Formation of Critical Realism: A Personal
Perspective. London: Routledge. pp: 93.
Bhaskar R.; Frank C.; Høyer G. K.; Næss P. and Parker J., (2010): Interdisciplinarity
and Climate Change. This edition published in the Taylor & Francis e- Library, pp:
35-54.
Bilz M.; Kell Sh. P.; Maxted N.; Lansdown R. V., (2011): European Red List of
Vascular Plants. Publications Office of the Europian Union.ISBN 978-92-79-20199-8;
Chap. 2.
Bijlsma R. and Loeschcke V., (2005): Environmental stress, adaptation and evolution.
Journal of Evolutionary Biology.Vol: 18, Issue 4, pp: 744–749.
Bourennane H.; Douay F.; Sterckeman T.; Villanneau E.; Ciesielski H.; King D.;
Baize D.,(2010): Mapping of anthropogenic trace elements inputs in agricultural
topsoil from Northern France using enrichment factors.Geoderma157: 165-174.
Bradl H.B., (2004): Prediction of the adsorption equilibrium of mixtures composed of
supercritical gases. J Colloid Interface Sci 277: 1-18.
Bradl H., (2005): Heavy metals in the Environment: Origin, Interaction and
Remediation. International Journal of Environmental Analisys. ISBN: 978-0-12088381-3.
Brodribb Tim J.; Scott A. M. McAdam, (2010): Passive Origins of Stomatal Control
in Vascular Plants. Published Science ,Vol: 331, pp: 582-585.

121

TRIKSHIQI R. (2016):
Studim mbi gjendjen aktuale dhe perspektivën e përdorimit të
bimëve vaskulare në pastrimin e ajrit nga ndotësit toksikë inorganikë në Tiranë dhe Durrës

Caille N.; Zhao F. J.; McGrath S.P., (2005): Comparison of root absorption,
translocation and tolerance of arsenic in the hyperaccumulatorPterisvittata and the
nonhyperaccumulator Pteristremula.New Phytol 165: 755-761.
Campanelli, A.; Fornasiero, P. and Marini, M, (2004): Physical and Chemical
characterization of the water column in the Piceno coastal area (Adriatic Sea).
Fresenius Environmental Bulletin, 13 (5), pp: 430-435.
Chang M.C.; Miao B.M., (1986): Studies of the genus Ligustrum (Oleaceae) in East
Asia. Invest. Stud. Nat. 6: 22–116.
Carlile M. J.; Watkinson S. C.; Gooday G. W., (2001): The fungi (2nded.). San Dieho,
CA: Academic.
Chen H. T., (2010): Concentration and pollution assessment of heavy metals in
sediments from Northern Yellow Sea. Journal of Ocean University of China 40: 167172 .
Ciriaková A.; Śoltĕs R., (2010): New locality of the liverwort Moerckiablyttii in the
Tatra Ms., Slovakia. Thaiszia- J. Bot., Kośice, 20, pp: 99-104.
Clark R.B.,;Frid C.; Attrill M., (1997): Marine Pollution, 4th edit. Oxford University
Press, Oxford, chapter Metals, pp. 61-79.
Cook W. O.; Beasley V. R.; Lovell R. A.; Dahlem A. M.; Hooser S. B.; Mahmood N.
A.; Carmichael W. W., (1989): Consistent inhibition of peripheral cholinesterases by
neurotoxin from the freshwater cyanobacteriumAnabaena flosaquae: studies on
ducks, swine, mice and steer. Environmental Toxicology and Chemistry, 8, pp: 915922.
Coldea G.; Pop A., (1988): Phytocoenological researches in the Cozia Mountains.
Contrib. Bot. 28: 51–65 (in Romanian).
Correl D. L.; Jordan T. E.; Weller D. E. (1992): Nutrient flux in a landscape: Effects
of coastal land use and terrestrial community mosaic on nutrient transport to coastal
waters. Estuaries. 15: 431–442.
Colangelo E. P.; Guerinot M. L., (2006): Put the metal to the petal: metal uptake and
transport throughout plants. CurrOpin Plant Biol 9:322–330.
Dako A.; Lika M.; Mankolli H., (2010): Monitoring Aspects of Air Quality in Urban
Areas of Tirana and Durres city.Podgorica, 7(2). pp. 549-557.
Dong J.; Yang Q.W.; Sun L.N.; Zeng Q.; Liu S. J.; Pan J.; Liu X.L., (2011):
Assessing the concentration and potential dietary risk of heavy metals in vegetables at
a Pb/Zn mine site, China. Environmental Earth Science 64: 1317-1321.
De la Fuente V.; Rufo L.; Rodriguez N.; Amils R.; Zuliaga J., (2010): Metal
accumulation screening of the Rio Tinto flora (Huelva, Spain). Biol Trace Elem Res.
134 (3): 318-41.

122

TRIKSHIQI R. (2016):
Studim mbi gjendjen aktuale dhe perspektivën e përdorimit të
bimëve vaskulare në pastrimin e ajrit nga ndotësit toksikë inorganikë në Tiranë dhe Durrës

Egboka B.C.E; Nwankor,G.I.; Orajaka I.P. and Ejiofor,A.O., (1989): Principles and
problems of environmental pollution of groundwater resources with case example
from developing countries. Environmental Health Perspective, Nigeria.pp: 72- 79.
El-Hasan T.; Al-Omari H.; Jiries A.; Al-Nasir F., (2002): Cypress tree (Cupressus
semervirens L.) bark as an indicator for heavy metal pollution in the atmosphere of
Amman City, Jordan. Environment International 28, pp: 513 – 519.
Erisman J.W.; Draaijers G., (2003): Deposition to forests in Europe: most important
factors influencing dry deposition and models used for generalization. Environmental
Pollution, Vol. 124. pp. 379-388. Amsterdam, Elsevier Science Publishers B.V. ISSN
0269- 7491.
Fargasova, A., (1994): Effect of Pb, Cd, Hg, As and Cr on germination and root
growth of Sinapsisalba seeds. Bull. Environ. Contam.Toxicol., 52: 452-456
Franco J. A.; Martinéz-Sanchéz J. J.; Fernández J. A.; Bañón S., (2006): Selection and
nursery production of ornamental plants for landscaping and xerogardening in semiarid and environments, Journal of Horticulture Science and Biotechnology 81: 3-17.
Fontana S.; Bini C.; Wahsha M.; Bullo M., (2011): PTEs in agroecosystems and
implications for the food chain. Proc. XIICOBTE, I, pp: 507-508.
Fabietti G.; Biasioli M.; Barberis R.; Ajmone-Marsan F., (2010): Soil contamination
by organic and inorganic pollutants at the regional scale: the case of Piedmont, Italy. J
Soil Sed 10:290–300.
Filipović-Trajković R.; Zoran S. Ilic; Ljubomir S.; Andjelkovic S., (2012): The
potential of different plant species for heavy metals accumulation and distribution.
International Journal of Environmental Pollution, Vol. 10 (1), pp: 959-964.
Fletore Zyrtare e Republikës së Shqipërisë Nr. 200. Tiranë, Shqipëri. Viti 2000.
Gabbrielli R.; Galardi F., (2004): I metallipesantinegliorganismivegetali. In Zerbi G. e
Marchiol L. eds. Fitoestrazione di metallipesanti,contenimentodelrischioambientale e
Relazionisuolo-microrganismipianta.Ed. Forum, Udine: 37-48.
Gabriel C.; Peyman A.; Grant E.H., (2009): Electrical conductivity of tissue at
frequencies below 1 MHz.Phys Med Biol 54:4863-4878.
Gambuś F., (1997): Heavy metal uptake by various agricultural crops. P. 1. Plant
sensitivity to heavy metals. ActaAgr.etSilv., ser. Agr. 35: 21-29.
Ghosh M.; Singh S. P., (2005): A review on phytoremediation of heavy metals and
utilization of its byproducts. India. Applied ecology and environmental research, Vol.
3(1), pp: 1-18.
Gardea- Torresdey J. L.; Peralta- Videa J. R.; de la Rosa G.; Parsons J. G., (2005):
Phytoremediation of heavy metals and study of the metal coordination by X-ray
absorption spectroscopy. CoordChem Rev., 249: 1797- 1810.

123

TRIKSHIQI R. (2016):
Studim mbi gjendjen aktuale dhe perspektivën e përdorimit të
bimëve vaskulare në pastrimin e ajrit nga ndotësit toksikë inorganikë në Tiranë dhe Durrës

Godt, J.; Scheidig, F.; Grosse-SiestrupEsche V.; Branenburg, P.; Reich A. and
Groneberg, D.A., (2006): The toxicity of cadmium and resulting hazards for human
health. Journal of Occupational Medicine and Toxicology, pp: 1-22.
Ghosh M.; Singh S. P., (2005): A Review on Phytoremediation of Heavy Metal and
Utilization of its Byproducts. Applied Ecology and Environmental Research 3(1), pp:
1- 18.
Guy L. Nesom (2009): Taxonomic overview of Ligustrum (Oleaceae) naturalizaed in
north america north of mexico. Phytologia 91(3), pp: 467- 482.
Hartley A. E.; NeilC.; Melillo J. M.; Crabtree R.; Bowles F. P., (1999): Plant
performance and soil nitrogen mineralization in response to simulated climate change
in subartctic dwarf shrub heath. Oikos 86, pp: 331-343.
He, Z. L. L.; Yang, X. E. and Stoffella, P. J., (2005): Trace Elements in
Agroecosystems and Impacts on the Environment. Journal of Trace Elements in
Medicine and Biology, 19 (2-3),pp: 125-140.
Herber R.F.M.; Duffus J. H.; Christensen J. M.; Olsen E.; Park M. V., ( 2001): Risk
assessment for occupational exposure to chemical. A review of current methodology
(IUPAC Technical Report). P. A. Chem, Vol. 73, No. 6, pp: 993-1031.
Hoffmann V.; Knab M.; Appel E., (1999): Magnetic susceptibility mapping of
roadside pollution, J Geochem. Explor., 66, pp: 313–326.
Hijano C. F.; Dominguez M. D. P.; Gimenez R. C.; Sanchez P. H.; Garcia I. S.,
(2005): Higher plants as bioindicators of sulphur dioxide emissions in urban
environments. Environ Monit Assess 111, pp: 75-88.
Hutton M.; Symon C., (1986): the quantities of cadmium, lead, mercury and arsenic
entering the U. K. environment from human activities. Sci. Total Environ, 57, pp:
129-50.
John, D.A. and Leventhal, J.S., (1995): Bioavailability of metals. U.S. Geological
Survey Open- File Report, 831: 10-18.
Järup L., (2003): Hazards of heavy metal contamination. Br. Med. Bul., 68, pp: 167182.
Qarri F., (2012): Vlerësimi i gjendjes mjedisore të zonave Vlorë-Fier nëpërmjet
monitorimit të ajrit duke përdorur myshqet si bioindikator. Dizertacion, pjesa I.
Kabata-Pendias A.; Pendias H., (1992): Trace elements in soils and plants, 2nd ed.
CRC Press, 1992. pp: 150.
Kabata-Pendias A.; Mukherjee A. B., (2007): Trace elements from Soil to Human.
Printed on acid-free paper 30/2132/AO – 5 4 3 2 1 0, pp: 47-57.
Kabata-Pendias A., (2004): Soil-plant transfer of trace elements – an environmental
issue. Geoderma 122, pp: 143-149.
124

TRIKSHIQI R. (2016):
Studim mbi gjendjen aktuale dhe perspektivën e përdorimit të
bimëve vaskulare në pastrimin e ajrit nga ndotësit toksikë inorganikë në Tiranë dhe Durrës

Kennish M. J.; Lutz R. A. Simoneit B. R. T. (1992): Hydrothermal activity and
petroleum generation in the Guaymas Basin, Rev Aquatic Sci 6: 467-477.
Kennish L., (1992): Toxicity of heavy metals: effects of Cr and Se on humans health.
Journal of Indian Public Health Education, India. 2, pp: 36 – 64.
Koehne E., (1904): Ligustrum sect. Ibota.Mitt.Deutsch.Dendr.Ges. 13: 68–76.
Kranner I. and Colville L.E., (2011): Metals and seeds: biochemical and molecular
implications and their significance for seed germination. Environ. Exp. Bot., 72, pp:
93-105.
Kramer K.U., (1990): Notes on the higher level classification of the recent ferns. In
K.Kubitzki (ed.). The Families and Genera of Vascular Plants.vol. 1.Pteridophytes
and Gymnosperms, pp. 49-52. SpringerVerlag, Berlin.
Królak E., (2003): Accumulation of Zn, Cu, Pb and Cd by Dandelion in Environments
with Various Degrees of Metallic Contamination Pol. J. Environment Stud. 12 (6), pp:
713.
Laboratori i Monitorimit të Ajrit, Instituti i Shëndetit Publik, Adresa: Rruga
“A.Moisiu” Tiranë. Raporti Vjetor i Cilësisë së Ajrit, Tiranë 2012 – ISHP.
Lapointe B. E. and Clark M. W., (1992): Nutrient inputs from the watershed and
coastal eutrophication in the Florida Keys. Estuaries. 15: 465-476.
Lazo P.; Kuçuku M., (2012): “Journal of Analytical Science & Technology”, 3 (1),
pp. 121-127 Article :www.jastmag.org.
Lazo P.; Cullaj A.; Arapi A.and Deda T., (2007): Arsenic in soil environments in
Albania. In: P. Bhattacharya, A.B. Mukherjee, J. Bundschuh, R. Zevenhoven and R.
H. Loeppert (eds) : Arsenic in soil and groundwater environment; Trace metals and
other contaminants in the environment, Volume 9, Elsevier, Amsterdam, The
Netherlands, pp. 237-256.
Laze P. (2001): Heavy metals in agriculture lands, between the rivers of Shkumbin
and Seman, BSHB nr. 3, pp: 25.
Leyval C.; Turnau K.; Haselwandter K., (1997): Interactions between heavy metals
and mycorhizal fungi in polluted soils: physiological, ecological and applied aspects.
Mycorrhiza 7: 139- 153.
Li C.; Cornett J., (2011): Increased zinc concentrations in the Canadian Arctic air.
Atmospheric Pollution Research 2, pp: 45‐48.
Lingelsheim A., (1920): Oleaceae-Oleoideae-Fraxineae, Syringeae. Pflanzenr. IV,
243 (Heft 72): pp: 1–125.
Lovelyn N. U.; Egbulezu A.V.I.; Chudi O.P.A., (2014): Assissment of heavy metal
pollution of efflunts from three food industries within Onitsha in Anambra State,

125

TRIKSHIQI R. (2016):
Studim mbi gjendjen aktuale dhe perspektivën e përdorimit të
bimëve vaskulare në pastrimin e ajrit nga ndotësit toksikë inorganikë në Tiranë dhe Durrës

Nigeria. International Journal of Environmental Monitoring and Analysis; 2(5): 259265.
Marchiol L.; Assolari S.; Sacco P.; Zerbi G., (2004): Phytoextraction of heavy metals
by canola (Brassica napus) and radish (Raphanussativus) grown on
multicontaminated soil. Environ. Pollut 132 (1), pp: 21-27.
Mankolli H.; Peçuli V.; Shahini Sh.; Asllani A., (2009): The Evaluation of Pollution
of Agricultural Land by Pb and Cr, Albania. Research Journal of Agricultural
Science, Vol. 41 (2), 2009.
Malawska M.; Wiolkomirski B., (2001): An analysis of soil and plant (Taraxacum
officinale) contamination with Heavy metals and polycyclic aromatic hydrocarbons
(PAHs) in the area of Railway Junction Ilawa Clowna, Poland. An International
Journal of Environment Pollution. Volume 127, Issue 1, pp 339-349.
Markert B. A.; Breure A. M.; Zechmeister H.G., (2003): Definitions, strategies and
principles forbioindication/biomonitoring of the environment. In: (Eds.),
Bioindicators and biomonitors, Elsevier, Amsterdam, 3-39.
Maňkovská B.; Oszlányi J. and Barančok, P., (2008): Measurement of the
Atmosphere Loading of the Slovak Carpathians using Bryophyte Technique.
Ekológia, 27: 339-350.
Mansfeld R. (1924): VorarbeitenzueinerMonographie der GattungLigustrum. Bot.
Jahrb. Syst.59, Beibl. 132: 19–75.
Menzies N. W.; Donn M. J.; Kopittked P. M., (2007): Evaluation of extractants for
estimation of the phyto available trace metals in soils. Environ Pollut.;145, pp: 121–
130. doi: 10.1016/j.envpol.2006.03.021.
McGrath S. P.; Zhao F.; J.; Lombi E., (2001): Plant and rhizosphere process involved
in phytoremediation of metal-contaminated soil. Plant Soil 232 (1/2), pp: 207-214.
Mills W. B.; Porcella D. B.; Ungs N.J.; Gherini S. A.; Summers K. V.; Lingfung
Mok; Rupp G. L. and Bowie G. L., (1985): A Screening Procedure for Toxic and
Conventional Pollutants in Surface and Ground Water – Part 1. Water Quality
Assessment, EPA/600/6-85/002, September 1985. pp: 18-41.
Miranda, M. G. and Ilangovan, K., (1996): Uptake of lead by Lemnagibba L.:
influence on specific growth rate and basic biochemical changes. Bull. Environ.
Contam.Toxicol., 56, pp: 1000-1007.
Moore, R. M. (1978): The distribution of dissolved copper in the eastern Atlantic
Ocean. Earth and Planetary Science Letters, 41(4), pp: 461-468.
Mohamed A.E.; Rashed M.N.; Mofty A., (2003): Assessment of essential and toxic
elements in some kinds of vegetables. Ecotoxicology and Environmental Safety 55:
251–260.

126

TRIKSHIQI R. (2016):
Studim mbi gjendjen aktuale dhe perspektivën e përdorimit të
bimëve vaskulare në pastrimin e ajrit nga ndotësit toksikë inorganikë në Tiranë dhe Durrës

Morand J., (1990): Presence of heavy metals in mushrooms, Quarterly Report of the
CompanyMycological of France, 106 (1): 31-46.
Minello M.; Passo A.; Castro, R.; Caetano L.; Padilha, P.; Ferreira G.; Martines, M.
and Castro G. (2010): Evaluation of Heavy Metal Availability in Contaminated
Sediments from the IlhaSolteira Hydroelectric Dam on the Paraná River at
IlhaSolteira, SP, Brazil. Fresenius Environmental Bulletin 19 (10), pp: 2210-2214.
Mudgal V.; Madaan N.; Mudgal A., (2010): Biochemical mechanisms of salt
tolerance in plants: a review. International Journal of Botany 6, pp: 136-143.
Mulgrew A. ; Williams, P., (2000): Biomonitoring of Air Quality Using Plants,
WHO Collaborating Centre for Air Quality Management and Air Pollution Control.
(WHO CC) ISSN 0938-9822, Berlin.
Muller N. Z.; Robert M. dhe William N. (2011): Environmental Accounting for
Pollution in the United States Economy.American Economic Review, 101(5): 164975.
Murakami M.; Ae N.; Ishikawa S., (2007): Phytoextraction of cadmium by rice
(Oryza sativa L.), soybean (Glycine max (L.) Merr.), and maize (Zea mays
L.).environ. Pollut. 145(1): 96- 103.
Municipality of Durres. (2006): Strategic Plan for Economic Development 20052015, Tirana. Malukash.p.k 135, pp: 25, 30-35.
Nicholson F. A.; Smith S. R.; Alloway B. J., (2003): An inventory of heavy metals
imputs to agricultural soils in England and Wales. The Science of Total Environment,
311: 205– 219.
National Environment Agency 1999. Report on the state of environment 1997-1998,
Eldorpp: 25-26.
Nixon R.A.; Paskevich P.A.; Sihag R.K. and Thayer C.Y. (1994): Phosphorylationon
carboxyl terminus domains of neurofilament proteins in retinal ganglion cell neurons
in vivo: influences on regional neurofilament accumulation, inter-filament spacing
and axonal \caliber. J. Cell Biol: 126, pp: 1031–1046.
Nriagu O.J., (1992): Toxic metal pollution in Africa. The Science of the total
environment. Elsevier Science Publishers, Amsterdam. 121, pp: 1 – 37.
NriaguJ.O. and PacynaJ. M. (1988): Quantitative assessment of worldwide
contamination of air, water and soils by trace metals. Nature nr: 333, pp: 134-139.
Nuclear Energy Agency, (1999): Confidence in the Long-term Safety of Deep
Geological Repositories.Its Development and Communication. OECD 1999, Article:
www.oecd-nea.org.

127

TRIKSHIQI R. (2016):
Studim mbi gjendjen aktuale dhe perspektivën e përdorimit të
bimëve vaskulare në pastrimin e ajrit nga ndotësit toksikë inorganikë në Tiranë dhe Durrës

Nziguheb a, G.; Smolders, E., (2008): Inputs of trace elements in agricultural soils via
phosphate fertilizers in European countries. Science of the Total Environment, 390,
pp: 53–57.
O’ Connell D. W.; Birkinshaw C and O’ Dwyer T. F., (2008): Heavy metal
adsorbents prepared from the modification of cellulose: A review, Bioresour.
Technol. 99, pp: 6709-6724.
Olajire A.A. and Imeokparia F.E., (2000): A Survey of the water quality of the
Osunriver; metal monitoring and geochemistry. Bulletin of the Chemical Society of
Ethiopia, 14(1), pp: 91 – 108.
Oliva P.; Dupre B.; Martin F., (2004): The role of trace minerals in chemical
weathering in a high-elevation granitic watershed (Estibere, France); chemical and
mineralogical evidence. GeochimCosmochimActa 68: 2223- 2243.
Oliva S. R.; Valdĕs B., (2004): LigustrumlucidumAit. F. leaves as a bioindicator of
the air-quality in a Mediterranean city. Environ Monit Assess. 96 (1-3): 221-32.
Ololade I. A., (2009): Prediction of extractable metals (Cd, Pb, Fe, Cu, Mn and Zn) in
sewage. African Journal of Agricultural Research Vol. 4 (11), pp. 1234-1240.
Onete M.; Paucã- Comãnescu M., (2008): Synanthropic flora from Bucharest central
parks, Romanian Ecological Society Conference. Book of abstracts,
EdituraArsDocendi, pp: 179 - 181.
Parveen Z.; Khuhro M. I.; Rafiq N., (2003): Market basket survey for lead, cadmium,
copper, chromium, nickel and zinc in fruits and vegetables, Bull Environ
ContamToxicol, 71, pp: 1260 - 4.
Peralta – Videa J.R.; Lopez M.L.; Narayan M.; Saupe G.; Gardea-Torresdey J.,
(2009): The biochemistry of environmental heavy metal uptake by plants:
implications for the food chain. Int. J. Biochem Cell Biol 41: 1665-1677.
Pollard A. J.; Powell K. D.; Harper F. A.; Smith J. A. C., (2002): The genetic basis of
metal hyperaccumulation in plants. Critical Reviews in Plant Sciences 21: 539–566.
Poggio, L.; Vrscaj, B., (2009): A GIS-based human health risk assessment for urban
green space planning – an example from Grugliasco (Italy). Sci Total Environ,
407(23), pp: 5961- 5970. http://dx.doi.org/10.1016/ j.scitotenv.2009.08.026.
Pollard A. J., (2000): Metal hyperaccumulation: A model System for co-evolutionary
Studies. New Phytol.Vol: 146; pp: 179-181.
Pop A., (1997): Effect of environmental pollution on macromycetes, studies and
research, BistriĠa, 3: 235-2383: 235-238.
Ray, M. (1990): Accumulation of heavy metals in plants grown in industrial areas.
Indian Biologists, XXII (2), pp: 33 – 38.

128

TRIKSHIQI R. (2016):
Studim mbi gjendjen aktuale dhe perspektivën e përdorimit të
bimëve vaskulare në pastrimin e ajrit nga ndotësit toksikë inorganikë në Tiranë dhe Durrës

Qin X.-K. (2009): A new system of Ligustrum (Oleaceae). Acta Bot. Yunnanica 31:
97–116.
Rascio N., (1977): Metal accumulation by some plants growing on zinc-mine
deposits. Oikos 29, pp: 250-253.
Reeves R. D.; Baker A. J. M., (1999): Metal accumulating plants. In: Ensley BD,
Raskin I, eds. Phytoremediation of toxic metals: using plants to clean-up the
environment. New York, USA: John Wiley & Sons, 193–229.
Rivaro P.; Ianni C.; Massolo S.; Ruggieri N.; Franche R., (2004): Heavy metals in
Albanian Coastal Sediments Toxicol. And Environ. Chem., 86, (1-4), 85.
Rodriguez D.S., (2005): Developing a scientific basics for wastewater application in
the Chihuahuan desert, MS thesis, New Mexico State University, Las Cruces.
Rosen B. P., (1999): Families of arsenic transporters.Treds in Microbiology, 7, pp:
207-212.
Rudawska M.; Tomas Z. L., Kieliszewska-Rokicka B.; Staszewski T.; Kubiesa P.,
(2003): Effect of long – term contrasting anthropogenic emission on ectomycorrhizal
diversity, Ecologia, 22(1): 298-304.
Rudawska M.; Leski T., (2005): Macro and microelement contents in fruiting bodies
of wild mushrooms from the Notecka forest in west-central Poland, Food Chem. 92:
499- 506.
Valentukevičienė M. and Brannvall E., (2008): Marine pollution: an overview.
Geologija. Vilnius. 1(61): 17–23.
Van Assche F.; Clijsters H., (1990): Effects of metals on enzyme activity in plants.
Plant Cell Environ 13, pp: 195-206.
Vincent K.; Passant N., (2006): Assessment of heavy metal concentration in the
United Kingdom.Commercial Manager, AEA Technology plc/Environment/R/Issue 1.
Vittorio Antisari L.; Carbone S.; Ferronato Ch.; Simoni A.; Vianello G., (2011):
Characterization of heavy metals atmospheric deposition for assessment of urban
environmental quality in the Bologna city, Italy. Environmental quality / Qualité de
l’Environnement / Qualità ambientale, 7, pp: 49-63.
Schafer M.; Schauermann J.; (1990): The soil fauna of beech forests: comparison
between a mull and a moder soil, Pedobiologia, 34(suppl. 5): 299-314.
Schmieder K.; Lehman A., (2004): A spatio- temporal framework for efficient
inventories of natural resources: a case study with submersed macrophytes. Journal of
Vegetation Science 15, pp: 807-816.
Seth C. S., (2012): A review on mechanism of plant tolerance and role of transgenic
plants in environmental clean-up. Bot Rev 78: 32-62.

129

TRIKSHIQI R. (2016):
Studim mbi gjendjen aktuale dhe perspektivën e përdorimit të
bimëve vaskulare në pastrimin e ajrit nga ndotësit toksikë inorganikë në Tiranë dhe Durrës

Shah M.; Nongkynrih K., (2007): Metal Hyperaccumulation and bioremediation. Biol
Plant 51: 618-634.
Sipter E.; Rózsa E. and Gruiz K. (2008): Site-specifik risk assessment in
contaminated vegetable gardens. Chemosphere 71: 1301-1307.
Stalikas C.D.; AChMantalovas and Pilidis G.A., (1997): Multi element concentrations
in vegetable species grown in two typical agricultural areas of Greece. Science of the
Total Environment 206: 17–24.
Steinnes E., (2009): Soils and geomedicine. Environmental Geochemistry and Health,
31, pp: 523-535.
Suruchi; Khanna P., (2011): Assessment of heavy metal contamination in different
vegetables grown in and around urban areas. Research Journal of Environmental
Toxicology 5:162– 179.
Sun L.; Liao X.; Yan X.; Zhu G., (2014): Evaluation of heavy metal and polycyclic
aromatic hydrocarbons accumulation in plants from typical industrial sites: potential
candidate in phytoremediation for co-contamination. Environ SciPollut Res
DOI10.1007/s11356- 014-3,pp: 171- 6.
Sutherland, J.E.; Costa, M., (2002): Nickel. In: B. Sarkar (Ed.), Heavy Metals in the
Environment. Marcel Dekker, NY.
StankovJovanovic V. P.; Ilic M.D.; Markovic M.S., (2011): Wild fire impact on
copper, zinc, lead and cadmium distribution in soil and relation with abundance in
selected plants of Lamiaceae family from VidlicMountain (Serbia). Chemosphere 84:
1584-1591.
Sunda W. G.; Huntsman S. A., (1995): Iron uptake and growth limitation in oceanic
and coastal phytoplankton. Mar. Chem. 50: 189–206.
Tanko A.I., (2002): Spatio – temporal patterns of environmental pollution and control
in metropolitan Kano. Paper presented at the 4th Annual Nigerian Geographical
Association Conference, University of Ilorin, June 30 – July 03, 2002.
Tchounwou P. B.; Yedjou C. G.; Patlolla A. K.; Sutton D. J., (2014): Heavy metals
toxicity and the environment. PubMed Central, (NIH/NLM) 101, pp: 133-164.
Zerbi G.; Marchiol L., (2004): Inrtoduzione. In Zerbi G. e Marchiol L. eds.
Fitoestrazione di metallipesanti, contenimento del rischioambientale e relazionisuolomicrorganismi- pianta. Ed. Forum, Udine: 9-36.
Zlatković B.; Tomović G.; Ranđelović R.; Vukojičić S.; Niketić M., (2009):
Distribution and conservation status of several new and neglected vascular plants in
Serbia Phytologia Balcanica, Sofia, 15 (1), pp: 95 – 105.

130

TRIKSHIQI R. (2016):
Studim mbi gjendjen aktuale dhe perspektivën e përdorimit të
bimëve vaskulare në pastrimin e ajrit nga ndotësit toksikë inorganikë në Tiranë dhe Durrës

Ungaro F.; Ragazzi F.; Cappellin R.; Giandon P., (2008): Arsenic concentration in the
soils of the Brenta Plain (Nrthen Italy): Mapping the probability of exceeding
contamination thresholds. Journal of Geochemical Exploration 96, pp: 117-131.
U.S Environmental Protection Agency (EPA) [accessed 4 March 2009]; Cadmium
Compounds. 2006.
Wei Chaoyang; Chen Tongbin, (2001): Hyperaccumulators and phytoremediation of
heavy metal contaminated soil: A review of studies in China and abroad.
ActaEcologicaSinica (07), pp: 1196- 1203.
Williams C. (1996): Combating marine pollution from land-based activities:
Australian initiatives. Ocean and Coastal Management 33 (1-3); pp: 87–112.
Williams M.C.; Cokal E.J. and Niemczyk T.M. (1986): Masking, Chelation and
Solvent Extraction for the Determination of Sub-Parts-Per-Million LeveIs of Trace
Elements in High bon and Salt Matrices.AnaI. Chem. 58,WI- t 547.
World Bank (1995): Nigeria: strategic options for redressing industrial pollution Vol
1, Feb, 1995. Enterprise Development and Public Sector Management Division West
Central African Department, Washington D.C.
Wood J.M. and Wang H.K., (1983): Microbial resistance to heavy metals. Environ.
Sci. Technol. 17: 582A-590A.
Wood J.M., (1974): Biological cycles for toxic elements in the environment. Science
183: 1049- 1052.
WHO/IPCS. World Health Organization. Geneva, Switzerland: 1988. Environmental
Health Criteria 61: Chromium.

http://wikipedia.org
http://www.epa.gov
http://www.tropikal-rainforest
http://environment/water/europa.org
http://www.soil-net.com
http://environment.org.com
http://www.geog.ucl.ac.uk/~spatrick/f_r_pubs.htm
www.jastmag.org
www.oecd-nea.org

131

TRIKSHIQI R. (2016):
Studim mbi gjendjen aktuale dhe perspektivën e përdorimit të
bimëve vaskulare në pastrimin e ajrit nga ndotësit toksikë inorganikë në Tiranë dhe Durrës

Shtojca 1
1. Më poshtë paraqiten stacionet e monitorimit për qytetin e Tiranës dhe Durrësit
me të gjitha speciet e bimeve vaskulare dhe emërtimet e rrugëve përkatëse
Tabela 1: Stacionet e marrjes së mostrave në qytetin e Durrësit

Mostra Stacioni

Bima

1

Rr. Mbreti Monum

Ligustrum Lucidum

2

Rr. Grikor Durrsaku

Ligustrum Lucidum

3

Plazhi i madh. Teuta

Hypaphae Thamnaiotes

4

Plazhi i madh. Iliria

Pyrochantha Coccinea

5

Pallati i Kulturës

Ligustrum Lucidum

6

Rr. Skenderbej

Ilqe Quercus Ilex

7

Rr. Mujo Ulqinaku

Leandro Nevrum Oleander

8

Rr. Shefqet Bej

Magiola,Magnolia Grande flona

9

Rr. Filand Durrsaku

Ligustrum Lucidum

10

Rr. Koço Kazanxhi

Ligustrum Lucidum

11

Rr. N.Frasheri. Përball Torrës

Quercus Ilex

12

Rr. Anastas Durrsaku

Spirea Vanhuntei

13

Rr. Hysen Kërtusha

Ligustrum Lucidum

14

Rr. Dëshmorëve

Evonymus Japonicus

15

Rruga e Kalasë

Pitospora Tobira

16

Rr. Hysen Kërtusha

Ligustrum Lucidum

17

Rr. Koço Kazanxhi

Ligustrum Lucidum

18

Kryqëzimi i A.Nici dhe A.Goga

Ligustrum Lucidum

19

Rr. Prokop Sorra

Ligustrum Sinense

20

Rr. A.Niçi te ish D. e Policisë

Ligustrum Lucidum

21

Kryqëzimi i A.Nici

Ligustrum Lucidum
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22

Kryqëzimi afër Veli Xhymerti

Ligustrum Lucidum

23

Shëtitorja Taulantja afër pistës

Catalpa Bignoniade

24

Rruga e parë majtas stadiumit

Vibuznum sp

25

Rr. Dëshmorëve afër muzeut

Ligustrum Lucidum

26

Rr. Shefqet Bej. Prefektura

Pittospora Tobira

27

Rr. Hysen Kërtusha. Stadiumi

Leandro Nevrum Oleander

28

Rr. Sotir Noka

Leandro Nevrum Oleander

29

Rr. P. Hanxhari

Ligustrum Sinensis

30

Spitali

Ligustrum Lucidum

31

Kryq. i parë afër stadiumit

Ligustrum Sinensis

32

Rr. Adria

Ligustrum Sinensis

33

Rr. Mujo Ulqinaku

Ligustrum Sinensis

34

Rr.Kleosteni.ShetitorjaTaulantja Pittospora Tobira

35

Rr. Prokop Sorra

Ligustrum Sinensis

36

Rr. Kristaq Rama

Laurus Nobilis

37

Brryli

Magnoli,Grandeflona

38

Rr. Kristo Sotiri

Ligustrum Lucidum

39

Rr. Kristaq Rama

Ligustrum Sinensis

40

Rr. Aleksandër Goga

Ligustrum Lucidum

41

Rr. Ahmet Ramazoti

Ligustrum Lucidum

42

Rr. Anastas Durrsaku

Leander Nevium Oleander

43

Plazhi i madh. Zona Plepa

Pittospora Tobira
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Tabela 2: Stacionet e marrjes së mostrave në qytetin e Tiranës

Stacioni

Bima

Bima

Bima

Muzeu

1.Ligustrum Lucidum,

2.Leandro Nevium
Oleander
3.Laurus Nobilis

Spitali
Nënë
Tereza

4.Ligustrum Lucidum,

5.Leandro Nevium
Oleander
6.Hedera Helix

Brryli

7.Ligustrum Lucidum,

8.Pitospora Tobira

9.Leandro Nevium
Oleander

Taivani

10.Pitospora Tobira

11.Ligustrum
Lucidum

12.Ligustrum
Vulgare

Sheshi
Willson

50.Eucaliptus
13.Leandro Nevium Oleander Globuloso

Kombinat

14.Ligustrum Lucidum,

15.Jasminium
Fruticans

Unaza e Re

16.Pitospora Tobira

17.Leandro
Nevium Oleander

Porcelan

18.Pitospora Tobira

19.Leandro,
Nevium Oleander

20.Hedera Helix
21.Jasminium
Fruticans

Universiteti
Politeknik

22.Ligustrum Lucidum,

23.Pitospora
Tobira

21 Dhjetori

25.Ligustrum Lucidum,

26.Ligustrum
Vulgare

Kinostudio

28.Jasminium
27.Leandro Nevium Oleander Fruticans
29.Ligustrum Lucidum,

Zogu i Zi
Ushtari
Panjohur

i

Bulevardi
Zogu i Parë

24.Leandro,
Nevium Oleander

30.Leandro
Nevium Oleander

31.Jasminium
Fruticans

34.Laurus Nobilis

35.Pitospora
Tobira

32.Leandro Nevium Oleander
33.Ligustrum Vulgare
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Pallati me
Shigjeta
36.Leandro Nevium Oleander
Vasil
Shanto

38.Jasminium
37.Leandro Nevium Oleander Fruticans

Dispanseria

40.Pitospora Tobira

41.Leandro
Nevium Oleander

Sheshi
Shqiponja

43.Ligustrum Lucidum,

44.Pitospora
Tobira

Fakulteti
Ekonomikut 46.Ligustrum Lucidum,
Medrese

48.Ligustrum Lucidum,

39.Laurus Nobilis
42.Ligustrum
Vulgare
45.Leandro
Nevium Oleander

47.Leandro,
Nevium Oleander
49.Eucaliptus
Globuloso

2. Stacionet e monitorimit ku janë marrë mostrat e gjetheve të bimës vaskulare
Ligustrum Lucidum për qytetin e Tiranës dhe Durrësit:
Tabela 3: Stacionet e monitorimit për qytetin e Tiranës.
Stacioni

Mostra

Stacioni

Mostra

Muzeu

1

Kombinat

14

Spitali Nënë Tereza

4

UPT

22

Brryli

7

21 Dhjetori

25

Taivani

11

Zogu i Zi

29

43

Fakulteti
Ekonomikut

46

Sheshi Shqiponja

Medrese

48

Tabela 4: Stacionet e monitorimit për qytetin e Durrësit.

Stacioni

Mostra

Stacioni

Rr. M. Monum

1

Kryq.
A.Goga

Rr. G. Durrsaku

2

Rr. A. Niçi

20

Pallati Kulturës

5

Kryq V. Xhymerti

22
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Rr. F. Durrsaku

9

Rr. Dëshmorëve

25

Rr. K. Kazanxhi

10

Rr. Kristo Sotiri

38

Rr. Hysen Kërtusha

16

Rr. A. Goga

40

Plazhi i madh (Zona
Plepa)
41

Shtojca 2
1. Më poshtë paraqiten të dhëna plotësuese rreth nivelit të përqëndrimit të
metaleve të
rëndë të akumuluar nga bima Ligustrum Lucidum, për qytetin e Durrësit dhe Tiranës.
Paraqitja grafike ndihmohet nga histogramat, të cilat bëjnë një krahasim të nivelit të
secilit element në stacione të ndryshme.
 Të dhëna për qytetin e Durrësit:
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Nivelet maximale të metaleve të rënda të akumuluara në rrugët e qytetit të Durrësit në
mostrat e gjetheve të bimëve vaskulare janë:
C Zn = 63.5 mg/kg Rr. Filand Durrsaku
C Na = 1191 mg/kg Rr. Grigor Durrsaku
C Fe = 289 mg/kg Rr. Filand Durrsaku
C Pb = 4.01 mg/kg Rr. Aleksandër Goga
C Cu = 11.63 mg/ kg Rr. Dëshmorët
C Hg = 0.55 mg/kg Rr. A. Nici
C Mn = 164.7 mg/kg Pallati i Kulturës
C Mg = 6502 mg/kg Rr. Filand Durrsaku
C K = 26672 mg/kg Rr. Aleksandër Goga
C Ca = 5654 mg/kg Pallati i Kulturës
 Të dhëna mbi qytetin e Tiranës:
137

TRIKSHIQI R. (2016):
Studim mbi gjendjen aktuale dhe perspektivën e përdorimit të
bimëve vaskulare në pastrimin e ajrit nga ndotësit toksikë inorganikë në Tiranë dhe Durrës

Na
C (mg/kg p.th.)

C (mg/kg p.th.)

Fe
800
600
400
200
0

100
80
60
40
20
0

2500

Mg
C (mg/kg p.th.)

C (mg/kg p.th.)

K
2000
1500
1000
500
0

8000
6000
4000
2000
0

Hg

10000

C (mg/kg p.th.)

C (mg/kg p.th.)

Ca
8000
6000
4000
2000
0

138

0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

TRIKSHIQI R. (2016):
Studim mbi gjendjen aktuale dhe perspektivën e përdorimit të
bimëve vaskulare në pastrimin e ajrit nga ndotësit toksikë inorganikë në Tiranë dhe Durrës

Zn
C (mg/kg p.th.)

Medrese

Sheshi…

Fakulteti…

21…

Zogu I Zi

0

UPT

5

Kombinat

Medrese

Sheshi…

Fakulte…

21…

Zogu I Zi

UPT

Kombi…

Brryli

Taivani

Spitali…

Muzeu

0

10

Brryli

C (mg/kg p.th.)

0.05

Pb

15

Taivani

C (mg/kg p.th.)

Cd
0.1

80
60
40
20
0

Spitali…

200
150
100
50
0

Muzeu

C (mg/kg p.th.)

Mn

Medrese

Fakulteti…

Sheshi…

Zogu I Zi

21 Dhjetori

UPT

Kombinat

Taivani

Brryli

Muzeu

20
15
10
5
0

Spitali Nene…

C (mg/kg p.th.)

Cu

Nivelet maximale të metaleve të rënda të akumuluara në rrugët e qytetit të Durrësit në
mostrat e gjetheve të bimëve vaskulare janë:
C Fe = 758 mg/kg
C K = 2170 mg/kg
C Na = 91 mg/kg
C Mg = 6121 mg/kg
C Ca = 8760 mg/kg
C Hg = 0.58 mg/kg
C Mn = 172 mg/kg
C Zn = 73.1 mg/kg
C Cd = 0.1 mg/kg

UPT
Rr. 21 Dhjetori
Muzeumi
Medrese
Rr. Taivani
Zogu zi
Kombinat
Medrese
Muzeumi
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2. Metoda e Kalibrimit
Procesi i kalibrimit, lidhet me kalimin e sinjalit fizik të lexuar në aparat në
përmbajtjen absolute të analitit në mostër. Më poshtë jepen lakoret e kalibrimit, nga të
cilët janë llogaritur përqëndrimet e disa metaleve të rënda të akumuluar në mostrat e
gjetheve të bimëve vaskulare për qytetin e Tiranës:
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PËRMBLEDHJE
Qëllimi i këtij studimi është për të përcaktuar dhe krahasuar nivelin e metaleve të rënda
në bimët vaskulare. Zona ku është zhvilluar studimi janë qytetet Durrës dhe Tiranë,
Shqipëri. Gjethet e këtyre bimëve u mblodhën përgjatë muajit Mars, 2013, ku rezultuan
ndikime të ndryshme antropogjene në qytetet. Përqendrimet e Cu, Pb, Zn, Mn, Fe, Na,
K, Mg dhe Ca prezent në mostrat e gjetheve u dedektuan duke përdorur furrën SAA,
ndërsa metoda CVAAS është përdorur për përcaktimin e Hg. Disgregimi i mostrave u
realizua me teknikën e disgregimit në të njomë në tuba tefloni me sistem gjysëm
presioni. Për të studiuar nivelin e akumulimit të secilit element në mostrat e gjetheve u
realizua me anë të analizave statistikore. Përmbajtja e metaleve gjurmë u përcaktua me
anë të mesatares aritmetike dhe shmangies standarte. Analizat statistike e të dhënave u
realizuan duke përdorur EXCEL dhe MINITAB-15 program paket. Të dhënat janë
përpunuar edhe me analizën faktoriale (FA) për të identifikuar kategoritë kryesore,
burimin e metaleve në mostrat e analizuara në lidhje me ndotjen dhe shpërndarjen e
elemeneteve. Trendi i shpërndarjes i secilit element rezultoi i ndryshëm. Nga rezultatet e
marra u raportua pothuajse e njëjta origjinë e ndotësve. Gjithashtu nga ky studim u arrit
në konkluzionin se bimët me aftësitë më të mira absorbuese janë Ligustrum lucidum dhe
Leandro, Nevium Oleander, sepse ato kanë një tolerancë relativisht të lartë ndaj
ndotësve të mjedisit, qoftë edhe në nivele të larta.
Fjalë kyçe: Ligustrum lucidum, Leandro, Nevium Oleander, Bimët vaskulare, Metale
të rënda, SAA me furrë, Mjedisi Urban, Ndotje e Ajrit.
ABSTRACT
The object of this study is to determine and compare level of heavy metal in the
leaves of vascular plants. The study was conducted in Durres and Tirana, in Albania
country. During March 2013 these leaves were collected with different anthropogenic
impact in the city. Concentrations of Cu, Pb, Zn, Mn, Fe, Na, K, Mg and Ca present
in leaves samples have been detected using furnace AAS, while CVAAS method was
used for the determination of Hg. Wet digestion technique was applied for sample
digestion in half pressure, Teflon tubes. To study the level of accumulation of each
element in leaves sample was carried out by statistical analysis. The trace metal
contents were expressed as arithmetic means and standard deviation. Statistical
analysis of the data was carried out using EXCEL and MINITAB-15 Package
Programs. The data were also processed with factor analysis (FA) in order to identify
the main source categories of the analysed samples regarding site contamination and
elements distribution The trend of the distribution of each element was diferent. The
result suggested almost the same origin of pollution. Also from this study it was
concluded that the plants with greater ability to absorb heavy metals are Ligustrum
lucidum and Leandro, Nevium Oleander plants, because they are are characterized by
a high relatively tolerance to environmental pollutants, even at high levels.
Keywords: Ligustrum lucidum, Leandro, Nevium Oleander, Vascular Plants, Heavy
metal, furnace AAS, Urban Environment, Air Pollution.
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