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PARATHËNIE
Rritja e popullatave humane si dhe zhvillimi i aktiviteteve bujqësore, industriale dhe
turizmit përgjatë zonave bregdetare e ka cënuar në mënyrë të ndjeshme neutralitetin e
sistemeve ujore. Përqendrimi i popullsisë në këto zona shkakton gjenerimin dhe
përforcimin e situatave të stresit mbi ujërat natyrore, pasi është provuar dëmtimi i cilësisë
së tyre dhe prishja e buxhetit hidrologjik. Në mënyrë të veçante ndotja e lagunave në këto
vitet e fundit ka qenë në rritje dhe kjo dukuri ka kontribuar në mënyrë të dukshme në
zhvilimin e problemeve mjedisore, sidomos në mjaft vende që janë në zhvillim (Babalola,
and Agbebi, 2013). Ndotja e ujërave është në realitet një problem i madh në rang global.
Në mënyrë të veçantë ndotjet kimike dhe ato që shkaktohen prej patogjeneve përbëjnë
burime stresi për gjallesat ujore dhe rrezik për popullatat që konsumojnë disa prej këtyre
gjallesave. Rezultatet që përfitohen prej analizës së parametrave fizikë dhe kimikë të ujit
sigurojnë informacione të vlefshme për të gjykuar mbi cilësinë e tij.
Cilësia e ujërave natyrore vlerësohet prej veçorive fizike, kimike dhe biologjike të tyre
(APHA, 1998). Veçoritë fizike dhe kimike të ekosistemeve ujore si dhe tiparet e
përgjithshme të biocenozave kontrollohen nga një teresi mekanizmash rregullatore.
Megjithatë, shfrytëzimi i burimeve ujore prej njeriut ka ndikuar mbi dinamikën normale
të ekosistemeve ujore në tërësi dhe në mjaft raste ka nxitur prishjen sistematike të
ekuilibrave natyrore dhe dëmtimin e biodiversitetit. Monitorimi i veçorive fizike dhe
kimke të ujërave bregdetare në tërësi dhe lagunave në veçanti lejon që të kuantifikohet
cilësia e tyre, të identifikohen dëmtimet dhe të ndihmohen autoritetet administrative që të
marrin vendimet e duhura të cilat do të garantonin jo vetëm konservimin afatgjatë të
burimeve natyrore por edhe përmirësimin e cilësisë së jetës së komuniteteve.
Në këtë studim jemi fokusuar në analizën e disa aspekte të ekologjisë së dy lagunave të
rajonit të Vlorës, lagunës së Nartës dhe asaj të Orikumit. Ai përfshin analizën e disa
parametrave fizike dhe kimike të ujit të lagunave, njohjen e përbërjes llojore të
fitoplanktonit toksik dhe të faktorëve që favorizojnë “lulëzimin” e tij, analizën e ndotjes
së ujit të lagunave prej bakterieve të dy grupeve, streptokokeve fekale (FS) dhe
koliformeve fekale (FC), identifikimin e faktorëve që nxitin rritjen e toksicitetit të
midhjeve në të cilat ndodh akumulimi i biotoksinave detare dhe vënien në dukje të
ndryshimeve citologjike që ndodhin tek ky molusk si pasojë e veprimit stresogjen të disa
ndotësave të pranishëm në mjedisin ujor.
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QËLLIMI DHE OBJEKTIVAT
Qëllimi i ndërmarrjes së këtij studimi ishte analiza e disa aspekteve të ekologjisë së dy
lagunave të pranishme në rajonin e Vlorës, Nartës dhe Orikumit, me synim përcaktimin e
pranisë së algave potencialisht helmuese, vlerësimin e shkallës së ndotjes së lagunave dhe
peshqve të pranishëm prej bakterieve me origjinë fekale dhe analizën e faktorëve që
nxitin rritjen e toksicitetit të molusqeve bivalvë, të shkaktuar prej biotoksinave të algave.
Studimi kontribuon në njohjen e disa faktorëve të cilët përcaktojnë rritjen e stresit
mjedisor në basenet e tipit të lagunave, në sajë të analizës së ndikimit të faktorëve
stresogjenë në nivelet qelizore të midhjes (M. galloprovincialis), një prej molusqeve
bivalve tipike të zonës bregdetare të Detit Adriatik.
Objektivat e këtij studimi janë:



Analiza e dinamikës së disa parametrave fizikë dhe kimikë të ujit në lagunat e Nartës dhe
Orikumit.



Studimi i përbërjes llojore dhe i dinamikave vjetore për popullatat e algave potencialisht
helmuese në planktonin e lagunave të Nartës dhe Orikumit.



Vlerësimi i ndotjes mikrobike të shkaktuar prej koliformeve fekale (FC) dhe
streptokokëve fekale (FS) në lagunat e Nartës dhe Orikumit. Dinamika e ndotjeve dhe
faktorët favorizues. Analiza e ndotjes së peshkut prej bakterieve me origjinë fekale.



Analiza e varësisë së përqendrimit të biotoksinave PSP (saksitoksina dhe derivatet e saj)
në molusqet bivalve prej disa faktorëve mjedisore, në lagunat e Nartës dhe Orikumit.
Disa rezultate të përcaktimit të toksicitetit të midhjes (M.galloprovincialis) nëpërmjet
realizimit të provës biologjike në minj (MSA). Vlerësimi i stresit mjedisor të shkaktuar
tek molusqet bivalve prej ndotjeve të pranishme në lagunat, nëpërmjet llogaritjes së
treguesit NRRT/min.
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1. KONSIDERATA TEORIKE
Produktet e detit janë pjesë tradicionale e dietave në zona të ndryshme të globit. Por
konsumi i peshqve dhe molusqeve mund ti shkaktojë njeriut semundje si pasojë e
infektimit ose intoksikimit. Molusqet bivalve, ku bëjnë pjesë ostreat, telinat, midhja etj
janë lloje të njohura jo vetëm për rëndësinë ekonomike, kërkesën në treg dhe vlerat
ushqyese por edhe për disa aspekte që kanë të bëjnë me shëndetin e konsumatorëve.
Shumica e molusqeve mblidhen ose kultivohen në rajonet e bregdetit ose në laguna. Në
mjedise të tilla uji mund të ndotet prej patogjeneve që janë të pranishëm në shkarkimet e
kategorive të ndryshme ose që ndodhen në mjediset natyrore.
Bivalvët janë molusqe që ushqehen duke filtruar grimcat që janë të pranishme në ujë.
Pjesëzat që ndodhen në ujë dhe gëlltiten prej moluskut përfshijnë fitoplanktonin,
bakteriet, viruset dhe komplekse që mund të përmbajnë toksina. Vëllimi i ujit që filtrohet
prej moluskut ndryshon sipas llojeve dhe kushteve të mjedisit, duke u ndikuar sidomos
prej temperaturës, kripësisë dhe turbullisë së ujit. Ostreat mund të filtrojnë deri 40 litra
ujë deti në një orë dhe në këtë mënyrë ekspozohen ndaj sasive të konsiderueshme të
mikrogjallesave, në kushtet e ujërave të ndotura.
Një larmi gjallesash si dhe toksina të ndryshme, të dëmshme për shendetin e njeriut mund
të bioakumulohen në traktin digjestiv të molusqeve, sidomos në kushtet kur uji i detit që
filtrohet prej kafshës është i ndotur me ekskrementë të njeriut dhe kafshëve. Bivalvarët që
rriten në ujëra të ndotura veprojnë si transvektorë mjaft efikasë të patogjeneve që merren
me anën e ushqimit, pikërisht për faktin se ata, nëpërmjet filtrimit të ujit, realizojnë edhe
akumulimin e patogjeneve. Bivalvaret ndoten në radhë të parë prej patogjeneve fekale,
sidomos bakterieve të gjinive Salmonella, Shigella, shtameve patogjene të E.coli dhe
viruseve enterike.
Molusqet bivalve konsumohen të gjallë ose me një gatim të lehtë. Në SHBA dhe në
vendet e BE janë raportuar një sërë rastesh të prekjes së njerëzve prej semundjeve që
transmetohen nga molusqet kur këta konsumohen të pagatuar në mënyrë të mjaftueshme.
Megjithëse sëmundjet që shkaktohen prej konsumit të molusqeve janë shpesh jo të rënda
dhe me përhapje të kufizuar ato përbëjnë kërcënim për shëndetin publik dhe nga ana
tjetër dëmtojnë rentabilitetin e industrive të prodhimit dhe përpunimit të këtyre
produkteve ushqimore. Në fakt molusqet bivalve shpesh janë referuar si një ushqim me
rrezikshmëri të lartë.
Mikrogjallesat që ndodhen tek molusqet bivalve mund të jenë indigjene ose alloktone.
Bakterie patogjene indigjene janë ato të gjinive Vibrio, Plesiomonas dhe Aeromonas.
Vibrio parahaemolyticus është një agjent infektiv i zakonshëm që ndot ushqimet ndërsa
V. vulnificus ka ngjallur interes për shkakun e kuotave të larta të mortalitetit që
shkaktohen kur ky patogjen prek persona me sistem imunitar të dobët. Molusqet mund të
ndoten prej Staphylococcus aureus gjatë përpunimit të tyre “post harvesting”. Ky fakt
dikton nevojën e kontrollit sanitar të kujdesshëm të proçeseve teknologjike në të cilat
kalojnë molusqet bivalve nga vjelja deri tek konsumatori.
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Molusqet bivalve janë të njohur si transmetues të virusit të hepatitit A dhe viruseve
Norwalk, të cilët shkaktojnë patologji që janë të lidhura me konsumin e këtyre kafshëve.
Viruset enterike janë mjaft rezistente ndaj përpunimit termik të mishit të molusqeve. Nga
ana tjetër doza infektive për këto viruse është e ulët. Nuk ekzistojnë indikatorë specialë
për praninë e viruseve në proçedurat normale të monitorimit. Për pasojë, në Shtetet e
Bashkuara dhe në vendet e BE, parandalimi i sëmundjeve që lidhen me konsumin e
molusqeve varet prej klasifikimit të zonave ku mblidhen dhe kultivohen molusqet.
Trajtimi i molusqeve përpara përpunimit apo shitjes, duke aplikuar sistemet e
depuracionit, i redukton shumë rreziqet shëndetësore tek konsumatorët e këtyre kafshëve.
Depuracioni është proçesi i kalimit të përkohshëm të molusqeve nga uji me një nivel të
përcaktuar të ndotjes në ujin krejtesisht të pastër, me synim largimin e ndotësave të
mundshëm nga trupi i tyre. Ka një numër të caktuar parametrash të cilët ndikojnë mbi
proçesin e depuracionit. Megjithatë duhet pranuar se depuracioni siguron vetëm një
zgjidhje të pjesëshme pasi ai vetëm e redukton rrezikun.
Mikroflora e bivalveve përfaqësohet prej dy grupeve të gjallesave: komensalet e kafshës
dhe mikrogjallesat të cilat molusku i filtron gjatë marrjes së ushqimit. Disa nga këto
gjallesa janë komponentë të gjallë natyrore të mjediseve ujore ndërsa të tjerët futen në
këto mjedise nëpërmjet ujërave të shkarkimit. Një numër i vogël llojesh si psh ato të
gjinive Vibrio dhe Aeromonas, që mund të shfaqin patogjenitet për njeriun, mund të
gjenden në mjediset ujore natyrore. Por megjithëse niveli i pranisë se patogjeneve në
ujërat ku rriten molusqet mund të jetë i ulët, bivalvet mund t’i akumulojnë patogjenet në
nivele shumë me të larta nga ato që janë në ujë. Janë raportuar raste kur mikroorganizmat
patogjeve akumulohen prej molusqeve bivalve në përqëndrime që i kalojnë 1000 herë
përqëndrimet që janë karakteristike për mjedisin ujor.
Lagunat dhe rajonet e bregdetit të afërt janë zonat më kryesore të mbledhjes dhe
kultivimit të molusqeve bivalve dhe në mënyrë të veçantë të midhjeve (Mytilus
galloprovincialis dhe M. edulis), ostreave (Ostrea edulis dhe Crassostrea gigas) si dhe
vongolave (gjinitë Tapes dhe Camelea). Por që nga mesi i shekullit të 20-të, krahas
bonifikimit të tokave, rajonet bregdetare, përfshirë zonat ligatinore, janë prekur seriozisht
prej dukurisë së eutrofizimit e cila është shoqëruar me dëmtimin e ekuilibrave mjedisore
dhe biodiversitetit. Këto dukuri janë studiuar dhe përshkruar nga këndvështrime të
ndryshme, duke marrë në konsiderate aktivitetet humane si dhe veçoritë hidrodinamike
dhe morfologjike të baseneve.
Një aspekt i vlerësimeve që i është kushtuar rëndësi e veçantë është ai i pasurimit të
baseneve me nutrientë, porse në pjesën më të madhe të rasteve ka qenë e vështirë që të
bëhet dallimi ndërmjet faktorëve natyrore dhe atyre antropogjene që favorizojnë
pasurimin e ujit me nutrientë. Megjithatë humbja e “tapeteve” të makrofiteve detare
mund të konsiderohet si një prej pasojave të eutrofizimit të rajoneve bregdetare.
Megjithëse informacioni historik mbi shpërndarjen e makrofiteve detare nuk është shumë
i pasur, një reduktim i përgjithshëm është raportuar për shumë zona bregdetare të Europës
dhe se jo me shumë se 15% e vijës bregdetare mund të konsiderohet në gjendje
ekologjike të mirë. Në shkallë globale, aktivitetet humane kanë kontribuar në masën 60%
për reduktimin e makrofiteve detare.
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Nga viti 1971, kur u nënshkrua konventa e Ramsarit mbi zonat ligatinore, janë aplikuar
një sërë politikash mbrojtëse në nivelin Europian me synimin që të reduktohen efektet
çrregulluese të aktiviteteve antropogjene, për të konservuar dhe mbrojtur trashëgiminë
natyrore bregdetare. Regulloret EU të pasviteve 2000 janë mbështëtur në kornizën ligjore
mbi ujërat (WFD 2000/60/EC) dhe në direktiven mbi strategjinë detare (2008/56/EC), të
cilat përcaktojnë objektivat e zakonshme për vendet anëtare në vlerësimin dhe
ristabilizimin e ekosistemeve ujore.
Në vitin 1998 një raport i Shoqatës Nacionale Spanjolle të Ramsarit vlerëson se 56.6% e
lagunave bregdetare janë zhdukur dhe se autoritetet lokale kanë planifikuar ndërhyrje
restauruese në ekosistemet që karakterizohen prej degradimit të thellë. Në raste të tilla
plani i ndërhyrjeve përfshin kryesisht ripërfitimin e veçorive hidrogjeomorfologjike të
lagunave porse presioni antropogjenik (zonat e dendura urbane dhe turistike), që ngelet i
pandryshuar, e dëmton në mënyrë të ndjeshme proçesin e restaurimit aq sa funksionimi i
ekosistemeve duket se nuk është më vetërregullues dhe për pasojë kërkon ndërhyrje të
vazhdueshme për garantimin e ekuilibrave. Në këtë mënyrë sfida më kryesore do të jetë
nevoja për të kombinuar restaurimin me eliminimin e shkaqeve të degradimit, në mënyrë
që të favorizohet vetë-rregullimi i proçeseve natyrore.
Rezultate inkurajuese u arritën në lagunën bregdetare Veerse Meer (Holande) ku si pasojë
e hapjes së kanalit që bashkonte këtë ligatinë me detin u verejtën përmirësime të shpejta
dhe të qëndrueshme të cilësisë se ujit, me reduktimin e përqëndrimit të nutrienteve dhe të
frekuencës së lulëzimit të algave si dhe shtimi i transparencës së ujit. Megjithatë efekte
pozitive përkatëse nuk u vërejtën lidhur me përbërjen dhe abundancën e makrofaunës,
veçori të cilat mund të jenë dëmtuar si pasojë e ndryshimeve të hidrodinamikës dhe
risuspensionit të sedimenteve që shoqëron këto ndryshime. Pra në rastin konkret
restaurimi është përqëndruar në modifikimin e veçorive hidrologjike porse nuk merren
masa të drejtpërdrejta për të reduktuar inputin e nutrientëve, fakt që përbën rrezikun
kryesor për funksionimin e ekosistemeve akuatike.
Marrja e masave për ristabilizimin e lagunave mund të komplikohet prej nevojës për të
kuptuar në shkallën e duhur ndërveprimet midis faktorëve që shkaktojnë streset mjedisore
dhe ndjeshmërisë së diferencuar të ekosistemeve bregdetare ndaj presioneve
antropogjene. Megjithatë duhet theksuar se zhvillimi i makrofiteve pas stabilizimit të
gjendjes trofike të baseneve konsiderohet si indikator i cilësisë së mirë/të lartë ekologjike.
Pra, prania/mungesa e angjiospermave mund të përfaqësojë një pikë nisje për të
verifikuar efikasitetin e menaxhimit të zonës bregdetare dhe lagunave dhe për të siguruar
njohuri më të thella lidhur me kompleksitetin e ekosistemeve tranzitore.
Një nga rastet me të studiuara lidhur me identifikimin e faktorëve të stresit dhe efekteve
mbi ekosistemin është ai i lagunës së Venecias. Midis faktorëve që rrisin gjendjen e
stresit në lagunë janë identifikuar: manipulimet hidrologjike, ndotja prej shkarkimeve,
ndryshimet e klimës, pasurimi me nutrientë si pasojë e shkarkimeve urbane, bujqësore
dhe industriale, kultivimi i moluskut Tapes philipinarum (teknika e kultivimit përfshin
edhe gërmimin e tabanit, me pasojë ngritjen e sedimenteve në masën e ujit dhe shtimin e
turbullisë, reduktimin e përhapjes se dritës në ujë, alterimin e kompaktësisë dhe teksturës
së sedimenteve si dhe dëmtimin në tërësi të habitatit bentik) si dhe futja dhe përhapja e
llojeve invasive ekzotike sidomos makroalgave. Midis efekteve të faktorëve të stresit mbi
ekosistemin e lagunës mund të përmendim: bonifikimin e tokave, humbjen e
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vendjetesave, erozionin e sedimenteve, dëmtimin e ujëshkëmbimeve me detin, varfërimin
e komuniteteve të bentosit, akumulimin e materialeve që sjellin shkarkimet mbi tabanin e
lagunës dhe mbi bimësinë e lartë, proliferimin e dëmshëm të makroalgave, krizat
distrofike dhe anoksike, prodhimin e tepërt të gazeve toksike si anhidridi sulfuror,
amonikau, metani etj, zhdukjen e llojeve të ndjeshme, ngordhjen e peshqve, dëmtimin
serioz të habitateve bentike, makrofaunës dhe florës bentike, reduktimin e biodiversitetit,
intensifikimin e risuspensionit të sedimenteve, kalimin e nutrienteve dhe ndotësave nga
tabani i lagunës në masën e ujit, shtimin e turbullisë, rritje e mundësisë për lulëzimin e
algave toksike si pasojë e pasurimit të ujit me nutrientë dhe impaktet mbi llojet indigjene.
Përmendëm si një prej pasojave të rritjes së gjendjes së stresit në laguna, pas pasurimit të
ujit me nutrientë, lulëzimin e algave potencialisht helmuese dhe në tërësi zhvillimin e
dukurisë së njohur si HAB (harmful algal blooms). Në realitet lulëzimet e dëmshme të
algave janë dukuri natyrore që dallohen prej superzhvillimit të fitoplanktonit detar.
Frekuenca dhe intensiteti i HAB, në dekadat e fundit kanë njohur rritje në shkallë globale,
ndoshta në sajë të rritjes së temperaturës së oqeaneve dhe shtimit të nivelit të eutrofizimit
të rajoneve bregdetare.
Algat potencialisht helmuese mund të jenë komponentë trofikë të dietës së molusqeve
bivalve si dhe larvave të peshqve dhe gaforreve. Molusqet gjatë realizimit të filtrimit
mund të akumulojnë në trupin e tyre patogjenet, lëndët helmuese të natyrës së
biotoksinave detare dhe metale të rëndë, duke shkaktuar dëme për të gjithë vargjet
ushqimore dhe në mënyrë të veçantë për shëndetin e njeriut. Biotoksinat janë produkte të
algave planktonike që prodhohen për ti mbrojtur këto gjallesa prej konsumatorëve.
Përqëndrimi i biotoksinave tek indet e molusqeve varet direkt prej abundancës së algave
toksike në mjedisin ujor. Në përgjithësi akumulimi i madh i biotoksinave tek molusqet
ndodh gjatë lulëzimit të algave potencialisht helmuese. Rasti i parë i njohur i helmimit të
njeriut, pas konsumit të molusqeve të Detit Adriatik që ishin të ndotur me biotoksina, ka
qenë ai i vitit 1989.
Ka të dhëna se i ashtuquajturi “eutrofizim kulturor” që shkaktohet si pasojë e
intensifikimit të shkarkimeve urbane, industriale dhe bujqësore mund ta stimulojë
dukurinë HAB. Në kushte të tilla është e mundur që lloje të algave të cilat normalisht nuk
janë toksike të bëhen të tilla kur ekspozohen ndaj regjimeve jo normale të nutrienteve të
cilat rezultojnë prej eutrofizimit kulturor. Kjo dukuri mund të jetë më e shprehur në zonat
bregdetare dhe ato ligatinore.
Në Shqipëri molusku i vetëm që kultivohet në kushtet e lagunës është midhja (Mytilus
galloprovincialis) (Figura 1.1).
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Figura 1.1. Vargje me midhje që kultivohen në impiantet tip “panel” të instaluara në lagunën e
Butrintit (Sarandë)

Prodhimi i midhjes nëpërmjet mbledhjes së saj në Liqenin e Butrintit ka nisur që në
fillimin e viteve ’60 të shekullit të kaluar. Në sajë të kushteve të përshtatshme për
kultivim, nga fundi i viteve ’70 në këtë liqen nisi instalimi i 80 njësive fikse prej betoni të
tipit “panel”. Kultivimi në këto impiante bëri që prodhimi i midhjeve në këto vite të ishte
mesatarisht 2000 ton/vit, duke arritur maksimumin prej 5000 ton në vitin 1988. Në vitet e
mëvonëshme kultivimi i midhjes u reduktua në mënyrë të theksuar jo vetëm për shkak të
problemeve të brëndshme organizative por në radhë të parë si pasojë e ndërprerjes së
eksportit të produkteve të gjalla të sektorit të peshkimit, që u imponua në tetorin e vitit
1994 prej BE, për shkaqe sanitare. Përpjekjet e grupeve private për të vënë në shfrytëzim
një pjesë të impianteve panel si dhe për ta zgjeruar prodhimin duke instaluar impiante të
tipit notues kanë garantuar sasi prodhimi prej 10-15 ton/vit, kryesisht për tregjet lokale
dhe me synimin e rifillimit të eksporteve në vendet e BE.
Aktualisht në Shqipëri impiantet për kultivimin e midhjes janë instaluar në Liqenin e
Butrintit dhe në bregdetin e Shëngjinit. Në Butrint, sikurse përmendëm me sipër, është
praktikuar kultivimi në impiante statike tip “panel” me shtylla betoni si dhe në impiante
notuese të cilat u ndërtuan pas vitit 2008, kur shtatë subjekteve ju dhanë për shfrytëzim
sipërfaqe ujore të liqenit. Në Shëngjin është në funksionim një impiant notues i instaluar
në det.
Gjatë periudhës 2006-2013 prodhimi është luhatur nga 7500 kv në 15000 kv në vartësi të
numrit të impiantëve që kanë qenë në funksionim, kushteve hidrologjike të liqenit dhe
situatës së tregut. Ndërprerja e eksportit të midhjeve, në fillimin e viteve ’90 ishte
ndoshta faktori kryesor që përcaktoi reduktimin e prodhimit të këtij molusku në vitet që
pasuan.
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Duke ju përgjigjur objektit të studimit që kemi ndërmarrë është e nevojshme të shtojmë
disa rreshta edhe për domosdoshmërinë e garantimit të cilësisë së produkteve të
kultivimit. Duke e konsideruar akuakulturën në përgjithësi dhe mitilikulturen në veçanti
si pjesë integrale të sistemit agro-ushqimor që duhet të plotësojë veç të tjerash edhe
cilësinë dhe sigurinë sanitare të produkteve është e domosdoshme që të jepet një garanci
në nivelin e prodhimit, shpërndarjes dhe komercializimit të tyre. Janë organizmat e
kontrollit ato që duhet të mbikqyrin jo vetëm mënyrat e administrimit të sistemeve të
prodhimit dhe tregtimit të peshqve dhe molusqeve por edhe ti dalin zot konservimit të
veçorive cilësore dhe ta sigurojnë konsumatorin nga pikpamja e pastërtisë sanitare të tyre.
Kontrollet duhet të garantojnë cilësinë totale të gjithë sistemit të prodhimit. Vetëm në
këtë mënyrë mund të krijohet besimi tek konsumatori dhe vetëm në kushte të tilla mund
të shpresohet për të kërkuar një vlerë të shtuar për produktin.
Cilësia e sistemit të prodhimit dhe tregtimit është e lidhur ngushtë me cilësinë e territorit,
kalon përmes kontrollit të proçesit prodhues, e ndjek prodhimin duke monitoruar
karakteristikat e përgjithshme të tij, deri në shpërndarjen dhe prezantimin përpara
konsumatorit. Që të plotësohen në mënyrë optimale vlerat ushqimore të produkteve të
mitilikulturës dhe të garantohet pastërtia sanitare e tyre praktikat e monitorimit të cilësisë
duhet të transformohen në elemente të teknologjisë së kultivimit. Kontrolli i zhvillimit të
epibionteve, analizat mbi praninë e biotoksinave detare, kontrollet mikrobiologjike dhe
parazitologjike duhet t’ju paraprijnë vlerësimeve që bëhen për treguesit e rritjes, pasi
sikurse dihet gjallesat e foulingut dhe patogjenet dëmtojnë rritjen e molusqeve dhe
reduktojnë cilësinë e tyre si produkte ushqimore.
Kultivimi duke zbatuar standarde të larta cilesore duhet të jetë baza e filozofisë së
prodhimit për çdo akuakulturë dhe në mënyrë të veçantë në kultivimin e molusqeve
bivalve. Vetëm në këtë mënyrë arrihen që të vihen në funksionim sisteme prodhuese të
afta që të garantojnë produkte cilësore, fitime në rritje dhe plotësim të prirjeve të
konsumatoreve të cilët po bëhen gjithmonë e me të vemendshëm në raport me shërbimet
dhe informacionet që kanë të bëjnë me produktet ushqimore me origjinë detare.
1.1. Vështrim i përgjithshëm në literaturë
1.1.1. Informacione mbi biotoksinat e algave dhe dë met që shkaktojnë për
shëndetin e konsumatorëve të molusqeve bivalve
Vitet e fundit konsumatorët shqiptarë kanë shprehur një interes në rritje për atë kategori
të produkteve ushqimore që njihen si “fruta të detit”. Kjo kategori përbëhet kryesisht prej
molusqeve, ndër të cilët cefalopodët dhe bivalvet kanë konsumin më të madh. Në “frutat
e detit” përfshihen komponentë me vlera të larta ushqimore, për faktin se ato dallohen për
lehtësi në tretje, nuk përmbajnë shtesa dhe mund të konsumohen të gjallë, të përpunuar si
marinade ose me gatim të zakonshëm. Në mënyrë të veçantë molusqet bivalve përbëjnë
produkte ushqimore që plotësojnë tërësisht kërkesat e konsumatorëve. Për pasojë është
vërejtur rritje globale e kërkesës për molusqet bivalve të ngrënshëm (Oliveira et al.,
2011).
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Por krahas cilësive si “produkte ushqimore me vlerë të plotë” është provuar se molusqet
bivalve janë burim i disa sëmundjeve të njeriut të cilat e marrin origjinën prej ushqimit të
konsumuar. Këto sëmundje klasifikohen kryesisht në kategorinë e infeksioneve dhe atë të
helmimeve. Sipas një raporti të EFSA, në vitin 2010 në vendet e Bashkimit Europian
gaforret, molusqet bivalve dhe molusqet e tjerë ishin burim për 8.5% të sëmundjeve që
klasifikohen në grupin e patologjive prej ushqimit, ndërkohë që bakteriet dhe biotoksinat
detare ishin agjentë shkaktarë përkatësisht në 11.9% dhe 18.6% të këtyre patologjive
(EFSA, 2010).
Bivalvët si gjallesa që ushqehen nëpërmjet filtrimit, akumulojnë në pulpën apo mishin e
tyre ndotësa të ndryshëm sikurse janë bakteriet, viruset, parazitet, biotoksinat, metalet e
rënda, pesticidet si dhe mbetje të medikamenteve dhe dezinfektanteve (Hus et al., 2003;
Topic Popovic, 2010). Patogjenet bakteriale që janë gjetur tek molusqet bivalve dhe
nxitin tek njeriu zhvillimin e sëmundjeve të cilat gjenerohen prej konsumit të ushqimeve
përfshijnë ato grupe që shoqërojnë ndotjen fekale (Salmonella sp., Shigella sp.,
Campylobacter sp., Yersinia sp., Clostridium sp., Staphylococcus sp., dhe Escherichia
coli) si dhe lloje të gjinisë Vibrio (V. parahaemolyticus, V. vulnificus dhe V. cholerae) që
ndodhen zakonisht në ujërat detare ku mblidhen apo kultivohen molusqet. Konsumi i
molusqeve të ndotur nga këta patogjene mund të shkaktojë zhvillimin e patologjive
serioze ndër të cilat gastroenteritet përbëjnë sindromin klinik me të zakons hëm
(Pomykala,R. et. al., 2012).
Biotoksinat, të cilat prodhohen prej disa algave (diatometë dhe dinoflagjelatët) që
përfshihen në dietën e molusqeve bivalve, përbëjnë një tjetër problem shendetësor serioz
për konsumatorin. Në fakt biotoksinat, pavarësisht se prodhohen prej algave, mund të
gjenden në të gjitha nivelet trofike që karakterizojnë vargjet ushqimore të pranishme në
ekosistemet detare. Toksinat detare kalojnë tek njeriu nëpërmjet vargjeve ushqimore
(Figura 1.2).

Figura 1.2. Rrugët e shpërndarjes së biotoksinave nga burimet e prodhimit të tyre (algat detare)
deri tek konsumatorët, nëpërmjet realizimit të hallkave të veçanta të vargjeve ushqimore (sipas
Gerson et al., 2010)
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Algat mikroskopike që popullojnë ujërat e deteve dhe oqeaneve janë ndër burimet
ushqimore më të rëndësishme për molusqet bivalve që ushqehen nëpërmjet filtrimit si dhe
për larvat e gaforreve dhe peshqve me rëndësi të madhe komerciale. Kjo është arsyeja që
proliferimi i algave planktonike, që njihet edhe si dukuria e “lulëzimit” të tyre (“algal
blooms”), në mjaft raste favorizon rritjen e stoqeve të molusqeve si në popullatat natyrore
ashtu edhe në ato të kultivuarat. Megjithatë në disa raste “shpërthimet” e algave mund të
pasohen prej efekteve negative, duke përcaktuar humbje ekonomike të rënda për
akuakulturën, peshkimin dhe turizmin si dhe impakte negative për mjedisin dhe shendetin
e njeriut. Janë rreth 300 lloje të algave detare të cilat në kushte të veçanta zhvillohen në
popullata aq të dendura saqë shkaktojnë ndryshimin e ngjyrës së sipërfaqes së detit. Midis
tyre rreth 80 lloje janë të afta që të prodhojnë lëndë helmuese të fuqishme (Hallegraeff,
2004). Tek molusqet toksinat akumulohen në radhë të parë në gjëndrën digjestive, por pa
i shkaktuar kafshës ndonjë efekt dëmtues. Këto lëndë janë relativisht të qëndrueshme dhe
nuk shpërbëhen apo nuk e pakësojnë sasinë gjatë gatimit. Nga ana tjetër toksinat nuk
shkaktojnë ndryshimin e shijes së mishit.
Aktualisht algotoksinat përbëjnë sfidën më të rëndësishme për kultivimin dhe
marketingun e molusqeve bivalve. Në vitin 2010 u prodhuan 1 901 313 ton molusqe
bivalve prej të cilëve 476 656 ton nga akuakultura Europiane (FAO, 2014). Megjithatë
një sasi jo e pakët e këtyre kafshëve, e cila ka qenë e ndotur, është përfshirë në ushqimin
e njeriut. Afërsisht 60 000 raste të intoksikacioneve humane, të raportuara gjatë një viti
dhe të shoqëruara me një shkallë mortaliteti prej rreth 1.5%, kanë qenë të lidhura me
toksinat e prodhuara prej algave (përfshirë edhe cianotoksinat që prodhohen në ujëra të
ëmbla) (Kantiani et al., 2010). Konsumatorët e dëmtuar duhet të dëmshpërblehen nëse ata
kanë blerë në treg molusqe që përmbajnë algotoksina.
Janë identifikuar disa patologji të rënda që shkaktohen prej biotoksinave detare të
pranishme në indet e buta të molusqeve bivalve. Në grupin e lëndëve toksike që
prodhohen prej algave detare përfshihen helmet e grupit të saksitoksinave të cilët
shkaktojnë paralizë (PSP-toksinat), acidi okadaik që shkakton sindromin e diarresë tek
personat që konsumojnë molusqe të ndotur (DSP-toksinat) dhe acidi domoik i cili
shkakton humbje të kujtesës (ASP-toksinat) (Peteva et al., 2016). Qëndrueshmëria e lartë
e disa biotoksinave ndaj të nxehtit bën që edhe molusqet të cilët gatuhen normalisht të
përbëjnë rrezik të mundshëm për shendetin e konsumatorëve (Egmond, 1993). Zhvillimi i
simptomave të tilla të intoksikacionit si psh neveria, të vjellat, dobësia, disfazia
(çrregullimi në të folur), humbja e dëgjimit, paraliza e sistemit të frymëmarrjes, dhimbjet
e barkut të shoqëruara me diarre, humbja e kujtesës dhe gjëndja e komës, me nivele të
veçanta të gravitetit të tyre, varen prej shkallës së ndjeshmërisë së personave të veçantë si
dhe prej tipit dhe sasisë se toksinave që janë marrë gjatë konsumit të molusqeve (Pulido,
2008; Peteva et al., 2016).
Kërkesat për grumbullimin, kultivimin, trajtimin mbas vjeljes, kushtet e tregtimit si dhe
teknologjitë që duhen aplikuar prej industrisë së përpunimit të molusqeve bivalve janë
parashtuar në disa dokumenta të Bashkimit Europian (Regulation EC No. 852/2004;
Regulation EC No. 853/2004). Përmbajtjet maksimale të lejueshme për biotoksinat e
pranishme në mishin e freskët të molusqeve bivalve janë: 800 μg/kg për PSP-toksinat, për
ASP-toksinat 20 mg/kg dhe 160 μg/kg për DSP-toksinat (Pomykala et al., 2012). Në sajë
të ekzistëncës së një korelacioni epidemiologjik ndërmjet frekuencës së intoksikacioneve
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alimentare dhe konsumit të molusqeve të gjallë, janë stabilizuar një sërë kriteresh
mikrobiologjike dhe toksikologjike për këto produkte ushqimore (Commission
Regulation EC No. 2073/2005). Testimi i disa gjallesave patogjene, veçanërisht i atyre të
gjinisë Vibrio, këshillohet për molusqet bivalve që rriten në natyrë apo kultivohen në
ujëra ku këto bakterie janë të pranishme në nivele të përcaktuara (ICMSF, 2010).
Pomykala et al., (2012) kanë vënë në dukje se gjëndja e shendetit të kësaj kategorie të
ushqimeve duhet të garantohet në radhë të parë prej masave parandaluese, ndërmjet të
cilave kanë rëndësi të veçantë zgjedhja e vendeve të përshtatshme për kultivim, aplikimi i
programave për monitormin sistematik të cilësisë së ujërave, inspektimi korrekt i
produktit përfundimtar si dhe kontrolli i gjëndjes së higjenës në të gjitha operacionet e
bizneseve që përfshihen në hallkat prodhim-përpunim- tregtim. Në mënyrë që të
reduktohen shpërthimet e sëmundjeve alimentare që zhvillohen prej konsumit të
molusqeve bivalve të gjallë është e domosdoshme që të bëhen kërkime mbi patogjenet të
cilët përbëjnë rrezik potencial për shëndetin publik, sikurse është psh Vibrio
parahaemolyticus. Nga ana tjetër konsumatorët duhet të jenë të mirëinformuar mbi
rreziqet e mundshme shëndetësore që shoqërojnë konsumin e këtyre produkteve.
Duke njohur varfërinë e literaturës sonë me informacione që kanë të bëjnë me problemin
që diskutojmë në vijim po paraqesim disa të dhëna më të detajuara lidhur me veçoritë e
biotoksinave që prodhohen prej disa algave të cilat janë të pranishme në dietën e
molusqeve bivalve. Këto informacione bazohen kryesisht në vlerësimet dhe analizat e
kryera vitet e fundit prej Peteva et al., (2016).
Algotoksinat ose fikotoksinat ndahen në dy grupe sipas natyrës së mjedisit ku ato treten.
Të tretshme në ujë ose hidrofile, janë helmet paralitike (PSP) dhe ato amnezike (ASP). Të
tretshme në lyra ose lipofile, janë helmet diarreike (DSP), helmet azaspiracide (AZP),
helmet ciguaterike (CFP), helmet neurologjike (NSP) dhe helmet spirolide (SSP).
Legjislacioni ekzistues i BE përmend këto algotoksina: grupin e saksotoksinave (STXs)
që përfshihet në PSP-toksinat, ASP-toksinat (acidi domoik ose DA), DSP-toksinat (acidi
okadaik ose OA) si dhe dinofysitoksinat (DTXs), jessotoksinat YTXs), pektenotoksinat
(PTXs) dhe toksinat e grupit azaspiracid (AZAs). Tabela Nr.1 paraqet vlerat limit të
lejueshme nga BE për algotoksinat detare.
Toksinat që shkaktojnë paralizë (PSP) prodhohen prej llojeve të ndryshme të
mikroalgave; kryesisht prej dinoflagjelateve detare të gjinive Alexandrium,
Gymnodinium dhe Pyrodinium por edhe prej disa cianobakterieve të ujërave të ëmbla të
llojeve Anabaena circinarlis dhe Aphanizomenon flos-aquae (Asakawa et al., 2015).
Spaho, (1982) kishte provuar ngordhje të peshqve që ushqeheshin me fitoplankton, në
impiantin e Bregut të Lumit (Tiranë) pas një “lulëzimi” të ujit të pellgjeve që ishte
shkaktuar nga zhvillimi në monokulturë i algës A.flos-aquae.
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Tabela 1.1. Limitet aktuale të përmbajtjes së algotoksinave në mishin e njomë të molusqeve
(Komisioni Europian, 2013; Visciano, C. et. al., 2016)

Kufiri i lejueshëm
Grupi i toksinës

në mishin e moluskut

STX

800 μg/kg mish

DA

20 mg/kg mish

OA,DTXs dhe PTX

160 μg/kg mish

YTX

3.75 μg/kg mish

AZAs

160 μg/kg mish

Në vitin 2005 protokolli Lawrence u njoh si një metodë zyrtare për zbulimin e PSPtoksinave dhe tashmë është miratuar nga BE për monitorimin e tyre. Kjo metodë është
vlerësuar për përcaktimin sasior të toksinave STX, neoSTX, GTX2,3, GTX1,4, dcSTX,
GNTX5(B1), C1,2 dhe C3,4 në molusqet (midhjet, vongolat, ostreat dhe pektenin). Sipas
Rregullores BE No 853/2004 (Rregullore e Komisionit, 2004) molusqet bivalve të gjallë
që shiten në tregun ushqimor për konsum human nuk duhet të përmbajnë helmet e grupit
PSP në sasinë më të madhe se 800 μg/kg mish (Tabela Nr.1).
Toksinat amnestike (ASP) prodhohen prej disa algave diatome të gjinisë Pseudo-nitzschia
(Bates et al., 1989). Llojet Nitzschia sp dhe Nitzschia navis-varingica, që hasen në ujëra
tropikale, si dhe lloji Nitzschia bizertensis, që është gjetur në Tunizi (Smida et al., 2014),
janë gjetur si prodhuese të ASP-toksinave, sikurse llojet e gjinisë Pseudo- nitzschia. Në
grupin ASP acidi domoik (DA) është toksina kryesore që është identifikuar në lloje të
ndryshme të molusqeve bivalve. Kjo neurotoksinë vepron duke bllokuar disa glutamatreceptore në sistemin nervor qendror, me pasojë depolarizimin e neuroneve.
Që prej vitit 1987 HPLC-UV është metoda zyrtare për përcaktimin e përmbajtjes se acidit
domoik në pulpën e molusqeve bivalve (AOAC International, 2000). Sipas Regullores
(BE) No853/2004 (Commission Regulation, 2004) molusqet bivalve të gjallë që
tregtohen për konsum human nuk duhet të përmbajnë më tepër se 20 miligram acid
domoik për 1 kg mish (Tabela Nr.1).
Toksinat diarreike (DSP) prodhohen nga alga planktonike të grupit të dinoflagjelateve.
Më kryesoret janë lloji Prorocentrum lima si dhe disa lloje të gjinisë Dinophysis
(Reguera et al., 2014). Tre grupe toksinash polieterike- grupi i acidit okadaik (OA),
jessotoksinat (YTXs) dhe pektenotoksinat (PTXs)-të cilët kishin strukturë molekulare të
ndryshme, u klasifikuan së bashku në kompleksin e toksinave diarreike (DSP). Këto janë
gjetur në komunitetet e mikroalgave të planktonit si dhe në molusqet bivalve të cilët
ekspozohen ndaj këtyre algave. Jessotoksinat dhe pektenotoksinat prodhohen prej
dinoflagjelatëve Proceratium reticulatum dhe Lingulodinum polyedrum (Bowden, 2006).
Tashmë është përcaktuar me saktësi se tre grupet e përmendura të toksinave shkaktojnë
efekte biologjike të ndryshme dhe se vetëm toksina OA dhe derivatet e saj shkaktojnë
simptoma të diarresë tek personat e intoksikuar (FAO/IOC/WHO, 2014). Marrja e
pektenotoksinave me anën e ushqimit shkaktonte ndryshime histopatologjike në
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stomakun dhe mëlçinë e minjve por nuk shoqërohet me diarre. Ndërkohë nuk ka
raportime për intoksikacione të njeriut të shkaktuara prej PTXs dhe YTX. Megjithatë
Autoriteti Europian i Sigurisë Ushqimore (EFSA) ka propozuar një kufi të lejueshëm të
përmbajtjes së PTX2 (një derivat i PTXs) prej 120μg/kg mish të molusqeve bivalve,
ndërsa për YTX ky kufi mund të jetë 3.75 mg/kg mish të molusqeve. Vende të veçanta të
BE si Italia, Norvegjia dhe Portugalia, në rregulloret e tyre mbi sigurinë ushqimore
lejojnë përmbajtje të jessotoksinave në molusqet bivalvare deri në limitin 1 mg/kg mish.
Mekanizmi i veprimit të acidit okadaik dhe derivateve të tij është inhibimi i veprimit të
serin/treonin fosfoprotein fosfatazës dhe sipas Fujiki and Suganuma (1999), ato janë
promotore të tumoreve.
Sipas Rregullores së Komisionit (BE) No 15/2011, të datës 10 Janar 2011, që ndryshon
Rregulloren (BE) No 2074/2005, mbi njohjen e metodave të përcaktimit të toksinave
detare në molusqet bivalve të gjallë, protokolli EU-RL LC-MS/Ms pranohet si metodë
reference për gjurmimin dhe përcaktimin e DSP-toksinave.
Është provuar se helmet e kategorisë së azaspiracideve (AZP) prodhohen prej algave
dinoflagjelatë Azadinium spinosum, A.poporum dhe Amphidoma languida. Bacchiocchi
et al., (2015) kanë gjetur gjurmë të toksinës Azaspiracid 2 (AZA-2) në midhjet e Detit
Adriatik, duke konfirmuar ekzistencën e kësaj biotoksine në frutat e detit të rajoneve
mesdhetare. Simptomat kryesore të helmimit prej AZP-toksinave janë neveria, të vjellat
dhimbjet e barkut dhe diarrea që zgjat disa ditë. Tek minjte të cilëve ju dha një ekstrakt i
midhjeve u zhvillua paralizë progresive. Këto simptoma neurotoksike ishin krejtësisht të
ndryshme prej atyre që gjeneroheshin në rastin e helmimit që shkaktohej prej DSPtoksinave. Ekspozimi kronik i minjve ndaj këtyre toksinave shpinte në zhvillimin e
tumoreve në mushkëri. Ndërsa DSP ishin treguar si promotore të tumoreve, AZA toksinat
shfaqeshin si inisiatore të këtyre formacioneve patologjike.
Proçedurat LC-MS/MS (likuid kromatografia e shoqëruar me spektrometrinë) janë
zgjidhje metodike efikase për përcaktimin e AZA-toksinave në mishin e molusqeve.
Përmbajtjet e ulëta të këtyre lëndëve, që janë përcaktuar tek midhjet, mund të mos
përbëjnë rrezik serioz për shendetin e konsumatoreve, porse sugjerohet që të kryhet
monitorimi i AZA-toksinave dhe të identifikohet origjina biogjenike e tyre. Nga ana
tjetër, kontrolli i të gjitha biotoksinave detare kërkon medoemos që të monitorohen në
progres të gjitha ndryshimet që ndodhin në mjediset detare, përfshirë edhe ndryshimet e
klimës, në mënyrë që të përcaktohet natyra e ndikimeve të këtyre ndryshimeve mbi
dinamikat e komuniteteve të algave që prodhojnë këto toksina. Është provuar se
ndryshimet e klimës dhe veçoritë specifike të rajoneve të veçanta gjeografike ndikojnë
mbi përbërjen llojore të komuniteteve të mikroalgave, mbi treguesit sasiorë të popullatave
të tyre por edhe mbi profilet e ndryshme të toksinave, fakt që vërtetohet prej identifikimit
të derivative të reja të lëndëve toksike të cilat i janë shtuar grupeve kryesore.
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1.1.2. Faktorët që favorizojnë zhvillimin e mikroalgave planktonike dhe
ndotjen e molusqeve prej algave toksike
Duke u njohur me literaturën shkencore që ka si objekt biotoksinat të cilat prodhohen prej
algave planktonike të bien në sy dy fakte: së pari, sukseset e dukshme të arritura në
identifikimin e kimizmit dhe mekanizmave fiziolologjike të veprimit të biotoksinave
(studimet kanë zbuluar strukturën kimike të disa dhjetra përbërësve toksike të prodhuar
kryesisht prej algave planktonike detare, përfshirë komponentët bazë të dy grupeve të
mëdha të këtyre lëndëve si dhe shumë derivate të tyre) të shoqëruara edhe me hartimin e
kuadrit ligjor përkatës i cili synon që të garantojë sigurinë sanitare të konsumatorëve të
produkteve iktike. Së dyti, mbeten relativisht prapa në njohjen e natyrës se
bashkëlidhjeve ndërmjet dinamikës së faktorëve mjedisore kryesorë dhe dinamikës së
popullatave të algave dinoflagjelate, diatome dhe cianofite, grupe këto që janë prodhuesit
kryesore të biotoksinave. Po kështu ka pak të dhëna që lidhen me faktorët të cilët
“kontrollojnë” luhatjet e përqendrimit të biotoksinave në mishin e molusqeve bivalve.
Mackenzie, (2015) pohon se faktorët mjedisore ndikojnë mbi absorbimin e toksinave PSP
dhe mbi ritmet e depurimit të molusqeve. Megjithatë, sipas këtij autori, nuk është sqaruar
ende bashkëlidhja ndërmjet temperaturës mesatare të sipërfaqes së detit, si një faktor
mjedisor kryesor që ndikon mbi fiziologjinë e molusqeve dhe frekuencës së mbylljes së
tyre.
Dihet që lulëzimet e dëmshme të algave (harmful algal blooms-HAB) janë dukuri
natyrore që karakterizohen prej superzhvillimit të fitoplanktonit detar. Në dekadat e
fundit frekuenca dhe intensiteti i HAB manifestojnë rritje në shkallë globale ndoshta në
sajë të rritjes së temperaturës së oqeaneve dhe shtimit të nivelit të eutrofizimit të rajoneve
bregdetare (Visciano et al.,2016).
Jo gjithmonë mund të parashikohet me saktësi se kur do të zhvillohet lulëzimi i
dinoflagjelateve. As dëndësia e popullatave të mikroalgave planktonike nuk është
gjithmonë faktor që ndihmon në parashikim (Van Egmond et al., 2004). Lulëzimi nis si
një popullatë e vogël e algave toksike. Se kur do të zhvillohet lulëzimi dhe ku do të
përqendrohet kjo dukuri kjo varet prej momentit të gjerminacionit të cisteve dhe prej
rajonit ku ato janë depozituar.

Figura 1.3. Një pasojë e lulëzimit të algave planktonike dinoflagjelate. Sipërfaqja e detit merr
ngjyrë të kuqe
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Faktorët klimatikë dhe ata mjedisorë, sikurse janë kripësia e ujit, temperatura e tij,
përqëndrimi optimal i nutrienteve dhe ndriçimi nxisin zhvillimin e fazës vegjetative të
algave dhe bëjnë të mundur riprodhimin e shpejtë të tyre. Dinamika e zhvillimit të
mikroalgave planktonike, që është tipike sidomos për dinoflagjelatët, karakterizohet nga
një fazë e rritjes eksponenciale të popullatave që ka si veçori tregues supermaksimale të
abundancës dhe biomasës. Në një fazë të mëvonëshme ndodh reduktimi i ritmit të rritjes
së popullatave si pasojë e konsumit të nutrienteve dhe e degradimit të kushteve
mjedisore, shkaktuar prej lulëzimit. Kjo fazë stacionare garanton vendosjen e popullatës
në gjendjen e ekuilibrit. Në nivelin me të lartë të lulëzimit të algave dinoflagjelate uji i
detit e ndryshon ngjyrën nga blu-e gjelbër në të kuqerremtë fluoreshente. Kjo ngjyrë i
referohet dukurisë së njohur si “batica e kuqe” (red tide) (Figura 1.3). Degradimi i
mëtejshëm i kushteve të mjedisit shkakton përshpejtimin e ngordhjes së qelizave, fakt që
më shpesh pasohet nga një situatë kur treguesit sasiorë të popullatës kanë vlerat minimale
(Figura 1.4). Në këtë fazë të dinamikes së popullatës shumë lloje të dinoflagjelatëve
formojnë ciste rezistente që depozitohen në tabanin e detit, për të qenë të gatshëm që të
shkaktojnë një lulëzim të ri. Në kuadrin e zhvillimit të këtij cikli të lulëzimit, qelizat që
dallohen për përmbajtje më të larta të toksinave zhvillohen në mesin e fazës
eksponenciale të rritjes (Mons et al., 1998).

Figura 1.4. Paraqitje grafike e fazave të zhvillimit për popullatat e mikroalgave planktonike
(sipas Lavens, P. dhe P. Sorgeloos 1996)

Periudha e qetësisë së cisteve për algat e gjinisë Alexandrium, që janë prodhuesit
kryesore të PSP-toksinave, ndryshon sipas rajoneve gjeografike. Cistet e llojit
A.catenella, që haset në ujërat bregdetare të Australisë kanë një periudhë qetësie nga 28
ditë deri 55 ditë në temperaturën 17°C. Cistet e po këtij lloji në ujërat Japoneze me
temperaturë 23°C e kanë periudhën e qetësisë rreth 97 ditë. Ky fakt provon se isolate të
ndryshme gjeografike të një lloj dinoflagjelati dallohen për veçori specifike lidhur me
kohëzgjatjen e periudhës së qetësisëë së cisteve (Hallegraeff et al., 1998).
Në kultura të Alexandrium fundyense prodhimi i toksinave nuk është i pandërprerë, duke
u induktuar prej dritës dhe duke u zhvilluar gjithmonë gjatë një intervali kohor të
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përcaktuar (afërsisht 8 deri 10 orë) brenda momentit të hershëm të fazës G1 të ciklit
qelizor dhe reduktohet në zero për pjesën tjetër të interfazës dhe mitosës (TaroncherOldenburg et al., 1997).
Temperaturat relativisht të larta dhe ndriçimi diellor optimal janë faktorë mjedisore që
favorizojnë zhvillimin e dinoflagjelateve. Në Europë raste të intoksikacioneve humane që
janë shoqëruar edhe me mortalitet kanë ndodhur me tepër në periudhën nga muaji Maj
deri në muajin Nëntor (Mons et al., 1998). Habitatet në të cilët ishin zhvilluar algat të
cilat gjeneronin intoksikacionet paraqesnin larmi. Kushtet hidrografike kishin pa dyshim
një ndikim të përcaktuar; në mënyrë të veçantë prania e një termokline ka rol të
rëndësishëm (është fjala për një shtresë të sipërme të ujit të detit e cila nuk përzihet me
shtresat që ndodhen poshtë saj). Natyra e erërave dhe turbulencat mund të ndikojnë mbi
ekzistencën e termoklinës.
Veçoritë e rritjes për popullatën e llojit Alexandrium tamarensis janë studiuar në
laborator duke përdorur kultura artificiale. Është provuar se disa nga faktorët mjedisore
që favorizojnë rritjen e këtij lloji kanë këto vlera: temperatura 22-26°C, kripësia 28-31
g/litër, intensiteti i ndriçimit 1500-2500 lux dhe fotoperioda (dritë/errësirë) 16/8 orë.
Intervali mesatar i dyfishimit të popullatës ishte 85 orë (Hao, 2001).
Tërësia e nutrienteve në ujin e detit i përgjigjet në përgjithësi nevojave të gjallesave.
Kësaj situate ju pergjigjen sidomos lëndë të tilla si psh metalet që ndodhen në
përqëndrime të niveleve të gjurmës, vitaminat dhe lëndët organike në tërësi. Megjithatë
ka disa paqartësi lidhur me rolin konkret të nutrienteve në zhvillimin e baticave të kuqe.
Për shembull, zhvillimi masiv i dinoflagjelatëve që shpie në shfaqjen e baticës së kuqe,
ndodh në kushtet e përqendrimeve të ulëta të kripës, ndërkohë që në raste të tjera
përqëndrimet e larta të kripës induktojnë lulëzimin (Mons et al., 1998).
Ndriçimi gjithashtu ka ndikim të veçantë mbi intensitetin e zhvillimit të mikroalgave
planktonike. Është kryer një provë në të cilën u studiua rritja e një kulture të algës
Alexandrium minutum në 54 kombinime të ndriçimit me burime dhe përqëndrime të
ndryshme të azotit (NO3¯; ure dhe NH4+). U provua se ndriçimi kishte ndikim më të
madh mbi rritjen e kulturës kur algat ushqeheshin me azot të NO3¯ sesa kur ushqeheshin
me ure apo azot të NH4+. Rritja ishte optimale edhe në kushtet e një ndriçimi të vogël
duke treguar se lloji A. minutum ishte i aftë që të manifestonte ritëm të mirë të rritjes edhe
në ato thellësi të detit që dallohen për ndriçim të dobët (Chang and McLean, 1997).
Hwang and Lu (2000) kishin përcaktuar kushtet mjedisore optimale për zhvillimin dhe
prodhimin e toksinave prej kultures T1 të algës A. minutum prej bregdetit jugor të
Tajwanit. Këto kushte ishin: temperaturë 25°C, pH 7.5 dhe kripësia 15 g/litër. Nivelet
optimale të nutrientëve që ishin shtuar në ujin e detit të holluar dy herë ishin: fosfatet
0.02%, nitratet 0.01%, joni i bakrit 5.0 ng/g, joni i hekurit 270 ng/g, në kushtet e
mungesës së acideve humike. Si toksiciteti qelizor ashtu edhe toksiciteti i përgjithshëm e
arrinin nivelin maksimal në fazën post-stacionare të rritjes ndërkohë që në fazën e
mëtejshme toksiciteti pakësohej mjaft shpejt.
Për llojin A. catenella sasia më e lartë e toksinës, e përcaktuar në 1 litër të terrenit ku u
rrit kultura, prodhohej në temperaturën 20°C, në fillimin e fazës stacionare (katër orë pas
nisjes së errësirës dhe vazhdonte për katër deri pesë orë), kur dëndësia e qelizave ishte e
lartë dhe raporti toksinë/qelizë ishte relativisht i lartë. Në temperaturën 10°C dëndësia e
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qelizave ishte e vogël porse raporti toksinë/qelizë ishte i lartë. Në temperaturën 30°C
popullata në kapacitetin e saj të plotë ishte me e vogël krahasimisht me popullatën që
mbahej në 20°C dhe po kështu edhe sasia e toksinës së prodhuar nga një qelizë ishte e
vogël (Siu et al., 1997).
Është besuar gjithmonë se raporti midis azotit dhe fosforit mund të këtë ndikim të
përcaktuar mbi shkallën e prodhimit të toksinave gjatë zhvillimit të dukurisë së lulëzimit.
Është provuar se kufizimi i sasisë së azotit mineral shkakton reduktimin e rritjes së
popullatës si dhe të prodhimit të toksinave prej saj. Kufizimi i sasive të fosforit mineral
shkakton vetëm reduktimin e rritjes së popullatës ndërkohë që prodhimi i toksinave
shtohet. Kur azoti dhe fosfori ndodheshin në sasi të pakufizuara faktorë kryesorë kufizues
për rritjen e kulturës së A. catenella dhe prodhimin e toksinave prej saj bëheshin
temperatura (20-25°C), kripësia (30-35 g/litër) dhe pH (8.0-8.5) (Siu et al., 1997).
Kur molusku ushqehet me alga toksike, lëndët helmuese thithen nga zorra dhe fillimisht
depozitohen në hepatopankreas (gjëndra digjestive). Më tej ato shpërndahen në indet e
tjera. Gjatë proçesit të shpërndarjes në organizëm disa toksina degradohen duke
përcaktuar në këtë mënyrë njëfarë depuracioni të kafshës (Setala et al., 2014).
Përqëndrimi i toksinës në molusqet varet prej llojit të moluskut, llojit të algës që është
konsumuar si dhe prej disa faktorëve të tjerë, kryesisht mjedisore. Organet e tretjes,
përfshirë hepatopankreasin, që përbëjnë rreth 30% të peshës totale të pulpës, kontribuojnë
me 96% të toksicitetit të përgjithshëm. Përbërja e toksinave mund të mos jetë e
qëndrueshme; ajo ndryshon kohë pas kohe dhe në vartësi të vendlokalizimit të moluskut
(Mons et al., 1998). Është provuar edhe variabilitet stinor lidhur me shkallën e toksicitetit
të indeve të veçanta të moluskut.
Mafra et al., (2010) kishin përcaktuar se absorbimi i acidit domoik nga ostrea
(Crassostrea gigas) përshpejtohej me rritjen e temperaturës. Bazuar në këto vrojtime u
arrit në përfundimin se ekziston korelacion pozitiv ndërmjet ritmeve të absorbimit të
biotoksinave prej moluskut që ka konsumuar alga toksike dhe temperaturës së mjedisit.
Por në një eksperiment të kryer prej Mackenzie, (2015), ku ishin përfshirë molusqet
Mytilus edulis dhe Placopecten magellanicus, u provuan ndryshime në intervalin kohor
kur pulpa e midhjes bëhej toksike. M. edulis bëhej toksike më shpejt në temperaturën
10°C sesa në temperaturën 15°C. Në temperaturën 10°C, pasi nuk kishte kaluar ende një
orë nga nisja e provës, mishi i midhjes nuk paraqiste shënja të toksicitetit por pas dy
orësh e gjithë pulpa bëhej toksike. Kur midhja ushqehej me alga toksike në temperaturën
15°C, të gjithë individët e përfshirë në provë bëheshin toksikë pas tre orësh nga nisja e
eksperimentit. Ishte interesant fakti se në këtë provë, në prani të gjëndrës së
hepatopankreasit të gjitha indet e buta të midhjes bëheshin toksike tre orë pas ekspozimit
të molusqeve ndaj kulturës së Alexandrium sp. Kur gjatë testit të toksicitetit midhjes i
hiqej gjëndra digjestive indet e tjera ngeleshin jo toksike edhe pas 25 orësh nga nisja e
provave.
Është për t’u përmendur fakti se ritmi i depozitimit të toksinave tek molusku varet shumë
edhe prej “shtamit” të algës që është konsumuar. Për shembull, sipas Anderson et al.,
(1994) toksiciteti i algave të gjinisë Alexandrium varet prej statusit nutricional, fazës së
rritjes dhe kushteve të mjedisit. Mackenzie, (2015) shton se veçoritë individuale të
molusqeve që përfshihen në provat eksperimentale ndikojnë mbi ritmet e të ushqyerit dhe
mbi nivelet e absorbimit të toksinave prej tyre. Kur molusqet vendoseshin në bekerat e
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provës, individëve të veçantë ju nevojiteshin intervale të ndryshme kohe që të
“përshtateshin” me mjedisin e ri dhe të nisnin marrjen e ushqimit.
Disa bivalve, si psh. lloji Mercenaria mercenaria, i shmangen gëlltitjes së
dinoflagjelateve toksike. Ky molusk e tërheq sifonin dhe i mbyll guackat në praninë e
llojeve të gjinisë Alexandrium (Mons et al., 1998). Blanko et al., (1997) studiuan
kinetikën e detoksifikimit tek midhja (Mytilus galloprovincialis) e cila paraprakisht ishte
ekspozuar ndaj një lulëzimi të dinoflagjelatit G.catenatum që është prodhues i PSPtoksinave. Profili i toksinës së vërejtur tek midhja ishte mjaft i ngjashëm me atë të
dinoflagjelatit. Ky fakt provonte se në këtë rast biotransformimi i toksinës kishte qenë i
vogël ose nuk ka ndodhur fare. Detoksifikimi zhvillohej në dy faza:
a) faza e shpejtë, e cila ndodhte në periudhën më të hershme të detoksikimit
(vetëm një sasi e vogël e toksinës, krahasimisht me sasinë fillestare, ngelej tek molusku
pak ditë pas nisjes se detoksikimit)
b) faza e ngadaltë, që nis nga përfundimi i fazës se parë dhe vazhdon deri në
fundin e periudhës së detoksikimit.
Kushte të tilla të mjedisit si kripësia, temperatura dhe ndriçimi si dhe pesha e trupit
ndikojnë mbi detoksikimin sidomos gjatë fazës së parë të shpejtë. Edhe në rastin e ostreas
se Paqësorit (Crassostrea gigas) profili i toksinës ka qenë i njëjtë sikurse tek
Alexandrium minutum, duke treguar në këtë mënyrë se tek ky molusk nuk ndodh
biotransformim i toksinës (Lassus et al., 2000).
Bivalvi kinez Chlamus farreri ka aftësi mjaft të shquar për të koncentruar toksinat PSP në
pulpën e tij. Pas ekspozimit për 48 orë në një kulturë toksike të A. minutum tek molusku u
përcaktuan 5000 μg STX/100 g mish. Nga ana tjetër ritmi i detoksikimit ishte i ulët. Në
organet e brendshme të moluskut përqëndrohej 97% e sasisë së përgjithshme të toksinës
së akumuluar. Profili i toksinave tek molusku ishte i ndryshëm nga ai që ndodhej tek
kultura e dinoflagjelatit A. minutum (Zou et al., 2001).
Molusku Chlamys nobilis ka aftësinë që ta ruajë toksinën në indet e tij nga disa muaj deri
në më shumë se një vit ndërsa tek midhja e llojit Perna viridis depurimi ndodh brenda një
muaji. Choi et al., (2003) kishin gjetur se molusku C. nobilis nis ti transformojë
biotoksinat që në ditët e para pas depozitimit të tyre në indet e buta ndërkohë që në fazën
e parë të detoksikimit ky proçes tek P. viridis ndodhte më vonë. Por duke qenë se ritmika
e detoksikimit tek midhjet, në fazën e dytë të këtij proçesi, ishte shumë më e lartë sesa tek
molusku i parë, midhjet depuroheshin për një interval kohor më të shkurtër.
Në mjaft raste është provuar se gjallesat detare që ushqehen me molusqe bivalve, sikurse
janë psh yjet e detit, peshqit dhe shpendët mund të dëmtohen prej toksinave. Por edhe në
bivalvet shfaqen pasoja negative si pasojë e akumulimit të biotoksinave. Këto pasoja
manifestohen në ritmet e ventilacionit, aktivitetin e marrjes së ushqimit dhe sidomos
dobësimin e aftësive për t’ju shmangur grabitqarëve (Hegaret et al., 2012).
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1.1.3. Ndotja e ujit të detit dhe molusqeve bivalve prej bakterieve patogjene
Prej kohësh molusqet bivalve dhe disa invertebrorë detare kanë qenë njohur si indikatorë
të ndotjes së ujërave detare. Në fakt këto gjallesa paraqesin veçoritë e bioindikatorëve
pasi kanë aftësinë që të akumulojnë në trupin e tyre mikroorganizma të cilat ndodhen në
ujin që i rrethon, në sajë të strategjisë për t’u ushqyer nëpërmjet filtrimit (Cesenclos et
al., 1996). Për faktin se aftësitë e molusqeve bivalve për të lëvizur janë të kufizuara, ata
marrin lëndë të ndryshme organike që barten prej ujit të detit. Materiali që ata filtrojnë
pasqyron, veç të tjerash, edhe ndryshimet që ndodhin në përbërjen e bakterieve që
përqëndrohen përreth tyre, pasi bivalvet kanë aftësinë që të akumulojnë bakteriet në
numër të lartë individësh dhe se ritmet e akumulimit mund të ndryshojnë në vartësi të
llojit të bakterit. Është provuar aftësia e madhe akumuluese e vongolës verace (Chamelea
gallina) për bakteriet Salmonella typhimurium, Escherichia coli, Vibrio
parahaemolyticus, Aeromonas hydrophyla, Streptococcus faecalis dhe Staphylococcus
aureus (Martinez et al., 1991). Ostrea duke filtruar ujin me një ritëm prej 2-5 litra/orë
merr të gjithë ndotësat biotikë dhe abiotikë që ndodhen në mjedisin rrethues (Nunes and
Parsons 1998). Në sajë të akumulimit, shumica e ndotësve bakteriale hasen tek midhjet
në sasi shumë me të mëdha krahasimisht me sasitë që janë të pranishme në ujin e detit.
Inal et al., (1979) e kishin izoluar Salmonella typhi nga rajone që ishin të ndotura prej
shkarkimeve urbane në brigjet Turke të detit Egje.
Në përgjithësi molusqet bivalve dhe në veçanti midhjet (gjinia Mytilus) mund të bëhen
transmetues të një sërë bakterieve që njihen për patogjenitetin e tyre. Disa bakterie jo
tipike për ujin e detit, si psh ato të gjinive Salmonella dhe Shigella, janë bërë pjesë e
mjediseve detare duke u futur nëpërmjet njerëzve dhe kafshëve të infektuara, ndërkohë që
bakteriet të cilat mund të konsiderohen si endemike për këtë mjedis janë gjallesa të
zakonshme të detit, pjesa më e madhe e të cilave i takojnë familjes Vibrionaceae
(Potasman et al., 2002). Nga ky prezantim mund të kuptohet se bakteriet që janë të
pranishme në ujin e detit, sipas origjinës se tyre, mund të klasifikohen në dy grupe (Huss,
1995):
- Bakteriet indigjene. Është një grup i përbërë nga bakterie të cilat janë të zakonshme dhe
kanë përhapje të gjere në mjediset detare. Temperatura e ujit është një prej faktorëve
mjedisore që ka efekte selektive sidomos lidhur me distribucionin gjeografik të llojeve të
veçantë. Kështu llojet tipike psikrotropike (psh Clostridium botulinarum dhe Listeria sp)
janë tipike për zonat Arktike dhe në përgjithësi detet që kanë ujëra të ftohta, ndërkohë që
llojet mezofilike (si Vibrio cholerae dhe V.parahaemolyticus) janë pjesë përbërëse e
bakterioflorës natyrore dhe asaj që është e pranishme në peshqit dhe molusqet e zonave
bregdetare të rajoneve me klimë të temperuar dhe të nxehtë.
Duhet të theksojmë se të gjithë llojet e bakterieve patogjene që përfshihen në këtë grup
përmbajnë edhe shtame që hasen në ujin e detit por që nuk zotërojnë patogjenitet. Disa
prej këtyre gjallesave zotërojnë veçori karakteristike tipike, si psh V. parahaemolyticus,
që përcaktojnë patogjenitetin e tyre. Në përgjithësi tek peshqit (me përjashtim të rasteve
kur favorizohet rritja e popullatave të bakterit ndotës), përqëndrimi i bakterieve patogjeve
është i vogël dhe mundësitë që konsumatori të sëmuret pas konsumit të peshqve që nuk
17

janë plotësisht të gatuar, janë të pakta. Por rasti i molusqe bivalve b ën përjashtim,
pikërisht për shkak të koncentrimit të patogjeneve që ndodh si pasojë e filtrimit.
- Bakteriet jo indigjene apo me origjinë egzogjene. Këto futen në mjedisin detar
nëpërmjet rrjedhave ujore që vijnë nga toka. Burimet kryesore janë ujërat e shkarkimeve
urbane si dhe ujërat që dalin prej komplekseve blegtorale (ndotja fekale). Gjinitë kryesore
që përfshihen në këtë grup janë Salmonella, Shigella, Escherichia dhe Staphyllococcus.
Sipas Rhodes and Kator (1988) llojet Escherichia coli dhe Salmonella sp, riprodhohen
dhe mbijetojnë në ujin e detit për disa javë. Ndotja e molusqeve prej bakterieve
Salmonella, si pasojë e rritjes së tyre në ujëra të ndotura, ka qenë problem në shumë
vende të botës. Megjithatë, raportet e literatures tregojnë se produktet ushqimore me
origjinë detare manifestojnë frekuencë me të rrallë të transmetimit të bakterieve
Salmonella krahasimisht me ushqimet e tjera (Huss, 1995).
Bakteriet që përmendëm përbëjnë rrezik potencial për konsumatorët e molusqeve bivalve
dhe në përgjithësi të produkteve iktike të ndotura. Infektimi ndodh kur konsumatori
ushqehet me molusqe të gjallë, të pagatuar në mënyrë të plotë apo që nuk ju janë
nënshtruar proçedurave standarde të depurimit (FDA, 2004). Sikurse përmendëm, gjinia
Vibrio është endemike për mjediset detare dhe përfshin rreth 63 lloje. Përderisa disa prej
tyre janë patogjene për njeriun, sëmundjet e shkaktuara prej tyre janë klasifikuar në
patologjitë me origjinë nga ushqimi (Chakraborty et al., 1997). Ndërmjet këtyre llojeve,
12 mund të shkaktojnë sëmundje gastrointestinale dhe në disa raste edhe septicemi.
Shumë prej tyre shkaktohen nga dy lloje dhe pikërisht Vibrio parahaemolyticus dhe
V.vulnificus.
Në mënyrë që të reduktohen rreziqet për shëndetin e njeriut si dhe humbjet e
konsiderueshme ekonomike që shkaktohen prej ndalimit të mbledhjes së molusqeve apo
mbylljes së fermave të kultivimit është e domosdoshme që të garantohen si cilësia e mirë
e ujërave ashtu edhe siguria sanitare e produk teve ushqimore që prodhohen në mjedisin
detar. Burimet më kryesore të futjes së bakterieve enterike dhe të viruseve në zonat
bregdetare janë afluentet urbane dhe ata bujqësore (Gourmelon et al., 2010). Bakteriet
enterike që futen nga jashtë dhe ato që gjenden në mjedisin detar shkaktojnë ndotjen e
molusqeve. Sipas vlerësimeve të bëra prej Richards, (2003) përmirësimi i kontrollit mbi
prodhimin e molusqeve bivalve në ferma ka shkaktuar reduktimin e dukshëm të
incidencës së sëmundjeve enterike, sidomos salmonelozave, me origjinë prej konsumit të
molusqeve. Megjithatë, viruset enterike që tashmë janë zbuluar tek molusqet, kanë
shkaktuar një sërë rastesh të patologjive enterike të lidhura me konsumin e ostreave,
pavarësisht prej faktit që produktet e konsumuara ju përgjigjeshin standarteve bakteriale
të përcaktuara prej BE (Le Guyader et al.,2006). Ky fakt tregon se, nëse proçedurat e
depuracionit konvencional mund të shkaktojnë largimin e indikatorëve fekale dhe të
patogjeneve bakteriale, sikurse janë Escherichia coli dhe Salmonella sp (Marino et al.,
2003), ato janë pak efikase për eliminimin e viruseve fekale prej molusqeve (Loisy et al.,
2003). Kjo do të thotë se rritja e molusqeve në një mjedis i cili është i lir ë prej ndotësve
mikrobike është një zgjidhje më e favorshme sesa depuracioni i filtër ushqyesve të ndotur
(Gourmelon et al., 2010). Përdorimi i disa protokolleve sikurse janë modelet statistikore
ose hidrodinamike që aplikohen për mikroorganizmat fekale si dhe i sistemeve të
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paralajmerimit të hershëm, mund të ndihmojë në parashikimin e ndotjeve bakteriale në
rajonet ku realizohet kultivimi i molusqeve (Pemmepuy et al., 2006).
Krahasimi i përmbajtjes së bakterieve që ndodhen në mishin e molusqeve me përmbajtjen
e tyre në mjedisin ku rriten këto kafshë, ka rëndësi mjaft të madhe për të siguruar cilësinë
e tyre si produkte për konsum human. Proçesi i eliminimit të ndotësave mikrobike prej
mishit të molusqeve në kushte të kontrolluara është studiuar me kujdes dhe është
finalizuar me instalimin e depuratorëve të parë industrialë, që në fillimin e shekullit të
kaluar në Mbretërinë e Bashkuar dhe në shumë vende të tjera. Megjithatë, akumulimi i
bakterieve prej molusqeve bivalve në ujëra që dallohen për nivele relativisht të ulëta të
gjallesave që janë indikatore fekale (faecal indicator organisms – FIO) është studiuar
shumë pak (Kershaw et al., 2012).
Zakonisht ekzistojnë tre faza gjatë periudhës së akumulimit të bakterieve prej molusqeve
bivalve: një fazë fillestare gjatë së cilës ekzistojnë diferenca në ritmet e akumulimit midis
individëve të ndryshëm që përbëjnë popullatën e molusqeve; një fazë e ndërmjetme gjatë
së cilës nivelet e ndotjes së popullatës me bakterie tentojnë të homogjenizohen dhe një
fazë përfundimtare kur ndotja bakteriale arrin nivelet maksima le. Lloje të ndryshme të
molusqeve manifestojnë kërkesa specifike për faktorë të tillë të mjedisit sikurse janë
temperatura dhe kripësia e ujit. Është provuar se molusqet, të cilët jetojnë në kushtet e
atyre vlerave minimale të kripësisë që lejojnë realizimin e proçeseve fiziologjike,
manifestojnë aftësi të theksuar për të akumuluar gjallesat që janë indikatore fekale (FIO)
(Kershaw et al., 2012).
Përqëndrimi i bakterieve të kategorisë FIO në molusqet që realizojnë filtrimin, ndikohet
prej kohëzgjatjes së kontaminimit dhe zakonisht është një pasqyrim i përqëndrimit të
bakterieve FIO në mjedis në momentin që paraprin nisjen e filtrimit (Cabelli and
Heffernan, 1970). Këta autorë kishin sugjeruar se niveli i “ekuilibrit” ndërmjet ndotjes së
moluskut Mercenaria mercenaria me bakterie E.coli dhe përmbajtjes së këtij bakteri në
ujin rrethues, ishte në vartësi të përqëndrimit të bakterit indikator. Nuk ishte gjetur ndonjë
bashkëlidhje ndërmjet nivelit të “ekuilibrit” dhe intervalit gjatë të cilit ndodhte
akumulimi, kur molusqet ishin ekspozuar ndaj bakterit E.coli për 6 orë, 24 orë dhe 48
orë. Autorët propozuan një model linear për të paraqitur bashkëlidhjen ndërmjet nivelit të
“ekuilibrit” në molusqet në raport me përqëndrimin e E.coli në ujin ku u mbajtën kafshët.
Në një vlerësim të kryer prej Beucher, (1993) është vënë në dukje se akumulimi i
koliformeve fekale në mishin e ostreas (C.gigas) e arrinte fazën e ekuilibrit pas 20 orësh
nga nisja e proçesit të filtrimit aktiv dhe se koha e nevojshme për të arritur këtë
“ekuilibër”, varej prej sezonit të vitit dhe ishte e ndryshme për individë të ndryshëm të
një lloji. Bazuar në intensitetin e aktivitetit filtrues (intensiteti i akumulimit të
bakterieve), të përcaktuar mbi bazën e “ritmit të kthjellimit të mjedisit”, lloje më aktive
paraqiteshin molusqet e gjinisë Cardium si dhe midhjet (Mytilus) dhe me pak ato të
gjinisë Venus si dhe ostrea e zakonshme (Ostrea edulis). Treguesi i lartë i akumulimit të
bakterieve prej molusqeve Cardium dhe prej midhjeve përkon me ritmet me të larta të
aktivitetit filtrues në këto molusqe krahasimisht me molusqet e tjerë që ishin përfshirë në
analizë.
Kay et al., (2007) kanë ekzaminuar ndikimin e shkarkimeve të ujërave të zeza mbi
përmbajtjen e bakterit E.coli tek midhja dhe ostrea e Paqësorit, duke kryer eksperimente
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gjatë të cilave molusqet ekspozoheshin për 12 orë në kampion të holluar të marrë prej
shkarkimeve urbane (raporti ndërmjet ujit të zakonshëm të detit dhe ujit të marrë nga
shkarkimi i ujërave të zeza 50:1). Nga ky studim u arritën këto përfundime:
- përqëndrimi i bakterieve E.coli në mishin e molusqeve rritej shpejt, deri në nivelet mbi
46 000 koloni/100g pulpë si përgjigje ndaj shtimit të ujit të ndotur dhe ishte gjithmonë
me i lartë sesa në ujin që rrethonte kafshët. Përqëndrimi i bakterit indikator rritet derisa të
arrihet një nivel konstant.
- një funksion eksponencial i formës:

ku: N(t) është sasia e bakterieve tek molusqet në kohën “t”; No është sasia fillestare e
bakterieve, i përgjigjet intervalit kohor nga nisja e provës deri në arritjen e nivelit
konstant (gjendja e “ekuilibrit”) për përqëndrimin e bakterieve E.coli tek molusqet.
Midhjet demostronin ritme me të larta të koncentrimit të E.coli krahasimisht me ostreat.
Vlera e koeficientit këndor “a”, në ekuacionet përkatëse të regresionit, për midhjet ishte
sa dyfishi i vlerës së llogaritur për ostreat.
Provat që analizojnë ndikimin e temperaturës mbi ritmet e akumulimit të bakterieve në
pulpën e molusqeve janë kryer krahas provave në të cilat përcaktohej ndryshimi i
frekuencës së akteve ventilatore në raport me ndryshimin e temperaturës së ujit ku
mbaheshin molusqet. Rowse and Fleet, (1984) studiuan pastrimin e ostreas së llojit
Crassostrea commercialis nga bakteriet E.coli dhe arritën në përfundimin se pastrimi
ishte më i plotë dhe me i qëndrueshem kur midhjet mbaheshin në ujë me regjime të
temperaturave 18-22°C dhe 24-27°C sesa kur temperaturat e ujit ishin të rendit nga 13°C
deri 17°C.
Sholic et al., (1999) kishin analizuar efektin e temperaturës mbi aktivitetin e akumulimit
të bakterieve koliforme fekale nga midhja (M. galloprovincialis) dhe ostrea (O.edulis).
Provat treguan se ritmet e akumulimit ndikoheshin si prej temperaturës së mjedisit ku
mbaheshin molusqet ashtu edhe prej përqëndrimit të koliformeve fekale në ujin e detit.
Në rastin e provës së kryer me midhjet, kur përqëndrimi i koliformeve fekale rritej
ritmika e koncentrimit të bakterieve pësonte zvogëlim më shpejt në kushtet e vlerave më
të larta të temperaturës. Tek ostreat ritmi më i lartë i marrjes së bakterieve indikatore
provohej në temperaturën 18°C. Të dhënat e përfituara prej studimeve në terren dhe prej
provave laboratorike tregojnë se temperaturat mbi 20°C bëhen stresogjene për molusqet
dhe mund të shoqërohen me ngordhje, edhe se kafshët mund të transferohen në mjedise
me kushte të përshtatshme (Laing and Spencer, 2006). Ostreat dhe vongolat tolerojnë
temperaturat e dimrit deri 3-5°C, porse temperatura më të ulëta mund të shkaktojnë
ngordhjen e tyre. Po kështu, aktiviteti i marrjes së ushqimit prej ostreave, vongolave dhe
midhjeve reduktohet në mënyrë konstante kur temperatura e ujit të detit zbret 10°C në
5°C. E njëjta ritmikë është provuar në proçesin e ndotjes së molusqeve prej bakterieve të
kategorisë FIO kur ata i nënshtrohen regjimeve të treguara të temperaturës së mjedisit,
por edhe në proçesin e depurimit të tyre. Reduktimi i ritmeve metabolike në molusqet
është konsideruar si një prej faktorëve kryesorë të përkeqësimit të cilësisë së ostreave në
dimër, pasi në këtë stinë frekuenca e akteve ventilatorë reduktohet dhe mundësitë e
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largimit të bakterieve ndotës prej mishit të tyre gjatë proçesit të depuracionit janë më të
pakta (California Regional Water Quality Control Board, 2001).
Në fakt midhjet, krahasimisht me vongolat dhe ostreat, manifestojnë rezistenc ë me të
madhe ndaj temperaturave të ulëta. Midhjet janë të afta të gëlltisin grimca ushqimore dhe
demostrojnë një ritëm të përcaktuar të rritjes edhe në periudhën e dimrit. Ka edhe faktorë
të tjerë që ndikojnë mbi shkallën e tolerancës së molusqeve bivalve ndaj temperaturave të
ulëta. Molusqet Pecten mbijetojnë në temperatura më të vogla se 3°C dhe përmbajtje të
kripës në ujë mbi 30 g/litër, por ata ngordhin në temperatura me të ulëta se 5°C nëse
kripësia e ujit është më e vogël se 26 g/litër. Ky fakt tregon se kur dy ose më shumë
faktorë mjedisorë veprojnë së bashku mund të induktojnë tek bivalvet një gjendje stresi e
cila është më e rëndë sesa kur këta faktorë veprojnë të veçuar (Laing and Spencer, 2006).
Burkhardt et al., (1992) kishin ekzaminuar ndikimin e stinës dhe të temperaturës mbi
aftësinë e moluskut Mercenaria mercenaria për të filtruar dhe ndaluar disa
mikroorganizma indikatorë. Molusqet u mbajtën në ujin e detit, i cili përzihej
vazhdimisht me vëllime të përcaktuara të ujërave të zeza, në mënyrë që të mbahej e
pandryshuar përmbajtja e bakterieve indikatore. Aftësia e molusqeve për të koncentruar
ndotësat, reduktohej ndjeshëm kur temperatura e ujit të detit ku mbaheshin kafshët zbriste
poshtë 7°C. Kjo shkaktohej si pasojë e reduktimit të aktivitetit fiziologjik tek molusqet që
u përfshinë në provë. Kur temperatura e ujit zbriste më poshtë se 4.5°C, bioakumulimi
ndërpritej. Në pranverë, kur temperatura rritej nga 4.5°C deri 11.5°C, temperaturat limit
brenda të cilave aktiviteti i kafshëve ndikohej në mënyrë sinjifikante paraqesnin
bashkëlidhje pozitive, me rritjen e theksuar të akumulimit të koliformeve fekale dhe
E.coli.
Ndryshimet në vlerat e kripësisë se ujit nuk ndikojnë aq shumë mbi rritjen e molusqeve
bivalve sa ndikojnë variacionet e temperaturës. Sidoqoftë, shumë prej këtyre kafshëve
janë të ndjeshëm ndaj pakësimit të përmbajtjes së kripës dhe në kushte të tilla
manifestojnë reduktimin e akteve ventilatore. Midhja shfaq ritme të larta të marrjes së
ushqimit në ujëra me kripësi nga 20 g/l deri 35 g/l (Laing, and Spencer, 2006). Këto vlera
të kripësisë preferohen edhe prej vongolave dhe ostreave. Molusqet Pecten nuk e
pëlqejnë zvogëlimin e kripësisë së ujit poshtë vlerës 30 g/l kështu që, zonat ku ka futje të
ujit të ëmbël në det nuk janë të përshtatshme për kultivimin e molusqeve të kësaj gjinie.
Midhjet rriten më mirë në përqëndrime të kripës mbi 20 g/l ndërsa ostreat preferojnë
përmbajtje të kripës rreth 25 g/l. Ritmet e të ushqyerit të O.edulis pësojnë reduktim kur
kripësia arrin 28 g/l dhe marrja e ushqimit prej këtij molusku ndërpritet në kripësinë 16
g/l (Rödstrom and Jonsson 2000). Përsa i takon llojeve të gjinisë Crassostrea ato janë më
shumë eurihaline krahasimisht me llojet e përafërta të gjinisë Ostrea.
Rowse and Fleet, 1984 kishin studiuar ritmet e pastrimit të ostreas Crassostrea
commercialis, prej bakterit E.coli. Ishin eksperimentuar tre variante të kripësisë 16-20 g/l,
32-36 g/l dhe 43-47 g/l. Rezultatet treguan ritëm të ulët dhe jo konstant të pastrimit tek
ostreat që ishin ekspozuar ndaj përmbajtjeve të vogla të kripësisë së ujit. Nga ana tjetër
tek ostreat që u mbajtën në regjimin e kripësisë 16-20 g/l, numri i lartë i bakterieve të
pranishem në pulpe (4 300) ngelej i tillë edhe pas 48 orësh nga nisja e provës. Younger et
al., 1999) kishin realizuar depuracionin e moluskut Ensis arcuatus në katër nivele të
kripësisë 0; 25; 30 dhe 35 g/l), në kushtet e temperaturës mesatare 10.75°C. Mbi bazën e
matjes së ritmeve të konsumit të oksigjenit të tretur ishte arritur në përfundimin se
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molusku demostronte aktivitet më të madh kur ekspozohej ndaj kripësisë 35 g/l sesa kur
ekspozohej ndaj tre regjimeve të tjera të përmbajtjes së kripës. Aktiviteti më i dobët ishte
verejtur tek molusqet që u mbajtën në kripësinë 20 g/l. Por një provë e kryer me llojin
E.siliqua, në kushtet kur përqëndrimi i oksigjenit të tretur ishte sa gjysma e përqëndrimit
(50%) që ishte aplikuar në provën e parë, tregoi aftësitë filtruese të molusqeve, edhe se
kripësia mbahej në përqëndrimin 35 g/l, ishte e njëjtë me atë të molusqeve që mbaheshin
në kripësinë 20 g/l dhe përqëndrimin 100% të oksigjenit të tretur. Pra në këtë rast
përqëndrimi i oksigjenit të tretur në ujë luan rolin e faktorit kufizues, pavarësisht nga
fakti se uji është krejtësisht salin.
1.2. Përshkrim teorik i lagunës së Nartës dhe lagunës së Orikumit
Laguna e Nartës është sipërfaqja ujore kryesore në zonën Vlorë-Myzeqe. Ajo ndodhet në
pjesën veri-perëndimore të qytetit të Vlorës dhe në jug të deltës së lumit Vjosa. Pjesa
veriore e lagunës u transformua në kripore e cila aktualisht përfshin një sipërfaqe prej
afro 1 500 ha. Kriporja dhe laguna ndahen nga një digë prej 13.8 km². Laguna e Nartës,
me sipërfaqe mesatare rreth 2 900 ha, ndahet nga deti prej një brezi ranor, të mbuluar në
pjesën më të madhe të tij prej pyllit të pishave. Sipërfaqja e përgjithshme e lagunës gjatë
stinës së nxehtë reduktohet në masën 30%. Laguna komunikon me detin nëpërmjet dy
kanaleve artificiale. Kanali jugor është 200 m i gjatë, 6-48 m i gjerë dhe 0.2 -1.8 m i
thellë. Kanali verior është 800 m i gjatë, 11-60 m i gjerë dhe 0.3-0.5 m i thellë. Kanali ka
një prurje ujore prej 2.2 – 4.3 m³/s. Të dy kanalet bllokohen shpesh për shkak të mbushjes
nga sedimentet (Projekti MedWetCoast, 2004).
Laguna e Nartës ka thellësi mesatare prej 1.2 m. Thellësia maksimale arrin 2.08 m ndërsa
thellësia minimale është 1.08 m. Si çdo lagunë tjetër edhe këtu regjimi ujor është në
varësi të baticë- zbaticës. Një ndikim të madh kanë edhe erërat. Era jugore (ostro) ul
nivelin e lagunës me 20-25 cm ndërsa era e veriut (tramontana) ngre nivelin me 15-20
cm. Uji i lagunës është tepër i kripur me shifra që në mesin e verës kapin vlerën 78
g/litër. Gjatë dimrit kripësia zbret në 36 g/litër dhe është e ngjashme me detin Adriatik.
Pjesa lindore e lagunës e cila ndikohet pak nga ujërat detare, shfaq luhatje të theksuara të
kripësisë ndërkohë që, si rezultat i furnizimit periodik me ujë të ëmbël, në pjesën
jugperëndimore kripshmëria e ujit paraqitet me mjaft ndryshime dhe luhatet nga 15 në 27
g/litër.
Ujërat e lagunës janë pak alkaline (pH 8.4-8.8). Sasia e oksigjenit të tretur ndryshon
midis 5-10 mg/l. Kur sasia e ujit të ëmbël është mjaft e ulët (veçanërisht gjatë verës) dhe
kur kanalet e komunikimit janë të bllokuara nga mbushjet, një sipërfaqe prej afro 1000 ha
thahet ndërsa një pjesë tjetër prej afro 800 ha nuk ka thellësi me të madhe se 10 cm. Kjo
thatësirë është mjaft e dëmshme për biocenozën e lagunës.
Sipas një studimi të realizuar prej Qëndres Kërkimore Shkencore të Universitetit “Ismail
Qemali”, Vlorë (Shkurtaj et al., 2013) një rrezik i veçantë për Lagunën e Nartës janë
shkarkimet e lëngëta të Fabrikës së birrës “Norga”. Gjithë mbeturinat e lëngëta të kësaj
fabrike derdhen në kanalin që shkarkohet në Lagunë në fshatin Nartë. Ato përmbajnë
nivele shumë të larta të lëndëve organike që konsumojnë oksigjenin e ujit, kimikate të
ndryshme dhe në veçanti fosfate. Në bazё tё vrojtimit tё foraminifereve tё sotёm bentonik
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mund tё thuhet se pjesa jugore e lagunёs së Nartës është një ekosistem i ndotur; kjo për
shkak të ndёrhyrjeve njerëzore (shkarkime industriale, urbane dhe bujqësore).
Laguna e Orikumit shtrihet në pjesën më të ulët të një fushe me pjerrësi të butë dhe është
vendosur në zonën jug-perëndimore të rrethit të Vlorës. Ky basen zë një sipërfaqe prej
rreth 130 ha ndërsa fushat e ulëta rrethuese të Dukatit mbulojnë rreth 1000 ha. Laguna ka
thellësi maksimale prej 3 m dhe lidhet me detin nëpërmjet një kanali të vetëm me gjatësi
50 m. Në pjesën Jug-Lindore të lagunës gjendet një ish- moçalishte e drenazhuar në
trajtën e një toke torfishte. Për arsye të shkëmbimit të kufizuar të ujit me detin d he
ridevijimit të lumit të Dukatit (15 vjet më parë), i cili përfundonte në lagunë, i gjithë
ekosistemi ka pësuar ndryshime të theksuara si përsa i përket regjimit hidrik ashtu edhe
përsa i takon biocenozës. Sipas vlerësimeve të bëra prej Puka, (2012) laguna ka
nevojë për ujë të freskët për shkak të rritjes së nivelit të kripës. Uji i freskët mund
të vijë nga uji i pastër i zonës së Karaburunit. Një mundësi tjetër është edhe ajo e
përmirësimit të sistemeve hidrike që garantojnë shkëmbimin e ujit me detin. Përpara vitit
1990, laguna kishte tre kanale komunikimi: kanalin kryesor hyrës të quajtur “Dajlan” dhe
dy hyrje të tjera mbështetëse.
Katër lloje peshqish mund të kapen në lagunë: kocja, qejfulli, ngjala dhe levreku.
Molusqet e lagunës janë shumë të rëndësishëm në terma ekonomike dhe ekologjike.
Rudipates decussatus dhe Venerupis aurea janë dy llojet kryesore të molusqeve bivalve
në këtë zonë. Prodhimi mesatar vjetor i peshkut në Lagunën Orikum është 100 kv dhe
rreth 15-20 kv molusqe.
Një studim mbi burimet e ndotjes në zonën e Gjirit të Vlorës (Dumani, 2013) vihet në
dukje se në bregdetin e Bashkise Orikum, nëpërmjet një kanali kryesor, ujërat e përdorura
derdhen direkt në det pa u përpunuar paraprakisht. Gjithashtu dy lumenjtë e Dukatit dhe
Izvorit që bashkohen në afërsi të bregdetit, në veri- lindje të qytetit të Orikumit, dhe që
grumbullojnë edhe ujërat e zeza të zonave urbane që ata përshkojnë, derdhen direkt në
mjedisin detar. Shumica e objekteve të shërbimit social në zonën bregdetare Vlorë –
Orikum shkarkojnë ujërat e përdorura pa përpunim, direkt në mjedisin detar.
Informacionet e Puka, (2012) flasin për depërtimin e ndotjeve urbane edhe në ujërat e
lagunës së Orikumit.
1.3. Dukuria HAB dhe faktorët favorizues
Lulëzimi i algave, që shpesh shoqërohet me zhvillimin e situtave toksike, mund të
përbëjë një dukuri natyrore (Anderson et al., 2002; Facca et al., 2014). Historikisht,
tributë indigjene ju shmangeshin molusqeve në periudha të veçanta të vitit ose që
rriteshin në vende të dyshimta (sipas Lescarbot 1609, cituar tek Prakash et al., 1971) dhe
në ditaret e lundërtarëve të hershëm, sikurse kanë qenë Kapiteni James Cook dhe George
Vancouver flitet për ngjyrime të ujit të detit dhe për ekzistencën e molusqeve helmues.
Në dekadat e fundit rajonet bregdetare në të gjithë globin janë bërë dëshmitare të shtimit
të rasteve që karakterizohen nga lulëzimi i algave të cilat shkaktojnë dëme për faktin se
janë toksike apo mund të demonstojnë efekte të tjera negative. Të njohura zakonisht si
“batica të kuqe” këto dukuri janë grupuar nën emërtimin HAB (harmful algal blooms).
Shumica e llojeve që shkaktojnë këtë dukuri janë alga ndërkohë që shumë pak lloje janë
njëqelizore, pra që nuk kanë aftësi për të realizuar fotosintezën. Dëmet kryesore që
23

shkaktohen prej zhvillimit të HAB janë helmimet dhe modifikimet e dinamikave të
vargjeve ushqimore. Impaktet prej këtyre dukurive përfshijnë ngordhjet masive të
peshqve të egër si dhe atyre që trajtohen në sistemet e akuakultures, sëmurjen dhe në disa
raste vdekjen e njerëzve që konsumojnë produkte ushqimore të ndotura me toksina apo
që bien në kontakt me ujin e helmuar, ngordhje e shpendëve dhe gjitarëve detare dhe
alteracion i habitateve detare dhe strukturës trofike. Një dallim duhet bërë ndërmjet dy
tipave të HAB, atij që shoqërohet me prodhimin e toksinave dhe metabolitëve të
dëmshëm dhe atij që nuk shfaq dukuri toksike por dëmton me mënyra të tjera.
Shumë lloje që përfshihen në gjenerimin e HAB nuk prodhojnë toksina por janë të afta që
të shkaktojnë dëm në saje të zhvillimit të masave të mëdha në trajtë shkumbe. Pas
ngordhjes së algave që kishin shkaktuar HAB harxhohet shumë oksigjen për
dekompozimin e tyre. Nga ana tjetër shumë gjenerues të baticave të kuqe shkaktojnë
dëmtimin e vendjetesave të peshqve dhe molusqeve, bllokojnë frymëmarrjen velzore në
sajë të depozitimit mbi këtë organ si dhe dëmtojnë vegjetacionin nënujor pasi pengojnë
depërtimin e dritës në masën e ujit (Anderson et al., 2002).
Edhe në ujërat e Mesdheut, në raport me impaktet humane dhe modifikimet e mjediseve
që janë konstatuar në vitet e fundit, ka ndodhur rritja e frekuencës së raportimeve për
zhvillimin e dukurive të natyrës së HAB. Zonat më të prekura prej HAB janë bregu i afërt
i detit, plazhet, estuaret, lagunat dhe godulat. Këto zona janë edhe më të ndjeshme ndaj
zhvillimit të dukurisë së eutrofizimit (Sahraoui et al., 2013).
Natyra e problemeve globale që pasojnë zhvillimin e HAB në rajonet bregdetare ka
ndryshuar në mënyrë të konsiderueshme vitet e fundit si përsa i takon përmasave ashtu
edhe përsa i takon perceptimit nga publiku. Virtualisht në çdo rajon bregdetar janë hasur
lloje të ndryshme të algave toksike të cilat në kushte të caktuara mund të shkaktojnë
dukuri të natyrës së HAB. Mungesa e të dhënave historike në mjaft vende bën që dukuria
të konsiderohet si ekspansion global. Transporti i cisteve të dinoflagjelateve me anën e
depozitave të ballastit dhe guackave të molusqeve bivalve, alterimi i kushteve të mjedisit
që nxit eutrofizimin si dhe ndryshimet klimatike, gjykohen si faktorë përgjegjës kryesorë
për difuzionin e dukurisë HAB. Hallegraeff and Bolch. (1992) kishin verejtur se futja
aksidentale e llojeve që shkaktojnë HAB në një zonë detare nëpërmjet shkarkimit të ujit
të ballastit mund të jetë një faktor që kontribuon në ekspansionin global të tyre. Disa
prova eksperimentale të realizuara kohët e fundit kanë treguar se në sajë të ndryshimeve
klimaterike, rreziku i përgjithshëm prej lulëzimit të dinoflagjelatëve rafidofiteve të
dëmshëm në brigjet Holandeze në të ardhmen do të shtohet në vend që të pakësohet
(Peperzak, 2003).
Numri i llojeve të njohur të dinoflagjelateve toksike është shtuar nga 20, që ishte disa
dekada me parë, në të paktën 55 në ditët e sotme. Megjithatë asnjë prej llojeve që janë
njohur kohët e fundit nuk duket që të jetë mutant apo lloj që është shndërruar në toksik në
mënyrë të papritur. Të dhëna gjeologjike si dhe vlerësime të bëra mbi informacione të
kaluara tregojnë se në disa zona këto lloje kanë qenë të pranishme në plankton, porse
zbulimi i tyre është bërë vetëm pak kohë më parë.
Vlerësimi i rasteve të fundit që kanë të bëjnë me episodet toksike që zhvillohen prej
lulëzimit të dinoflagjelateve, kanë krijuar mundësinë që të kuptohen me mirë detajet e
dinamikave të HAB. Në këtë mënyrë janë identifikuar metoda efikase për të parandaluar
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rreziqet që lidhen me shëndetin e njeriut dhe dëmet socioekonomike (Facca, Ch. et. al.
2003). Megjithatë duhet ditur se disa toksina që prodhohen prej algave nuk mund të
degradohen edhe prej temperaturave më të larta se 120°C, kështu që trajtimi termik nuk
përbën një masë efikase për të parandaluar helmimin. Një prej mundësive më të
besueshme për të reduktuar rrezikun e konsumit të produkteve iktike të ndotura është
aplikimi i aktiviteteve intensive të monitorimit biologjik dhe kimik (Facca, Ch. dhe
bashkaut. 2003).
Në Shqipëri nuk ka një studim të plotë të posaçëm me objekt taksonominë dhe ekologjinë
e algave toksike të grupeve Dinophyceae dhe Diatomae. Studime të vlefshme mbi këto dy
grupe janë kryer në kuadrin e njohjes së algoflorës për basene të veçantë, sidomos atyre
të zonës bregdetare dhe lagunave (Miho, 1994; Miho, and Mitrushi, 1999; Miho, and
Witkowski, 2005; Dedej, 2006; Xhulaj, 2006; Bregaj, et al., 2008; Xhulaj et al., 2008;
Xhulaj et al., 2009; Xhulaj, 2009; Bregaj, et al., 2012 (a); 2012 (b); Miho et al., 2012;
Bushati et al., 2010; Bushati et al., 2011; Bushati, 2013; Hasani, 2014).
1.4. Ndotja bakteriale fekale e ujërave bregdetare
Gjatë fundit të shekullit të kaluar dhe fillimit të shekullit të XXI pati rritje të ndjeshme të
popullatës në zonat bregdetare që u shoqërua edhe me një hov të aktiviteteve ekonomike
sidomos turizmit. Rritja e popullatës shkaktoi edhe ndryshime të peisazhit të cilat jo rrallë
ishin të theksuara. Shumë hapësira natyrore u konvertuan në qëndra urbane dhe
suburbane me pasoja të ndjeshme në shfrytëzimin e territorit, cilësinë e ujërave dhe
disponibilitetin e resurseve. Intensifikimi i turizmit dhe rastet e shfrytëzimit jo të
përgjegjshëm të zonës bregdetare janë bërë faktorë të dëmtimit të cilësisë së ujit në zonat
e plazheve. Faktorët të cilët shkaktojnë degradimin e cilësisë së ujërave në plazhe,
dëmtojnë ekonominë dhe paraqesin rrezik për shendetin e njeriut.
Një prej faktorëve që dëmton seriozisht cilësinë e ujërave të zonës bregdetare është
ndotja mikrobike që shkaktohet prej njeriut dhe kafshëve me gjak të ngrohtë. Kemi të
bëjmë me një rrezik për shendetin e njeriut i cili mund të shtohet në të ardhmen. Ky
rrezik përfshin ekspozimin e drejtpërdrejtë të njeriut ndaj ujit i cili është i ndotur me
patogjenë si dhe ekspozimin e tërthortë nëpërmjet konsumit të molusqeve që përmbajnë
bakterie patogjene.
Rritja e popullatave humane ka shkaktuar edhe shtimin e numrit të burimeve të
mundshme të patogjeneve mikrobike. Nga ana tjetër, ndryshimet në shfrytëzimin e tokës
si psh hapja e tokave të reja bujqësore dhe ngritja e fermave, kanë çuar në zhvillimin e
burimeve të reja të patogjeneve, rritjen e përqëndrimit dhe të mundësive transportuese
sidomos nëpërmjet ujërave të shkarkimit që derdhen në det apo laguna. Prerja e pemëve,
kthimi i pyjeve në kullota dhe aplikimi i blegtorisë ekstensive lehtëson transportin e
plehut të kafshëve prej rrjedhave ujore pas shirave të fortë, duke mundësuar transportin e
patogjeneve në drejtim të përrënjve, lumenjve dhe detit.
Lagunat bregdetare janë sisteme natyrore të larmishme që dallohen për nivelin e lartë të
biodiversitetit dhe për produktivitetin e theksuar. Këto sisteme janë më shpesh të
lokalizuara në kufi me tokat bujqësore, me detin apo me burime të ujërave të embla.
Është e nevojshme që të sigurohet një administrim i përgjegjshëm i zonave lagunore, në
kuptimin e planifikimit hapsinor, optimizimit të konservimit të habitatit dhe
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biodiversitetit, mbrojtjes së mjedisit në tërësi dhe shfrytëzimit të rezervave për qëllime
ekonomike, duke u përpjekur që të kapërcehen ato konflikte që në vendin tonë janë të
shumta dhe të vështira për t’u zgjidhur.
Në përgjithësi burimet e ndotjes së lagunave janë të njëjta me ato që shkaktojnë ndotjen e
bregdetit. Në një raport mbi gjendjen e mjedisit në Shqipëri (2012) theksohet se analiza e
treguesve bakteriologjikë tregon se vetëm ujërat bregdetare të qytetit të Sarandës
rezultojnë brenda normave të detyrueshme nga Direktiva e Bashkimit Evropian për ujërat
që përdoren për larje (Direktiva 76/160/EEC, tabela 3 aneks). Pothuajse në të gjithë zonat
e tjera ndotja bakteriologjike është vërtet shqetësuese. Analizat tregojnë se nivelet e
detyrueshme nga Direktiva e Bashkimit Evropian për ujërat që përdoren për larje,
tejkalohet disa herë në këto zona. Burimi kryesor i ndotjes baktereologjike janë
shkarkimet urbane.
Raporti vëren se ujërat bregdetare të larjes në përgjithësi përmbajnë përzierje të
mikroorganizmave patogene dhe jo patogene. Këto mikroorganizma e kanë origjinën nga
burime të ndryshme si: shkarkimet urbane, shkarkimet industriale, aktivitetet bujqësore
dhe blegtorale, kafshët dhe shpendët e egra si dhe nga vetë banjatorët. Këto
mikroorganizma kur bien në kontakt me njeriun shkaktojnë infeksione të ndryshme si
infeksione gastrointestinale, të rrugëve të frymëmarrjes, të syve, veshëve, hundës, të
lëkurës si dhe infeksione mykotike të cilat janë jo pak të shpeshta tek banjatorët.
Në studimin tonë kemi analizuar nivelet e ndotjes bakteriale me origjinë fekale në lagunat
e Nartës dhe Orikumit. Kemi përfshirë në analizë dy grupe të indikatorëve bakterialë të
ndotjes së ujit, streptokoket fekale (FS) dhe koliformet fekale (FC).
Midis indikatorëve mikrobikë që përdoren për të vlerësuar cilësinë e ujërave në bregdetin
e afërt, më të zakonshmit janë koliformet fekale, enterokoket, streptokoket fekale,
stafilokoket, pseudomonaset dhe disa lloje të tjera të bakterieve. Përqëndrimet e
indikatoreve bakteriale sidomos në ujërat e plazheve janë konsideruar sinjifikantë në
relacion me parametra të tillë si psh momenti kur realizohet kampionimi, sezoni dhe
vendlokalizimi i pikës së kampionimit (Maipa et al., 2001).
Streptokokët fekalë janë konsideruar si një prej grupeve të mikroorganizmave që mund të
shërbejnë si indikatorë të ndotjes fekale të ekosistemeve ujore natyrore. Këto gjallesa
karakterizohen nga bashkëlidhje të ngushta me dëmtimet e shëndetit (më tepër për
simptomat gastrointestinale) që pasojnë banjot në mjediset detare apo ato të ujrave të
ëmbla (WHO 1998). Streptokokët fekale janë gjithmonë të pranishëm në feçet e kafshëve
me gjak të ngohtë dhe është besuar se këta nuk shumohen në ujërat natyrore që janë të
ndotura prej ujërave të zeza (Volterra et al., 1986).
Grupi që njihet si streptokokë fekalë përfshin lloje që kanë rëndësi të ndryshme sanitare
si dhe mbijetesë të veçantë (Sinton and Donnison, 1994). Nga ana tjetër, raportet
ndërmjet llojeve të këtij grupi nuk janë të njëjta në feçet e njeriut dhe në ato të gjitarëve të
tjerë. Në aspektet taksonomike ky grup përmbledh lloje të dy gjinive Enterococcus dhe
Streptococcus (Holt et al., 1993) megjithëse në vitet e fundit klasifikimi taksonomik ka
pësuar modifikime përderisa disa lloje që i përkasin të dy gjinive, janë përfshirë në grupin
e enterokokeve. Llojet që janë dominantë në mjediset ujore të ndotura janë Enterococcus
faecalis, E. faecium dhe E. durans ( Sinton and Donnison, 1994; Audicana et al., 1995).
Enterokoket, një term që është përdorur me shpesh në S H.B.A, janë një grup bakteriesh
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ku futen ato lloje të gjinisë Enterococcus që plotësojnë këto veçori: rriten në temperaturat
10°C deri 45°C, rezistojnë në temperaturën 60°C për 30 minuta, rriten në pH 9.6 dhe në
përqëndrimin e NaCl të barabartë me 6.5% dhe kanë aftësinë që të reduktojnë blu
metilenin 0.1%. Llojet që hasen në mjedis dhe që plotësojnë këto kritere të cilët njihen si
streptokoke fekalë, enterokokë, enterokokë intestinale apo grupi i enterokokëve, mund të
konsiderohen si sinonime.
Koliformet fekale, që njihen ndryshe edhe si koliforme termotolerantë, janë një grup
mikrogjallesash ku bëjnë pjesë lloje të tilla si Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae
dhe Enterobacter aerogenes. Koliformet fekale shoqërojnë mjediset ku janë të pranishme
mbetjet fekale dhe për pasojë janë konsideruar si indikatorë të ndotjes fekale momentale.
Por si të tillë ata nuk mund të jenë të përshtatshëm kur vlerësohen ndotjet e hershme pasi
intervali i mbijetesës se koliformeve fekale në ujin e detit, si rregull, është i shkurtër.
Koliformet fekale (FC) janë një grup i veçantë i koliformeve totale (FT). Këto
mikroorganizma dallohen për lidhje të forta me ndotjen fekale homeoterme. Në aspektet
e raporteve me oksigjenin, duke patur parasysh edhe habitatin primar të tyre, që të gjithë
janë anaerobë fakultative dhe aerobë. Ato janë gram negativë, nuk formojnë spore dhe
fermentojnë laktozën duke prodhuar gaz brenda intervalit prej 24 - 48 orësh, në
temperaturën 36 ± 1°C por edhe në temperaturën 44.5 ± 0.2°C brenda 48 orëve të para të
inkubimit. Pikërisht për këtë veçori termi “koliforme termotolerantë” ju shkon me tepër
këtyre mikroorganizmave krahasimisht me termin “koliforme fekale”. Aftësia e
koliformeve për të toleruar rendin e treguar të temperaturave, konsiderohet si një
përshtatje e proteinave për të konservuar stabilitetin strukturor dhe funksional në kushtet
e temperaturave që janë karakteristike për traktin digjestiv të gjitarëve.
Emërtimi “koliforme fekale” apo sinonimi i tij “koliforme termotolerante” nuk është
vendosur mbi kritere taksonomike por bazuar në veçoritë specifike të reaksioneve
biokimike apo në veçoritë karakteristike që shfaqin kolonitë kur rriten në terrenet e
kulturave selektive. Escherichia coli është i vetmi biotip i familjes Enterobacteriaceae që
ka gjithmonë origjinë fekale.
1.5. Bioprova në minj
Në shumicën e vendeve që kryejnë monitorimin e biotoksinave detare, prova biologjike
në minj është metoda zyrtare për zbulimin dhe përcaktimin e përmbajtjes së toksinave në
molusqet bivalve të konsumueshëm prej njeriut (FAO/IOC/WHO, 2004; Vilarino et al.,
2010). Kjo metodë u përdor për herë të parë në vitin 1937 për të zbuluar praninë e
toksinave PSP dhe më tej u adoptua edhe për grupet e tjera të toksinave, me përjashtim të
toksinave ASP zbulimi i të cilave kryhet me metodat HPLC-UVD.
Prova biologjike në minj përfshin injektimin e një ekstratkti toksik të përgatitur prej
ushqimit detar të dyshuar, më shpesh prej molusqeve bivalve, në dy-tre minj të provës si
dhe monitorimin e kohës që kalon nga momenti i injektimit deri në ngordhjen e miut
(TOD) (time of death). Referuar një tabele standard (shiko metodikën e studimit), koha e
ngordhjes së miut (TOD) shërben si parametër bazë për të përcaktuar një tregues, që
njihet si “njësi miu” (MU), mbi bazën e të cilit llogaritet sasia e toksinës në kampion.
Si një metodë funksionale bioprova në minj llogarit toksicitetin total në modelin e gjitarit
si dhe ndërveprimin e toksinave në kushtet kur kampioni përmban një tërësi toksinash.
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Metoda është e thjeshtë dhe përderisa nuk bën diferencim midis toksinave garanton ato të
dhëna mbi toksicitetin e përgjithshëm të cilat janë të domosdoshme për mbrojtjen e
shëndetit të njeriut (Campas et al., 2007).
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2. MATERIALE DHE METODA
2.1. Periudha dhe rajoni i realizimit të studimit
Studimi që paraqesim është realizuar në një periudhë katër vjeçare, nga viti 2012 deri në
vitin 2015. Për realizimin e detyrave të studimit të gjitha kampionimet janë realizuar në
rajonin bregdetar të Vlorës (Figura 2.1), duke përcaktuar lagunat e Nartës dhe Orikumit si
basene për identifikimin dhe kuantifikimin e treguesve kryesorë që u përfshinë në
analizat e parashikuara.

Figura 2.1. Pamje satelitore e rajonit bregdetar të Vlorës, ku mund të shquhen në pjesën veri perëndimore laguna e Nartës dhe në pjesën jug-perëndimore laguna e Orikumit (sipas SIO,
NOAA, US Navy NGA, GEBCO 2016 Google)

Për çdonjërën prej lagunave që u përfshinë në studim u përcaktuan nga dy stacione (pika
kampionimi). Në Lagunën e Nartës këto pika ishin:
Stacioni 1. Qëndrimi i peshkatarit (rampa)
Stacioni 2. Ura e Manastirit
Për Lagunën e Orikumit:
Stacioni 1. Fillimi i kanalit komunikues me detin (sektori i dajlanit)
Stacioni 2. Sektori lindor, 50-100m nga bregu
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Figura 2.2. Pamje nga laguna e Nartës në dy zona të marrjes së kampioneve (majtas Ura e
Manastirit; djathtas Kanal komunikues)

Figura 2.3. Pamje e pjesëshme e lagunës së Orikumit

2.2. Natyra e kampioneve dhe periodiciteti i kampionimit
Plotësimi i detyrave të studimit u bazua në marrjen e këtyre kampioneve:
a) Kampione të ujit (Figura 2.4) për analizën e disa parametrave fizikë dhe kimikë
në dy lagunat që u përfshinë në studim.
b) Kampione të ujit për analizën e treguesve mikrobiologjikë të ndotjes.
c) Kampione të ujit për zbulimin e pranisë se fitoplanktonit toksik si dhe për
analizat cilësore dhe sasiore të kësaj kategorie të algave.
d) Kampione të midhjes (Mytilus galloprovincialis) prej popullatave të këtij
molusku që hasen në lagunat e Nartës dhe Orikumit.
30

● Treguesit e ujit që u përfshinë në analizat fizike dhe kimike ishin:
- Temperatura (t°C) dhe tejdukshmëria (m), si tregues fizik.
- pH dhe përqëndrimi i oksigjenit të tretur (O2 mg/l) si tregues kimik.
● Treguesit e ujit që u përfshinë në analizat e ndotjes mikrobiologjike ishin:
- Koliformet fekale
- Streptokokët fekale
● Analizat hidrobiologjike të kampioneve të ujit u përqëndruan në:
- Identifikimin e taksoneve për algat fitoplanktonike të dy grupeve
(Dinoflagellatae dhe Diatomae) që prodhojnë biotoksina detare, në lagunat e Nartës dhe
Orikumit.
- Analizën e dinamikës së treguesve sasiore të popullatave të dinoflagjelateve dhe
diatomeve (kryesisht abundanca, e përcaktuar në qeliza/ml).
● Analiza e biotoksinave tek midhja (M.galloprovincialis) u fokusua në:

Figura 2.4. Moment nga marrja e kampioneve të ujit në Lagunën e Nartës

- Vlerësimin kuantitativ të toksinave PSP (paralitike) dhe konkretisht të
saksitoksinës dhe derivative të saj (STX, neoSTX, GTX2,3, GTX1,4, dcSTX etj).
- Zbulimin dhe analizën e ndikimit të disa faktorëve mjedisore mbi përqendrimin
e biotoksinave detare në mishin e midhjeve të cilat konsumojnë fitoplanktonin toksik.
Duke qenë se shkalla e pranisë së toksinave detare në mishin e molusqeve varet prej
ritmeve të metabolizmit (= ritmikës sezonale të rritjes), ne e kemi përcaktuar frekuencën
e kampionimeve të midhjes bazuar në të dhënat e literaturës mbi dinamikën e rritjes
relative individuale të këtij molusku në popullatat natyrore dhe të kultivuara të pellgut të
Mesdheut (Peharda et al., 2007; Celik et al., 2009; Sahin et al., 2011; Demiri, 2014). Në
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të dy lagunat janë realizuar nga dy kampionime në muajt Maj dhe Qershor dhe nga një
kampionim në muajt Mars, Shtator, Nëntor dhe Dhjetor. Gjithsej për çdo lagunë janë
kryer nga tetë kampionime për marrjen e midhjeve.

Figura 2.5. Individë të midhjes (M.galloprovincialis) të fiksuar në anën e kanalit që bashkon
Lagunën e Orikumit me detin

Janë realizuar analiza gjithëvjetore për vlerësimin e treguesve fizikë dhe kimikë në ujin e
dy lagunave që u përfshinë në studim. Në përgjithësi janë aplikuar metodat instrumentale
për kryerjen e analizave të ujit dhe frekuenca e tyre ka qenë një mujore.
Duke qenë se analizat e ujit për testimin e ndotjeve bakteriale bëhen kryesisht për të
gjykuar mbi cilësinë sanitare të lagunave, si habitate ku rriten molusqet bivalve të
konsumueshëm prej njeriut, gjatë kampionimeve të ujit për analizat bakteriologjike kemi
ndjekur po atë ritmikë të cilën e kemi aplikuar për kampionimin e midhjeve. Pra në çdo
lagunë, për periudhën Mars-Dhjetor, janë kryer nga tetë kampionime të ujit për analizën e
koliformeve dhe streptokokëve fekale.
Është aplikuar frekuencë e njëjtë e marrjes së kampioneve të ujit për analizën e
fitoplanktonit toksik, sikurse edhe për kryerjen e analizave fizike e kimike të ujit. Pra
kampionimet kanë qenë mujore, duke u realizuar gjithsej 12 kampionime të ujit për
secilën nga lagunat që u përfshinë në analizë.
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2.3. Protokollet metodike që janë ndjekur gjatë analizave
2.3.1. Analiza e parametrave fizike dhe kimike të ujit
Për kryerjen e analizave të ujit është aplikuar metoda instrumentale duke përdorur
aparaturat e veçanta që ndodhen në paisjen Multiline 340i (Figura 2.6). Nuk ka qenë e
nevojshme që të përdorej shishja Ruttner për marrjen e kampioneve të ujit, pasi kabllot që
lidhnin sondat me aparatin matës kishin gjatësinë e nevojshme për kryerjen e vlerësimeve
deri në thellësinë e parashikuar (0.0-1.2 m).

Figura 2.6. Pajisja Multiline 340i për matjen e vlerave të parametrave fizike dhe kimike të ujit
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Figura 2.7. Moment nga përdorimi i aparaturave të paisjes Multiline 340i për matjen e
parametrave fizike dhe kimike të ujit në lagunën e Nartës

● Matja e përqëndrimit të oksigjenit të tretur në ujë (mgO2/l) dhe e temperaturës
së ujit (ºC)
Përqëndrimi i oksigjenit të tretur në ujë është matur me oksimetër dixhital YSI-85
i cili është komponent i paisjes Multiline 340i. Me këtë pajisje është përcaktuar edhe
temperatura e ujit (°C). Në të dy horizontet e thellësisë (0.0-0.5m dhe 1.0-1.2 m), sipas
intervaleve të përcaktuara për realizimin e vlerësimeve, janë kryer dy matje gjatë një dite,
në orën 10ºº dhe orën 16º°. Duke matur njëkohësisht vlerën e përqëndrimit të oksigjenit
edhe vlerën e temperaturës së ujit, krijohet mundësia për të gjykuar mbi vartësinë e
tretshmërisë së këtij gazi prej kushteve termike, në stinë të ndryshme të vitit. Gjatë një
dite, në një lagunë kryhen 8 matje për temperaturën e ujit dhe 8 matje për përqëndrimin e
oksigjenit të tretur në ujë (nga katër matje për secilin prej horizonteve të thellësisë).
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Figura 2.8. Moment nga matja e tejdukshmërisë së ujit duke përdorur diskun Secchi

● Matja e vlerës së pH
Matja e vlerave të pH është realizuar direkt në lagunë, duke ndjekur të njëjtin
protokoll të kampionimit sikurse në rastin e vlerësimeve të kryera për oksigjenin dhe
temperaturën. Për kryerjen e matjeve është përdorur aparati Pocket-Sized pH metër
“Checker 1” model HI 98103.
● Matja e tejdukshmerisë së ujit
Për matjen e tejdukshmërisë së ujit është përdorur disku Secchi (Figura 2.8).
Disku është një instrument metalik i thjeshtë me diametër 20 cm. Sipërfaqja e sipërme
ngjyroset me të bardhë ose është e ndarë në katër pjesë simetrike, dy me ngjyrë të bardhë
dhe dy me ngjyrë të zezë. Disku ka në qendër një “vesh” në të cilin lidhet gjalmi që
garanton zhytjen në thellësinë e duhur.
Proçedura e vlerësimit të tejdukshmerisë është e thjeshtë. Disku zhytet në ujë deri në
thellësinë kur bëhet krejtësisht i padukshëm prej personit që realizon matjen. Vlera e
tejdukshmërisë llogaritet si mesatare e thellësisë (në metra) së zhdukjes së diskut me
thellësinë e rishfaqjes së tij gjatë ngritjes në drejtim të sipërfaqes (Smith, 2001). Metoda e
treguar garanton vlerësim të shpejtë të shkallës së shpërndarjes së rrezatimit diellor në
kolonën e ujit. Tejdukshmërinë e kemi matur krahas marrjes së kampioneve të ujit për
kryerjen e analizave hidrobiologjike.
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2.3.2. Analizat e fitoplanktonit për identifikimin e pranisë së algave toksike
Kampionimet në dy lagunat që u përfshinë në studim u realizuan në stacionet e
parapërcaktuara, në dy nivele të thellësisë, 0.0-0.30 m (prova sipërfaqësore) dhe 1.001.50 m (prova e thellësisë). Kampionet sipërfaqësore u morën direkt me shishe plastike
me vëllim 1 litër, ndërsa kampionet e thellësisë u morën fillimisht me shishe Ruttner dhe
më tej u kaluan në shishe plastike me vëllim 1 litër. Pra për çdo thellësi vëllimi i
përgjithshëm i kampionit ka qenë 1 litër. Kjo e dhënë ka rëndësi për standartizimin e
vlerësimeve sasiore. Gjatë një viti në çdonjërën prej lagunave u morën 48 kampione të
ujit për analiza të fitoplanktonit (në një muaj në një lagunë merren nga katër kampione të
thellësive të ndryshme).
Përpunimi dhe analiza e kampioneve është realizuar në laborator. Për këtë arsye
kampionet pas marrjes janë kaluar në shishe qelqi të errëta me vëllim 250 ml (katër
shishe për një stacion, nga dy për çdonjërën prej thellësive të lagunës) dhe janë
konservuar duke i shtuar kampionit lugol me pika, derisa ngjyra e ujit të kthehej në të
verdhë – konjaku (Bushati, 2006), kjo në përputhje edhe me kërkesat e standardit
udhëzues No 99 të BE CEN/TC 230 (2006) dhe protokollit EN 15204, 2006. Në çdo
shishe është ngjitur një etiketë në të cilën janë shënuar: emri i lagunës, emri i stacionit,
thellësia e marrjes së kampionit, data e kampionimit.
Vëzhgimet për përcaktimin e llojeve dhe për vlerësimin e treguesve të abundancës kryhen
me mikroskop optik Zeiss, Axiovert 25 dhe me mikroskop optik Zeiss, Axiovert 40CFL, i
pajisur me kontrast fazor dhe me kamera dixhitale, me okular 10x dhe objektiva 20x, 40x
dhe 100x (Bushati et al., 2012). Llojet potencialisht helmuese janë përcaktuar mbështetur
kryesisht në literaturën: Hallegraeff et al., (1995a; 1995b); Hallegaraeff, (2004);
Moestrup, (2004) dhe Satoh et al., (2009). Saktësimi i emrave shkencorë është bërë duke
u këshilluar vazhdimisht me faqet e internetit, veçanërisht me bazën e të dhënave
WoRMS (Appeltans et al., 2012) dhe AlgaeBase (Guiry and Guiry, 2013).

Figura 2.9. Kamer sedimentimi Utermohel 25 ml dhe 50 ml për numërimin e qelizave të algave
planktonike

Vlerësimi i dendësisë së fitoplanktonit është bërë duke aplikuar metoden Utermöhl
(Utermöhl, 1931; Paxinos and Mitchell, 2000) dhe duke përdorur mikroskopet inverse të
përmendur më sipër si dhe kamerat e sedimentimit me vëllim 25 ml dhe 50 ml (Figura
2.9). Sedimentimi është bërë në errësirë, në temperaturë mjedisi të pandryshueshme.
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Mostrat e fiksuara me lugol për sedimentim qëndrojnë në qetësi, në varësi të lartësisë së
kamerës si tregohen në Tabelen 2.1 (Furet and Benson-Evans, 1982).
Tabela 2.1. Intervalet e sedimentimit për kampionet që u konservuan me lugol ( sipas, Furet J. E.
dhe Benson - Evans K., 1982)

Vëllimi i kamerës (ml)

Lartësia e kamerës (cm)

Koha e sedimentimit (orë)

10

2

8

25

5

24

50

10

36

100

20

72

Numërimi i qelizave në kampionet e fitoplanktonit u krye në mënyra të ndryshme, në
varësi të dendësisë. Kur përqëndrimi ishte i vogël leximi u bë në të gjithë kamerën, kurse
në përqëndrime relativisht të larta leximi u bë me transektë ose me fusha mikroskopike të
zgjedhura në mënyrë të rastësishme ( Bushati, 2013; Mazziotti et al., 2013). Në përputhje
me standartin EN 15204 (2006), numërimi i qelizave apo i kolonive ka vazhduar derisa
janë numëruar mbi 400 qeliza për të gjithë komunitetin e llojeve të fitoplanktonit të
pranishme në kamerën e numërimit. Vetëm në këtë mënyrë, sipas llogaritjeve, që bëhen
për dëndësinë (qel./L), vlerat e përftuara mund të kenë gabim të mundshëm +/- 10% me
shkallë besueshmërie prej 95%, e cila është e pranueshme për analizat e këtij lloji (Lund
et al., 1958; Guillard, 1973; EN 15204/2006).
Numërimi në të gjithë fundin e kamerës është mënyrë e përdorur për llojet e rralla, llojet
helmuese dhe ato që kanë qeliza me përmasave të mëdha, që mund të përcaktohen edhe
me zmadhim të vogël të mikroskopit. Në këtë rast, formula e përdorur për llogaritjen e
abundancës (Nqel./L) është si vijon:
N (qel./L) = (n * V) /v
ku:
N-numri i përgjithshëm i qelizave në kampion (1 000ml)
n-numri i qelizave që u numëruan në nënkampionin e sedimentuar
V-vëllimi i kampionit të marrë në lagunë (në rastin konkret 1 000 ml)
v-vëllimi i kampionit të sedimentuar (ml)
E njëjta proçedurë ndiqet edhe nëse kërkohet që të llogaritet vetëm numri i
qelizave të një lloji të veçantë.
Numërimi me transektë është aplikuar në rastet kur dëndësia e qelizave të algave ka qenë
relativisht e lartë. Numërohen qelizat e algave në transekte që kanë gjatësi të barabartë
me diametrin e kamerës se sedimentimit dhe gjerësi të barabartë me diametrin e fushës
pamore. Minimumi i numrit të transektëve që janë vëzhguar ka qenë dy ndërsa
maksimumi ka qenë në vartësi të numrit të qelizave që duhet të numërohen. Formula për
llogaritjen e abundancës (Nqel./L), në rastin kur aplikohet numërimi me transektë është si
vijon:
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N(qel./L) = (n * π * r * V) / (2 * h * v * nt)
ku:
N- numri i përgjithshëm i qelizave në kampion (1 000ml)
n- numri i qelizave që u numëruan në nën kampionin e sedimentuar
V- vëllimi i kampionit të marrë në lagunë (në rastin konkret 1 000 ml)
v- vëllimi i kampionit të sedimentuar (ml)
r- rrezja e kamerës së sedimentimit (mm)
h- lartësia e transektit ose diametri i fushës pamore (mm)
nt- numri i transektëve në të cilat është bërë numërimi
Në rastin e aplikimit të numërimit me fusha, këto të fundit zgjidhen në mënyrë rastësore,
në varësi nga shkalla e abundancës. E rëndësishme është që metoda të garantojë edhe
nivelin e duhur të saktësisë. Zakonisht, për çdonjërën prej kamerave të sedimentimit,
numërohen nga 5 deri 30 fusha, varësisht prej dëndësisë së qelizave të algave në
kampionin që është marrë në lagunë. Abundanca (Nqel./L) llogaritet me formulën:
N (qel./L) = (n * V * A) / (nf * v * a)
ku:
N- numri i përgjithshëm i qelizave në kampion (1 000ml)
n- numri i qelizave që u numëruan në nënkampionin e sedimentuar
V- vëllimi i kampionit të marrë në lagunë (në rastin konkret 1 000 ml)
v- vëllimi i kampionit të sedimentuar (ml)
sipërfaqja e fundit të kamerës se sedimentimit (mm²)
nf- numri i fushave në të cilat është kryer numërimi
sipërfaqja e fushës pamore (mm²)
2.3.3. Analizat e ujit të lagunave për përcaktimin e shkallës së ndotjes
mikrobike, të shkaktuar prej koliformeve dhe streptokokëve fekale
Kampionimet e ujit për të përcaktuar nivelet e ndotjes prej koliformeve fekale dhe
streptokokëve fekale janë marrë në të dy lagunat gjatë vitit 2014. Në pesë muajt që u
përcaktuan për kampionim (Mars, Maj, Qershor, Shtator, Nëntor, Dhjetor), sipas skemës
së kampionimeve, për çdo lagunë u morën nga 16 kampionë.
Kampionet për analizën e treguesve mikrobiologjike janë marrë në shishe qelqi 250 ml, të
sterilizuara më parë në autoklavë në temperaturë 121°C për 20 minuta (Borrell Fontelles,
and Winkler, 2006). Shishja është mbushur duke lënë një hapësirë të mjaftueshme (2.5
cm), në mënyrë që të kryhet përzierja para ekzaminimit (ISO 5667–2:1991). Mbyllja e
shishes është kryer me kujdes pa e prekur tapën dhe grykën e shishes, duke shmangur
ndotjet e mundshme gjatë proçesit të kampionimit.
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Pas marrjes së kampioneve të ujit shishet u vendosën në termoboks, në temperaturat 47°C dhe u transportuan brenda 4 orëve në laborator (ISO 5667–5:1991). Kjo mënyrë
transporti nuk lejon shumimin e baktereve. Analizat kanë nisur po atë ditë që është marrë
uji për vlerësimin e ndotjes bakteriale të shkaktuar prej koliformeve dhe streptokokëve
fekale (Figueras et al., 2000).

Figura 2.10. Terrene për mbjelljet e kampioneve të ujit (analizat mikrobiologjike të kampioneve)

Për vlerësimin bakteriologjik të ujërave të lagunave të Nartës dhe Orikumit është aplikuar
metoda me tuba të shumtë fermentimi (Ashbolt et al., 2001; Hasalliu, et al., 2010; Piro, et
al., 2013; Nezaj, 2014).
Për të siguruar rritjen e kolonive të bakterive koliforme fekale, nënkampione të ujit të
marrë në dy lagunat, janë mbjellë në terrenet Tryptose Broth (LTB) dhe ECB Lauryl
(Figura 2.10). Tretësira Butterfield buffer-fosfat përgatitet në këtë mënyrë:
Treten 34 g fosfat acid të kaliumit (KH2PO4) në 500 ml ujë të distiluar dhe rregullohet
pH në vlerën 7.2 duke shtuar tretësirë hidroksid natriumi (NaOH) 1N. Rritet vëllimi deri
në 1 litër duke shtuar ujë të distiluar. Kjo tretësirë sterilizohet në 121°C për 15 minuta
dhe ruhet në frigorifer.
Paisjet dhe materialet laboratorike që përdoren për vlerësimin e koliformeve fekale janë:
inkubatorë 35°C dhe 44.5°C, pipeta sterile 1.0 ml, 5.0 ml dhe 10.0 ml, të shkallëzuara me
ndarje 0.1 ml si dhe provëza me tuba të vegjël fermentimi.

39

Figura 2.11. Tuba të përdorur gjatë aplikimit të teknikës së fermentimit për prodhimin e gazit

Proçedura e analizës laboratorike ndahet në dy faza, testi paraprak dhe testi i konfirmimit.
Gjatë testit paraprak, fillimisht bëhen dy deri gjashtë hollime të kampionit, në varësi të
shkallës së ndotjes së basenit që do të vlerësohet. Për çdo hollim inokulohen 3 deri 5
provëza me nga 1 ml ujë provë. Provëzat inkubohen në temperaturën 35°C, për 48±2 orë.
Ekzaminimi paraprak për prodhimin e gazit (Figura 2.11) bëhet pas 24±2 orë. Tubat që
nuk kanë çliruar gaz riinkubohen edhe për 24 orë të tjera. Me kalimin e këtij intervali
kryhet një ekzaminim i dytë për prodhimin e gazit. Për të gjithë tubat pozitive, pra që
kanë rezultuar me prodhim gazi, kryhet testi i konfirmimit.
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Figura 2.12. Pjata Petri për zhvillimin e kolonive të bakterieve me origjinë fekale që ishin të
pranishëm në kampionet e ujit që u morën në lagunat e Nartës dhe Orikumit

Gjatë kryerjes së testit të konfirmimit përzihet me kujdes përmbajtja e të gjithë tubave që
kishin çliruar gaz me terrenin e lëngët LTB. Më tej 1 deri 3 hansa suspension kalohen në
tubat në të cilët është vendosur terreni ECB. Bëhet kujdes që të evitohet marrja e cipave.
Tubat inkubohen në temperaturën 44.5°C, për 24± 2 orë. Përsëri kryhet ekzaminimi për
prodhimin e gazit.
Me këtë metodë, numri i bakterieve koliforme fekale, llogaritet me anën e tabelave të
probabilitetit MPN (Tabela 2.2), ose numri më i mundshëm i baktereve në 100 ml ujë
(Ashbolt, 2004), pra rezultatet raportohen si Most Probable Number (MPN)/100 ml ujë,
(APHA/ AWWA/ WPCF, 1998).
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Tabela 2.2. Një model i Tabelës së Probabilitetit për llogaritjen e bakterieve koliforme fekale në
100 ml ujë (MPN)

Metodikë e ngjashme është aplikuar edhe për vlerësimin sasior të streptokokëve fekale të
pranishëm në ujin e lagunave të Nartës dhe Orikumit. Terrenet për rritjen e bakterieve të
këtij grupi ishin Azide dextrose broth (ADB) dhe Ethyl violet azid broth (EVAB).
Paisjet dhe materialet laboratorike për vlerësimin e streptokokëve ishin: inkubator 35°C,
pipeta sterile 1.0 ml,5.0 ml dhe 10.0 ml, të shkallëzuara me ndarje 0.1 ml si dhe provëza.
Protokolli laboratorik përfshin testin paraprak dhe testin e konfirmimit. Në testin
paraprak përdoret terreni Azide dextrose broth (ADB), pa tuba fermentimi. Inkubimi
bëhet në temperaturën 35°C për 24 orë ose 48 orë. Shikohet prania e turbullirës. Nëse pas
24 orëve turbullira nuk shfaqet, prova rivendoset në termostat për 24 orë të tjera dhe me
tej rikontrollohet. Materiali i provëzave në të cilat u shfaq turbullira, i nënshtrohet testit të
konfirmimit.
Në disa provëza hidhet nga 10 ml terren Ethyl violet azid broth (EVAB). Materiali i
provëzave në të cilat pas 24 ose 48 orëve u shfaq turbullia, mbillet në provëzat me
terrenin e përmendur, duke kaluar nga tre hansa për çdo provëz. Provëzat vendosen për
inkubim në temperaturën 35°C, për 24 orë. Formimi i një njolle me ngjyrë vjollcë- mavi
në fundin e provëzës, ose në ndonjë rast formimi i një turbullire të dendur, tregon praninë
e streptokokëve fekale. Numri i këtyre mikroorganizmave përcaktohet, sikurse në rastin e
koliformeve fekale, duke përdorur tabelën MPN.
Analizat për treguesit e ndotjes mikrobiologjike janë bërë duke zbatuar me korrektësi
sterilitetin e terreneve mbjellëse, mjeteve dhe ambienteve të punës për të shmangur në
maksimum ndikimin e ndotjeve të mundshme të kampioneve që përfshihen në analizë.
Analizat janë kryer në dhoma të sterilizuara në llambë ultraviolet. Sipërfaqet e tavolinave
të punës janë dizinfektuar me detergjentë antibakteriale dhe mjetet e punës janë
sterilizuar gjithashtu (Ashbolt et al., 2001; Nezaj, 2014).
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2.3.4. Përcaktimi sasior i biotoksinave PSP (saksitoksina STX dhe analogët e
saj) në mishin e midhjes (M. galloprovincialis)
-

Metoda e destabilizimit të membranave të lisozomeve

● Diseksioni dhe përpunimi indor i kampioneve
Zakonisht përpunimi i indeve të molusqeve kryhet mbi një sipërfaqe të ftohtë. Në rastin
konkret është përdorur një pjatë Petri me diametër mesatar që mbushet me akull dhe
kthehet përmbys mbi një pllakë Petri tjetër e cila ka diametër të madh.
Midhjet shpëlahen me ujë të pastër dhe të ftohtë për të larguar mbetjet e baltës dhe të
rërës. Fillimisht kryhen matjet për gjatësinë (Lcm) dhe lartësinë (Hcm) e kapakeve dhe
më tej proçedohet me hapjen e guackës. Pasi shfaqet masa e organeve, diferencohen
gonadet për të vlerësuar shkallën e maturimit të tyre duke aplikuar një skemë subjektive
(Kim et al., 2006) me nivele nga 1 deri 4, si më poshtë:
- nuk ka prani të indit gjenital
- indi gjenital nis të shfaqet mbi një pjesë të vogël të hepatopankreasit
- indi gjenital mbulon një sipërfaqe të madhe të hepatopankreasit
- zhvillim i plotë i gonadeve të cilat mbulojnë tërësisht hepatopankreasin (Figura
2.13)

Figura 2.13. Zhvillimi i plotë i vezoreve në një midhje (M.galloprovincialis)

Pas përcaktimit të shkallës së zhvillimit të gonadeve, kryhet diseksioni me qëllim
veçimin e gjëndrës tretëse (hepatopankreasit). Gjatë diseksionit bëhet kujdes që të
largohen indet që mbulojnë këtë gjëndër, sidomos pjesë të mantelit dhe mbetje të
gonadeve. Kampionet e hepatopankreasit vendosen në pjata Petri plastike (50x9 mm), në
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të cilat ngjitet nga një etiketë dhe ruhen në prani të akullit. Kur nuk analizohen në
moment, kampionet ruhen me ngrirje të thellë në konxhelator në temperaturën -80°C.
Çdo kampion përpara se të analizohet ripeshohet.
● Baza materiale laboratorike dhe kimikatet e nevojshme për realizimin e metodës së
destabilizimit të membranave të lisozomeve:
- Tretësira fiziologjike pa jone kalciumi dhe magneziumi përmban 20 mM HEPES, 360
mM NaCl, 12.5 mM KCl dhe 5 mM EDTA tetrasodium. Për përgatitjen e tretësirës
fiziologike veprohet në këtë mënyrë:
Përzihen 4.766 g HEPES, 20.00 g NaCl, 0.932 g KCl dhe 1.901 g EDTA në 995 ml ujë të
dejonizuar. Rregullohet pH i tretësirës fiziologjike deri në vlerat 7.4-7.5 duke shtuar me
pika tretësirë NaOH 6N. Vendoset vëllimi përfundimtar i tretësirës fiziologjike deri 1 000
ml duke shtuar ujë të dejonizuar. Mund të nevojitet që të kryhet edhe filtrimi i tretësirës
me filtra milipor 0.45μm. Përpara përdorimit provohet vlera e pH dhe e kripësisë së
tretësirës fiziologjike. Kjo tretësirë ruhet në frigorifer, në temperaturat nga 2°C deri 8°C,
për një javë.
Tretesira e tripsinës me përqëndrim 1.0 mg/ml
Në 1 ml tretësirë fiziologjike shtohet 1 mg tripsinë. Kryhet ngrirja dhe shkrirja e kësaj
tretësirë brenda një seancë.
Tretësira e indikatorit “e kuqe neutrale” (3-Amino-7-dimethylamino-2-methylphenazinë
hydrochloride ose NR).
Përgatitet në fillim një tretësirë bazë duke shtuar 4 mg pluhur të indikatorit “e kuqe
neutrale” në 1 ml dimetil sulfoksid (DMSO). Përpara kryerjes së testit përgatitet një
tretësirë stok, me përqëndrim 0.04 mg/ml, duke shtuar në fillim 20μl nga tretësira bazë
tek 1.98 ml dhe pastaj kjo tretësirë përzihet me 10 ml tretësirë stok (Sadikaj, et al., 2009;
2010; 2012). Tretësira e përfituar mbështillet me letër varak për ta mbrojtur nga drita dhe
ruhet në temperaturën e dhomës. Nuk preferohet ruajtja në të ftohtë pasi në kushte të tilla
ndodh kristalizimi i tretësirës. Tretësira përgatitet e freskët çdo ditë që kryhen analizat.
● Përgatitja e kampionit për analizë
Në çdo pusetë të një pllake që ka 24 puseta për kultura qelizore, hidhen nga 600 μl
tretësirë fiziologjike. Gjatë gjithë proçesit të përgatitjes së kampionit këto pllaka mbahen
në të ftohtë, në temperaturat nga 10°C deri 15°C. Gjëndrat tretëse të prelevuara me
përpara, shpëlahen me tretësirë fiziologjike të pastër dhe me tej coptohen në pjesëza të
vogla. Sërish kryhet shpëlarja e copëzave me tretësirë fiziologjike. Çdo copëz vendoset
në njërën prej pusetave të pllakës për kultura qelizore. Këto pllaka mbulohen me kapak
dhe sistemohen në një konteiner plastik, të rrethuara nga një “dyshek” akulli. Kampionet
tunden në një tundës manjetik, me frekuencë tundje prej 120 për 20 minuta. Nxirren
pllakat për kultura qelizore prej konteinerit dhe në secilën prej pusetave të tyre, ku
ndodhen nënkampionet e hepatopankreasit, shtohet nga 400 μl tretësirë tripsinë me
përqëndrim 1 mg/ml. Pllakat risistemohen në konteinerin me akull dhe tunden përsëri për
rreth 20 minuta. Pllakat nxirren prej konteinerit dhe më pas nënkampionet e vendosura në
puseta merren me kujdes me pipetë dhe kalohen në provëza me filtra mikrocentrifugale.
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Nënkampionet centrifugohen për 5 minuta në temperaturën 15°C. Largohet filtri dhe
shkarkohet supernatanti. Qelizat e gjëndrës tretëse kalohen përsëri në suspension në 1 ml
tretësirë fiziologjike. Përsëritet proçesi i centrifugimit. Supernatanti shkarkohet ndërsa
qelizat rikalojnë në gjendje suspensioni në tretësirë fiziologjike (50-300 μl).
Nënkampionit i shtohet tretësira stok (0.04 mg/ml) në raportin 1:1, për të arritur
përqëndrimin përfundimtar prej 20 μg/ml. Përzihet dhe inkubohet për 60 minuta në një
dhomë qelqi të lagësht dhe të errët.
● Numërimi i hepatociteve në mikroskopin optik
Pas ngjyrimit të nënkampioneve me indikatorin “e kuqe neutrale”, ato vrojtohen në
mikroskopin optike me okular 40X. Numërohen qelizat e gjëndrës tretëse (hepatocite),
duke i klasifikuar ato si qeliza me prani të ngjyrës në lizosom dhe qeliza me prani të
ngjyrës në citosol.
Bëhet përllogaritja e vlerës relative të qelizave me lizosome të destabilizuara, duke e
matur këtë vlerë si përqindje (%) ndaj numrit total të qelizave që u numëruan.
Për të konfirmuar vlefshmërinë e proçedurës së numërimit të hepatociteve realizohen
edhe fotografi mikroskopike për dy grupet e qelizave, atyre normale dhe atyre që
manifestojnë destabilizim të membranave të lizosomeve. Nga ana tjetër për çdo fushë
pamje të mikroskopit kryhen dy numërime të njëpasnjëshme të qelizave dhe për të dy
grupet llogaritet si dhe merret në konsideratë vlera mesatare.
-

Metoda e injektimit intraperitoneal në minj

Ekzaminimi biologjik i toksinave të molusqeve duke përdorur minjtë si kafshë provë u
realizua për herë të parë prej Sommer and Meyer, (1937). Aktualisht proçedura e
vlerësimit është standartizuar dhe protokolli AOAC përdoret gjerësisht (AOACAssociation of Official Analytical Chemists, 1990). Por në këtë rast ekziston një faktor
interferues në vlerësim dhe pikërisht materialet e ekstraktueshme të cilat bashkekzistojnë
me toksinat (LeDoux and Hall, 2000). Për këtë arsye janë propozuar disa saktësime të
protokollit (si psh rregullimi i pH të ekstraktit) në mënyrë që prova të japë rezultate më të
sakta.
Për realizimin e bioprovës së toksinave të prodhuara prej algave përdoren minjtë albinë të
linjës Balb (Figura 2.14). Zakonisht në provë futen minj që kanë peshën nga 19 g deri 21
g (mosha rreth katër javë) (Suzuki and Machii, 2014). Krijohet një grup me pesë minj tek
të cilët kryhet injektimi intraperitoneal i ekstraktit të përfituar nga mishi i molusqeve. Një
grup tjetër me numër të barabartë minjsh shërben si kontroll.
● Proçedura analitike
Merret 5 g pulpë (mish) molusku. Bëhet kujdes që të mos përzihen molusqet e dy
lagunave që janë përfshirë në studim apo dy stacioneve të kampionimit që i përkasin një
lagune të caktuar. Mishi macerohet dhe homogjenizohet duke e përzier me 20 ml ujë të
dejonizuar dhe distiluar. Përzierja kryhet në një gotë kimike dhe zgjat pesë minuta.
Masës së homogjenizuar i shtohet acid klorhidrik (HCl) 10% derisa vlera e pH të arrijë
2.0-3.0. Pas përzierjes masa e krijuar filtrohet dhe më tej kalohet në një rotavapor ku
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kryhet tharja e plotë e saj. Precipitati mblidhet me 1 ml Tween 60 [polyoxyethylene (20)
sorbitan monostearate] dhe injektohet tek minjtë në rruge intraperitoneale

Figura 2.14. Minj të linjës Balb të përdorur në bioprovën e PSP toksinave

Rezultati konsiderohet pozitiv në rast se miu ngordh brenda 5 minutave nga momenti i
injektimit. Koha e ngordhjes së miut regjistrohet dhe konvertohet më pas në m.u. (njësi
miu), duke u shumëzuar me disa koefiçientë që gjenden në tabelat përkatëse të
formuluara prej Sommer and Meyer, (1937) (Tabela 2.3) dhe të përpunuara prej Schantz,
et al., (1958). Shifrat që rezultojnë konvertohen më tej në μg saksitoksinë për 100 g mish
të moluskut (Park et al., 1986; CRLMB 2007; EURLMB 2014).
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Tabela 2.3. Tabela Sommer që transformon kohën e ngordhjes së miut në njësi të toksicitetit
Death times
Death times
Mouse units (MU)
Mouse units (MU)
(min:s)
(min:s)
1:00
100
5:00
1.92
1:10
66.2
5:05
1.89
1:15
38.3
5:10
1.86
1:20
26.4
5:15
1.83
1:25
20.7
5:20
1.80
1:30
16.5
5:30
1.74
1:35
13.9
5:40
1.69
1:40
11.9
5:45
1.67
1:45
10.4
5:50
1.64
1:50
9.33
6:00
1.60
1:55
8.42
6:15
1.54
2:00
7.67
6:30
1.48
2:05
7.04
6:45
1.43
2:10
6.52
7:00
1.39
2:15
6.06
7:15
1.35
2:20
5.66
7:30
1.31
2:25
5.32
7:45
1.28
2:30
5.00
8:00
1.25
2:35
4.73
8:15
1.22
2:40
4.48
8:30
1.20
2:45
4.26
8:45
1.18
2:50
4.06
9:00
1.16
2:55
3.88
9:30
1.13
3:00
3.70
10:00
1.11
3:05
3.57
10:30
1.09
3:10
3.43
11:00
1.075
3:15
3.31
11:30
1.06
3:20
3.19
12:00
1.05
3:25
3.08
13:00
1.03
3:30
2.98
14:00
1.015
3:35
2.88
15:00
1.00
3:40
2.79
16:00
0.99
3:45
2.71
17:00
0.98
3:50
2.63
18:00
0.972
3:55
2.56
19:00
0.965
4:00
2.50
20:00
0.96
4:05
2.44
21:00
0.954
4:10
2.38
22:00
0.948
4:15
2.32
23:00
0.942
4:20
2.26
24:00
0.937
4:25
2.21
25:00
0.934
4:30
2.16
30:00
0.917
4:35
2.12
40:00
0.898
4:40
2.08
60:00
0.875
4:45
2.04
4:50
2.00
4:55
1.96
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2.4. Njësitë matëse dhe disa elemente të përpunimit biometrik të rezultateve të
analizave
Përqëndrimet e toksinave në këtë studim janë shprehur bazuar në limitet që përcaktohen
në rregulloret përkatëse për çdo toksinë (μg ose mg), ndërsa abundanca ose dëndësia e
fitoplanktonit është shprehur në qeliza/litër.
Analiza biometrike e të dhënave të kampionimeve për parametrat fizike dhe kimike si
dhe për dinamikën sezonale të fitopanktonit toksik është kryer në GENSTAT Discovery
Edicioni 4. Analiza biometrike e të dhënave mbi përqëndrimin e biotoksinave tek midhjet
dhe faktorët ndikues është kryer duke përdorur Microsoft Office excel 2010. Normaliteti i
të dhënave është testuar për nivelin e sinjifikancës 0.05. Analiza e variancës së njëfishtë
(ANOVA) është aplikuar për llogaritjen e disa treguesve statistikorë (devijimi standard
±SD, variancë (%) etj).
Analiza Kruskal-Wallis dhe testi i studentit (t-testi) janë përdorur për të përcaktuar dhe
krahasuar vlerat mesatare të parametrave dhe variableve si dhe shkallën e ndikimit
ndërmjet tyre (Corder and Foreman, 2009). Analiza regresive dhe korelative është kryer
për të llogaritur vlerat e koefiçientit këndor (a) dhe interceptit (b) (Hazevinkel, 2001).
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3. REZULTATE DHE DISKUTIME
3.1. Analiza e dinamikës së disa parametrave fizike dhe kimike të ujit në
lagunat e Nartës dhe Orikumit
Analizat e parametrave fizike dhe kimike të ujit për dy lagunat që u përfshinë në studim
janë kryer në periudhën Qershor 2012-Maj 2013. Çdo muaj është bërë nga një vlerësim.
Në dy stacionet e parapërcaktuar në çdonjërën prej lagunave, ditën që është bërë
vlerësimi për çdo parametër, janë matur nga tetë vlera (nga dy për secilin moment dhe
secilën thellësi të kampionimit).
3.1.1. Temperatura e ujit dhe dinamika vlerave të këtij treguesi në varësi të
faktorëve “thellësi e ujit” dhe “sezon i vitit”
Në tabelen 3.1 kemi vendosur vlerat mesatare mujore (M) të temperaturës (periudha
Qershor 2012 - Maj 2013), për dy thellësi të ujit në Lagunën e Nartës si dhe vlerat
përkatëse të llogaritura për devijimin standard (SD), ndërsa në diagramën e figurës 3.1
kemi paraqitur dinamikën e vlerave të temperaturës së ujit dhe rezultatet e llogaritjes së
ekuacioneve të regresionit për vartësinë e vlerave të temperaturës se ujit nga sezoni i vitit
kur janë kryer matjet, për thellësitë 0.0-0.5 m dhe 1.0-1.2 m.
Nga analiza e shifrave të paraqitura në tabelen 3.1, rezulton se vlera mesatare e
diferencave mujore të temperaturave për thellësinë e ujit 0.0-0.5 m ka qenë ±3.12°C
ndërsa për thellësinë 1.0-1.2 m diferenca ishte ±3.46°C. Për të dy thellësitë diferenca më
e madhe mujore e temperaturës së ujit ishte ndërmjet muajve gusht dhe shtator ndërsa
diferenca më e vogël ndërmjet muajve janar dhe shkurt.
Tabela 3.1. Vlerat mesatare (M±SD) të temperaturës (°C) në Lagunën e Nartës (Vlorë) për dy
thellësi të ujit

Thellësia

Thellësia

0.0 - 0.5 m

1.0 - 1.2 m

Qershor 2012

26.2±1.618

26.0±1.675

Korrik 2012

27.6±1.189

27.4±1.242

Gusht 2012

30.6±1.175

30.4±1.162

Shtator 2012

24.0±0.206*

23.9±0.231*

Tetor 2012

21.3±0.953

21.2±1.069

Nëntor 2012

17.0±0.238

16.8±0.321

Dhjetor 2012

12.2±0.221

12.1±0.222

Janar 2013

9.8±0.208

9.7±0.251

Shkurt 2013

10.1±0.126*

9.9±0.163*

Mars 2013

13.3±0.556

13.1±0.583

Prill 2013

16.4±0.896

16.1±0.838

Maj 2013

21.5±1.069

21.2±1.129

Muaji
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Shënim: Janë të pashpjegueshme vlerat e SD për muajt Shtator dhe Shkurt pasi sikurse
mund të vërehet këto vlera bëjnë përjashtim nga rregulli i përgjithshëm i dinamikës së
ndryshimit të këtij treguesi statistikor.
Gjykuar nga vlerat mesatare të temperaturave të ujit në Lagunën e Nartës, për dy
thellësitë e analizuara ka rezultuar se temperatura në shtresën sipërfaqësore ka qenë në të
gjithë muajt më e lartë sesa në shtresën e thellë. Diferenca ka ndryshuar në vlerat nga
0.1°C deri 0.3°C, duke demostruar njëfarë karakteri sezonal. Në muajt e pranverës dhe
verës diferenca ka qenë më e madhe (0.2-0.3°C) ndërsa në muajt e vjeshtës dhe dimrit
diferenca ka qenë më e vogël (0.1°C). Këto diferenca tregojnë se shtresëzimi termik i ujit
në lagunën e Nartës është më i theksuar në periudhën e ngrohtë të vitit ndërkohë që në
dimër nxitet homotermia.
Dinamika e vlerave mesatare (M) te temperatures (oC) ne
lagunen e Nartes per dy thellesi te ujit.
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T(oC) = 0.109n3 - 1.8091n2 + 6.0551n + 22.559
R2 = 0.949
30
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T(oC) = 0.1109n3 - 1.8457n2 + 6.228n + 22.185
R2 = 0.959
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Muajt [Qershor 2012(1)-Maj 2013(12)]

Figura 3.1. Dinamika vjetore e vlerave mesatare të temperaturës në dy thellësi të ndryshme të
lagunës së Nartës dhe ekuacionet e regresionit përbashkëlidhjen ndërmjet temperaturës së ujit
(T°C) dhe muajit (n) kur janë kryer matjet (R²=0.949; r=0.974, për thellësinë 0.0-0.5m dhe
R²=0.959; r=0.979, për thellësinë 1.0-1.2m)

Dukuria që theksuam mesa duket është veçori e lagunave mesdhetare. Sipas Persuithot,
and Guelorget, (1992), lagunat, në raport me origjinën e tyre, zotërojnë vetëm një shtresë
pelikulare uji ndërkohë që sipërfaqja e tyre mund të jetë mjaft e madhe; në rajonin e
Mesdheut janë të rralla lagunat që kanë thellësi më të madhe se 2m. Ferronato et al.,
(2000) kanë vënë në dukje se në laguna, gradientët longitudinale mund të shoqërohen prej
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gradientëve vertikalë të cilët kanë prirje që të stabilizojnë shtresëzimin real të ujit. Por
shkalla e shtresëzimit varet prej thellësisë së lagunës dhe sezonit të vitit. Rezultatet tona
përputhen me konfirmimin e autorëve të përmendur të cilët shtojnë se në periudhën e
ngrohtë të vitit shtresëzimi termik është më i dukshëm ndërsa në periudhën e ftohtë
shtresëzimi termik ka prirje që të humbase për shkak të një përzierje më të madhe të
masave ujore.
Bashkëlidhja ndërmjet temperaturës së ujit dhe muajit të vitit kur janë realizuar matjet
shprehet me një regresion jo linar të shumëfishtë (shiko Seber, a nd W ild, 2003).
Koefiç ie ntët e ek uac io ne ve të re gre s io nit, të llo ga r itur pë r the llës itë 0.0- 0.5 m
dhe 1.0- 1.2m janë përkatësisht:
T°C=0.109n³- 1.809n²+6.055n+22.559
T°C=0.111n³- 1.846n²+6.228n+22.185
Duhet pranuar se vlerat e koefiçientëve në modelin matematikor që kemi përcaktuar për
karakterizimin e dinamikës vjetore të temperaturës së ujit kanë natyrë relative, pasi kemi
të bëjmë me një prej parametrave fizike që në laguna i nënshtrohet ndryshimeve të
shpeshta, varësisht nga ndikime të veçanta (lloji dhe forca e erës, reshjet, komunikimi
hidrik me detin etj). Dailidiene et al., (2011) shprehin idenë se temperatura mesatare e
lagunave bregdetare ndryshon në varësi të drejtimit të erës kryesore, në raport me
pozicionin që ka laguna. Një faktor me mjaft rëndësi që ndikon mbi dinamikën e
temperaturës së ujit në laguna është ujëshkëmbimi me detin. Reduktimi i prurjes ujore që
futet nga deti në lagunë në përgjithësi shkakton rritjen e diferencave ndërmjet vlerës
mesatare vjetore të këtij treguesi dhe vlerave ekstreme, maksimale apo minimale.
Pakësimi i prurjes ujore me origjinë nga batica, që ndodh gjatë stinës së verës, koinçidon
me një izolim maksimal të lagunës, sidomos ndërmjet orëve 9°° dhe 12°°. Pasojë është
ngrohja e madhe e ujërave sipërfaqësore si pasojë e ekspozimit të drejtpërdrejtë të tyre
ndaj ajrit të nxehtë (Kirugara, 2000). Reshjet dhe ujëshkëmbimi me detin janë faktorë
themelorë që garantojnë balancën ekologjike të lagunave (Tagliapietra, 2011).
Duke i sistemuar rezultatet e matjeve sipas stinëve, kemi gjetur këto vlera mesatare për
temperaturën e ujit në Lagunën e Nartës:
Pranverë

16.936±4.132

(Var%=24.38)

Verë

28.025±2.251

(Var%=8.03)

Vjështë

20.707±3.556

(Var%=17.17)

Dimër

10.637±1.297

(Var%=12.19)

Vlerat e llogaritura për variancën (Var%) tregojnë se në stinën e pranverës diapazoni i
luhatjeve që ka pësuar temperatura e ujit ka qenë më i theksuar, ndërkohë që në stinën e
verës temperaturat mesatare të masës së ujit kanë manifestuar luhatje më të pakta.
Aplikimi i t-testit (analiza Kruskal-Wallis) provoi ndryshim sinjifikativ për vlerat
mesatare të temperaturës së ujit ndërmjet stinëve të verës dhe dimrit (t=6.65; P<0.01;
n=96) si dhe verës dhe pranverës (t=2.36; P<0.1; n=96). Nuk u provua sinjifikancë e
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ndryshimit për vlerat mesatare të këtij parametri kur krahasohej stina e verës me stinën e
vjeshtës (t=1.74; P>0.5; n=96).
Tabela 3.2 tregon vlerat mesatare mujore (M) të temperaturës (periudha Qershor 2012Maj 2013), për dy thellësi të ujit në Lagunën e Orikumit (0.0-0.5 m dhe 1.0-1.2m) si dhe
vlerat përkatëse të llogaritura për devijimin standard (SD). Dinamikën e vlerave të këtij
parametri fizik e kemi paraqitur në diagramën e Figurës Nr. 20.
Analiza e shifrave të vendosura në Tabelën Nr.6 provon se vlera mesatare e diferencave
mujore të temperaturave për thellësinë e ujit 0.0-0.5m ka qenë ±3.68°C ndërsa për
thellësinë 1.0-1.2m diferenca ishte ±3.74°C. Sikurse për lagunën e Nartës edhe për
lagunën e Orikumit, për të dy thellësitë e ujit ku janë kryer matjet, diferenca më e madhe
mujore e temperaturës ishte ndërmjet muajve Gusht dhe Shtator ndërsa diferenca më e
vogël ndërmjet muajve Janar dhe Shkurt.
Tabela 3.2. Vlerat mesatare (M±SD) të temperaturës (°C) në Lagunën e Orikumit për dy thellësi
të ujit

Muaji

Thellësia
0.0 - 0.5 m

Thellësia
1.0 - 1.2 m

Qershor 2012

23.9±1.315

23.4±1.334

Korrik 2012

28.8±1.214

26.4±1.273

Gusht 2012

30.6±1.135

30.4±1.161

Shtator 2012

24.6±0.671

24.4±0.702

Tetor 2012

21.1±1.011

20.9±0.985

Nëntor 2012

16.8±0.469

16.6±0.408

Dhjetor 2012

12.1±0.613

12.2±0.624

Janar 2013

9.0±0.222

9.1±0.221

Shkurt 2013

9.9±0.300

9.9±0.316

Mars 2013

13.2±0.637

13.0±0.635

Prill 2013

16.4±0.697

16.2±0.752

Maj 2013

21.5±1.214

21.4±1.216

Krahasimi i vlerave të temperaturës të vendosura në Tabelat 3.1 dhe 3.2, për dy thellësitë
e ujit, vë në dukje një ndryshim që karakterizon dinamikën vjetore të këtij parametri për
thellësinë 1.0-1.2m. Ndërsa në lagunën e Nartës temperatura e ujit sipërfaqësor ka qenë
gjithmonë më e lartë krahasimisht me temperaturën e ujit në shtresën e fundit, në lagunën
e Orikumit kjo dinamikë nuk provohej përderisa në periudhën Dhjetor-Janar ujërat e
fundit ishin lehtësisht më të ngrohtë (temperatura 0.1° më e lartë) krahasimisht me ujërat
e shtresës sipërfaqësore. Në muajin Janar gjithë masa e ujit në lagunën e Orikumit
demostronte homotermi, përderisa temperatura e ujërave sipërfaqësore ishte e njëjtë me
temperaturën e ujërave të fundit (9.9°C).
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Dinamika e vlerave mesatare (M) te temperatures (oC) ne
lagunen e Orikumit,per dy thellesi te ujit.
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T(oC) = 0.123n 3 - 2.1102n 2 + 7.9866n + 18.864
R2 = 0.9467
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Figura 3.2. Dinamika vjetore e vlerave mesatare të temperaturës në dy thellësi të ndryshme të
lagunës së Orikumit dhe ekuacionet e regresionit për bashkëlidhjen ndërmjet temperaturës së ujit
(T°C) dhe muajit (n) kur janë kryer matjet (R²=0.947; r=0.973, për thellësinë 0.0-0.5m dhe
R²=0.943; r=0.971, për thellësinë 1.0-1.2m)

Ka shumë mundësi që faktori kryesor i cili përcakton ndryshimet e përmendura në
dinamikën e temperaturave të ujit ndërmjet dy lagunave që krahasojmë të jetë diferenca e
thellësisë. Sikurse kemi përmendur laguna e Nartës ka thellësi mesatare 1.2m ndërsa
thellësia mesatare e lagunës së Orikumit është rreth dy herë më e madhe. Megjithëse, për
motive metodike që lidhen me objektivat kryesore të këtij studimi, nuk kemi bërë matje
sistematike të temperaturës në shtresat me të thella të ujit në lagunën e Orikumit, bazuar
në informacionet e literatures (Vaz et al., 2005; Alaa and Fazal, 2012), për ekosisteme të
ngjashme, mendojmë se në këtë lagunë gjatë periudhës së ftohtë të vitit ka ndodhur
shtresëzim termik tipik. Kjo dukuri është favorizuar edhe prej përzierjes më të pakët të
ujërave, krahasimisht me lagunën e Nartës, për faktin se laguna e Orikumit nuk është
shumë e ekspozuar ndaj erës pasi malet e Karaburunit dhe Tragjasit pengojnë ndikimin e
ererave mbi regjimin termik të këtij baseni.
Ekzistenca e dy shtresave që kanë temperaturë të ndryshme është shkaku kryesor i
shfaqjes së diferencave edhe në densitetin e ujit (Gale et al., 2006; Boehner and Schultze
2008). Shtresa pranë fundit duke qenë më e ngrohtë (gjithmonë bëhet fjalë për stinën e
dimrit) ka edhe vlerën më të vogël të densitetit krahasimisht me shtresën sipërfaqësore.
Kjo situatë favorizon lëvizjen e ujërave të fundit në drejtim të sipërfaqes dhe të ujërave
sipërfaqësore në drejtimin e kundërt, pra ndodh i ashtuquajturi konveksion vertikal termik
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i masave ujore (Monismith et al., 1990). Një prej pasojave të dukurisë që shpjegojme,
është stabilizimi i gjendjes së izotermisë në seksionin vertikal të basenit, situatë të cilën e
kemi provuar në muajin Janar në lagunën e Orikumit.
Bashkëlidhja ndërmjet temperaturës së ujit dhe muajit të vitit kur janë realizuar matjet në
lagunën e Orikumit shprehet, sikurse për lagunën e Nartës, me një regresion jo linar të
shumëfishtë. Koe fiç ie ntë t e ekuac io ne ve të re gre s io nit, të llo gar itur për
thellës itë 0.0- 0.5m dhe 1.0- 1.2m janë përkatësisht:
T°C=0.123n³- 2.110n²+7.987n+18.864
T°C=0.122n³- 2.108n²+8.088n+18.270
Sipas stinëve, vlerat mesatare për temperaturën e ujit (mesatarja për gjithë masën e ujit të
vlerësuar në seksionin vertikal) në Lagunën e Orikumit kanë qenë si me poshtë:
Pranverë

16.950±4.188

(Var%=24.71)

Verë

26.917±3.446

(Var%=12.80)

Vjështë

20.725±3.912

(Var%=18.87)

Dimër

10.358±1.606

(Var%=15.50)

Në ndryshim prej lagunës së Nartës, në rastin e lagunës së Orikumit aplikimi i t-testit
provoi ndryshim sinjifikativ për vlerat mesatare të temperaturës se ujit vetëm ndërmjet
stinëve të verës dhe dimrit (t=4.35; P<0.01; n=96). Krahasimi ndërmjet temperaturave
mesatare të ujit për stinën e verës dhe atë të pranverës nuk provoi ndryshim sinjifikativ
(t=1.85; P>0.5; n=96). Kjo situatë u provua edhe në krahasimin ndërmjet stinëve të verës
dhe vjeshtës (t=1.19; P>0.5; n=96). Kjo diferencë ndërmjet dy lagunave, që konfirmohet
prej analizës statistikore, mund të provohet edhe prej ndryshimeve që ekzistojnë në
shkallën e mbivendosjes së dy lakoreve që kanë rezultuar prej analizës regresive të
varësisë ndërmjet vlerave të parametrit që analizohet dhe muajve të vitit kur u kryen
matjet (Figurat 3.1 dhe 3.2).
3.1.2. Analiza e dinamikes vjetore të vlerave të përmbajtjes së oksigjenit të
tretur (O2 mg/l) në lagunat e Nartës dhe Orikumit
Në Tabelen 3.3 kemi vendosur vlerat mesatare të përqëndrimit të oksigjenit të tretur
(MO2mg/l) në ujin e lagunës së Nartës, për dy thellësi të këtij baseni. Këto vlera
përfaqësojnë mesataren e shifrave që kanë rezultuar prej matjeve mujore të kryera në dy
thellësi, 0.0-0.5m dhe 1.0-1.5m. Gjithashtu, për çdo mesatare kemi llogaritur edhe vlerat
e devijimit standard (SD). Lakoret dhe ekuacionet e paraqitura në Figurën 3.3 janë
rezultate të analizës regresive dhe korelative për ndryshimet që kanë pësuar përqëndrimet
e oksigjenit të tretur në dy thellësi të ujit në lagunën e Nartës, në varësi të muajit kur janë
kryer matjet, për periudhën Qershor 2012-Maj 2013.
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Tabela 3.3. Vlerat mesatare (M±SD) të përqendrimit të oksigjenit në Lagunën e Nartës për dy
thellësi të ujit

Thellësia

Thellësia

Muaji

0.0 - 0.5 m

1.0 - 1.2 m

Qershor 2012

8.4±0.875

6.9±1.281

Korrik 2012

7.8±1.024

6.6±1.109

Gusht 2012

7.1±0.806

6.0±0.866

Shtator 2012

7.0±1.204

6.0±0.925

Tetor 2012

7.2±0.716

6.3±0.579

Nëntor 2012

7.5±0.635

6.8±0.695

Dhjetor 2012

7.4±0.883

6.7±0.432

Janar 2013

7.0±0.485

6.6±0.383

Shkurt 2013

7.1±0.340

6.4±0.350

Mars 2013

7.1±0.605

6.6±0.548

Prill 2013

7.5±0.519

6.7±0.772

Maj 2013

8.2±0.776

7.0±0.759

Analizat mujore të kryera gjatë një viti treguan se përmbajtja mesatare e oksigjenit të
tretur në shtresën sipërfaqësore të ujit në lagunën e Nartës luhatej nga vlera 7.0 mg/l deri
në vlerën 8.4 mg/l. Në fakt duke marrë në konsideratë të gjitha shifrat që rezultuan prej
matjeve, përqëndrimi më i vogël i këtij gazi në ujin e lagunës ishte 4.9 mg/l ndërsa
përqëndrimi më i lartë 9.5 mg/l.
Sipas stacioneve ku u realizuan matjet vlerat mesatare 12 mujore të përqëndrimit të
oksigjenit të tretur ishin 7.45±0.778 mg/l për stacionin Nr. 1 (vendqëndrimi i peshkatarit)
dhe 6.48±1.131 mg/l për stacionin Nr. 2 (Ura e Manastirit). Këto shifra provojnë
ekzistencën e një diference prej afërsisht 1 mg/l ndërmjet përqëndrimeve të oksigjenit të
tretur në dy zonat e lagunës së Nartës ku u realizuan matjet.
Rezultatet e matjeve tona për përqëndrimin e oksigjenit të tretur në ujin e lagunës së
Nartës konfiromohen edhe prej vlerësimeve që janë bërë, në të njëjtin vit, prej studiuesve
të tjerë (Shkurtaj et al., 2013). Sipas matjeve që janë kryer prej autorëve të përmendur,
përqëndrimi i këtij gazi në lagunën e Nartës gjatë viteve 2012 dhe 2013 është luhatur nga
vlera minimale prej 5.9 mg/l deri në vlerën maksimale 10.2 mg/l. Studiuesit kishin
provuar diferenca në përqëndrimin e oksigjenit ndërmjet pesë zonave të lagunës ku u
kryen kampionimet e ujit dhe se zona me përmbajtjen më të vogël ishte Ura e Manastirit.
Laguna e Nartës, në të gjithë shtrirjen e saj, nuk paraqet ndryshime gjeomorfologjike
lokale të një mase të tillë saqë mund të ndikonin mbi shkallën e tretshmërisë së
oksigjenit. Bazuar në rezultatet e matjes së treguesit “kërkesa biologjike për oksigjenin”
(BOD), autorët që kemi përmendur më sipër kanë arritur në përfundimin se diferencat në
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përqëndrimin e oksigjenit ndërmjet zonave të ndryshme të lagunës janë rezultat i shkallës
së veçantë të ndotjes organike egzogjene të këtyre zonave. Është pohuar se nga vlerësimi
i cilësisë së ujit, të kryer në bazë të përcaktimit të parametrave fiziko-kimike në mostra të
marra në lagunën e Nartës, rezultoi se vlerat e BOD paraqiteshin më të larta në mostrën 1
(Ura e Manastirit pranë fshatit Zvërnec). Në këtë stacion të marrjes së provave edhe
përqëndrimi i oksigjenit ishte më i ulët. Shkaku kryesor i vlerave të larta të BOD dhe
vlerave të ulta të DO mund të jetë ndotja prej ujërave të zeza, mbetjeve të lëngëta të
kafshëve, plehrave organike dhe minerale si dhe shkalla e ulët e qarkullimit të ujit në
lagunë (Shkurtaj et al., 2013).
Vlera mesatare e diferencës mujore për përmbajtjen e oksigjenit të tretur në ujin e lagunës
së Nartës ishte ±0.33 mg/l për shtresën sipërfaqësore dhe ±0.25 mg/l për shtresën më të
thellë ku u kryen matjet. Këto shifra provojnë se luhatjet e përmbajtjes së oksigjenit në
sipërfaqen e lagunës kanë qenë më të theksuara krahasimisht me luhatjet në shtresën
ujore pranë tabanit. Për të mos patur keqkuptime sqarojmë se bëhet fjalë për diapazonin e
luhatjeve dhe jo për vlerat minimale apo maksimale që arrihen në këto dy shtresa.
Dinamika e vlerave mesatare te permbajtjes se oksigjenit te tretur (O 2
mg/l) ne lagunen e Nartes,per dy thellesi te ujit.
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Figura 3.3. Lakoret që shprehin dinamikën vjetore për vlerat mesatare të përqendrimit të
oksigjenit në dy thellësi të ndryshme të lagunës së Nartës dhe ekuacionet e regresionit për
bashkëlidhjen ndërmjet përqendrimit të oksigjenit të tretur (DOmg/l)) dhe muajit (n) kur janë
kryer matjet (R²=0.636; r=0.797, për thellësinë 0.0-0.5m dhe R²=0.454; r=0.674, për thellësinë
1.0-1.2m)

Në Figurën 3.3 janë paraqitur regresionet DO/n ose bashkëlidhja ndërmjet përqëndrimit
të oksigjenit të tretur në ujë (mg/l) dhe intervalit kohor (muaji “n”) kur janë kryer matjet.
Trajta e lakoreve si dhe forma e dy ekuacioneve të regresionit (regresion jo linear i
shumëfishtë) tregon ngjashmëri në dinamikën vjetore të përmbajtjes së oksigjenit të tretur
ndërmjet dy shtresave të ujit ku janë realizuar matjet. Përdorëm fjalën “ngjashmëri” dhe
jo fjalën “përputhje” pasi dy dinamikat e analizuara kanë patur disa diferenca të cilat
duket se përcaktohen prej faktorëve që rregullojnë (kontrollojnë) përqëndrimin e gazeve
totale në përgjithësi dhe të oksigjenit në veçanti. Midis faktorëve të tillë, disa janë
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universalë për masën ujore ndërkohë që ka prej tyre që veprojnë në mënyrë specifike në
nivele të ndryshme të profilit vertikal të basenit.
Prasad et al., (2014) kanë bërë një sintezë të faktorëve që kontrollojnë vlerat e DO. Ata
theksojnë se dinamikat e DO në natyrë janë komplekse dhe ndikohen prej shumë
proçeseve fizike, kimike dhe biologjike. Faktorët më të rëndësishëm që përcaktojnë
dinamikat e DO në ekosistemet ujore janë shkëmbimet ndërmjet atmosferës dhe
sipërfaqes ujore, fotosinteza, frymëmarja dhe mineralizimi. Proçese të tjera që shkaktojnë
ndryshime në përmbajtjen e oksigjenit në kolonën ujore janë nitrifikimi dhe këmbimet
ndërmjet sedimenteve dhe masës së ujit. Disponibiliteti i oksigjenit në kolonën ujore
varet gjithashtu prej topografise së sistemit dhe natyrës së truallit (Wang et al., 2004).
Studime të kryera mbi dinamikat e përqëndrimit të oksigjenit kanë provuar se shkarkimet
e ujërave që përmbajnë sasi të larta të nutrienteve dhe proçeset e nitrifikimit janë ndër
shkaqet kryesore të kushteve hipoksike/anoksike. Sistemi ujor mund të tentojë drejt
situatave anoksike nëse sasitë e oksigjenit që shpenzohen gjatë aktivitetit të frymëmarrjes
së gjallesave ujore janë më të mëdha sesa sasitë e këtij gazi që prodhohen prej
fotozintezës dhe ato që futen në ujë nëpërmjet proçeseve të shkëmbimit atmosferë sipërfaqe ujore (Peňa et al., 2010; Prasad et al., 2014). Po kështu D’Autilia et al., (2004),
duke sqaruar faktorët që shkaktojnë ndryshime sezonale në vlerat e përqëndrimit të
oksigjenit kanë pranuar se oksigjeni i tretur demostron një trend periodik. Në këtë rast
vihet në dukje një varësi më e theksuar prej dukurive dinamike që përcaktojnë shkallën e
zhvillimit të vegjetacionit i cili në sajë të fotosintezës plotëson sasi të konsiderueshme të
oksigjenit që ndodhet në ujë.
Duke tentuar që të përcaktojnë një model matematikor për dinamikën e oksigjenit të
tretur në ujin e lagunave bregdetare Hull et al., (2008) kanë vënë në dukje se temperatura
e ujit, rrezatimi diellor dhe regjimi i erërave janë funksione të ekuacioneve diferenciale
që mund të përfshihen në modelin matematikor, ndërsa variablet më të rëndësishme janë
përmbajtja e detritit në masën e ujit dhe në tabanin e basenit, përqëndrimi i dioksidit të
karbonit dhe biomasa vegjetale. Ndryshimet e ngadalshme stinore si dhe luhatjet e
shpejta ditore duhet të përfshihen në model për të vënë në dukje detaje të veçantë të
dinamikës së oksigjenit në përputhje koherente me trendin e të dhënave që sigurohen prej
analizave.
Një nga faktorët që kontrollon përmbajtjen e oksigjenit në shtresat e ujit pranë fundit dhe
ruan diferencat e përqëndrimit të këtij gazi ndërmjet sipërfaqes dhe thellësisë së basenit
është konsumi i oksigjenit në proçesin e zbërthimit aerob të materialeve organike që
depozitohen mbi taban. Kërkesa e sedimenteve për oksigjenin (SOD) është ajo pjesë e
oksigjenit që harxhohet për dekompozimin e lëndëve organike të depozituara në shtresën
e sipërme të sedimentit. Në ujërat që janë të pasura me nutrientë, ku lulëzimet e algave
ndodhin shpesh, hasen vlera të larta të SOD si pasojë e detritit që krijohet prej algave të
ngordhura. Vlera e SOD (gO2/m²/sec) është një parametër që duhet vlerësuar gjatë
analizës së dinamikës së oksigjenit (Peňa et al., 2010). Pozicionimi i lakoreve që kemi
paraqitur në Figurën Nr.21 provon se përqëndrimi i oksigjenit në shtresën sipërfaqësore
të lagunës se Nartës ka qenë në mënyrë sistematike më i lartë krahasimisht me
përmbajtjen në shtresën e ujit pranë fundit. Afrimi i lakoreve në stinët e ftohta të vitit dhe
largimi i tyre në stinët e ngrohta tregon ndryshimet hapësinore në dinamikën vjetore të
përqëndrimit të oksigjenit dhe nga ana tjetër, mund të jetë një tregues i tërthortë i
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intensitetit sezonal të mineralizimit biologjik të detriteve organike që depozitohen në
fundin e lagunës.
Koefiçientët e ekuacioneve të regresionit për bashkëlidhjen ndërmjet përqëndrimit të
oksigjenit të tretur (DO) dhe muajit të vitit (n) kur janë realizuar matjet për dy thellësitë e
ujit, janë si në vijim:
DO=- 0.0008n³+0.0488n²- 0.5381n+8.6707
T°C=- 0.0034n³+0.0807n²- 0.5084n+7.2162
Sipas stinëve vlerat mesatare për përqëndrimin e oksigjenit të tretur (mgO2/l) në ujin e
lagunës së Nartës kanë qenë si më poshtë:
Pranverë

7.18±0.382

(Var%=5.32)

Verë

7.12±0.579

(Var%=8.13)

Vjështë

6.78±0.333

(Var%=4.91)

Dimër

6.86±0.161

(Var%=2.35)

Sikurse mund të vërehet diferencat në përmbajtjen e oksigjenit ndërmjet stinëve janë të
vogla përderisa diapazoni i ndryshimit ishte nga 0.06 mg/l deri 0.40 mg/l. Një analizë e
detajuar e faktorëve që kontribuojnë në pasurimin e ujit me këtë gaz apo në konsumin e
tij në periudha të ndryshme të vitit do të ndihmonte për të justifikuar diferencat që kemi
përcaktuar në studimin tonë.
Tabela 3.4. Vlerat mesatare (M±SD) të përqendrimit të oksigjentit në Lagunën e Orikumit për dy
thellësi të ujit

Thellësia

Thellësia

Muaji

0.0 - 0.5 m

1.0 - 1.2 m

Qershor 2012

8.53±0.568

7.25±0.311

Korrik 2012

8.63±0.911

7.80±0.469

Gusht 2012

8.11±0.648

6.40±0.702

Shtator 2012

8.15±0.421

6.53±0.330

Tetor 2012

7.58±0.797

6.68±0.585

Nëntor 2012

7.68±0.556

6.83±0.386

Dhjetor 2012

7.33±0.580

6.63±0.263

Janar 2013

7.55±0.810

6.95±0.591

Shkurt 2013

7.85±0.420

7.01±0.142

Mars 2013

7.70±0.638

6.58±0.562

Prill 2013

7.45±0.581

6.28±0.479

Maj 2013

8.58±1.247

7.08±1.244
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Në Tabelën 3.4 kemi renditur vlerat mesatare mujore të përmbajtjes së oksigjenit të tretur
(mg O2/l) si dhe vlerat e llogaritura për devijimin standard, për dy thellësi të ujit në
lagunën e Orikumit. Në thellësinë 0.0-0.5m përmbajtja mesatare e oksigjenit ka qenë nga
7.33 mg/l deri 8.63 mg/l ndërsa vlerat e këtij parametri për thellësinë 1.0-1.2 m
ndodheshin brenda diapazonit 6.28 – 7.80 mg/l. Vlerat skajore që kemi gjetur për
shtresën sipërfaqësore të ujit ishin: vlera minimale 6.7 mg/l (ora 10°°, stacioni Nr.1)
ndërsa vlera maksimale 9.8 mg/l (stacioni Nr.1, ora 16°°). Për shtresën 1.0-1.2m vlerat
skajore të përmbajtjes se oksigjenit të tretur ishin: vlera miniale 5.6mg/l (stacioni Nr.2
ora 10°°) dhe vlera maksimale 8.3 mg/l (stacioni Nr.1 ora 16°°). Sipas stacioneve ku u
realizuan matjet vlerat mesatare 12 mujore për përqëndrimin e oksigjenit të tretur ishin
7.362±1.132 mg/l për stacionin Nr.1 (pranë kanalit të komunikimit me detin) dhe
7.411±0.991 mg/l për stacionin Nr.2 (sektori jug- lindor i lagunës). Sikurse mund të
vërehet, vlerat mesatare rezultojnë mjaft të përafërta, duke provuar ekzistencën e një
situatë të shpërndarjes pothuajse uniforme të oksigjenit në masën e ujit të lagunës së
Orikumit.
Nëse krahasojme dy lagunat që u përfshinë në studim, për vlerat mesatare 12 mujore të
përmbajtjes së oksigjenit të tretur, gjejmë se ky tregues për lagunën e Nartës kishte vlerën
6.963±1.061 mg/l dhe për lagunën e Orikumit 7.377±0.989 mg/l. Sikurse vërehet në
lagunën e Orikumit vlera mesatare vjetore e përmbajtjes së oksigjenit ishte 0.414 mg/l më
e lartë krahasimisht me lagunën e Nartës. Megjithatë analiza statistikore nuk provoi
sinjifikancë të ndryshimeve ndërmjet dy vlerave mesatare që kemi llogaritur për këtë
parametër (t=0.5; P>0.5; n=96). Vlera mesatare që ka rezultuar për përqëndrimin e
oksigjenit në lagunën e Nartës mund të jetë rezultat i ndotjes së kësaj lagune jo vetëm
prej shkarkimeve të ujërave të zeza dhe mbetjeve të lëngëta të blegtorisë dhe bujqësisë
por edhe prej shkarkimeve të fabrikës së birrës “Norga” të cilat kanë përmbajtje të lartë të
lëndës organike (Shkurtaj et al., 2013).
Në Figurën 3.4 kemi paraqitur lakoret e regresionit për vartësinë ndërmjet përqëndrimit të
oksigjenit të tretur në ujin e lagunës së Orikumit (DO) dhe muajit të vitit (n) kur janë
kryer matjet, për dy thellësi të ujit si dhe ekuacionet përkatëse.
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Dinamika e vlerave mesatare te permbajtjes se oksigjenit te tretur (O2
mg/l) ne lagunen e Orikumit,per dy thellesi te ujit.
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Figura 3.4. Lakoret që shprehin dinamikën vjetore për vlerat mesatare të përqendrimit të
oksigjenit në dy thellësi të ndryshme të lagunës së Orikumit dhe ekuacionet e regresionit për
bashkëlidhjen ndërmjet përqendrimit të oksigjenit të tretur (DOmg/l) dhe muajit (n) kur janë
kryer matjet (R²=0.748; r=0.865, për thellësinë 0.0-0.5m dhe R²=0.323; r=0.568, për thellësinë
1.0-1.2m)

Sikurse për lagunën e Nartës edhe për atë të Orikumit pozicionimi i dy lakoreve provon
se përqëndrimi i oksigjenit në shtresën sipërfaqësore ka qenë në mënyrë sistematike më i
lartë krahasimisht me përqëndrimin e këtij gazi në shtresën e ujit pranë tabanit. Si rregull,
lakoret manifestojnë afrim në periudhën më të ftohtë të vitit dhe pësojnë divergim në
periudhën e ngrohtë. Kjo situatë tregon se rritja e temperaturës së ujit shkaktonte
zgjerimin e diferencave në përqëndrimin e oksigjenit të tretur ndërmjet dy shtresave ku u
kryen matjet ndërsa rënia e temperaturës shkaktonte efektin e kundërt. Informacionet e
literaturës tregojnë se faktorët kryesorë që përcaktonin këtë dinamikë ishin ndryshimet
sezonale në shkallën e fotozintezës dhe në intensitetin e mineralizimit të lëndëve organike
si dhe dinamika e shkembimeve gazore ndërmjet atmosferës dhe shtresës sipërfaqësore të
ujit (Peňa et al., 2010; Prasad et al., 2014).
Duke përfunduar argumentin “oksigjen” për lagunën e Orikumit po bëjmë edhe disa
komente lidhur me vlerat mesatare të përmbajtjes së këtij gazi në gjithë kolonën e ujit në
stinë të ndryshme të periudhës 12 mujore.
Pranverë

7.78±0.496

(Var%=6.27)

Verë

7.24±0.107

(Var%=1.48)

Vjështë

7.22±0.227

(Var%=3.13)

Dimër

7.28±0.495

(Var%=6.79)

Krahasimi ndërmjet vlerave të përqëndrimit të oksigjenit për stinën e pranverës, që ka
qenë stina kur ky gaz manifestonte vlerat mesatare më të larta dhe vlerave mesatare
karakteristike për tre stinët e tjera nuk provoi sinjifikancë të ndryshimeve (vlerat e kriterit
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“t” ndryshonin nga t=0.73 deri t=1.06 kështu që P>0.5). Krahasimi i vlerave të variancës
(Var%) tregon se luhatjet më të vogla për përmbajtjen e oksigjenit në gjithë masën e ujit
të lagunës së Orikumit kanë ndodhur në stinën e verës (Var%=1.48) ndërkohë që
diapazoni më i gjerë i luhatjeve të këtij parametri është provuar për stinën e dimrit
(Var%=6.79).
3.1.3. Vlerësime dhe komente mbi dinamikat e vlerave të pH në ujin e lagunave
të Nartës dhe Orikumit
Në diagramën e Figurës 3.5 kemi paraqitur dinamikën e vlerave mesatare për pH e ujit në
lagunën e Nartës, për dy thellësi të këtij baseni. Gjithashtu, në diagramë kemi vendosur
edhe ekuacionet e regresionit për varësinë e vlerave të pH nga periudha e vitit kur u kryen
matjet si dhe vlerat e llogaritura për koefiçientët e korelacionit (r) dhe regresionit ose
determinacionit (R²).
Nga shqyrtimi i trajtës së lakoreve mund të kuptohet se në lagunën e Nartës ka ndodhur
rritja graduale e vlerave mesatare të pH nga muaji Mars (pH=7.13) deri në fillimin e
muajit Tetor (pH=7.32), duke manifestuar vlerën më të lartë në periudhën Korrik Shtator (pH=7.58). Në periudhën nga mesi i muajit Nëntor deri në fundin e muajit Shkurt
vlerat e pH ndryshonin pak për të dy thellësitë ndërsa në muajt Dhjetor-Janar ne kemi
përcaktuar një depresion të vlerave për këtë tregues (shiko në vijim: ndryshimet stinore të
vlerave të pH). Diapazoni i ndryshimit të vlerës së pH, duke gjykuar për masën e ujit në
drejtimin vertikal, ka qenë nga vlera minimale prej 6.10 deri në vlerën maksimale prej
8.9.
Ndryshimi sezonal i vlerave mesatare te pH ne lagunen e Nartes per dy
thellesi te ujit.
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Figura 3.5. Lakoret që shprehin dinamikën vjetore për vlerat mesatare të pH në dy thellësi të
ndryshme të lagunës së Nartës dhe ekuacionet e regresionit për bashkëlidhjen ndërmjet vlerave të
pH dhe muajit (n) kur janë kryer matjet (R²=0.359; r=0.599, për thellësinë 0.0-0.5m dhe
R²=0.573; r=0.757, për thellësinë 1.0-1.2m)
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Nga analizat që i kanë bërë Shkurtaj et al., 2013) ujit të lagunës së Nartës kanë rezultuar
vlera të pH në diapazonin nga 7.91 deri 9.36. Diferenca kryesore ndërmjet këtyre shifrave
dhe shifrave që rezultuan prej studimit tonë qëndron në faktin se vlerësimet e bëra prej
autoreve të përmendur e përjashtojnë mundësinë e krijimit të ujërave acide në lagunën e
Nartës. Matjet e kryera nga ne në orët e mëngjesit, sidomos ato që realizoheshin në
shtresën e ujit pranë fundit, treguan ekzistencën e mjediseve acide, megjithëse vlerat e pH
në asnjë rast nuk kanë qenë më të vogla se 6.0. Sipas Hill, (2015) vlerat e pH në ujin e
lagunës janë më të vogla në mëngjes (lehtësisht acide) dhe më të larta mbasdite, kur pas
një aktiviteti fotosintetik intensiv harxhohet dioksidi i karbonit dhe pH rritet mbi vlerën
7.6. Po kështu, Menendez et al., (2001) kishin vënë në dukje se përqëndrimet e dioksidit
të karbonit dhe ato të joneve bikarbonat, varësisht prej aktivitetit të algave, pësojnë
fluktuacione 24 orëshe, nga një situatë piku në mëngjes në një situatë minimumi në
momentet e pasdites, përderisa sasitë e tyre në ujë zvogëlohen përkatësisht në masën 96
dhe 40%. Autorët shtojnë se fotosinteza shkakton ndryshimin e vlerave të pH të ujit nga
acide të lehta deri në bazike tipike porse ky proçes, varësisht prej llojeve të algave,
dëmtohet në kushtet e vlerave të pH më të larta se 8.5 dhe më të vogla se 6.5.
Në një analizë 12 mujore për vlerat e pH të matura në dy nivele të masës së ujit të një
lagune Rodriguez et al., (2002) kanë gjetur se vlerat e këtij parametri ndryshonin në
diapazonin nga 5.7 (muaji Qershor, prova pranë tabanit të basenit) deri 7.5 (muaji
Shtator, prova pranë sipërfaqes së lagunës). Autorët konfirmojnë se vlerat më të larta të
pH provohen në periudhat e vitit që karakterizohen prej aktivitetit fotosintetik intensiv.
Vlerat më të ulëta të pH ishin matur në periudhat kur kishte reduktim të përqëndrimeve të
oksigjenit dhe kur sasitë e dioksidit të karbonit shtoheshin si pasojë e fuqizimit të
proçeseve të dekompozimit të lëndës organike, kryesisht të depozituar në tabanin e
lagunës. Një prej faktorëve që përcakton këto diapazone të vlerave të pH është edhe uji i
detit që futet në lagunë. Në përgjithësi prurjet e ujit të detit kanë prirje që ti mbajnë të
larta vlerat e pH (Marthe et al., 2015).
Nga studimet që janë realizuar për lagunat e zonës së Mesdheut kanë rezultuar vlera të
pH të ngjashme me rendin e vlerave që kemi gjetur në këtë studim për lagunën e Nartës.
Christia and Papastergiadou (2006) kanë analizuar ujin e tre lagunave në gjirin
Amvrakikos (Deti Jon) dhe kanë përcaktaur vlera të pH të rendit 7.5-9.0 ndërsa Facca et
al., (2014) kishin gjetur për lagunën e Venecias vlera të pH nga 7.41 deri 9.35.
Në Tabelen 3.5 kemi vendosur rezultatet e llogaritjeve për vlerat mesatare të pH (M±SD)
në lagunën e Nartës përkatësisht, sipas dy stacioneve ku u kryen matjet, oreve të ditës dhe
dy thellësive të ujit.
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Tabela 3.5. Vlerat mesatare 12 mujore (M±SD) si dhe vlerat skajore (minimale dhe maksimale)
për pH e ujit në lagunën e Nartës, sipas zonës ku u kryen matjet (stacionet), orës së ditës dhe
thellësisë së basenit (periudha Qershor 2012-Maj 2013)

Treguesit
I. Stacionet

II.Orët e matjeve
III.Thellësia e matjes

M±Sd

Min

Max

ST1

7.527±0.565

6.18

8.90

ST2

7.125±0.601

6.10

8.72

10°°

6.83±0.282

6.21

7.81

16°°

7.82±0.368

6.60

8.90

0.0-0.5 m

7.617±0.212

6.31

8.90

1.0-1.2 m

6.925±0.272

6.10

8.30

Duke krahasuar vlerat mesatare të pH për dy thellësitë e ujit ku u kryen matjet ka
rezultuar një diference prej 0.692 ndërmjet thellësive 0.0-0.5m dhe 1.0-1.2m. ANOVA
provoi se ndryshimi ndërmjet këtyre dy vlerave ishte sinjifikativ (t=2.04; P<0.5; n=48).
Në literaturën shkencore ka opinione të ndryshme lidhur me varësinë e vlerave të pH prej
thellësisë së ujit. Sipas Chandrasekaral et al., (2014) nuk identifikohet bashkëlidhja
sinjifikante ndërmjet vlerave të pH dhe thellësisë së ujit dhe as ndryshime të rregullta të
vlerave të pH sipas thellësisë. Ndërsa Hill, (2015) pohon se përderisa algat përqëndrohen
në shtresën sipërfaqësore të lagunës, pH ka tendencën që të ketë vlera më të larta pranë
sipërfaqes dhe i zvogëlon vlerat e tij sa me tepër shkohet në drejtim të fundit.
Në mendojme se diferenca sinjifikative e vlerave të pH ndërmjet dy shtresave të ujit ku u
kryen matjet është shkaktuar nga veprimi i dy faktorëve: fotosintezës që zhvillohet
pothuajse në të gjithë masën e ujit (për shkak të thellësisë së vogël të lagunës) dhe
dekompozimit të lëndës organike që zhvillohet kryesisht në tabanin e basenit.
Temperaturat e ujit dhe intensiteti i ndriçimit diellor në rajonin e Vlorës i favorizojnë në
mënyrë të veçantë proçeset e sintezës së lëndës organike (fotosinteza) në basenet e tipit të
lagunave. Për këtë arsye janë të gjitha kushtet që të besosh se këto proçese i kapërcejnë
proçeset e konsumit (frymëmarrja dhe dekompozimi) të lëndës organike, duke përcaktuar
në këtë mënyrë një “metabolizem” të tipit autotrof (Thomaz et al., 2001) për basene të
tillë sikurse është laguna e Nartës.
Ndryshim sinjifikativ për parametrin që analizojmë kemi gjetur dhe në krahasimin e bërë
ndërmjet vlerave mesatare të pH, të cilat u llogariten bazuar në shifrat e gjetura nga
matjet e orëve 10°° dhe 16°°. Në rastin konkret vlera e kriterit “t” rezultoi e barabartë me
2.14 (P<0.5; n=48). Në përgjithësi ujërat eutrofike, duke u dalluar për prodhimtarinë
parësore të bollshme, zakonisht janë një prej shkaqeve të variacioneve të theksuara në
vlerat e pH. Nga ana tjetër gjatë pjesës së ndriçuar të 24 orëshit, kur prodhimtaria
parësore është e lartë, dioksidi i karbonit shpenzohet gjatë fotosintezës, kështu që në
kushte të tilla ndodh rritja e vlerës së pH. Gjatë natës frymëmarrja qelizore e rilëshon
dioksidin e karbonit në ujë duke shkaktuar reduktimin e vlerës së pH (Soler-López et al.,
2005).
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Krahasimi ndërmjet vlerave mesatare të pH, që u llogaritën veçmas për dy stacionet, nuk
provoi ekzistencën e ndryshimeve sinjifikative (ANOVA t=0.5; P>0.5; n=48). Megjithatë
duhet pohuar fakti se ndryshimi prej 0.402 njësish ndërmjet vlerës mestare vjetore të pH
që karakterizonte ujin e zonës pranë rampës (qëndrimi i peshkatarit) dhe vlerës mesatare
vjetore të pH në ujin e zonës përreth urës së Manastirit mund të jetë shkaktuar si pasojë e
futjes së mbetjeve të lëngëta acide (kryesisht shkarkime të blegtorisë si dhe shkarkime
urbane) në këtë zonë të dytë të lagunës.
Duke i sistemuar rezultatet e matjeve sipas stinëve kemi llogaritur këto vlera mesatare për
pH e ujit në lagunën e Nartës:
Pranverë

7.253±0.132

(Var%=1.82)

Verë

7.493±0.173

(Var%=2.31)

Vjeshtë

7.647±0.241

(Var%=3.15)

Dimër

7.145±0.167

(Var%=2.34)

Analiza e shifrave të mësipërme provon se diferencat stinore midis vlerave mesatare të
pH kanë qenë nga 0.108 deri 0.502 njësi. Brenda stinëve të veçanta variabiliteti më i
madh i vlerave të pH i takonte stinës se vjeshtës (Var%=3.15) ndërsa variabiliteti më i
vogël stinës së pranverës (Var%=1.82).
Dy lakoret që shprehin varësinë e vlerave të pH të ujit prej muajit të vitit kur u kryen
vlerësimet në lagunën e Orikumit (Figura 3.6) demostronin dinamikë të ngjashme të këtij
parametri me atë që karakterizonte ujin e lagunës së Nartës. Megjithatë disa specifika në
trajtën e lakoreve duket se bazohen në specifikat që kanë këto dy ekosisteme për veçori të
tilla si thellësia e ujit, mundësitë e kontaktit me ujërat egzogjene (futja e ujit të ëmbël dhe
përzierja me ujin e detit), shkalla e ekspozimit ndaj faktorëve atmosferike dhe në mënyrë
të veçantë ndryshimet që prekin përbërjen e biocenozave dhe dinamikat e proçeseve
biologjike në tërësi.
Ndryshimi sezonal i vlerave mesatare te pH ne lagunen e
Orikumit,per dy thellesi te ujit.
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Figura 3.6. Lakoret që shprehin dinamikën vjetore për vlerat mesatare të pH në dy thellësi të
ndryshme të lagunës së Orikumit dhe ekuacionet e regresionit për bashkëlidhjen ndërmjet vlerave
të pH dhe muajit (n) kur janë kryer matjet (R²=0.673; r=0.820, për thellësinë 0.0-0.5m dhe
R²=0.64; r=0.815, për thellësinë 1.0-1.2m)
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Prirja e lakoreve për të “sheshuar” është shprehje e reduktimit të variabilitetit “në kohë”
(ose variabilitetit sezonal) të parametrit që analizohet, ndërsa afrimi i lakoreve pranë
njëra tjetrës është tregues i drejtpërdrejtë i reduktimit të variabilitetit “në hapësirë”
(zvogëlim i vlerave mesatare të treguesit në nivele të ndryshme të planit vertikal të
basenit).
Diapazoni i ndryshimit të vlerave të pH në ujin e lagunës së Orikumit, për periudhën
Qershor 2012 - Maj 2013, ka qenë nga vlera minimale 6.5 deri në vlerën maksimale 9.2.
Vlera mesatare vjetore e këtij parametri ishte 7.42±0.157 (Var%=2.12). Shifrat përkatëse
për ujin e lagunës së Nartës ishin 7.38±0.227 (Var%=3.08). Këto shifra tregojnë se vlera
mesatare vjetore e pH për ujin e dy lagunave ka ndryshuar pak (t=0.2; P>0.5; n=96),
pavarësisht faktit që ky parametër në lagunën e Nartës ka pësuar ndryshueshmëri më të
theksuar (Var%=3.08) krahasimisht me lagunën e Orikumit (Var%=2.12).
Tabela 3.6 përmban rezultatet e llogaritjeve për vlerat mesatare të pH (M±SD) në lagunën
e Orikumit përkatësisht sipas dy stacioneve ku u kryen matjet, orëve të ditës dhe dy
thellësive të ujit.
Tabela 3.6. Vlerat mesatare 12 mujore (M±SD) si dhe vlerat skajore (minimale dhe maksimale)
për pH e ujit në lagunën e Orikumit, sipas zonës ku u kryen matjet (stacionet), orës së ditës dhe
thellësisë së basenit (periudha Qershor 2012-Maj 2013)

Treguesit
I. Stacionet
II.Orët e matjeve
III.Thellësia e matjes

M±Sd

Min

Max

ST1

7.803±0.499

6.57

9.20

ST2

7.592±0.516

6.41

8.89

10°°

6.98±0.289

6.41

7.88

16°°

8.12±0.337

7.07

9.20

0.0-0.5 m

7.791±0.302

6.93

9.07

1.0-1.2m

7.064±0.201

6.57

7.93

Diferenca ndërmjet vlerave mesatare të pH për dy thellësitë e ujit ku u kryen matjet ishte
0.727 njësi. ANOVA provoi se ndryshimi midis këtyre dy mesatareve ishte sinjifikativ
(t=2.02; P<0.5; n=48). E njëjta situatë provohej edhe kur krahasoheshin vlerat mesatare të
pH që kishin rezultuar prej matjeve të kryera në dy momente të ndryshme të ditës
(t=2.59; P<0.5; n=48). Nuk u provua sinjifikanca e ndryshimit të vlerave mesatare të pH
kur krahasuam rezultatet e matjeve të kryera në dy stacionet (t=0.3; P>0.5; n=48).
Sikurse mund të vërehet, laguna e Orikumit lidhur me sinjifikancën e diferencave
ndërmjet vlerave mesatare të pH, që karakterizonin variantet e veçanta të vlerësimeve,
manifeston situatë të njëjtë me lagunën e Nartës (shiko vlerat e kriterit “t” dhe nivelit
probabilitar “P” për tre variantet e vlerësimeve). Për këtë arsye për lagunën e Orikumit
vlejnë po ato komente që kemi trajtuar më sipër për lagunën e Nartës, duke shtuar se
vlera mesatare më e lartë e pH si dhe stabiliteti më i madh i vlerave të këtij parametri në
lagunën e Orikumit mund të jenë tregues të autotrofisë më të shquar të këtij ekosistemi.
Por duhet ta pranojme se pohimi ynë bazohet në të dhëna indirekte dhe ka nevoje për
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vlerësime që të përfshijnë në mënyrë të veçantë llojet “indikatore” të këtyre dy baseneve.
Do të mjaftonte që të kryhej bilanci ditor i oksigjenit dhe dioksidit të karbonit për të
gjykuar mbi nivelet e autrofisë apo heterotrofisë së një ekosistemi ujor (Thomaz et al.,
2001).
Sipas stinëve, uji i lagunës së Orikumit ka patur këto vlera mesatare për pH:
Pranverë

7.364±0.078

(Var%=1.07)

Verë

7.612±0.189

(Var%=2.49)

Vjeshtë

7.473±0.081

(Var%=1.10)

Dimër

7.242±0.055

(Var%=0.80)

Vlerat e variancës tregojnë se pH i ujit në lagunën e Orikumit ka pësuar luhatje më të
theksuara në stinën e verës (Var%=2.49) dhe luhatje më të pakta në stinën e dimrit
(Var%=0.80).
Së fundi, shtojmë se duke analizuar dinamikën e vlerave të matura të pH mund të
kuptohet se lagunat e Nartës dhe Orikumit nuk janë prekur prej dukurisë së acidifikimit.
Kanë përcaktuar se acidifikimi i ujërave mund të dëmtojë strukturat gëlqërore të
gjallesave, të modifikojë performancat fiziologjike të tyre, të reduktojë rritjen dhe
aftësitë e mbijetesës (Chinellato et al., 2010). Sipas Kurihara et al., (2008) pH acid nuk e
dëmton embriogjenezën e molusqeve bivalve deri përpara fazës së trokoforës porse në
këtë fazë zhvillimi nis të ngadalësohet pasi dëmtohet formimi i guackës. Po këta autorë
pohojnë se të gjitha larvat veligjerë që mbahen në mjedise acide paraqesin anomali të
ndryshme anatomike dhe malformacione të guackës. Kjo dukuri është provuar edhe prej
Fernandes-Reires et al., (2012) të cilët pohojnë se tek të vegjlit e midhjes ndodh
akselerimi i ekstretimit të azotit dhe reduktimi i efikasitetit të absorbimit, pas zvogëlimit
të vlerave të pH të ujit.

3.1.4. Ndryshueshmëria vjetore e vlerave të tejdukshmërisë së ujit në lagunat e
Nartës dhe Orikumit, e matur sipas treguesit SDD (Secchi disc depth)
Për shkak të thjeshtësisë së teknikës që aplikohet, thellësia Secchi ka qenë prej mëse
njëqind vjetësh komponent i matjeve rutinë që janë kryer për të karakterizuar dinamikat
afatgjatë të eutrofizimit dhe për të vlerësuar kushtet e referencës për EWFD (European
Water Framework Directive) sipas metodës së të dhënave historike (Henriksen, 2009).
Sipas Wu et al., (2015) njohja e tejdukshmërisë ka rëndësi të madhe për vlerësimin e
katër aspekteve të cilësisë së ujit:
Së pari, tejdukshmëria është indikator i drejtpërdrejtë i eutrofizimit dhe i vlerësimit të
cilësisë së ujit.
Së dyti, disponibiliteti i dritës ka rol të rëndësishëm për rregullimin e përhapjes së
vegjetacionit ujor të zhytur dhe për të garantuar një ekosistem limnetik stabël dhe të
shëndetshëm. Thellësia maksimale e kolonizimit dhe vlerat e biomasës së makrofiteve të
zhytur ndikohen në radhë të parë prej tejdukshmërisë së ujit.
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Së treti, tejdukshmëria përbën një dimension për njohjen e gjerësisë së shtresës eufotike,
shtresë në të cilën garantohet prodhimtaria parësore. Nëse kombinohet me informacionin
batimetrik, transparenca e ujit siguron mundësinë për matjen e vëllimit të habitatit të
fitoplanktonit.
Së katërti, tejdukshmëria është ndër faktorët kryesore që ndikojnë mbi strukturën termike
të baseneve, duke përfshirë nisjen dhe kohëzgjatjen e shtresëzimit termik si dhe thellësinë
dhe gjerësinë e termoklinës. Nga ana tjetër shtresëzimi termik ndikon mbi thellësinë e
depërtimit të oksigjenit, duke përcaktuar në këtë mënyrë edhe natyrën aerobe ose
anaerobe të proçeseve që realizojnë dekompozimin e sedimenteve dhe rifutjen në
qarkullim të nutrientëve.
Në dhjetëvjeçarët e fundit është provuar reduktimi i dukshëm i vlerave të tejdukshmërisë
në oqeane, ujëra bregdetare dhe ujëra të brëndshme në sajë të eutrofizimit dhe shtimit të
aktiviteteve njerëzore (Naumenko, 2008).
Për dy lagunat që u përfshinë në studim vlerat e thellësisë Secchi u matën me frekuencë
një mujore në dy stacionet e parapërcaktuar. Në diagramën e Figurës 3.7 kemi treguar
dinamikën 12 mujore të vlerave të SDD në lagunat e Nartës dhe Orikumit.
Ndryshimi i vlerave te tejdukshmersise se ujit (SDD) ne lagunat e Nartes dhe
Orikumit,per periudhen qershor 2012-Maj 2013

Tejdukshmeria (SDDm)

1.6
1.4
Narte

1.2
1

Orikum

0.8
0.6
0.4
0.2
0
0

2

4

6

8

10

Muajt [(Qershor 2012 (1)-Maj 2013 (12)]

12

14

2 per.
Mov.
Avg.
(Narte)
2 per.
Mov.
Avg.
(Orikum)

Figura 3.7. Dinamika e vlerave të tejdukshmërisë së ujit (SDDm) në lagunat e Nartës dhe
Orikumit e shprehur sipas çvendosjes në kohë që pësojnë vlerat mesatare të këtij treguesi

Karakteri i çvendosjes në kohë dhe hapësirë i vlerave mesatare të thellësisë Secchi në dy
lagunat e analizuara, shpreh njëfarë stabiliteti të shkallës së depërtimit të rrezatimit
diellor në masën e ujit në periudhën Qershor - Nëntor. Në periudhën nga mesi i muajit
Nëntor deri në muajin Shkurt vlerat e tejdukshmërisë pësonin reduktim. Për pjesën tjetër
të periudhës 12 mujore pra nga muaji Mars deri në mesin e muajit Qershor, kemi provuar
përsëri rritjen e vlerave të SDD por jo me ritmin e rritjes që karakterizonte periudhën e
parë që kemi analizuar.
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Mendojmë se dinamika e vlerave të thellësisë Secchi në dy lagunat ndikohet prej veprimit
të këtyre faktorëve:
a. Thellësia e vogël e lagunave, veçanërisht asaj të Nartës
b. Çvendosja periodike e sedimenteve në masën e ujit e shkaktuar prej veprimit të
valëve dhe e favorizuar prej thellësisë së vogël
c. Periodiciteti i zhvillimit të planktonit
d. Futja në dy lagunat e shkarkimeve që përmbajnë detrite minerale dhe organike
Nga vlerat e matjeve që kemi kryer në muajt Qershor dhe Gusht në lagunën e Nartës ka
rezultuar se thellësia Secchi (SDD) ishte e barabartë me thellësinë e fundit (BD –bottom
depth). Një përputhje e tillë e vështirëson gjykimin mbi dinamikën e SDD dhe kërkon
analiza plotësuese me përdorimin e teknikave preçize, për të karakterizuar regjimin e
saktë të dritës në masën e ujit (Carstensen, 2010).
Periudha e dimrit dallohej për zvogëlimin e vlerave të tejdukshmërisë në dy lagunat.
Vlera mesatare e tejdukshmërisë për këtë periudhë në lagunën e Nartës ishte 0.774 m
ndërsa në lagunën e Orikumit 0.834 m. Faktori kryesor i reduktimit të depërtimit të dritës
në masën e ujit për periudhën e dimrit ka qenë veprimi i erës (sidomos tramundana),
intensifikimi i përzierjes së ujërave dhe ngritja e sedimenteve në masën e ujit. Sipas Wu
et al., (2015) risuspensioni i baltës dhe i sedimenteve të fundit, thellësia lokale,
shtresëzimi dhe përzierja e ujërave ndikojnë mbi vlerat e tejdukshmërisë së ujit.
Për periudhën që karakterizohet nga intensifikimi i vegjetacionit (Mars - Shtator) vlerat
mesatare të thellësisë Secchi ishin përkatësisht 1.198±0.148 m dhe 0.963±0.132 m. Për
disa arsye është e vështirë që të pohojmë zhvillimin më të madh të produktit parësor në
lagunën e Orikumit krahasimisht me lagunën e Nartës, bazuar në faktin se vlerat e vogla
të SDD, të paktën për këtë periudhë janë tregues i vlerave të larta të abundancës së algave
(Faragl and El-Gamal 2011; Cako et al., 2013; Wolnomjejski and Witek 2013; Wu et al.,
2013). Wolnomjejski and Witek (2013) kishin provuar bashkëlidhje negative, statistikisht
sinjifikante, ndërmjet thellësisë Secchi dhe përqëndrimit të klorofilës a (r=-0.787). Ne
nuk kemi bërë matje të klorofilave dhe as përcaktim të vlerave për abundancat e algave
në lagunat e Nartës dhe Orikumit dhe për këto arsye e kemi të vështirë që të identifikojmë
diferencën midis vlerave të SDD, në periudhën vegjetative, me diferencat në shkallën e
zhvillimit të planktonit në këto basene. Nga ana tjetër barazimi, qoftë dhe i përkohshëm, i
vlerave të SDD me vlerat e BD në lagunën e Nartës, përbën një situatë që nuk gjen
ngjashmëri në lagunën e Orikumit dhe krijon në këtë mënyrë një vështirësi metodike që
nuk favorizon analizën krahasuese.
Vlera e mesatares 12 mujore për tejdukshmërinë e ujit në lagunën e Nartës ishte
1.044±0.257 m (Var%=24.61) dhe në lagunën e Orikumit 0.967±0.241 m (Var%=24.92).
Nuk kemi provuar ndryshim sinjifikativ gjatë krahsimit të këtyre dy vlerave mesatare
(ANOVA: t=0.3; P>0.5; n=24). Nga ana tjetër dy vlerat që rezultuan prej llogaritjes së
variancës (Var%) ishin shumë të përafërta, fakt që provon se ndryshimet periodike të
tejdukshmërisë së ujit në dy lagunat që u përfshinë në analizë kanë patur karakter të
njëjtë.
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Vlerat që kemi gjetur për SDD në këtë studim kanë ngjashmëri por edhe ndryshime me
vlerat që janë gjetur prej studiuesve të këtij parametri, në vlerësime të kryera në basene
analoge. Cako et al., (2013) kanë përcaktuar tejdukshmërinë e Liqenit të Butrintit dhe
kanë gjetur vlera nga 1.85 m deri 4.32 m. Vlerat më të vogla i kanë matur në muajin
Shtator ndërsa vlerat më të larta në muajin Gusht. Shkakun kryesor të diferencave
ndërmjet vlerave të tejdukshmërisë, të matura në stacione të veçantë, këta autorë e shohin
në ndryshimet në nivelet e ndotjes.
Wolnomjejski and Witek 2013 kishin studiuar ndryshimin e vlerave të thellësisë Secchi
në disa laguna të Polonisë dhe kishin gjetur se gjatë sezonit vegjetativ vlera mesatare e
tejdukshmërisë në laguna ishte 1.0 m. Në matje të veçanta thellësia sipas Secchit
ndryshonte nga 0.60 m deri 1.45 m. Thellësia Secchi më e vogël ishte në fillimin e muajit
Shtator (0.5 m) ndërsa vlera më e madhe për këtë tregues arrinte 4.0 m në muajin Tetor.
Këta autorë e shpjegojnë dobësimin e dritës në masën e ujit gjatë sezonit vegjetativ me
magnitudën e biomasës së fitoplanktonit.
Wu et al., (2015) pasi kishin kryer vlerësimin disavjeçar të transparencës së ujit në një
liqen kishin përcaktuar vlera të rendit nga 6.61 m deri 7.26 m. Natyrisht duke gjykuar nga
thellësia, nuk bëhet fjalë për një lagunë. Megjithatë, ka rëndësi që të vlerësohen
arsyetimet e bëra lidhur me dinamikën e transparencës së ujit në ekosistemet limnetike
dhe faktorët që e orientojnë këtë dinamikë. Gjykuar mbi shifrat tona si dhe shifrat që kanë
rezultuar prej autorëve të tjerë që kanë studiuar dinamikën e vlerave të treguesit SDD
mund të kuptohet se karateri gjeomorfologjik i basenit, thellësia e tij, mundësia e
shtresëzimit termik, karakteri i depozitimeve të fundit, ciklet jetësore të gjallesave
planktonike, ujëshkëmbimi me detin, futja e materialeve egzogjene nëpërmjet
shkarkimeve të lëngëta, distanca e pikës së matjes nga bregu, shkalla e përzierjes së
ujërave janë faktorë që përcaktojnë vlerat e tejdukshmërisë së ujit, në hapësirë dhe kohë.

3.2. Përbërja llojore dhe dinamikat vjetore pë r popullatat e algave potencialisht
helmuese në planktonin e lagunave të Nartës dhe Orikumit
3.2.1. Taksonet e algave potencialisht helmuese në fitoplanktonin e Lagunave të
Nartës dhe Orikumit
Kampionet e ujit për analizat hidrobiologjike janë marrë me frekuencë një mujore, në
periudhën Janar - Dhjetor 2014. Në dy lagunat që u përfshinë në studim vendet e
kampionimit të fitoplanktonit ishin stacionet në të cilët u matën treguesit fizikë dhe
kimikë të ujit.
Rezultatet e përcaktimit për taksonet e algave potencialisht helmuese, të ndarë sipas
klasave në të cilët klasifikohen, i kemi treguar në tabelën 3.7.
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Tabela 3.7. Taksonet e algave potencialisht helmuese që ndodhen në planktonin e lagunave të
Nartës dhe Orikumit

Taksoni

Nartë

Orikum

1. Alexandrium tamarense(Lebour) Balech
1995

+

+

2. Alexandrium ostenfeldi(Paulsen) Balech &
Tangen 1985

+

+

3. Dinophysis acuminataClaparède &
Lachmann 1859

+

+

4. Dinophysis caudataSaville-Kent, 1881

+

–

5. Dinophysis acuta Ehrenberg,1839

+

+

6. Dinophysis rotundataClaparède &
Lachmann 1859

+

+

7. Gymnodinium sp

+

–

8. Prorocentrum sp

+

+

9. Prorocentrum minimum(Pavillard)
J.Schiller 1933

+

–

Pseudo-nitzschia delicatissima(Cleve)
Heiden in Heiden & Kolbe 1928

+

+

Pseudo-nitzschia
pseudodelicatissima(Hasle) Hasle 1993

+

+

Pseudo-nitzschia pungens(Grunow ex
Cleve) Hasle 1993

+

+

Pseudo-nitzschia seriata (Cleve)
H.Peragallo 1899

+

+

Amphora coffeaeformis (C.Agardh)
Kützing 1844

+

–

+

+

Dinophyceae

Bacillariophyceae (Diatomae)

DiDictyochophyceae
Dictyocha speculum Ehrenberg 1839

Prej informacioneve të përmbledhura në tabelën e mësipërme rezulton se algat
potencilaisht helmuese që popullojnë lagunat e Nartës dhe Orikumit klasifikohen në tre
grupe të mëdha taksonomike (Klasa); Dinophyceae, Bacillariophyceae dhe
Dictyochophyceae. Në lagunën e Nartës algat Dinophyceae përfaqësoheshin nga 9 lloje
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(60%), algat Bacillariophyceae nga 5 lloje (33%) dhe algat Dictyochophyceae nga 1 lloj
(7%) (Figura 3.8).
Frekuenca e perfaqesimit me lloje per tre klasa te algave
potencialisht helmuese qe jane te pranishme ne Lagunen e
Nartes

Dictyochophyc
eae
7%
Diatom ae
33%

Dinophyceae
60%

Figura 3.8. Frekuenca e pranisë (%) me taksone të algave potencialisht toksike për tre grupe të
mëdha sistematike të fitoplanktonit në Lagunën e Nartës

Në lagunën e Orikumit algat Dinophyceae përfaqësoheshin nga 6 lloje (55%), algat
Bacillariophyceae nga 4 lloje (36%) dhe algat Dictyochophyceae nga 1 lloj (9%) (Figura
3.9).
Frekuenca e perfaqesimit me lloje per tre klasa te algave
potencialisht helmuese qe jane te pranishme ne Lagunen e
Orikumit

Dictyochophyc
eae
9%

Diatom ae
36%

Dinophyceae
55%

Figura 3.9. Frekuenca e pranisë (%) me taksone të algave potencialisht toksike për tre grupe të
mëdha sistematike të fitoplanktonit në Lagunën e Orikumit
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Diferencat që kemi përcaktuar ndërmjet dy lagunave, në frekuencat e përfaqësimit me
lloje për klasa të veçanta, janë krijuar për faktin se në lagunën e Orikumit kemi gjetur
vetëm 11 (ose 73%) nga 15 llojet e algave potencialisht helmuese që kemi mundur të
identifikojmë ndërkohë që në lagunën e Nartës ishin të pranishme të gjitha algat e
përcaktuara. Llojet që mungonin në lagunën e Orikumit ishin Dinophysis caudate,
Gymnodinium sp, Prorocentrum minimum dhe Amphora coffeaeformis.
Të ndara sipas gjinive ku bënin pjesë kemi këtë përbërje të 15 taksoneve që u
identifikuan:
- gjinia Alexandrium (Dinophyceae)

2 lloje

- gjinia Dinophyses (Dinophyceae)

4 lloje

- gjinia Gymnodinium (Dinophyceae)

1 lloj

- gjinia Prorocentrum (Dinophyceae)

2 lloje

- gjinia Pseude-nitzschia (Diatomae)

4 lloje

- gjinia Amphora (Diatomae)

1 lloj

- gjinia Dictyocha (Dictyochophyceae)

1 lloj

Sikurse shikohet numri më i madh i llojeve të algave potencialisht helmuese që u
identifikuan ju takonin 2 gjinive (8 lloje ose rreth 54%) ndërkohë që shtatë gjinive të tjera
ju takonin shtatë lloje ose 46% të numrit të përgjithshëm të llojeve helmuese që kemi
gjetur në fitoplanktonin e dy lagunave.
Duke u fokusuar në argumentin e studimit, të paktën për lagunën e Nartës ekzistojnë disa
dallime ndërmjet të dhënave tona dhe rezultateve të kërkimeve të mëparshme. Sipas
vlerësimeve që janë kryer prej Xhulaj et al., 2008) për fitoplanktonin potencialisht toksik
në katër laguna të Shqipërisë rezulton se në Lagunën e Nartës ishin identifikuar 13
taksone. Dy nga këto taksone i takonin klasës Diatomae, dhjetë taksone i takonin klasës
Dinophyceae dhe një takson klasifikohej në grupin e algave Cyanophyceae. Në studimin
që përmendëm nuk ishin identifikuar dy lloje të gjinisë Pseudo- nitzschia dhe pikërisht
P.pungens dhe P.pseudodelicatissima që kanë qenë të pranishme në kampionet e
planktonit që kemi marrë në lagunën e Nartës dhe Orikumit. Nga ana tjetër, në analizat
tona nuk rezulton i pranishëm taksoni Pseudo-nitzschia sp i cili është gjetur prej autorëve
të përmendur.
Xhulaj et al., (2008) kishin identifikuar në fitoplanktonin e lagunës së Nartës 10 taksone
nga klasa Dinophyceae. Në studimin tonë numri i taksoneve të identifikuar që përfshihen
në këtë klasë ishte 9, pra një më pak. Diferencat preknin edhe llojet e përcaktuara. Në
analizat tona kanë munguar llojet Amphidinium spp, Gyrodinium sp, Prorocentrum lima
dhe Protoperidinium sp., të cilët ishin identifikuar prej autorëve të përmendur si
dioflagjelate potencialisht helmues të pranishëm në lagunën e Nartës. Dinoflagjelate të
gjetur nga ne në lagunën e Nartës, që mungonin në analizat e mëparshme, ishin
Dinophysis acuminata, D.acuta dhe dy lloje të identifikuar të gjinisë Alexandrium
(A.tamarense dhe A. ostenfeldi). Shtojmë se në studimin e kryer në vitin 2008 nuk jepen
të dhëna për prani të algave Dictyochophyceae në fraksionin toksik të fitoplanktonit të
lagunës së Nartës.
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Një studim me objekt të gjerë, ku vlerësimi i algave toksike përbën argument të veçantë,
ka qenë ai i realizuar prej Bushati, (2013) mbi prodhimtarinë parësore të Liqenit të
Butrintit. Në fakt, duke nisur nga viti 1994 kur u realizua studimi i parë i plotë mbi
fitoplanktonin e Liqenit të Butrintit (Miho, 1994), algat e kësaj lagune kanë qenë disa
herë objekt studimi qoftë për saktësimin e taksonomisë dhe veçorive të dinamikës së
popullatave të tyre qoftë për interesin që paraqesin disa taksone si shkaktarë të
mundshëm të HAB. Pikërisht në studimin e realizuar prej Bushati, (2013) në
fitoplanktonin e Butrintit janë gjetur 38 taksone të algave mikroskopike, që njihen si
potencialisht helmuese, sipas Hallegraeff et al., (1995; 2004) si dhe Moestrup, (2004).
Midis diatomeve përmenden llojet Cerataulina pelagica, Leptocylindrus minimus,
Amphora coffaeformis dhe Pseudo-nitzschia spp ndërsa midis dinoflagjelateve lloje
potencialisht helmuese të identifikuar ishin Akashiwo sanguinea, Alexandrium minutum,
Alexandrium spp., Cochlodinium spp., Dinophysis acuminata, Dinophysis acuta,
Dinophysis fortii, Dinophysis rotundata, Dinophysis sacculus, Dinophysis tripos,
Gonyaulax spinifera, Karenia spp., Lingulodinium polyedrum, Ostreopsis spp.,
Prorocentrum minimum dhe Scrippsiella trochoidea. Lloje të tjera të pranishme janë edhe
dy diktiofite Dictyocha fibula dhe D. speculum dhe cianofite të pranishme të gjinisë
Oscillatoria. Në fitoplanktonin e Butrintit janë vrojtuar lulëzime të algave kryesisht një
zhvillim i madh i llojeve të gjinise Pseudo-nitzschia (ku kryeson P. seriata) (Bushati,
2013).
Duke krahasuar taksonet e algave potencialisht helmuese që janë identifikuar në lagunën
e Butrintit (Bushati, 2013) me taksonet që kemi gjetur në lagunat e Nartës dhe Orikumit
rezulton se katër taksone nuk raportohen si të pranishme në ekosistemin e Butrintit. Këto
taksone janëAlexandrium tamarense, Dinophysis caudata, Prorocentrum sp dhe Pseudonitzschia pungens. Mos gjetja e tyre në Lagunën e Butrintit gjatë studimit të realizuar prej
autores së përmendur, nuk përbën një arsye për të pohuar karakterin lokal të përhapjes së
tyre.

Figura 3.10. Alexandrium tamarense (Dinophyceae)
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Figura 3.11. Dinophysis acuminata (Dinophyceae)

Figura 3.12. Prorocentrum sp. (Dinophyceae)

Figura 3.13. Pseudo-nitzschia seriata (Bacillariophyceae)
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Figura 3.14. Amphora cffeaeformis (Bacillariophyceae)

Figura 3.15. Dictyocha speculum (Dictyochophyceae)

Aq më tepër që në studime të posaçme pranohet jo vetëm përhapja mjaft e gjerë e tyre
por edhe plasticiteti gjenetik që jo rrallë e vështirëson identifikimin taksonomik të bazuar
vetëm mbi kritere morfologjike (Scholin et al., 1995; Casteleyn et al., 2009; Shimida et
al., 2010). Përfshirja e metodave gjenetike për identifikimin e llojeve mund të krijonte një
tabllo të ndryshme prej asaj që disponojmë lidhur me shpërndarjen e taksoneve të algave
potencialisht helmuese në ujërat bregdetare të vendit tonë.

3.2.2. Dinamika vjetore e treguesve të abundancës (qel / ml) për popullatat e
disa llojeve të algave potencialis ht helmuese që janë të pranishme në
fitoplanktonin e lagunave të Nartës dhe Orikumit
Duke i marrë veçmas të dhënat që rezultuan prej analizave të abundancës (qel/ml) për tre
grupet e algave potencialisht helmuese që ishin të pranishme në planktonin e lagunës së
Nartës, kemi realizuar analizën regresive dhe korelative për varësinë e vlerave të këtij
parametri të popullatave prej muajit kur u kryen kampionimet.
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Dinamika e vlerave te abundances (qel/ml) per grupin e
algave Dinophyceae ne Lagunen e Nartes
6000
N = -74.575n2 + 856.82n - 378.18

5000

2

R = 0.2714;r=0.521

Abundanca (qel/ml)

4000
3000
2000
1000
0
0

2

4

6

8

10

12

14

-1000
-2000
Muajt [Janar 2014 (1)-Dhjetor 2014 (12)]

Figura 3.16. Bashkëlidhja ndërmjet abundancës së algave Dinophyceae (N) dhe muajit (n) kur
janë realizuar kampionimet në lagunën e Nartës (r = 0.521)

Në figurën 3.16 kemi treguar lakoren e regresionit dhe ekuacionin përkatës për varësinë
ndërmjet abundancës totale të algave Dinophyceae (Nqel/ml) dhe periudhës së vitit
(muajinn) kur është realizuar vlerësimi i këtij parametri. Kemi të bëjmë me një regresion
jo linear që provon varësi të natyrës parabolike e cila është e ngjashme me shpërndarjen
normale të vlerave të abundancës. Në rastin konkret vlerat më të vogla të abundancës
mesatare (NM=210 qel/ml) kanë rezultuar në fillimin dhe në fundin e vitit (Dhjetor Shkurt) ndërsa vlerat më të larta (NM=3560 qel/ml) në një periudhë që paraprin mesin e
tij (Prill - Qershor).
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Vlerat mesatare mujore te abundances (qel/ml) per taksonet
e grupit Dinophyceae qe popullojne Lagunen e Nartes (2014)
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Taksonet e algave Dinophyceae

Figura 3.17. Vlerat mesatare të llogaritura për treguesin e abundancës (NMqel/ml) për nëntë
taksone të algave potencialisht helmuese të grupit Dinophyceae (Nartë, 2014)

Kjo dinamikë provon se në përgjithësi algat e grupit Dinophyceae sikurse edhe shumë
alga të planktonit detar, paraqiten si termofile tipike duke demostruar rritje të treguesve
sasiorë të popullatave në periudhën e ngrohtë të vitit dhe depresion të abundancës në
periudhën e ftohtë (Wells et al., 2015). Ekziston një tendencë e përgjithshme e
dinoflagjelateve që të lulëzojnë gjatë stinëve të ngrohta ndërkohë që llojet dominante të
diatomeve lulëzojnë brenda një diapazoni më të gjerë të temperaturave (Badylak and
Phlips, 2004). Sahraoui et al., (2013) kishin analizuar ndikimin e disa faktorëve
mjedisorë mbi dinamikat e popullatave të llojeve të gjinisë Prorocentrum (Dinophyceae)
në kushtet e një lagune dhe kishin përcaktuar se llojet P.minimum dhe P.lima
demostronin ritme të larta të rritjes së popullatave në stinën e pranverës sidomos pas
reshjeve dhe progresivisht me rritjen e temperaturës. Po kështu, futja e ujërave të
shkarkimit që janë të pasura me nutrientë organike e nxit riprodhimin e këtyre dy llojeve.
Është i njohur fakti se disa dinoflagjelatë janë miksotrofe dhe si të tillë demostrojnë si
mënyrën autotrofe të të ushqyerit ashtu edhe atë fagotrofe (Sherr and Sherr, 2002).
Ekziston bashkëlidhje e fortë ndërmjet intensitetit të rritjes së llojeve Prorocentrum dhe
përmbajtjes së nutrienteve në trajtën organike të tyre, fakt ky që mund të mbështesë
hipotezën e Gilbert et al., (2008) sipas së cilës eutrofizimi përbën faktor favorizues për
algat dinoflagjelate. Është provuar se lulëzimet e P.minutum në stinën e pranverës, në
brigjet detare të Greqisë, kishin lidhje të ngushtë me krijimin e kushteve të eutrofizimit të
nxitura prej aktiviteteve humane (Ignatiades and Gotsis-Skretas, 2010).
Megjithëse vlerat që kishin rezultuar pas analizës së treguesit BOD në lagunën e Nartës
nuk dëshmonin për ndotje të ujit me lëndë organike është pohuar se disa zona të këtij
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baseni ndoten me këto lëndë, si rezultat i shkarkimeve të ujërave të zeza, shkarkimeve të
lëngëshme të blegtorisë si dhe futjes së mbeturinave të fabrikës së birrës “Norga” që kanë
përmbajtje të lartë të lëndëve organike (Shkurtaj et al., 2013). Këto lëndë për autotrofet
termofile përbëjnë terren ushqyes që favorizon proliferimin sidomos në kushtet e fillimit
të rritjes së temperaturës së ujit në stinën e pranverës (Pertola et al., 2006; Sahraoui et al.,
2013). Pertola et al., (2006) kishin pohuar se invazioni aktual i dinoflagjelatit P.minutum
mund të jetë favorizuar prej pasurimit të ujit me azot organik të tretur. Përqendrime të
larta të P.lima janë gjetur në një zonë të eutrofizuar të Adriatikut perëndimor e cila
ndikohej shumë prej vërshimeve të lumenjve (Ingarao et al., 2009). Po këta autorë kishin
gjetur korelacion pozitiv midis rritjes së P.lima dhe temperaturës së ujit të detit.
Një faktor tjetër që mund ti ketë favorizuar disa dinoflagjelatë në periudhën e ngrohtë të
vitit është rritja e moderuar e përmbajtjes së kripës në ujë gjatë stinës së pranverës dhe
fillimit të stinës së verës. Prorocentrum sp. dhe P. micans duket se pësojnë proliferim në
ujëra salinë që janë të pasura me nutriente (Sahraoui et al., 2013). Është provuar se disa
lloje të dinoflagjelatëve mund të tolerojnë kushtet e lagunave hipersaline që kanë
përmbajtje të kripës më të madhe se 90%. Këto lloje preferojnë ujërat e bregdetit të afërt
që dallohen për përqendrim më të lartë të kripës krahasimisht me ujërat e zonave të tjera
detare (Johnson and Allen, 2005). Por për lloje të tjera të dinoflagjelateve në literaturë
shprehen edhe opinione të kundërta. Psh lloji Prorocentrum minimum, i cili është gjetur
nga ne me frekuencë të lartë në lagunën e Nartës dhe konsiderohet si një kozmopolit që
shkakton shpesh dukuritë HAB, preferon më tepër ujërat me kripësi të pakët sesa
mjediset saline. Zhvillimi i P.minimumështë në korelacion negativ me kripësinë dhe
adoptohet më mirë në kripësi të ulët (Ajuzie and Houvenaghel, 2009).
Në Figurën 3.17 kemi treguar vlerat mesatare të llogaritura të abundancës mujore
(NMqel/ml) për 9 taksonet e identifikuara të algave Dinophyceae që popullojnë lagunën e
Nartës. Vlerën më të madhe të këtij treguesi e kemi gjetur për algën e llojit Alexandrium
tamarense (NM=654.2 qel/ml) ndërsa vlerën më të vogël për algën Gymnodinium sp.(
NM=5.8 qel/ml).
Vlera mesatare mujore e abundancës së përgjithshme për algat dinoflagjelate ishte
1173.4±209.52 qel/ml. Bazuar në këtë shifër kemi llogaritur frekuencat mesatare mujore
(%) të pranisë së 9 taksoneve në fraksionin dinoflagjelat të algave.
Alexandrium tamarense

55.75%

A.ostenfeldi

2.62%

Dinophysis acuminata

11.93%

D.caudata

1.77%

D.acuta

4.44%

D.rotundata

1.64%

Gymnodinium sp

0.50%

Prorocentrum minimum

17.81%

Prorocentrum sp

3.55%
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Shifrat që kanë rezultuar prej analizave tona ndryshojnë prej shifrave që janë raportuar në
punimin e realizuar prej Xhulaj et al., (2008) lidhur me proporcionet relative ndërmjet
komponentëve të ndryshëm të fitoplanktonit dinoflagjelat në lagunën e Nartës. Diferencat
prekin në mënyrë të veçantë raportet ndërmjet llojeve të gjinive Alexandrium,
Prorocentrum dhe Gymnodinium. Është raportuar prani mjaft e lartë e llojeve
Prorocentrum minimum (lloj që rezulton tipik për mjediset eutrofike të cilat furnizohen
me format organike të nutrientëve; shiko më sipër) dhe Gymnodinium sp si dhe prani e
pakët e llojeve të gjinisë Alexandrium.
Këto diferenca mund të jenë një dëshmi për natyrën dinamike të komponentëve të
veçantë që përbëjnë biocenozën e lagunës. Duke trajtuar konceptin e “suksesionit”
Smayda, (1980) theksonte se do të bënim gabim të madh nëse duke u nisur nga
preferencat e llojeve të veçanta për faktorët mjedisore (psh për temperaturën), do ta
konsideronim përbërjen e komunitetit nga një këndvështrim statik (Smayda, 1980).
Struktura e komunitetit të fitoplanktonit nuk është pasojë e veprimit të një faktori të
vetëm kontrollues por e një kombinimi faktorësh të cilët ndryshojnë në kohë (Bledsoe
and Phlips, 2000). Komunitetet e fitoplanktonit që ndodhen në një ekosistem ndryshojnë
nga njëri vit në tjetrin pavarësisht prej mungesës së ndryshimeve në regjimin e
temperaturave (Badylak and Phlips, 2004). Shtojmë se presioni i konsumatorëve mund të
jetë faktor për ndryshimet e strukturës së komuniteteve të algave si në aspektet e
përbërjes llojore ashtu edhe në aspektet e raporteve sasiore ndërmjet llojeve megjithëse
sikurse theksojnë Badylak and Phlips (2004), konsumi i disa dinoflagjelatëve dhe
cianobakterieve është i kufizuar pikërisht për shkak të toksicitetit të tyre.
Protokoll të njëjtë, sikurse për algat Dinophyceae, kemi ndjekur edhe për analizën e
dinamikës vjetore të abundancës së algave Bacillariophiceae. Në diagramën e Figurës
3.18 kemi paraqitur bashkëlidhjen ndërmjet abundancës totale të algave të këtij grupi dhe
muajve kur u realizuan kampionimet (ose ndryshimi i vlerave të abundancës varësisht
prej periudhës së vitit). Sikurse mund të kuptohet prej trajtës që kanë dy lakoret e
paraqitura në Figurat 3.16 dhe 3.18 si dhe prej vlerave (negative apo pozitive) që merrnin
koeficientet “a” dhe “b” në ekuacionet e regresionit abundancë / kohë, dinamika e
dinoflagjelateve dhe ajo e diatomeve në lagunën e Nartës kanë qenë të ndryshme.
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Figura 3.18. Bashkëlidhja ndërmjet abundancës së algave Bacillariophyceae (N) dhe muajit (n)
kur janë realizuar kampionimet në lagunën e Nartës (r = 0.959)

Mënyra e shpërndarjes së vlerave të abundancës, që rezultuan prej analizave
hidrobiologjike dhe trajta e lakores së regresionit provojnë vlera më të larta për
abundancën e diatomeve në periudhat Janar - Mars dhe Nëntor - Dhjetor (NM = 1530
qel/ml/muaj) dhe vlera më të vogla në periudhën e verës (NM = 270 qel/ml/muaj).
Ndërkohë në periudhat Prill - Maj dhe Shtator - Tetor kemi gjetur vlera të abundancës që
ishin pranë rendit mesatar të këtij treguesi (NM = 650 qel/ml/muaj).
Bushati, (2013) kishte gjetur një dinamikë të ngjashme për popullatat e diatomeve në
liqenin e Butrintit dhe bënte një shpjegim interesant pasi konsideron si faktor kryesor të
depresionit veror të këtyre algave pamjaftueshmërinë e nutrienteve që karakterizon ujërat
e lagunës në periudhën e nxehtë të vitit. Kjo studiuese shpjegon se në verë rritet proçesi i
avullimit duke ulur nivelin e ujërave dhe rritjen e temperaturës së tyre. Kjo bën që edhe
lëndët ushqyese të varfërohen. Lëndët e bollshme të prurjeve të dimrit dhe të pranverës të
konsumuara nga fitoplanktoni përfundojnë në shtresat e ujit pranë tabanit, duke ju
nënshtruar proçesit të ngadaltë të dekompozimit prej bakterieve (pra mundësia e
riqarkullimit të tyre është e kufizuar) ose shfrytëzohen nga nivelet e tjera të mësipërme të
gjallesave si zooplanktoni, molusqet, peshqit etj. Diatometë duke qenë plotësisht
autotrofe e kanë gjithnjë e më të vështirë të mbijetojnë në këto kushte. Për këtë sasia e
tyre vjen duke u zvogëluar derisa në verë arrin minimumin kurse dinoflagjelatet, duke
qenë pjesërisht autotrofe, janë më konkurues në këto kushte.
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Vlerat mesatare mujore te abundances (qel/ml) per taksonet
e grupit Bacillariophyceae qe popullojne Lagunen e Nartes
(2014)
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Taksonet e algave Bacillariophyceae

Figura 3.19. Vlerat mesatare të llogaritura për treguesin e abundancës (NMqël/ml) për pesë
taksone të algave potencialisht helmuese të grupit Bacillariophyceae (Laguna e Nartës, 2014)

Jewel et al., (2005) kishin provuar se diatometë e gjinisë Pseudo-nitzschia haseshin gjatë
gjithe vitit porse dëndësia më e vogël e qelizave të tyre i takonte muajit Korrik. Nga mesi
i muajit Tetor, krahas uljes së temperaturës, niste rritja e numrit të qelizave, për të arritur
maksimumin në muajin Nëntor. Këta autorë theksojnë se rritja e temperaturës, që
shoqërohet edhe me pakësimin e përqendrimit të jonit fosfat (PO4-), janë faktorët
kryesorë që shkaktojnë reduktimin e popullatave të diatomeve.
Faktorë që duket se favorizojnë proliferimin e llojeve dominante të diatomeve në stinët e
vjeshtës dhe dimrit janë edhe zvogëlimi i kripësisë së ujit dhe futja e nutrienteve si
rezultat i reshjeve dhe intensifikimit të futjes së ujit të ëmbël i cili tërheq prej tokave ku
vërshon një pjesë të azotit dhe fosforit. Abundanca e llojeve dominante të gjinisë Pseudonitzschia rritet kur kripësia reduktohet në nivelin 29 psu (Sayce and Horner, 1996). Nga
ana e tij Smith, (1993) kishte vënë në dukje se lulëzimet e algave Pseudo-nitzschia
ndodhin në vjeshtë pas rënies së shirave si pasojë e pasurimit të ujërave të detit dhe
lagunave me nutriente që transportohen prej lumenjve dhe rrjedhave ujore.
Sikurse në studimin tonë edhe në studimin e realizuar prej Jewel et al., (2005) ishte
provuar korelacion negativ ndërmjet temperaturës dhe abundancës së diatomeve
dominante. Gjatë muajve të pranverës dhe verës kur temperatura ishte relativisht e lartë,
dendësia e qelizave të diatomeve Pseudo- nitzschia rezultonte e vogël ndërkohë që vlerat
më të larta të abundancës provoheshin në vjeshtë dhe dimër, kur temperatura ishte e ulët.
Subba Rao et al., (1988) kishin vërejtur lulëzim të diatomese Pseudo-nitzschia pungens
f.multiseries në fundin e vjeshtës dhe fillimin e dimrit.
Vlerat mesatare të llogaritura për abundancën mujore (NMqel/ml) të 5 taksoneve të
identifikuara të algave Bacillariophyceae që popullojnë lagunën e Nartës i kemi treguar
81

në diagramën e Figurës 3.19. Vlerën më të madhe të këtij treguesi e kemi gjetur për algën
e llojit Pseudo-nitzschia seriata (NM = 433.4 qel/ml) ndërsa vlerën më të vogël për algën
Amphora coffeaeformis ( NM = 20 qel/ml).
Vlera mesatare mujore e abundancës së përgjithshme për algat diatome ishte
922.1±168.12 qel/ml. Vlerat e llogaritura për frekuencat mesatare mujore (%) të pranisë
së 5 taksoneve ishin:
Pseudo-nitzschia delicatissima

28.88%

P.pseudodelicatissima
P.pungens

6.42%
15.54%

P.seriata

46.99%

Amphora coffeaformis

2.17%

Sipas analizës së kampioneve katër llojet e gjinisë Pseudo- nitzschia u hasën në të gjithë
muajt e vitit ndërsa alga e llojit Amphora coffeaeformis mungonte në kampionet që u
morën në muajt Mars, Shtator dhe Tetor. Nuk kemi ndonjë arsye të bazuar për ta
shpjeguar këtë mungesë dhe mendojmë se rritja e numrit të stacioneve të kampionimit
mund të krijonte një situatë tjetër pra mungesa e përkohshme e llojit A.coffeaformis duhet
të jetë e rastësishme. Nga përfaqësuesit e gjinisë Pseudo-nitzschia lloji P.delicatissima
kishte vlerën më të lartë të abundancës në muajt Mars dhe Prill (mesatarisht 730 qel/ml)
duke qenë në këtë periudhë lloj dominues. Lloji P.seriata ishte dominues në muajt Janar
dhe Shkurt duke patur një vlerë mesatare të abundancës prej 1275 qel/ml. Kjo ka qenë
edhe vlera e dytë më e lartë e abundancës mesatare mujore pas asaj të arritur prej
dinoflagjelatit Alexandrium tamarense në muajt prill dhe maj 2014 (3680 qel/ml). Dy
llojet e tjera të gjinisë Pseudo-nitzschia që kemi identifikuar në lagunën e Nartës, kanë
demostruar ndryshime të vogla mujore të abundancës në muajt e stinës së vjeshtës dhe
dimrit.
Në studimin e realizuar prej Jewel et al., (2005) llojet më të zakonshme të gjinisë Pseudonitzschia ishin P.delicatissima, P.pseudodelicatissima dhe P.pungens. Këto lloje
paraqesin fluktuacione stinore të abundancës ndërkohë që për llojin P.australis i cili ishte
më pak i zakonshëm dhe nuk krijonte dominanaca, nuk provoheshin fluktuacione të
abundancës. Duket se kemi të bëjmë me një situatë e cila është e ngjashme me dinamikën
e “sjelljeve” të diferencuara të dy çifteve të llojeve të diatomeve që kemi analizuar në
studimin tonë; dy llojet dominante që dalloheshin për vlera të larta mesatare mujore të
abundancës (shiko më sipër vlerat e frekuencës mesatare mujore) shfaqnin fluktuacione
më të theksuara të dendësisë së qelizave (Var% = 79.54 për llojin P.seriata dhe Var% =
80.21 për llojin P.delicatissima) krahasimisht me dy llojet e tjera që ishin më të rrallë, të
cilët demostronin ndryshim jo shumë të madh të vlerave minimale dhe maksimale prej
vlerës mesatare të këtij treguesi (Var% = 56.45 për llojin P.pseudodelicatissima dhe
Var% = 51.89 për llojin P.pungens).
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Dinamika e vlerave te abundances (qel/ml) per algen e llojit
Dictyocha speculum (Dictyochophyceae) ne Lagunen e
Nartes
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Figura 3.20. Bashkëlidhja ndërmjet abundancës së algës Dictyocha speculum (N) dhe muajin (n)
kur janë realizuar kampionimet në lagunën e Nartës (r = 0.521)

Në Figurën 3.20 kemi paraqitur lakoren dhe ekuacionin e regresionit që kanë rezultuar
prej analizës së bashkëlidhjes ndërmjet vlerave të abundancës së algës Dictyocha
speculum (Dictyochophyceae) dhe muajit përkatës kur janë realizuar kampionimet. Kemi
të bëjmë me një flagjelat silicor ciklomorfik i cili paraqitet në dy forma: forma e zhveshur
dhe forma skeletore. Pikërisht duke u përqendruar në këtë veçori të llojit D.speculum do
të përmendim fillimisht faktin se rreth 80 - 90% të numrit të përgjithshëm të individëve
në kampionet që u morën në periudhën Prill - Korrik i takonin formës së zhveshur ndërsa
kampionet e vjeshtës përbëheshin në masën më të madhe (deri 100%) prej individëve të
formës skeletore. Shifra të ngjashme ishin gjetur edhe prej Jochem and Babenerd (1989).
Këta autorë kishin vlerësuar frekuencat e dy formave të D.speculum në periudhat gjatë
lulëzimit dhe pas lulëzimit dhe kishin përcaktuar se duke nisur nga mesi i muajit Prill deri
në mesin e muajit Maj abundanca e popullatës arrinte vlerën 5 500 000 qel/l. Në
popullata të tilla që ndodheshin në gjendjen e lulëzimit forma skeletore përbënte nga 0.3
deri 18.5% të popullatës së D.speculum. Pasi arrinte maksimumin, popullata pësonte
reduktim të shpejtë ndërkohë që kontributi i formës skeletore rritej deri në masën 100%
brenda 10 ditëve. Ka shumë mundësi që forma e zhveshur nuk i reziston temperaturave
më të larta se 15°C dhe në kushte të tilla ngordh (Van Valkenburg and Norris, 1970).
Nga këto informacione rezulton se forma skeletore dhe ajo e zhveshur paraqesin k ërkesa
të veçanta për temperaturën. Nga ana tjetër forma e zhveshur që haset kryesisht në stinën
e pranverës dhe në fundin e stinës së dimrit në temperatura 11-15°C (Kraberg et al.,
2010) paraqet aftësi riprodhuese më të shquara krahasimisht me formën skeletore dhe si e
tillë është e aftë që të shkaktojë lulëzim. Alternimi i lulëzimeve të shkaktuara prej formës
së zhveshur të D.speculum me fazat pothuajse monomorfe të formës skeletore të këtij
lloji duket se është nën kontrollin e kombinimeve të ndryshme të faktorëve rregullues
(Smayda, 2006). Ky autor kishte vënë në dukje edhe faktin që zonat e lulëzimit të këtyre
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dy formave ishin të veçanta; forma skeletore kishte prirje që të shkaktonte lulëzim në
zonat e hapura që ishin tipike për bregdetin e afërt ndërsa për formën e zhveshur ishin
tipike lulëzimet që ndodhnin në zona të mbyllura të karakterit të lagunave dhe godullave.
Në rastet kur lulëzimi i dy formave ndodhte në të njëjtin mjedis, proporcionet ndërmjet
formës së zhveshur dhe formës skeletore ndryshonin nga 3:1 deri 100:1 (Jochem and
Babenerd, 1989).
Nëse i konvertojmë të dhënat tona mbi abundancën e silikoflagjelatit D.speculum në
qeliza/litër rezulton se vlera maksimale e këtij treguesi në lagunën e Nartës (35 000
qel/l), që është arritur në muajin Maj, është më shumë se 710 herë më e vogël
krahasimisht me vlerat maksimale që hasen në të dhënat e literaturës (Moestrup and
Thomsen, 1990). Nga ana tjetër krahasuar me të dhënat në literaturën shqiptare (Bushati,
2013) shifra që kemi gjetur ne për abundancën e D.speculum në lagunën e Nartës, për të
njëjtën periudhë të vitit (muajt Prill - Maj) është rreth 30 herë më e madhe sesa shifra që
ju takon popullatave të kësaj alge në liqenin e Butrintit. Mesa duket kemi të bëjmë me një
lloj tipik të hemisferit të veriut i cili në zonat tona bregdetare mund të mos gjejë atë
kompleks të “faktorëve rregullues” që nxitin proliferimin dhe shkaktojnë lulëzim.
Dinamika e vlerave te abundances (qel/ml) per grupin e
algave Dinophyceae ne lagunen e Orikumit
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Figura 3.21. Bashkëlidhja ndërmjet abundancës së algave Dinophyceae (N) dhe muajit (n) kur
janë realizuar kampionimet në lagunën e Orikumit (r = 0.509)

Nga analiza e kampioneve që kemi marrë në lagunën e Orikumit ka rezultuar se në
përgjithësi situata e dinamikës së përgjithshme të fitoplanktonit potencialisht helmues
paraqet ndryshime të pakta krahasimisht me dinamikën që karakterizonte popullatat e
grupeve analoge të algave në lagunën e Nartës (Figura 3.21). Ky konstatim provohet prej
faktit se për grupe analoge të algave potencialisht helmuese ekzistonte bashk ëlidhje e
njëjtë ndërmjet treguesit të abundancës (Nqel/ml) dhe muajit të vitit kur kryheshin
kampionimet (shiko diagramat e figurave që paraqesin bashkëlidhjet abundancë/kohë).
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Ndryshimet midis lagunave prekin kryesisht aspektet sasiore. Nëse përqendrohemi tek
algat Dinophyceae, përveç numrit më të pakët të llojeve të pranishme në lagunën e
Orikumit, fakt të cilin e kemi përmendur më sipër, kemi provuar edhe reduktimin e
vlerave mesatare të abundancës për pesë nga gjashtë llojet që bëjnë pjesë në këtë grup.
Abundanca mesatare mujore e llojit Alexandrium tamarense në lagunën e Orikumit ishte
2.08 herë më e vogël krahasimisht me lagunën e Nartës. Vlerat përkatëse të kësaj
diference për llojet Dinophysis acuminata, D.acuta, D.rotundata dhe Prorocentrum sp
ishin 1.63; 1.11; 1.05 dhe 1.68.
Vlerat mesatare mujore te abundances (qel/ml) per taksonet
e grupit Dinophyceae qe popullojne lagunen e Orikumit (2014)
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Figura 3.22. Vlerat mesatare të llogaritura për treguesin e abundancës (NMqel/ml) për gjashtë
taksone të algave potencialisht helmuese të grupit Dinophyceae (Laguna e Orikumit, 2014)

Krahasimi ndërmjet vlerave pozitive të interceptit “b” në ekuacionet e regresionit të
paraqitura në diagramat e Figurave 3.16 dhe 3.21 (b = 856.82 për algat Dinophyceae në
lagunën e Nartës dhe b = 386.21 për algat Dinophyceae në lagunën e Orikumit) si dhe
vlerat e kulmeve në diagramat e Figurave 3.17 dhe 3.22 janë prova të një abundance më
të madhe për algat Dinophyceae në lagunën e Nartës krahasimisht me lagunën e
Orikumit.
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Dinamika e vlerave te abundances (qel/ml) per grupin e
algave Bacillariophyceae ne lagunen e Orikumit
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Figura 3.23. Bashkëlidhja ndërmjet abundancës së algave Bacillariophyceae (N) dhe muajit (n)
kur janë realizuar kampionimet në lagunën e Orikumit (r = 0.942)

Reduktimin e vlerave mesatare të abundancës e kemi provuar edhe për katër llojet e
diatomeve të gjinisë Pseudo-nitzschia. Vlera mesatare mujore e abundancës për llojin
P.delicatissima në lagunën e Orikumit ishte 1.45 herë më e vogël krahasimisht me vlerën
që kishim gjetur në lagunën e Nartës. Për llojet P.pseudodelicatissima, P.pungens dhe
P.seriata vlerat e këtij treguesi në lagunën e Orikumit ishin përkatësisht 1.55; 1.39 dhe
2.74 herë më të vogla krahasimisht me lagunën e Nartës. Midis përfaqësuesve të kësaj
gjinie lloji P.delicatisima me vlerë mesatare mujore të abundancës prej 183.4 qel/ml
paraqitej si diatomeja dominante ndërkohë që këtë pozicion në lagunën e Nartës e kishte
lloji P.seriata i cili krijonte dendësi mesatare mujore në vlerën 433.4 qel/ml. Diferenca
ndërmjet vlerave të interceptit “b” në ekuacionet e regresionit abundancë/kohë b=741.79
për algat Bacillariophyceae në lagunën e Nartës (ekuacioni i regresionit Figura 3.18) dhe
b=404.72 për këtë grup të algave në lagunën e Orikumit (ekuacioni i regresionit Figura
3.23) është përsëri një dëshmi që provon se diatometë në lagunën e Orikumit krijonin
popullata më të rralla krahasimisht me lagunën e Nartës.
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Vlerat mesatare mujore te abundances (qel/ml) per taksonet
e grupit Bacillariophyceae qe popullojne lagunen e Orikumit
(2014)
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Figura 3.24. Vlerat mesatare të llogaritura për treguesin e abundancës (NMqel/ml) për katër
taksone të algave potencialisht helmuese të grupit Bacillariophyceae (Laguna e Orikumit, 2014)

Vlera mesatare mujore e abundancës së përgjithshme për algat dinoflagjelate në lagunën
e Orikumit ishte 504.5±116.2 qel/ml. Mbi bazën e kësaj shifre kemi llogaritur frekuencat
mesatare mujore (%) të pranisë së 6 taksoneve në fraksionin dinoflagjelat të algave të
kësaj lagune.
Alexandrium tamarense

62.44%

A.ostenfeldi

9.16%

Dinophysis acuminata

17.18%

D.acuta

3.78%

D.rotundata

3.63%

Prorocentrum sp

3.81%

Duke krahasuar vlerën mesatare mujore të përgjithshme të abundancës së algave
Dinophyceae në lagunën e Nartës (M±SD = 1173.4±209.5 qel/ml) me vlerën
koresponduese në lagunën e Orikumit (M±SD = 504.5±116.2 qel/ml) kemi gjetur se
ndryshimi midis këtyre dy vlerave ishte sinjifikativ (t = 2.79; P<0.05;
n =24).
Për algat Bacillariophyceae vlera mesatare mujore e abundancës së përgjithshme në
lagunën e Orikumit ishte 482.9±64.39 qel/ml. Vlerat e llogaritura për frekuencat mesatare
mujore (%) të pranisë së katër taksoneve ishin:
Pseudo-nitzschia delicatissima

37.96%

P.pseudodelicatissima
P.pungens

7.95%
21.31%

P.seriata

32.78%
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ANOVA provoi sinjifikancë të ndryshimit (t = 3.31; P<0.05; n = 24) ndërmjet vlerave
mesatare mujore të përgjithshme të abundancës së algave Bacillariophyceae në lagunën e
Nartës (M±SD = 922.1±168.12 qel/ml) dhe vlerave përkatëse të këtyre algave në lagunën
e Orikumit (M±SD = 482.90±64.39 qel/ml).
Ngjashmëritë në karakterin e dinamikave të grupeve kryesore të fitoplanktonit
potencialisht toksik që provoheshin prej bashkëlidhjeve të ngjashme abundancë/kohë për
grupe të njëjta (psh algat Dinophyceae) që popullonin dy basenet që u përfshinë në
studim, e kanë bazën në veçoritë e përgjithshme biologjike të këtyre grupeve, të cilat janë
të njëjta pavarësisht prej veçimit hapësinor të habitateve. Nga ana tjetër ndryshimet që u
vërejtën në vlerat e treguesit të abundancës ndërmjet taksoneve analoge (psh lloji Pseudonitzschia delicatissima) që popullonin lagunën e Nartës dhe atë të Orikumit mund të jenë
shkaktuar prej veprimit specifik të faktorëve të mjedisit, të cilët kontrollojnë në mënyrë të
veçantë ritmet e riprodhimit dhe kohëzgjatjen e periudhës së vegjetacionit. Dix et al.,
(2013) theksojnë se ndryshimet në kohë që ndodhin në përbërjen dhe biomasën e algave
përcaktohen prej ndryshimeve që pësojnë temperatura e ujit, përqendrimi i nutrienteve,
disponibiliteti i dritës në masën e ujit dhe konsumi i algave prej kafshëve algofage.
Nëse kthehemi tek dy basenet që kemi përfshirë në studim, duhet të përmendim faktin se
lokalizimi i tyre në të njëjtin rajon dhe distanca relativisht e vogël nga njëra-tjetra, i
vendosin dy lagunat në kushte të klimës të cilat janë mjaft të ngjashme. Kjo do të thotë se
të paktën trendi i temperaturave dhe intensiteti i dritës që bie mbi pasqyrat ujore janë në
regjim të njëjtë në të dy lagunat. Në kushte të tilla faktorët që kontrollonin specifikat e
zhvillimit të grupeve të njëjta të cilët popullonin lagunat e Nartës dhe Orikumit, duhen
kërkuar në specifikat e proçeseve që zhvillohen në këto ekosisteme. Këto të fundit mund
të jenë natyrore (psh shkalla e reduktimit të popullatave të algave të veçanta si pasojë e
ndikimit të konsumatorëve apo llojeve konkurente) edhe të induktuara prej aktivitetit të
njeriut. Ndërmjet faktorëve lokale që ndikojnë mbi përbërjen e komuniteteve të
fitoplanktonit, dominancat e llojeve të veçantë dhe nivelet e prodhimtarisë, është shkalla
e “mbylljes” (izolimit) së lagunës. Ishte provuar se diferencat në shkallën e biomasës së
fitoplanktonit dhe grupi taksonomik dominant p ërcaktoheshin me tepër prej dinamikës
hidrologjike sesa prej vendlokalizimit të habitateve apo periudhës së vitit (Bonilla et al.,
2005). Po kështu Macedo et al., 2001 kishin përcaktuar se kur laguna qëndron e mbyllur
për një kohë të gjatë favorizohet zhvillimi i dinoflagjelateve të gjinisë Prorocentrum dhe
lulëzimet shkaktohen më shpesh prej llojit P.minutum i cili është një lloj potencialisht
helmues. Nëse pas kësaj faze në lagunë futej uji i detit atëherë ndodhte reduktimi i
biomasës së fitoplanktonit dhe ndryshimi i dukshëm i raporteve ndërmjet llojeve. Në
rastin e studimit tonë, diferencat në shkallën e komunikimit të dy lagunave me detin
mund të kenë qenë faktorë të ndryshimeve që kemi vërejtur në përbërjen llojore dhe në
shkallën e zhvilimit të grupeve të veçanta të fitoplanktonit.
Autorët që kemi përmendur më sipër kishin gjetur korelacion ndërmjet ndryshimit të
dominancave në komunitetet e fitoplanktonit dhe ndryshimit të raporteve midis dy
formave të azotit të pranishme në ujin e lagunës. Ishte përcaktuar se dinoflagjelatet
sidomos ata të gjinisë Prorocentrum bëheshin dominantë kur në ujë kishte përqendrime të
larta të nitrateve ndërsa kur sasia e jonit ammonium ishte më e madhe dominanca
çvendosej nga diatometë (Macedo et al., 2001). Ide të njëjtë shfaqin edhe Blanko et al.,
(2008) kur pranojnë se nivelet e nutrienteve egzogjene (që futen në basen me anën e
rrjedhave ujore) dhe mundësia e shfrytëzimit të tyre mund të jenë faktorë të drejtpërdrejtë
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të cilët jo vetëm e kontrollojnë abundancën e fitoplanktonit por edhe ndikojnë mbi
strukturën e komunitetit.
Natyra e popullatave të zooplanktonit dhe zoobentosit filtrator dhe preferencat alimentare
të këtyre konsumatorëve kanë ndikim të përcaktuar mbi përbërjen e komunitetit të algave.
Konsumi prej mikrozooplanktonit është një burim sinjifikant i mortalitetit për popullatat
e fitoplanktonit në ujërat e zonave bregdetare. Mikrozooplanktoni, duke u ushqyer
kryesisht me qeliza të algave që kanë përmasa më të vogla se 5 μm, ushtron presion në
radhë të parë mbi dinoflagjelatet. Për shkak të diversitetit të mekanizmave të të ushqyerit
që hasen midis përfaqësuesve të zooplanktonit, impakti konsumues i këtij grupi mund të
jetë më i theksuar në ujërat eutrofike të zonave bregdetare sesa në rajonet oligotrofe të
oqeanit (Strom and Strom, 1998). Bergquist et al., (1985) kishin vërejtur se një përzierje
e zooplanktonit që dominohej prej llojeve Daphnia pulex dhe Diaptomus oregonensis
shkaktonte reduktimin e dendësisë së algave që kishin përmasa më të vogla se 60 μm
ndërkohë që në kushte të tilla për algat me përmasa më të mëdha sikurse ishin
Aphanocapsa dhe Dinobryon ndodhte rritja e dendësisë.
Në rezultatet e studimit tonë vihet në dukje se dinamikat e abundancave për algat e dy
grupeve kryesore të fitoplanktonit, japin mundësinë që të alternohet dominimi i llojeve
tipike për dy lagunat, duke krijuar situata të pranisë së llojeve potencialisht helmuese në
çdo stinë të vitit. Ky pohim ilustrohet nga të dhënat që i kemi përfituar prej analizave të
kryera në lagunën e Nartës dhe i kemi paraqitur në Tabelën 3.8.
Tabela 3.8. Prania e llojeve dominante të fitoplanktonit potencialisht helmues në lagunën e
Nartës (viti 2014)

Lloji

Muajt
Janar

Shkurt

Mars

Prill

Maj

Qershor

Alexandrium tamarense

-

-

+

+

+

+

Prorocentrum minimum

-

+

+

+

+

+

Dinophysis acuminata

-

+

+

+

+

+

Pseudo-nitzschia seriata

+

+

+

+

+

+

Pseudo-nitzschia
delicatissima

+

+

+

+

+

-

Lloji

Muajt
Korrik

Gusht

Shtator

Tetor

Nëntor Dhjetor

Alexandrium tamarense

+

+

+

-

-

-

Prorocentrum minimum

+

+

+

+

+

-

Dinophysis acuminata

-

-

+

+

-

-

Pseudo-nitzschia seriata

+

+

+

+

+

+

Pseudo-nitzschia
delicatissima

-

+

+

+

+

+
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Duket qartë se mungesa e dinoflagjelateve në muaj të veçantë të vitit si psh e llojit
dominant Alexandrium tamarense në muajt Janar, Shkurt, Tetor, Nëntor dhe Dhjetor,
plotësohet me praninë e diatomeve si psh të llojit tjetër dominant Pseudo-nitzschia
seriata që është hasur në të gjithë muajt e vitit. Kemi vërejtur plotësime periodike të
mungesës së një lloji edhe prej llojeve të tjera që i përkisnin të njëjtit grupim taksonomik.
Psh mungesa e llojit A. tamarense në muajt Shkurt, Tetor dhe Nëntor kompensohej prej
pranisë së llojeve Prorocentrum minutum dhe Dinophysis acuminata. Ky i fundit
megjithëse është hasur prej nesh në popullata relativisht të rralla krahasimisht me llojet
dominante tipike për lagunën e Nartës, konsiderohet prej Marcaillou et al., (2005) si lloj,
prania e të cilit duhet marrë në konsideratë gjatë monitorimit të toksicitetit të molusqeve
bivalve.
Duke përfunduar këtë argument e shohim me interes që të bëjmë një ballafaqim të
rezultateve të studimit tonë mbi llojet e algave potencialisht helmuese që janë të
pranishme në lagunat e Nartës dhe Orikumit me disa rezultate të studimeve mbi dietën e
midhjes (Mytilus galloprovincialis). Informacione mbi dietën e midhjes që kultivohet në
liqenin e Butrintit janë përfituar nga studimi i realizuar prej Demiri, (2015). Ky studim
provoi se diatometë Navicula sp, Nitzschia reversa, Cyclotella meneghiniana dhe
dinoflagjelatët Heterocapsa sp, Gymnodinium simplex, Gymnodinium sp, Prorocentrum
micans dhe Protoperidinium divergens ishin lloje me konsistencë të lartë në dietën e
midhjeve përderisa haseshin në të gjitha stinët. Përsa i takonte numrit të llojeve që ishin
përfshirë në dietë, algat Dinophyceae dominonin në të gjitha klasë gjatësitë e midhjeve.
Llojet e gjinisë Dinophysis ishin konsumuar me frekuencë më të lartë në midhjet e klasë
gjatësisë së katërt (L = 5-6 cm) dhe me frekuencë më të ulët në klasë gjatësitë e parë (L =
1-2 cm). Gjykuar mbi përmasat e algave që ishin konsumuar ishte llogaritur se 77.8 % e
komponentëve trofike kishin përmasa më të vogla se 200 μm, 20.8 % kishin përmasa nga
201 μm deri 500 μm dhe 1.4 % kishin përmasa mbi 500 μm.
Nga 28 taksonet e algave që ishin gjetur prej Demiri, (2015) në dietën e midhjes, 3
taksone janë konsideruar potencialisht helmuese. Këto ishin Pseudo-nitzschia sp
(Bacillariophyta), Dinophysis fortii dhe Dinophysis sacculus (Dinophyceae). Lloji
Pseudo-nitzschia sp ishte gjetur kryesisht në analizat e kampioneve të marra në stinët e
dimrit dhe pranverës ndërsa llojet Dinophysis fortii dhe Dinophysis sacculus rezultonin
komponentë të dietës së midhjes në liqenin e Butrintit gjatë stinës së pranverës. Autori i
studimit ka vërejtur se prania e moderuar e algave Dinophysis në mjedisin ujor (200
qel/litër) e bën mishin e midhjes me një nivel toksiciteti mjaft të ndjeshëm për njeriun.
Edhe Jorgensen and Andersen (2007) kishin gjetur se një nivel maksimal prej afërsisht
600 - 700 μg acid okadaik (OA)/kg mish arrihej tek midhja kur përqendrimi i qelizave të
algës Dinophysis acuminata bëhej rreth 5000 qel/l. Në studimin tonë kemi gjetur se
popullatat e kësaj alge, në dy lagunat që u analizuan, arrinin vlera të abundancës katër
deri pesë herë më të larta krahasimisht me shifrat që përmendëm. Megjithatë sipas
vlerësimeve që ishin kryer prej Jorgensen and Andersen (2007) rritja e përqendrimit të
algës D.acuminata mbi nivelin 5 000 qel/l nuk shoqërohej me shtimin e sasive të OA në
mishin e midhjes. Dendësia maksimale e përqendrimit të qelizave të kësaj alge gjatë
lulëzimit ishte 14 000 qel/l dhe përmbajtja maksimale e ekuivalenteve totale OA në
mishin e freskët të moluskut ishte 706 μg/kg.
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Duke krahasuar gjinitë të cilave ju përkasin llojet e algave potencialisht helmuese të
gjetura prej Demiri, (2015) në dietën e midhjes, me gjinitë të cilave ju përkasin llojet
dominante të algave që popullojnë lagunën e Nartës (Tabela 3.8), mund të konstatojmë se
dy gjini dhe pikërisht Pseudo- nitzschia dhe Dinophysis, janë të përbashkëta. Prezenca
gjithëvjetore e përfaqësueve të gjinisë Pseudo- nitzschia në lagunat e Nartës dhe Orikumit
si dhe prezenca e llojeve Dinophysis në këto basene me popullata relativisht të dendura
sidomos në periudhat e të ushqyerit intensiv të molusqeve bivalve, krijojnë në çdo
periudhë të vitit mundësinë e ndotjes së këtyre molusqeve prej toksinave që prodhohen
nga algat.
3.3. Vlerësimi i ndotjes mikrobike të shkaktuar pre j koliformeve fekale (FC)
dhe streptokokëve fekale (FS) në lagunat e Nartës dhe Orikumit
3.3.1. Ndryshimi i vle rave mesatare të përmbajtjes së koliformeve fekale (FC)
dhe streptokokëve fekale (FS) në lagunat e Nartës dhe Orikumit në varësi
të temperaturës së ujit dhe regjimit të reshjeve
Në diagramat e Figurave 3.25 dhe 3.26 kemi paraqitur ndryshimet që pësonin vlerat e
përmbajtjes (MPN) së bakterieve me origjinë fekale (koliformë fekale dhe streptokoke
fekale, të marrë së bashku) me ndryshimin e vlerave të temperaturës së ujit (°C),
përkatësisht në lagunat e Nartës dhe Orikumit. Shifra e shprehur në MPN përfaqëson
vlerën mesatare të llogaritur prej vlerave që janë gjetur nga analizat e kampioneve të ujit
që është marrë në dy stacionet e secilës prej lagunave.
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Figura 3.25. Ecuria e vlerave të temperaturës së ujit (°C) dhe përmbajtjes totale të bakterieve
fekale (FC + FS / 100 ml ujë) në ujin e lagunës së Nartës për gjashtë muaj të vitit 2014

Nga çvendosjet që pësojnë pikat të cilat përfaqësojnë ndotjen bakteriale totale të ujit
(MPN tot.) në dy lagunat kuptohet se vlerat e FC + FS ndryshojnë nga njëri muaj në
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tjetrin si dhe krahas ndryshimeve që pësonte temperatura e ujit. Për lagunën e Nartës
vlerën mesatare më të vogël të këtij treguesi e kemi përcaktuar në muajin Maj (MPN =
250 ± 35.356) ndërsa po ky tregues për lagunën e Orikumit kishte vlerën MPN = 240 ±
21.213) në muajin Mars.Vlerat mesatare më të larta të ndotjes bakteriale fekale ishin
MPN = 2970 ± 1152.584 në muajin Qershor për lagunën e Nartës dhe MPN = 825 ±
53.033 në muajin Shtator për lagunën e Orikumit. Sikurse vërehet, si vlerat minimale
ashtu edhe vlerat maksimale të ndotjes bakteriale fekale në dy lagunat që u përfshinë në
studim, nuk përkojnë në kohë. Mendoj se nuk ka arsye që të kërkohet shkaku i kësaj
mospërputhje në ndikimin specifik të regjimit të temperaturave të ujit pasi analiza është
bërë për grupe të njëjta të bakterieve ndotëse. Arsyeja kryesore duhet të jetë veprimi
specifik, në periudha të ndryshme të vitit dhe në laguna të veçanta, i faktorëve të cilët
shkaktojnë ndotjet bakteriale (në mënyrë të veçantë shkarkimi i ujërave të zeza, mbetjet e
lëngëta që vijnë prej stallave dhe shpëlarjet e zonave që përdoren si kullota).
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Figura 3.26. Ecuria e vlerave të temperaturës së ujit (°C) dhe përmbajtjes totale të bakterieve
fekale (FC + FS / 100 ml ujë) në ujin e lagunës së Orikumit për gjashtë muaj të vitit 2014

Për të provuar opinionin e shprehur mund të përmendim faktin se vlera maksimale e
MPN në muajin Shtator, për lagunën e Orikumit, që rezulton kryesisht si pasojë e vlerës
së rritur të këtij treguesi në Stacionin 1 (kanali që bashkon lagunën me detin), mund të
jetë shkaktuar prej shtimit të aktivitetit turistik dhe rritjes së numrit të pushuesve në
zonën Radhimë - Orikum në periudhën nga mesi i muajit Korrik deri në fillimin e muajit
Shtator. Opinion të njëjtë kanë shprehur edhe Hennani et al., (2012) kur pohojnë se në
zonat e lagunës Oualidia (Marok) që ndodhen pranë bregut të detit provohet rritje e
vlerave të ndotjes bakteriale me origjinë fekale në periudhën e verës si pasojë e
aktiviteteve turistike.
Për shkak të konfiguracionit të zonës dhe drejtimit të rrymave detare ndikimi i ndotjeve
që shkaktohen prej aktiviteteve turistike që janë vendosur në zonën e bregdetit të
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Zvernecit mbi lagunën e Nartës është i papërfillshëm. Kjo situatë është provuar edhe prej
Shkurtaj et al., (2013) pas monitorimit të ndotjeve fekale në lagunën e Nartës.
Nga ana tjetër vlerat e larta të ndotjes bakteriale që kemi gjetur për ujin e lagunës së
Nartës në muajin Qershor (MPN = 2970 ± 1152.584) janë shkaktuar kryesisht prej rritjes
së përmbajtjes së streptokokëve fekale (FS = 77.4 % të vlerës totale). Ka shumë mundësi
që kjo dukuri të jetë pasojë e shtimit të aktivitetit kullosor të gjësë së gjallë që
mbarështohet prej banorëve të zonës, në territoret përreth lagunës, gjatë stinëve të
pranverës dhe verës. Në zonat bujqësore, gjedhi, rritja e derrave dhe shpendaria mund të
jenë burime sinjifikantë për ndotjen bakteriale të rrjedhave ujore (Howell et al., 1995).
Mallin et al., (2001) vërejnë se rritja e popullatave humane, shtimi i kafshëve shtëpiake
dhe alterimi i peisazheve, janë faktorë që favorizojnë rritjen e përmbajtjes së ndotjes
bakteriale fekale të ujërave. Sikurse është përmendur shpesh, brejtësit, kafshët e tjera të
egra, shpendët dhe në mënyrë të veçantë qentë, macet dhe kafshë të tjera shtëpiake
sikurse janë kuajt, janë të zakonshme në rajonet e bregdetit që janë të zhvilluara apo që
ndodhen në zhvillim dhe plehu i tyre siguron burim të larmishëm e të bollshëm të
mikrobiotës fekale. Nga ana e tyre Hennani et al., (2012) pohonin se numri i lartë i
streptokokëve fekale tregon se në ujë janë futur ekskremente të kafshëve sidomos atyre
që mbarështohen në ferma.
Shembujt që përmendëm tregojnë se disa aktivitete humane, që kanë karakter dhe
intensitet specifik në zona dhe periudha të ndryshme, duhet të jenë faktorë me të
fuqishëm sesa regjimi i temperaturave, në përcaktimin e dinamikës së ndotjes bakteriale
fekale në tërësi si dhe ndotjes që shkaktohet prej dy grupeve kryesore të bakterieve
fekale, FC dhe FS.
Kemi provuar bashkëlidhje pozitive ndërmjet vlerave të përmbajtjes bakteriale me
origjinë fekale dhe vlerave të temperaturës së ujit (r = 0.668 për lagunën e Orikumit dhe r
= 0.207 për lagunën e Nartës) por sikurse mund të kuptohet prej këtyre vlerave në rastin e
lagunës së Nartës, bashkëlidhja ka qenë e dobët (R² = 0.042). Pas një vlerësimi të kryer
prej Yetis and Selek (2015) mbi ndotjen bakteriale të lagunës Akyata (Turqi) ishte arritur
në përfundimin se nuk provohet bashkëlidhje sinjifikante ndërmjet përmbajtjes së
bakterieve që janë indikatorë fekale dhe parametrave mjedisore, përfshirë edhe
temperaturën. Kjo situatë provon konfirmimin tonë se temperatura e ujit mund të mos
jetë, në çdo situatë, faktor që përcakton dinamikën e ndotjes bakteriale fekale.
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Bashkelidhja ndermjet sasise se reshjeve (frekuenca mujore
ne % ndaj sasise vjetore) dhe shkalles se pranise per
bakteriet FC (frekuenca mujore ne % ndaj vleres totale te
bakterieve FC) ne lagunen e Nartes
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Figura 3.27. Lakorja dhe ekuacioni eksponencial i regresionit për bashkëlidhjen ndërmjet sasisë
së reshjeve dhe përmbajtjes së koliformeve fekale (FC) në ujin e lagunës së Nartës (r = 0.675)
Bashkelidhja ndermjet sasise se reshjeve (frekuenca mujore
ne % ndaj sasise vjetore) dhe shkalles se pranise per
bakteriet FS (frekuenca mujore ne % ndaj vleres totale te
bakterieve FS) ne lagunen e Nartes
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Figura 3.28. Lakorja dhe ekuacioni eksponencial i regresionit për bashkëlidhjen ndërmjet sasisë
së reshjeve dhe përmbajtjes së streptokokeve fekale (FS) në ujin e lagunës së Nartës (r = 0.412)

Për faktin se lagunat që kemi marrë në studim ndodhen që të dyja në rajonin e Vlorës pra
janë relativisht pranë njëra tjetrës dhe për pasojë i nënshtrohen një regjimi të përafërt të
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reshjeve të shiut, ne kemi analizuar ndikimin e reshjeve mbi dinamikat e përmbajtjes së
ndotjes bakteriale me origjinë fekale vetëm për lagunën e Nartës. Qëllimi ka qenë që të
provohej nëse ekziston ndikim i reshjeve mbi shkallën e përmbajtjes së koliformeve dhe
streptokokëve fekale në ujin e lagunës dhe të përcaktohej, nëpërmjet analizës regresive
dhe korelative ndërmjet variableve reshje / bakterie fekale, se sa i fortë ishte ky ndikim
veçmas për FC dhe FS.
Në dy figurat 3.27 dhe 3.28 kemi treguar lakoret dhe ekuacionet e regresionit për
bashkëlidhjen ndërmjet sasisë së reshjeve të shiut që kanë rënë në muajt gjatë të cilëve u
kryen kampionime të ujit për analiza mikrobiologjike (sipas Stacionit Metereologjik
Vlore) dhe pranisë së bakterieve me origjinë fekale, përkatësisht koliformet fekale (FC)
dhe streptokoket fekale (FS). Fillimisht, për të lehtësuar llogaritjet të dy variablet, pra
niveli i reshjeve dhe përqendrimi i bakterieve, janë konvertuar në vlera të frekuencave,
pra të shprehura si (%) ndaj vlerave totale përkatëse.
Për të dy grupet e bakterieve me origjinë fekale kemi gjetur bashkëlidhje të formës
eksponenciale ndërmjet variablit “reshje” (R) dhe variablit “përmbajtje bakteriale” (N),
sipas treguesit MPN /100 ml ujë. Vlerat e koefiçientit të korelacionit (r) në këto dy
ekuacione ishin r = 0.675 për bashkëlidhjen reshje / koliformë fekale dhe r = 0.412 për
bashkëlidhjen reshje / streptokokë fekale. Diferenca ndërmjet këtyre shifrave tregon se
është gjetur një bashkëlidhje më e fortë gjatë vlerësimit të ndikimit të reshjeve mbi
përmbajtjen e koliformeve fekale dhe më e dobët kur vlerësohej roli i reshjeve në
ndryshimin e përmbajtjes së streptokokeve fekale. Sidoqoftë, fakti që ka rëndësi të
theksohet është se kemi llogaritur bashkëlidhje pozitive ndërmjet nivelit të reshjeve të
shiut dhe përmbajtjes së dy grupeve të bakterieve ndotëse me origjinë fekale. Në
përgjithësi analizat e kryera në muajt qe kanë patur reshje të bollshme (sidomos periudha
Shtator - Dhjetor) kanë treguar rritje të përmbajtjes së bakterieve me origjinë fekale në
ujin e lagunës së Nartës.
Bashkëlidhja pozitive ndërmjet reshjeve të shiut dhe përmbajtjes së bakterieve me
origjinë fekale është provuar në studime të kryera nga autorë të tjerë. Hovell et al., (1995)
kishin vërejtur se ndotja mikrobike e ujërave ka prirje që të rritet pas episodeve të shirave
si pasojë e shpëlarjes së sipërfaqes së tokës prej rrjedhave ujore. Shirat shkaktojnë
lëvizjen e materialeve të depozituara në tabanin e rrjedhave ujore dhe bëjnë që sedimentet
e pasura me koliforme fekale të kalojnë në kolonën e ujit (Struck, 1988). Mallin et al.,
(2001) kishin vënë në dukje se mbylljet e përkohshme të aktivitetit, në impiantet e
kultivimit te molusqeve që ishin instaluar në zonat e bregdetit, ndodhnin pas reshjeve të
forta të shiut, për faktin se shkaktohej rritja e përmbajtjes së bakterieve koliforme fekale
mbi limitet e miratuara për zonat përkatëse. Edhe këta studiues duke kërkuar shkaqet e
intensifikimit të ndotjes fekale në zonat bregdetare pas rënies së shiut kishin pohuar se
feçet që depozitohen në fusha prej gjedhit, derrave dhe pulave, janë subjekt i shpëlarjes
në periudhën e reshjeve. Ata kishin gjetur korelacion pozitiv sinjifikant ndërmjet reshjeve
dhe përmbajtjes së koliformeve fekale (r = 0.601). Shifra që kemi llogaritur për lagunën e
Nartës rezulton të jetë e përafërt me shifrën që kishin llogaritur Mallin et al., (2001).
Charles et al., (2016) kishin konstatuar se zonat e bregdetit ku ishte gjetur korelacion
pozitiv ndërmjet krijimit të rrjedhave ujore pas shirave dhe cilësisë së ujit, zakonisht
karakterizoheshin prej zhvillimit të lartë urban dhe bujqësor. Edhe Hassou et al., (2014)
kishin gjetur se përqëndrimi më i madh i streptokokëve fekale në ujin e lagunës Oualidia
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(Marok) krijohej pas shirave dhe se kontributin më të madh në shtimin e ndotjes fekale e
jepnin zonat bujqësore.
Një dukuri tjetër që zhvillohet pas shirave dhe që zakonisht shoqërohet me shtimin e
ndotjes bakteriale me origjinë fekale, është reduktimi i tejdukshmërisë së ujit ose rritja e
nivelit të turbullisë. Rezultatet e studimit të realizuar prej Mallin et al., (2001) kishin
treguar se episodet e shirave korelojnë si me rritjen e përmbajtjes së koliformeve fekale
ashtu edhe me shtimin e turbullisë së ujit. Këta autorë kishin gjetur korelacion të fortë
ndërmjet koliformeve fekale dhe turbullisë (r = 768).
Bazuar në të dhënat tona për vlerat e tejdukshmërisë së ujit në lagunën e Nartës në muajt
gjatë të cilëve u kryen analizat mikrobiologjike si dhe vlerat e llogaritura për përmbajtjen
totale të bakterieve me origjinë fekale (FT / 100 ml), kemi realizuar analizën regresive
dhe korelative për të përcaktuar karakterin e bashkëlidhjes ndërmjet këtyre dy variableve.
Vlera e llogaritur për koefiçientin e korelacionit (r = 0.772) (Figura 3.29) provon
bashkëlidhje të fortë ndërmjet reduktimit të tejdukshmërisë (= shtimit të turbullisë) dhe
rritjes së përqëndrimit të bakterieve fekale totale në lagunën e Nartës.

Tejdukeshmeria Secchi (m)

Korelacioni ndermjet vlerave te tejdukshmerise (m) dhe
pranise se bakterieve me origjine fekale (MPN mije/100ml) ne
ujin e lagunes se Nartes
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Figura 3.29. Bashkëlidhja midis tejdukshmerisë së ujit (Scm) dhe përmbajtjes totale të bakterieve
fekale (NFT) në lagunën e Nartës (viti 2014) (R² = 0.596; r = 0.772)

Costaa et al., (2014) duke analizuar ndotjen bakteriale të zonave të plazheve kishin
vërejtur së gjatë episodeve të shirave ndodh shtimi i turbullisë së ujit si rezultat i prurjes
së partikolatit me anën e rrjedhave të ujit të ëmbël. Por rrjedhat ujore transportojnë në det
edhe plehun e papërpunuar duke shkaktuar rritjen e sasisë së bakterieve që janë
indikatorë të ndotjes. Këta autorë, duke cituar punimin e Jamieson et al., (2005), shtojnë
se turbullia ndikon mbi nivelin e koliformeve në sajë të risuspensionit të sedimenteve të
pasura me bakterie.
Është e nevojshme që të përmendim faktin se turbullia ka edhe një ndikim të tërthorte që
favorizon rritjen e përmbajtjes së bakterieve me origjinë fekale dhe në mënyrë të veçantë
të koliformeve. Turbullia shkakton kufizimin e depërtimit të rrezeve të diellit në masën e
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ujit duke penguar kontaktin e drejtpërdrejtë të tyre me gjallesat përfshirë edhe bakteriet.
Është provuar se kontakti i bakterieve që janë indikatore të ndotjes fekale, me rrezet e
diellit, shkakton reduktimin e mbijetesës së tyre (Costaa et al., 2014). Këta autorë vërejnë
se koliformet fekale dëmtohen më tepër prej veprimit të drejtpërdrejtë të rrezatimit diellor
krahasimisht me enterokoket. Në pergjithësi ky grup i fundit është më rezistent ndaj
stresit që shkaktohet prej mjedisit dhe si i tillë mund te jetë më i përshtatshëm per t’u
konsideruar si indikator tipik i ndotjes bakteriale me origjinë fekale krahasimisht me
grupet e tjerë që përfshihen në këtë kategori. Edhe Ainon et al., (2011) pranojnë se
turbullia, duke penguar kalimin e rrezeve të dritës përmes ujit, krijon kushte të
përshtatshme për rritjen e koliformeve. Për këtë arsye prania e dritës së diellit është një
prej faktorëve që kontrollojnë mbijetesën e koliformeve dhe streptokokëve fekale në ujin
e detit.
Duke ballafaquar rezultatet e studimit tonë me të dhënat dhe komentet e literaturës mund
të arrijmë në përfundimin se në dy lagunat e rajonit të Vlorës hasen dy tipe të ndotjes
bakteriale me origjinë fekale:
● Ndotja urbane, ndotje që shkaktohet kryesisht si pasojë e intensifikimit të
aktivitetit turistik sidomos në stinën e verës. Rezultatet e studimit tonë provojnë se ky tip
i ndotjes ka qenë më i theksuar në lagunën e Orikumit.
● Ndotja prej aktiviteteve bujqësore dhe blegtorale, ndotje që shkaktohet
kryesisht prej bakterieve që e kanë origjinën nga ekskrementet e kafshëve bujqësore.
Ndotja intensifikohej pas shirave sidomos në stinët e vjeshtës dhe dimrit, duke u
favorizuar edhe prej reduktimit të tejdukshmërisë së ujit. Sipas rezultateve të studimit
tonë ndotja prej aktiviteteve bujqësore ishte e pranishme në të dy lagunat që u përfshinë
në studim përderisa si laguna e Nartës ashtu edhe ajo e Orikumit ndodhen në zona rurale
që në mënyrë te veçantë praktikojnë blegtorinë ekstensive dhe përdorin plehun e stallës si
fertilizant për tokat bujqësore.

3.3.2. Disa veçori të përmbajtjes së ngarkeses bakteriale me origjinë fekale
sipas stacioneve të kampionimit në lagunën e Orikumit. Analiza e burimit
të ndotjes bazuar në vlerësimin e raportit FC / FS
Është e domosdoshme që të përmendim në fillim se pozicioni i stacioneve të kampionimit
në lagunën e Orikumit ishte i tillë që lejonte përcaktimin e ndikimit të ujërave egzogjene
mbi dinamikat e ekosistemit të pranishëm në këtë basen. Stacioni 1, i vendosur në fillimin
e kanalit komunikues me detin (sektori i dajlanit) është pozicion tipik ku ujerat detare
nisin të përzihen me ujerat e njelmëta të lagunës ndërsa Stacioni 2 është i vendosur në
sektorin lindor të lagunës, ku ndikimi i ujit të ëmbël është i ndjeshëm.
Kemi theksuar në fillimin e këtij punini se hidrologjia e lagunës ka pësuar ndryshime si
pasojë e reduktimit të komunikimit me detin dhe pakësimit të prurjeve të ujit të ëmbël. 25
vite me parë, si rezultat i disa punimeve kulluese dhe ndërtimit të një argjinature u thanë
rreth 400 ha të lagunës së mëparshme (Plan Menaxhimi; Draft perfundimtar – Laguna e
Orikumit F.26; 2004). Sipas një komunikimi të Spaho, (1981) në fillimin e viteve 70’ të
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shekullit të kaluar përqëndrimi i kripës sidomos në sektorin lindor të lagunës së Orikumit
që ishte subjekt i ndikimit permanent të fluksit të ujit të ëmbël, luhatej nga 0.5 g/l deri 12
g/l. Në kushte të tilla laguna popullohej normalisht edhe nga krapi dhe mund të përdorej
si habitat për kultivimin ekstensiv të amurit të bardhë, lloje që janë tipikë të ujërave të
ëmbla.
Por në kuadrin e realizimit të detyrës së studimit të bakterieve me origjinë fekale që
ndotin ujërat e lagunës, pozicioni i dy stacioneve ka lejuar që të gjykohet mbi ekzistencën
e ndryshimeve në përhapjen hapësinore për grupe të veçanta të mikroflorës ndotëse si dhe
të përcaktohen faktorët e mundshëm që gjenerojnë ndotjen fekale të ujit.
Në diagramat e Figurave Nr.48 dhe Nr.49 kemi treguar karakteristik ën e dinamikës së
bakteriaeve me origjinë fekale (koliforme fekale FC, streptokoke fekale FS dhe bakterie
totale me origjinë fekale FT), në ujin e dy stacioneve të kampionimit në lagunën e
Orikumit, të vlerësuar sipas llogaritjes së treguesit MPN/100 ml, për periudhën Mars Dhjetor 2014.
Analiza e të dhënave vërteton se vlera e treguesit FT në kampionet e ujit që janë marrë në
Stacionin 1 ka qenë më e lartë krahasimisht me kampionet e ujit që u morën në Stacionin
2. Vlera mesatare mujore e FT per Stacionin 1 ishte 476.7±217.983 (Var%=45.72). Ky
tregues për Stacion 2 kishte vlerën 424.2±183.723 (Var%=43.31). Pavarësisht prej
diferencës prej 52.5 njësish MPN ndërmjet dy vlerave mesatare të FT, analiza statistikore
nuk provoi sinjifikancë të ndryshimit ndërmjet tyre (t=0.2; P>0.5; n=48).
Permbajtja e bakterieve me origjine fekale ne ujin e lagunes
se Orikumit (Stacioni 1)
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Figura 3.30. Vlerat e MPN / 100 ml ujë për përmbajtjen e ngarkesës bakteriale fekale totale (FT),
koliformeve fekale (FC) dhe streptokokeve fekale (FS) në ujin e lagunës së Orikumit, Stacioni 1
(viti 2014)
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Permbajtja e bakterieve me origjine fekale ne ujin e lagunes
se Orikumit (Stacioni 2)
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Figura 3.31. Vlerat e MPN / 100 ml ujë për përmbajtjen e ngarkesës bakteriale fekale totale (FT),
koliformeve fekale (FC) dhe streptokokeve fekale (FS) në ujin e lagunës së Orikumit, Stacioni 2
(viti 2014)

Në vijim po paraqesim shifrat që rezultuan prej llogaritjes së vlerave mesatare mujore të
MPN / 100 ml për bakteriet koliforme fekale (FC) dhe streptokoke fekale (FS), sipas
stacioneve të kampionimit:
Stacioni 1

Stacioni 2

Koliforme fekale

293.3±188.856 (Var%=64.38)

Streptokoke fekale

183.4±46.224

Koliforme fekale

210.8±131.507 (Var%=62.38)

Streptokoke fekale

221.7±57.764

(Var%=25.20)

(Var%=26.05)

Nga të gjitha diferencat që kemi llogaritur midis dy stacioneve të kampionimit, për tre
treguesit analoge që u analizuan (FT, FC dhe FS), vlera më e lartë i takonte diferencës
ndërmjet përmbajtjes mesatare të koliformeve fekale (FC). Vlera e kësaj diference ishte
82.5 njësi MPN. Megjithatë edhe në këtë rast, sikurse për diferencën midis vlerave
mesatare të FT, analiza statistikore nuk provoi ndryshim sinjifikativ ndërmjet mesatareve
të FC që u gjetën për stacionet 1 dhe 2 (t=0.4; P>0.5; n=48).
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Raporti FC/FS per ujin e lagunes se Orikumit ne sektorin
prane kanalit te komunikimit me detin (Stacioni 1)
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Figura 3.32. Ndryshimi i vlerave për raportin ndërmjet koliformeve fekale dhe streptokokeve
fekale (FC / FS) që ndotin lagunën e Orikumit, sipas kampionimeve të realizuara në periudhën
Mars - Dhjetor në Stacionin 1

Bazuar në vlerat mujore të gjetura prej analizave mikrobiologjike (MPN 100 ml), për tre
treguesit që u përfshinë në studim (FT, FC dhe FS), kemi llogaritur vlerat e raporteve FC
/ FS per çdonjërin prej stacioneve dhe për secilin prej muajve gjatë të cilëve u morën
kampione për vlerësimin e ndotjes bakteriale me origjinë fekale (Figura 3.32 dhe Figura
3.33).
Raporti FC/FS per ujin e lagunes se Orikumit ne sektorin
prane fushes se Dukatit (Stacioni 2)
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Figura 3.33. Ndryshimi i vlerave për raportin ndërmjet koliformeve fekale dhe streptokokeve
fekale (FC / FS) që ndotin lagunën e Orikumit, sipas kampionimeve të realizuara në periudhën
Mars - Dhjetor në Stacionin 2
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Në përgjithësi analiza e raportit FC / FS kryhet me synimin që të përfitohet një
informacion relativ lidhur me faktorin / faktorët dominantë që gjenerojnë ndotjet e
ujërave prej bakterieve me origjinë fekale, në kushte të përcaktuara të hapësirës që
nënshtrohet ndotjes. El Moati and Jarousha Al Azhar (2006) kishin konfirmuar se raporti
ndërmjet koliformeve fekale dhe streptokokëve fekale ishte përdorur për të diferencuar
burimin e ndotjes dhe se raporti FC / FS > 2.0 mund të konsiderohej si provë e ndotjes
fekale me origjinë humane. Nga vlerësimet që kishin kryer Hennani et al., (2012) kishin
rezultuar vlerat FC / FS më të vogla se 0.7 si tregues të origjinës shtazore të ndotjes
fekale dhe vlerat më të mëdha se 4.0 si tregues të origjinës tipike humane të ndotjes
fekale.
Vlerat e raportit FC / FS që kanë rezultuar nga studimi jonë, pas analizës së kampioneve
të ujit që u morën në Stacionin 1, ishin në diapazonin nga 0.9 (muaji Nëntor) deri 2.75
(muaji Shtator). Nëse marim në konsideratë opinionet e shprehura në literaturën
shkencore rezulton se ndotja fekale e ujit të lagunës së Orikumit në hapësirat pranë
Stacionit 1 ka patur kryesisht origjinë humane. Nga shifrat që kemi përfituar prej
analizave të kryera janë gjetur vlera mujore të raporteve FC / FS që ishin gjithmonë me të
mëdha se 0.7 dhe të paktën për dy muaj të vitit, më të mëdha se 2.0. Në asnjë rast nuk
kemi gjetur vlera më të mëdha se 4.0, situatë që mund të jetë tregues i faktit se ndotja
fekale me origjinë humane që ka dominuar këtë zonë të lagunës nuk ka qenë e rëndë.
Për kampionet që kemi marrë në Stacionin 2 vlerat e raportit FC / FS luhateshin nga 0.6
deri 1.58. Vlera mesatare mujore e këtij raporti ishte 0.92±0.343 (Var%=36.95). Për
stacionin Nr. 1 vlera mesatare pëkatëse ishte 1.58±0.775 (Var%=48.73). Megjithë
diferencën ndërmjet këtyre dy vlerave analiza statistikore nuk provoi sinjifikancë të
ndryshimit për mesataret e raporteve FC / FS që u përcaktuan për dy stacionet e
kampionimit (t=1.14; P>0.5; n=48). Intervali i vlerave të raportit FC / FS për Stacionin 2
dëshmon se hapësira përreth këtij stacioni ka qenë e ndotur prej bakterieve fekale me
origjinë shtazore. Në fakt kemi të bëjmë me një zonë të lagunës së Orikumit e cila është
në kufi me terrene që përdoren nga banorët lokale për kullotjen e bagetive të imta dhe
gjedhit. Vlerat e vogla të këtij raporti, sidomos për muajt Nëntor dhe Dhjetor, gjatë të
cilëve janë regjistruar edhe reshjet më të bollshme të shiut, provon edhe një herë pohimin
që kemi bërë më sipër se rrjedhat e ujit që krijohen pas shirave sjellin në lagunë plehun e
kafshëve, duke përcaktuar një rritje të përqëndrimit të bakterieve fekale që dominojnë në
këtë pleh.
Është e nevojshme që të shtojmë se megjithëse disa shifra të gjetura pas llogaritjes së
raportit FC / FS për muaj të veçantë jepnin mundësinë që të gjykohej me saktësi mbi
faktorin kryesor që shkaktonte ndotjen bakteriale me origjinë fekale shifra të tjera
rezultojnë relativisht të pashpjegueshme. Në situata të tilla ekziston mundësia që veprimi
i faktorit ndotës kryesor të modifikohet prej ndërhyrjes së faktorëve të tjerë ose prej
veçorive karakteristike specifike që dallojnë dy grupet e bakterieve që kemi analizuar. Pa
patur asnjë dyshim mendojme se mortaliteti selektiv prej veprimit të grabitqareve mund
të jetë një faktor që modifikon vlerat e raportit FC / FS. Nga ana tjetër diferencat në
qëndrueshmërinë e dy grupeve të bakterieve, koliformeve fekale dhe streptokokeve
fekale, ndaj faktorëve që shkaktojnë stres në mjedis mund të behen shkak për ndryshime
periodike në vlerat e raportit FC / FS.
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Sipas Montiel et al., (2013) prania e streptokokeve fekale, sidomos llojit Streptococcus
faecalis, i cili është ekskluzivisht me origjinë shtazore, përdoret si një prej indikatorëve të
ndotjes fekale. Këto bakterie, duke qenë rezistentë, kanë përparësinë që të mbijetojnë në
ujë për një kohë më të gjatë krahasimisht me indikatorët e tjerë të ndotjes sikurse janë
koliformet fekale. Vite me parë Cohen and Shuval (1973) duke analizuar aftësinë e
bakterieve me origjinë fekale për t’u përhapur në ujin e detit në zonat e plazheve të
Izraelit kishin gjetur se në kushtet lokale strptokoket fekale demostrojnë rezitencë të
madhe dhe për këtë arsye shfaqin persistencë më të shprehur krahasimisht me koliformet
fekale. Rezistenca më e madhe e streptokokëve krahasimisht me koliformet fekale mund
të ketë qenë një prej faktorëve që ka shkaktuar “modifikimet” e pashpjegueshme të
vlerave të raportit FC / FS në muaj të veçantë, gjatë periudhës së studimit të kryer nga
ne.
Një prej faktorëve mjedisore që “dikton” mbijetesën specifike të dy grupeve të bakterieve
ndotëse me origjinë fekale mund të jetë kripësia e ujit dhe luhatjet që pëson ky parametër
kimik. Reduktimi i futjes së ujit të ëmbël dhe punimet që janë bërë kohët e fundit në
lagunën e Orikumit për përmirësimin e komunikimit me detin e kanë çvendosur kripësinë
e ketij baseni me tepër në kahun e vlerave tipike për detin sesa vlerave që karakterizojnë
ujërat e ëmbla. Një punim i kryer prej Anderson et al., (2015) ka vënë në dukje një
shkallë të lartë të variabilitetit në përgjigjet e gjallesave që janë indikatore të ndotjes
fekale ndaj situatave të stresit në mjedisin ujor. Sidoqoftë ishte provuar se ritmi i
mortalitetit të bakterieve FC në ujin e ëmbël ishte më i ulët krahasimisht me atë në ujin e
kripur. Autorët theksojnë se në disa punime dokumentohet persistencë më e madhe në
ujin e detit për enterokokët krahasimisht me koliformet fekale dhe bakterin Escherichia
coli. Ishte provuar se intensiteti i ngordhjes së të gjithë indikatorëve fekale, në kushtet e
veprimit të drejtëpërdrejtë të rrezatimit diellor, paraqitej më i lartë në ujin e kripur sesa në
ujin e ëmbël. Mesa duket koliformet fekale, përfshirë edhe E.coli si dhe faget F-ARN,
janë më të ndjeshëm ndaj rrezeve të diellit në kushtet e vlerave të larta të kripësisë dhe se
enterokoket dhe kolifaget somatike sillen si më pak të ndjeshem (Sinton et al., 2002). Në
përgjithësi efekti mortal i rrezeve të diellit ndaj indikatoreve fekale është me i shprehur
në ujerat detare sesa në ujin e ëmbël (Korajkic et al., 2013).
Disa ndërveprime biotike mund të shkaktojnë ndryshime në frekuencat e pranisë së
grupeve të veçanta të bakterieve me origjinë fekale në periudha të ndryshme të vitit.
Konkurenca dhe predacioni që ushtrohen prej mikrobiotës ujore indigjene janë faktorë të
rëndësishëm që kontribuojnë në ritmet e eliminimit të bakterieve të cilët ndotin ujërat
(Korajkic et al., 2013). Dominguez et al., (2012), duke studiuar sjelljen selektive të
ciliateve në raport me konsumin prej tyre të bakterieve fekale kishin gjetur se bakteri
Enterococcus faecalis ishte më rezistent ndaj protozoareve grabitqare krahasimisht me
bakterin Escherichia coli. Ishte përcaktuar se origjina e shtamit bakterial ndikon mbi
ndjeshmërinë ndaj grabitqarëve. Autorët e cituar më sipër vërejnë se veprimi i
grabitqareve mund të shkaktojë modifikimin e abundancës relative të mikroorganizmave
që konsiderohen si indikatorë fekale, duke bërë që të alterohen rezultatet e studimeve mbi
cilësinë e ujërave.
Duke vlerësuar rolin e predacionit Menon et al., (2003) theksuan se konsumi prej
protozooplanktonit përbën faktorin dominant të mortalitetit për bakteriet dhe ato
autoktone. Me përjashtim të një numri të vogël situatash, predacioni që shkaktohej prej
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protozoareve ishte përgjegjës për më shumë se 90% të kuotës së përgjithshme të
mortalitetit për dy grupet e përmendura të bakterieve si në lumenj ashtu edhe në bregun e
detit. Noble et al., (2004) shtojnë se efekti i temperaturës mbi dinamik ën e ngordhjes së
bakterieve me origjinë fekale nuk provohet në mungesë të gjallesave konsumatore. Është
gjetur se kuotat e ulëta të mbijetesës në kushtet e rritjes së temperaturës janë në radhë të
parë pasojë e intensifikimit të konsumit të bakterieve prej gjallesave grabitqare.
Sikurse vërehet literatura shkencore i ka dhënë rëndësi të veçantë analizës së disa
faktorëve mjedisore, biotike dhe abiotike, si variable që kontrollojnë mbijetesën e
grupeve të veçanta të bakterieve të cilat shkaktojnë ndotjen e ujërave. Për këtë arsye
përfshirja në studimet tona, që kryhen për ujërat bregdetare dhe ato të lagunave, e
tematikave që kanë të bëjnë me ndikimet specifike të faktorëve të tillë si predacioni,
konkurenca, kripësia e ujit dhe intensiteti i ndriçimit diellor, mbi dinamiken e treguesve
sasiore të popullatave të mikrogjallesave që konsiderohen si indikatore të ndotjes fekale,
do të krijonte mundësinë që të identifikoheshin me saktësi burimet reale të ndotjes dhe të
përcaktohej roli i faktorëve që kontrollojnë intensitetin e ndotjes.

3.3.3. Ndotja e peshkut e shkaktuar prej bakterieve me origjinë fekale në
lagunat e Nartës dhe Orikumit
Në Tabelat 3.9 dhe 3.10 kemi vendosur shifrat që kanë rezultuar prej analizave
mikrobiologjike, të kryera për kampionet e mara në gjashtë muajt të vitit 2014, për
përqëndrimin e bakterieve ndotëse me origjinë fekale në peshqit që zihen në lagunat e
Nartës dhe Orikumit, të vlerësuara sipas treguesit MPN/100 ml, ndërsa në diagramën e
Figurës 3.34 kemi treguar dinamikën e vlerave të treguesit MPN/100 ml (periudha MarsDhjetor 2014) për bakteriet e grupeve FC dhe FS që janë gjetur si ndotësa të peshqve në
lagunën e Nartës dhe Orikumit.
Nëse marrim në konsideratë vlerat mesatare mujore të treguesit MPN, ndotja bakteriale e
peshkut të zënë e shkaktuar prej koliformeve fekale ka rezultuar më e lartë krahasimisht
me ndotjen bakteriale të shkaktuar prej streptokokeve fekale. Kjo situatë ka qenë e njëjtë
për të dy lagunat që u përfshinë në studim. Në lagunën e Nartës raporti FC/FS, i
përcaktuar mbi bazën e mesatareve mujore të këtyre dy treguesve, ishte i barabartë me
2.56 (vlera maksimale 4.66 në muajin Maj), ndërsa në lagunën e Orikumit vlera e këtij
raporti ishte e barabartë me 1.59 (vlera maksimale 2.02 në muajin Shtator).
Analiza regresive dhe korelative provoi bashkëlidhje pozitive ndërmjet dy tipeve të
ndotjes bakteriale me origjinë fekale, pra ndotjes prej FS dhe ndotjes prej FS. Regresionet
ishin të formës lineare dhe vlerat e koefiçientëve ishin si më poshtë:
Për peshkun e lagunës së Nartës:
FC = 0.3522FS+2222.82

R²=0.845

r=0.919

R²=0.869

r=0.932

Për peshkun e lagunës se Orikumit:
FC = 0.3695FS+112.61
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Tabela 3.9. Përmbajtja e mikroflorës ndotëse me origjinë fekale (MPN / 100 ml), sipas muajve të
kampionimit, në peshkun që zihet në lagunën e Nartës (2014)

Laguna Nartë
Muaji

Bakteriet ndotëse
Koliforme fekale (FC MPN)

Streptokoke fekale (FS MPN)

Mars

0.043*10³

7.5*10³

Maj

98*10³

21*!0³

Qershor

240*10³

93*10³

Shtator

9.3*10³

9.3*10³

Nëntor

6.7*10³

5.2*10³

Dhjetor

0.24*10³

2.1*10³

Tabela 3.10. Përmbajtja e mikroflorës ndotëse me origjinë fekale (MPN / 100 ml), sipas muajve
të kampionimit, në peshkun që zihet në lagunën e Orikumit (2014)

Laguna Orikum
Muaji

Bakteriet ndotëse
Koliforme fekale (MPN)

Streptokoke fekale (MPN)

Mars

0.21*10³

0.22*10³

Maj

0.30*10³

0.26*10³

Qershor

0.46*10³

0.24*10³

Shtator

0.93*10³

0.46*10³

Nëntor

0.47*10³

0.31*10³

Dhjetor

0.24*10³

0.15*10³
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Nivelet e ndotjes se peshkut prej bakterieve me origjine fekale ne
lagunat e Nartes dhe Orikumit
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Figura 3.34. Dinamika e vlerave të përmbajtjes së bakterieve me origjinë fekale, FC dhe FS
(sipas treguesit MPN / 100 ml) në peshqit e lagunave të Nartës dhe Orikumit (viti 2014)

Për peshkun e të dy lagunave që u përfshinë në studim kishte një prirje për shtimin e
vlerave të ndotjes bakteriale totale me origjinë fekale në periudhën maj-shtator, ndërkohë
që në muajt nëntor dhe dhjetor vlerat e treguesit MPN pësonin reduktim. Ky trend në
vlerat e treguesit të ndotjes fekale (FC+FS) ka me shumë mundësi që të jetë i lidhur me
temperaturën dhe me intensifikimin e ndotjes së ujit gjatë stinës së verës, ndotje që
shkaktohet prej kategorive të ndryshme të shkarkimeve si psh ujërat e zeza, ndotja prej
pushuesve që popullojnë zonën bregdetare (fakt që e kemi përmendur në rastin e analizës
së ndotjeve në Orikum), ndotja prej ujërave të shkarkimit të industrisë ushqimore (si psh
asaj të birrës në Nartë) dhe ndotja prej aktiviteteve blegtorale (kullotja e bagëtive në
natyrë, që është praktikë e zakonshme e mbarështimit ekstensiv të blegtorisë).
Është e nevojshme që të shtojmë se mbi vlerat e shifrave që kemi gjetur prej analizave
ndikojnë edhe disa faktorë të cilët veprojnë në intervalin nga zënia deri në magazinim.
Faktorë të tillë si mënyra e zënies (ka të bëjë me shkallën e kontaktit të peshkut me
veglën e peshkimit), kontakti i peshkut të zënë me fundin e varkës ku ai hidhet pas zënies
(praktikë e zakonshme e peshkatarëve të lagunave) apo manipulimi në magazinë,
ndikojnë mbi përmbajtjen totale dhe frekuencat e pranisë së grupeve të veçanta të
bakterieve ndotëse me origjinë fekale. Ky ndikim mund të ketë karakter sezonal dhe në
stinën e verës mund të jetë më i ndjeshëm. E bëjmë këtë verejtje për të nënvizuar faktin
se në përgjithësi praktikat “post harvesting” që aplikohen për përpunimin e peshkut pas
zënies në laguna dhe ujëra të brëndshme, të paktën në vendin tonë, janë më pak
“sanitare” krahasimisht me ato që aplikohen në peshkimin industrial detar.
Pas llogaritjes së vlerave të raporteve FC/FS për ujin e lagunës së Orikumit dhe peshkun
e gjuajtur në këtë lagunë kemi gjetur se vlera mesatare mujore e këtij raporti për ujin ishte
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1.49 ndërsa për peshkun 1.59. Afërsia e këtyre dy vlerave tregon se burimet e ndotjes së
ujit dhe peshkut në këtë lagunë kanë qenë të njëjta. Varga and Anderson (1968) kishin
pohuar se nëse ndotja fekale është përgjegjëse edhe për ndotjen e peshkut atëhere duhet
që raportet ndërmjet koliformeve fekale dhe streptokokëve fekale të jenë të ngjashme si
tek peshku ashtu edhe tek uji ku aji jeton. Megjithatë raporti FC/FS që kemi gjetur tek
peshqit e gjuajtur në lagunën e Orikumit ndryshon prej raportit të zakonshëm ndërmjet
këtyre dy grupeve të bakterieve në feçet e njeriut. Sipas Buttiaux and Mossel (1961) në
1g fece humane përmbahen 40 milion koliforme, 4 milion E.coli dhe 4 milion
enterokoke. Pra raporti FC/FS tek feçet e njeriut është 1:1. Ndryshimi ndërmjet vlerave të
raportit FC/FS tek peshqit e gjuajtur në lagunë dhe tek feçet e njeriut tregon se gjallesat e
dy grupeve që analizojmë mund ta kenë origjinën, përveç ndotjes fekale humane, edhe
prej burimeve të tjera të ndotjes ndërmjet të cilave Varga and Anderson (1968)
përmendin sipërfaqet e objekteve me të cilat vihet në kontakt peshku pas zënies.
Vlera mesatare mujore e raportit FC/FS, e llogaritur për peshkun e gjuajtur në lagunën e
Nartës, ishte 2.56 ndërsa vlera e këtij raporti për ujin ishte 1.25. Duke ndjekur arsyetimet
që bëmë më sipër duket se shifra 1.25 për ujin mund të jetë një provë e ndikimit më të
madh mbi ujin e kësaj lagunë, krahasimisht me lagunën e Orikumit, të ndotjes së
shkaktuar prej derdhjes së ujërave të zeza. Përsa i takon shifrës që kemi llogaritur për
peshkun e gjuajtur në Nartë, ajo duket se pasqyron edhe ndikime të tjera të ndotjes. Këto
ndikime mund të analizohen vetëm pasi të studiohen në mënyrë të diferencuar.

3.4. Varësia e përqendrimit të biotoksinave PSP (saksitoksina dhe derivatet e
saj) në molusqet bivalvë prej disa faktorëve mjedisore, në lagunat e Nartës
dhe Orikumit dhe disa rezultate të provës biologjike në minj (MSA)
3.4.1. Ndikimi i temperaturës së ujit dhe niveleve të abundancës së algave
Dinophyceae mbi përmbajtjen e PSP-toksinave në mishin e midhjes (M.
galloprovincialis) në lagunat e Nartës dhe Orikumit
-Nivelet e pranisë së STX në mishin e midhjeve:
Në Tabelën 3.11 kemi vendosur rezultatet e analizave të kryera për përmbajtjen e
saksitoksinës (STX) dhe derivateve të saj në mishin e midhjeve që u kampionuan në
periudhën Maj- Tetor 2015, në lagunat e Nartës dhe Orikumit. Duke qenë se, bazuar në
ndjekjen e metodikës, gjatë vitit 2015 për çdo lagunë u realizuan nga 8 kampionime (nga
dy në muajt Maj dhe Qershor dhe nga një në muajt e tjerë) dhe për çdo kampionim u
morën nga 30 individë, shifrat e paraqitura në tabelë përfaqësojnë mesataren e vlerave që
rezultuan prej analizave (M±SD), për muajt në të cilët metoda e zbatuar vinte në dukje
prani të toksinës.
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Tabela 3.11. Përmbajtja e PSP-toksinave (μg/100g) në mishin e midhjeve të kampionuara në
lagunat e Nartës dhe Orikumit për periudhën maj-tetor 2015 (μg/100g)

Laguna Maj
Nartë

Qershor

Korrik

Gusht

Shtator

467.63±12.929 388.19±22.021 39.94±6.234 70.37±12.805 -

Orikum 138.81±9.353

29.43±5.378

-

64.87±9.025 -

Tetor
-

Shifrat e vendosura në tabelë tregojnë se prani e biotoksinave të grupit PSP në mishin e
midhjeve të kampionuara në lagunën e Nartës është provuar për muajt Maj, Qershor,
Korrik dhe Gusht. Për midhjet e lagunës së Orikumit u gjet prani e këtyre toksinave në
kampionet e mara në muajt Maj, Qershor dhe Gusht. Duke krahasuar shifrat që rezultuan
prej analizave tona me shifrat që janë pranuar si nivele zyrtare të përmbajtjes së PSPtoksinave në midhjet që lejohen të tregëtohen për konsum human (Komisioni Europian,
2013; Visciano et al., 2016), mund të konstatojmë se midhjet e kampionuara në lagunën e
Nartës në muajt Maj dhe Qershor dhe midhjet që u kampionuan në lagunën e Orikumit në
muajin Maj kishin përmbajtje të saksitoksinës nga 1.7 deri 5.8 herë më të lartë. Në muajt
Korrik dhe Gusht, për lagunën e Nartës si dhe Qershor dhe Gusht, për lagunën e
Orikumit, kemi gjetur për midhjet e kampionuara përmbajtje të STX dhe derivative të saj
më të vogla krahasuar me normat e lejuara për konsum human. Në mishin e midhjeve që
u kampionuan në muajt Shtator-Tetor në dy lagunat si dhe në midhjet që u kampionuan
në muajin Korrik në lagunën e Orikumit analiza nuk vuri në dukje prani të biotoksinave
të prodhuara prej algave dinoflagjelate.
Shifra më të vogla se tonat janë gjetur edhe prej Kalinkova et al., (2015) për
përqëndrimin e saksitoksinave në midhjet që kultivoheshin në impiantët e Detit të Zi
(Bullgari). Ishte provuar nivel më i lartë i toksinave në muajin Qershor (428.7 μg
STX.2HCL ekuivalent/kg) në muajin Qershor dhe 89.3 μg STX.2HCL ekuivalent/kg për
muajin Mars. Por duhet përmendur fakti se këto shifra i referohen vetëm STX dhe jo
toksicitetit total të shkaktuar prej PSP-toksinave.
Analizat tona treguan se për të gjithë muajt në të cilët u gjet prani e biotoksinës në mishin
e molusqeve të kampionuar, përqëndrimet ishin më të larta për midhjet e lagunës së
Nartës, krahasimisht me ato që u kampionuan në Orikum. ANOVA provoi sinjifikancë të
ndryshimit të vlerave mesatare mujore për treguesin e analizuar në midhjet e
kampionuara në dy lagunat (t=10.63; P<0.05).
-Ndikimi i temperaturës së ujit mbi përmbajtjen e biotoksinave në mishin e
midhjeve:
Në Figurat 3.35 dhe 3.36 kemi vendosur rezultatet e llogaritjeve të ekuacioneve të
regresionit për varësinë e përmbajtjes së biotoksinave në mishin e molusqeve (μg/kg) prej
temperaturës së ujit (t°C) në lagunat e Nartës dhe Orikumit.
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Bashkelidhja ndermjet temperatures se ujit ne Lagunen e Nartes dhe
perqendrimit te PSP-toksinave ne mishin e midhjes
(M.galloprovincialis )
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Figura 3.35. Varësia e përqendrimit të PSP-toksinave në mishin e midhjes (M. galloprovincialis)
së kampionuar në lagunën e Nartës, prej temperaturës së ujit (r = 0.572)
Bashkelidhja ndermjet temperatures se ujit ne lagunen e Orikumit dhe
perqendrimit te PSP-toksinave ne mishin e midhjes
(M.galloprovincialis )
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Figura 3.36. Varësia e përqendrimit të PSP-toksinave në mishin e midhjes (M. galloprovincialis)
së kampionuar në lagunën e Orikumit, prej temperaturës së ujit (r = 0.622)

Kemi gjetur korelacion pozitiv ndërmjet përqëndrimit të biotoksinave në mishin e
midhjes dhe temperaturës së ujit (r=0.572, për midhjet e lagunës së Nartës dhe r=0.622,
për midhjet e lagunës së Orikumit). Trajta e lakores tregon se regresioni i bashk ëlidhjes
së këtyre dy parametrave nuk është linear. Kjo do të thotë se ndikimi i faktorit
“temperaturë e ujit” mbi intensitetin e akumulimit të biotoksinave në mishin e molusqeve
është kompleks dhe në disa raste jo i drejtpërdrejtë.
Autorë të ndryshëm kanë analizuar faktorët mjedisore që nxitin “përvetimin” e
biotoksinave prej molusqeve bivalve duke ndjekur edhe ritmet e akumulimit të tyre në
inde të ndryshme të kafshës. Dijkema et al., (1995), duke analizuar rastin e konsumit të
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dinoflagjelatit Dinophysis acuminata prej midhjes (Mytilus edulis), kishin vënë në dukje
se temperatura e ujit ndikon përqëndimin e toksinës tek molusqet.
Mendojmë se kompleksiteti i ndikimit të temperaturës mbi nivelet e akumulimit të
algotoksinave prej molusqeve bivalve përcaktohet nga dy rrethana:
së pari: temperatura vepron direkt mbi moluskun duke rregulluar frekuencën e
ventilacionit dhe intensitetin e metabolizmit në tërësi
së dyti: temperatura indukton (deri në një masë të përcaktuar) përforcimin e
toksicitetit të algave potencialisht helmuese
Bai-cai et al., (2014) studiuan ndikimin e temperaturës mbi ritmet e metabolizmit tek
molusku Corbicula fluminea (Bivalvia), nëpërmjet vlerësimit të tre indekseve të
metabolizmit bazal (konsumi i oksigjenit, ekskretimi i amoniakut dhe çlirimi i dioksidit të
karbonit). Autorët provuan se vlerat e tre indikatorëve pësonin rritje sinjifikante kur
temperatura rritej nga 4°C deri 25°C, porse ndryshimet nuk ishin sinjifikante kur trajtimet
kryheshin në intervalin e temperaturave nga 25°C deri 32°C. Nga ana tjetër ata theksuan
se ritmet optimale të metabolizmit, për llojin që studiohej, manifestoheshin në intervalin e
temperaturave 18-25°C. Nga ana e tyre Lee and Shin, (2015) kishin analizuar ndikimin e
temperaturës së ujit mbi ritmet e ventilimit (filtrimit) si dhe ritmet e gëlltitjes së ushqimit
prej midhjes (M. galloprovincialis). Ata kishin arritur në përfundimin se ndryshimet që
pësonin të dy treguesit që analizoheshin ndiqnin ndryshimet e temperaturës. Ritmet e
filtrimit të ujit dhe ato të gëlltitjes së ushqimit përshpejtoheshin kur rritej temperatura,
duke arritur vlerat maksimale të tyre në intervalin e temperaturës nga 20°C deri 25°C. Me
rritjen e mëtejshme të temperaturës vlerat e dy treguesve zvogëloheshin në mënyrë
graduale.
Studimet e përmendura vënë në dukje se temperatura e ujit ka rol përcaktues mbi
parametra të veçantë që karakterizojnë aktivitetin fiziologjik të molusqeve, përfshirë edhe
përvetimin e komponentëve të ushqimit. Por nuk mund të përjashtohet mundësia që
temperaturat e ngrohta ti përshpejtojnë ritmet e “pastrimit” (clearance rate = ritmet e
filtrimit të ujit), duke bërë që molusku të gëlltisë më shumë qeliza të algës Alexandrium
catenella dhe të marrë, në këtë mënyrë, më shumë toksina (Moore et al., 2010).
Sikurse treguam më sipër rrethana e dytë ka të bëjë me rolin kontrollues të temperaturës
mbi shkallën e toksicitetit të algave të veçanta të cilat përfshihen në dietën e molusqeve
bivalve. Suikkanen et al., (2013) kishin vërejtur se bashkëlidhja ndërmjet faktorëve
mjedisore dhe prodhimit të toksinave prej algave dinoflagjelate është mjaft komplekse.
Sipas të dhënave eksperimentale të këtyre autorëve prodhimi i SPX apo PSP-toksinave
prej algës Alexandrium ostenfeldii ndikohej prej kripësisë, temperaturës dhe nutrientëve.
Salgado et al., (2015) kishin gjetur se dy parametra të studiuar dhe pikërisht rritja e
qelizave si dhe prodhimi neto i toksinave (GYM dhe PSP-toksina) përgjigjeshin ndaj
ndryshimeve që pësonin temperatura dhe kripësia e ujit. Ndërsa rritja e temperaturës në
intervalin nga 12.5°C deri 25.5°C shkaktonte stimulimin e rritjes dhe prodhimin e
toksinave, kripësia më e madhe se 21 g/l bëhej faktor kufizues për rritjen.
Megjithatë duhet pranuar se analiza e korelacioneve temperaturë/toksicitet i
algave/toksicitet i molusqeve bivalve, që është bërë pas kryerjes së studimeve nga autorë
të ndryshëm, është shoqëruar nganjëherë edhe me përfundime kontradiktore të cilat
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dëshmojnë për kompleksitetin e argumentit. Moore et al., (2010), pohonin se mund të
mos ndodhë që ndryshimet e toksicitetit të algës A.catenelal, që ishin induktuar prej
temperaturës, të kontribuojnë në shtimin e toksicitetit të molusqeve.
-Varësia e përqendrimit të biotoksinave PSP në mis hin e midhjes pre j abundancës
së algave dinoflagjelate potencialisht helmuese:
Varesia e perqendrimit te PSP-toksinave ne mishin e midhjes
(M.galloprovincialis ) prej vlerave te abundances se algave
Dinophyceae ne lagunen e Nartes
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Dinophyceae (qel/ml)
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Figura 3.37. Varësia e përqendrimit të PSP-toksinave në mishin e midhjes (M. galloprovincialis)
së kampionuar në lagunën e Nartës, prej abundancës së algave dinoflagjelate potencialisht
helmuese (r = 0.847)
Varesia e perqendrimit te PSP-toksinave ne mishin e midhjes
(M.galloprovincialis ) prej vleres se abundances se algave
Dinophyceae ne lagunen e Orikumit
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Figura 3.38. Varësia e përqendrimit të PSP-toksinave në mishin e midhjes (M. galloprovincialis)
së kampionuar në lagunën e Orikumit, prej abundancës së algave dinoflagjelate potencialisht
helmuese (r = 0.855)

Në Figurat 3.37 dhe 3.38 kemi treguar rezultatet e llogaritjeve të ekuacioneve të
regresionit për varësinë e përmbajtjes së biotoksinave në mishin e molusqeve (μg/kg) prej
abundancës së algave potencialisht helmuese (qel/ml), në lagunat e Nartës dhe Orikumit.
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Nga llogaritjet e kryera është përcaktuar korelacion pozitiv ndërmjet përqëndrimit të
biotoksinave në mishin e midhjes dhe abundancës së dinoflagjelatëve (r=0.847, për
midhjet e lagunës së Nartës dhe r=0.855, për midhjet e lagunës së Orikumit). Forma
eksponenciale e ekuacionit të regresionit provon rritjen sistematike të përqëndrimit të
toksinës në mishin e molusqeve krahas rritjes së abundancës së algave dinoflagjelate, deri
në vlerat që u provuan nga analizat hidrobiologjike të kryera për të njëjtën periudhë të
vitit në të cilën u realizuan edhe kampionimet e midhjeve (Maj-Tetor 2015).
Është provuar se qelizat e algave mbahen prej filtrimit nga gjallesat që praktikojnë këtë
proçes për marrjen e ushqimit. Ritmet e filtrimit varen prej shumë faktorëve, por mesa
duket me kryesori është përqëndrimi i algave të planktonit dhe përbërja e tyre. Në
përgjithësi ritmi i filtrimit është i ngadaltë kur përqëndrimi i algave është i vogël dhe
rritet në mënyrë asimptotike me shtimin e përqëndrimit (Reguera et al., 2014). Kuptohet
që në kushtet e marrjes së një sasie më të madhe të algave potencialisht toksike që janë të
pranishme në mjedis edhe mundësia e rritjes së përqëndrimit të toksinës tek molusku do
të jetë më e madhe. Por autorët që përmendëm më parë vënë në dukje dy faktorë;
përqëndrimin e algave dhe llojin (ose shtamin) e tyre.
Kështu psh Bacchiocchi et al., (2015) kishin provuar shtimin e përqëndrimit të acidit
okadaik në midhjet e rajoneve Veriore dhe Qendrore të detit Adriatik në stinët e verës
dhe vjeshtës. Në të njëjtat periudha të vitit ishte verejtur rritja e abundances së algave
Dinophysis sp me të cilat ishte ushqyer midhja. Megjithatë edhe për këtë argument,
bazuar në rrethanat e vlerësimeve, opinionet janë të ndryshme. Dijkema et al., (1995)
kishin pohuar se përqëndrimet e larta të biotoksinave në molusqet bivalve jo gjithmonë
përputhen me praninë e theksuar të qelizave të llojeve toksike të algave. Për molusqet
është provuar toksicitet në prani të përqëndrimeve të vogla të algave. Autorët e
përmendur e shpjegojnë këtë situatë me gjendjen fiziologjike të qelizave të algave, kur
pranojnë se mund të realizohen përqëndrime të larta të toksinave në popullatat e algave
edhe në mungese të dendësive të larta të tyre. Po këta autorë kishin vërejtur se toksiciteti i
lartë i molusqeve, në kushtet e vlerave të moderuara të abundancës së algave
Alexandrium tamarense, shkaktohej për faktin se molusqet gëlltisnin sporet toksike të
algës. Sporet shkëputeshin prej sedimenteve ku ishin depozituar, kalonin në gjendje
suspensioni dhe filtroheshin prej molusqeve, duke u përfshirë në dietën e tyre.
Argumenti që lidhet me ndikimin e llojit apo shtamit të algës mbi nivelet e toksicitetit në
molusqet bivalve që ushqehen me këto alga ka qenë objekt i shumë studimeve (Anderson
et al., 1994; Touzet et al., 2007; Wikfors et al., 2005). Touzet et al., (2007) kishin
analizuar përmbajtjen e toksinave në dy shtame të algës helmuese Alexandrium minutum
që ishin marrë në brigjet Irlandeze. Autorët kishin aplikuar metodën HPLC-FLD për
gjurmimin dhe kuantifikimin e toksinave dhe kishin gjetur se vetëm shtami jugor
sintetizonte toksina PSP (GTX2 dhe GTX3), ndërsa shtami që ishte izoluar prej brigjeve
perëndimore ishte jo toksik. Po kështu Da- Zhi et al., (2006) kishin vërejtur se sasia e
toksinës që prodhohej prej shtameve të ndryshem të A. tamarense ngelej e pandryshuar
në kushte të kultivimit që varionin. Por krahasimi i profileve të toksinave që ju takonin
shtameve të mara prej disa rajoneve vuri në dukje ndryshime të theksuara.
Konsumi i llojit apo shtamit që karakterizohet prej nivelit të lartë të përmbajtjes së
toksinës shoqërohet me rritjen e toksicitetit të moluskut. Moroño et al., (2001) kishin
përdorur një tregues të njohur si “VOSTOC” (vëllimi specifik i përqëndrimit të toksinës)
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për të cilësuar përmbajtjen e toksinës në algat me të cilat ushqenin midhjen (M.
galloprovincialis). Këta studiues kishin përcaktuar se VOSTOC ishte faktori më kryesor
që kontrollonte akumulimin e toksinës, ndoshta për faktin se asimilimi varet prej
mundësisë së kontaktit ndërmjet toksinës dhe pareteve qelizore të sistemit digjestiv.
3.4.2. Analiza e disa rezultateve të implementimit të provës biologjike në minj
(MSA) për vlerësimin e toksicitetit të midhjeve që rriten në lagunat e
Nartës dhe Orikumit
Në dy tabelat në vijim kemi vendosur disa të dhëna mbi kushtet e realizimit të bioprovës
në minj si dhe vlerat e intervalit të kohës së ngordhjes së minjve të provës (TOD/min) pas
injektimit të ekstrakteve toksike të përgatitura nga mishi i midhjeve të kampionuara në
lagunat e Nartës dhe Orikumit.
Nga të dhënat e Tabelës 3.12 rezulton se vlerat e kohës së ngordhjes së minjve të provës
pas injektimit të ekstraktit të midhjeve që ishin kampionuar në lagunën e Nartës
luhateshin nga 2 minuta e 15 sekonda deri 5 minuta e 20 sekonda. Të dhënat e Tabelës
3.13 tregojnë se koha e ngordhjes së minjve pas injektimit të ekstraktit të midhjeve që u
morën në pjesën fundore të kanalit që bashkon lagunën e Orikumit me detin ishte nga 5
minuta e 20 sekonda deri 7 minuta e 30 sekonda.
Tabela 3.12. Vlerat e kohës së ngordhjes së minjve të provës (TOD/min) pas injektimit i.p. të
ekstraktit të përgatitur nga mishi i midhjeve që u kampionuan në lagunën e Nartës

Nr

Pesha e
miut (g)

Ora e injektimit
i.p.

Ora e ngordhjes së Intervali i ngordhjes
miut
(TOD±SD)

1

20.3

11.24

11.26

2±0.15

2

20.6

11.28

11.32

4±0.25

3

20.9

11.31

11.36

5±0.25

Tabela 3.13. Vlerat e kohës së ngordhjes së minjve të provës (TOD/min) pas injektimit i.p. të
ekstraktit të përgatitur nga mishi i midhjeve që u kampionuan në lagunën e Orikumit

Nr

Pesha e
miut (g)

Ora e injektimit
i.p.

Ora e ngordhjes së Intervali i ngordhjes
miut
(TOD±SD)

1

20.3

14.05

14.10

5±0.25

2

20.6

14.13

14.19

6±0.35

3

20.9

14.19

14.26

7±0.35
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Duke ju referuar shifrave që rezultuan prej monitorimit të kohës së ngordhjes së minjve të
provës pas injektimit të ekstraktit toksik të midhjeve kemi gjetur në Tabelën Sommer
(shiko metodikën) të gjitha vlerat koresponduese të njësisë së miut (MU). Për midhjet e
kampionuara në Nartë vlerat e MU ndryshonin nga maksimalja prej 6.06 (për TOD=2
minuta dhe 15 sekonda) deri në minimalen prej 1.80 (për TOD=5 minuta dhe 20
sekonda). Për midhjet e kampionuara në lagunën e Orikumit vlerat e MU ndryshonin nga
maksimalja prej 1.80 (për TOD=5 minuta dhe 20 sekonda) deri në minimalen prej 1.31
(për TOD=7 minuta dhe 30 sekonda).
Vlerat mesatare te kohes se ngordhjes (TOD/min) dhe njesive te miut
(MU) qe rezultuan prej testimit te toksicitetit te midhjeve gjate proves
biologjike ne minj.

7
6
5
Vlerat e 4
treguesve 3

Narte
Orikum

2
1
0
TOD

MU

Treguesit e monitoruar

Figura 3.39. Vlerat mesatare të variableve TOD/min dhe MU sipas testit të bioprovës në minj të
realizuar për midhjet e kampionuara në lagunat e Nartës dhe Orikumit

Vlerat mesatare të llogaritura për kohën e ngordhjes së minjve (TOD) dhe njësinë e miut
(MU), pëkatësisht për testin e realizuar për vlerësimin e toksicitetit të midhjeve që u
kampionuan në lagunën e Nartës dhe ato që u kampionuan në lagunën e Orikumit, i kemi
paraqitur në diagramën e Figurës 3.39. Vlera rreth dy herë më e vogël për treguesin TOB
dhe 2.2 herë më e lartë për treguesin MU në rastin e minjve që u injektuan me ekstraktin
e midhjeve që ishin kampionuar në lagunën e Nartës, krahasimisht me minjtë që u
injektuan me ekstraktin e midhjeve të kampionuara në lagunën e Orikumit, është tregues
indirekt i toksicitetit me të lartë të molusqeve që rriten në lagunën e Nartës.

3.4.3. Dinamika e reduktimit të toksicitetit të midhjes pas depurimit në ujin e
ëmbël
Ky argument i studimit ka qenë krejtësisht eksperimental përderisa objekt i tij ishin
midhje të pastra të cilat u ndotën eksperimentalisht nga një biotoksinë detare. Nga ana
tjetër, në ndryshim prej provës MSA, ku modeli i eksperimentit ishte shumë dimensional
për faktin se objekti i tij vihej përballë ndikimit të disa faktorëve dëmtues (kompleksi i
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toksinave), prova e depurimit është konceptuar si model njëdimensional që përjashton
efektet bashkëvepruese, përderisa parashikon dinamikën e një toksine të vetme.
Për kryerjen e provave u morën 12 midhje me madhësi pothuajse të njëjtë (gjatësia e
guackës L=70.04±4.209 mm dhe pesha e gjallë e moluskut W=28.71±6.747g). Një
tretësirë e dihidroklorur –STX me përqëndrim 1000 μg/ml u inokulua në muskulin
abduktor të sipërm të çdonjërës prej midhjeve të provës. Ky përqëndrim i inokulatit
krijonte një përqëndrim indor të saksitoksinës prej 440±85 μg/ml per 100g molusk. Të
dhënat shprehen si mesatare e vlerave të dihidroklorur saksitoksinës. Përcaktimi i
toksinës është kryer me metodën HPLC me zbulim të fluoreshencës në matricat indore të
midhjeve të provës.
Gjatë kryerjes së provës midhjet u mbajtën në vasketa qelqi që u furnizuan me ujë të
ëmbël. Temperatura e ujit u mbajt e pandryshuar në nivelin 12°C (temperatura e
zakonshme e ujit të rubinetit). Pra prova nuk përfshiu ndikimin e faktorit termik mbi
ritmikën e depurimit të midhjeve por u përqëndrua posaçërisht në zbulimin e dinamikës
spontane të reduktimit të përqëndrimit për saksitoksinën, në temperaturën karakteristike
të ujit që furnizon mjediset familjare. Prova zgjati 36 orë, pasi në intervale prej tre oresh
matrica indore e një individi që u përfshi në provë ju nënshtrua analizës për vlerësimin
sasior të përmbajtjes së saksitoksinës.
Në diagramën e Figurës 3.40 kemi treguar ndryshimin e vlerave të përmbajtjes për
saksitoksinën (μgSTX/100g mish molusku) gjatë proçesit të depurimit në ujin e ëmbël,
nga momenti i nisjes së këtij proçesi, pas inokulimit të toksinës, deri në përfundimin e
provës (kur ndjeshmëria e metodës së përdorur për analizë nuk arrin të zbulojë praninë e
biotoksinës).
Dinamika e reduktimit te perqendrimit te toksines STX (μg/100g) gjate
procesit te depurimit te midhjeve ne ujin e embel
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Figura 3.40. Lakorja dhe ekuacioni i regresionit për bashkëlidhjen ndërmjet intervalit të
depurimit (orë) dhe reduktimit të përqendrimit të saksitoksinës (μg / 100 g) në mishin e midhjeve
(r = 0.950)

Kemi të bëjmë me një bashkëlidhje të formës eksponenciale ndërmjet dy parametrave të
përfshirë në analizë, kohës apo intervaleve të depurimit në ujin e ëmbël dhe përqëndrimit
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të toksinës në matricën indore të molusqeve që u përfshinë në provë. Vlerat e
koefiçientëve të ekuacionit dhe trajta e lakores tregojnë se ritmika e reduktimit të
përqëndrimit të toksinës në totalin e matricës indore (pra jo në inde të veçanta) ka qenë e
lartë në intervalin kohor nga momenti i vendosjes së molusqeve në vasketat me ujë të
ëmbël deri në orën e nëntë. Pikat në grafik, që përfaqësojnë vlerat reale të matjeve, nëntë
orë nga nisja e provës tregojnë një vlerë të mbetjes së toksinës prej rreth 210μg/100g
mish, që në fakt është sa 46.7% të përqëndrimit fillestar të toksinës. Pra në nëntë orët e
para të depurimit molusqet kishin humbur rreth 53.3% të toksicitetit të tyre.
Fraksioni i lakores së depurimit që përfshin rezultatet e përfituara nga analizat e
kampioneve të mara nga 12 orë deri 26 orë prej nisjes së provës ka pjerrësi të kufizuar
ndaj boshtit të kohës. Kjo veçori e lakores tregon se ritmi i depurimit në këtë fazë 14
orëshe ka qenë me i ngadalshëm krahasimisht me intensitetin e reduktimit të përqëndrimit
të toksinës që karakterizonte fazën e parë 9 orëshe. Në tre kampionet e fundit, të
analizuar pas orës së 30-të nga nisja e provave, analiza nuk provoi prani të saksitoksinës
në pulpën e molusqeve.
Është e rëndësishme që të vëmë në dukje faktin se megjithë intensitetin e lartë të
depurimit në 9 orët e para të kryerjes së ketij proçesi kufiri maksimal i lejueshëm për
toksinat STX prej 80μ/100g ishte arritur vetëm në midhjen që u analizua 21 orë pas nisjes
së provës (sasia e rezultuar prej analizës ishte 75μg/100 g pulpë molusku).
Duke komentuar rezultatet tona mendojmë se, të paktën për një prej arsyeve që
përmendëm në fillim, dhe pikërisht për përfshirjen në analizë të një toksine të vetme,
shifrat që kemi përfituar nuk mund të konsiderohen absolute. Një model natyror, që në
fakt mund të përfaqësohej prej midhjeve të ndotura nga një kompleks biotoksinash
detare, mund të paraqeste dinamika të ndryshme të depurimit, pikërisht për shkakun e
ndërveprimeve midis faktorëve toksike specifike. Në literaturën shkencore mund të gjesh
komente të larmishme lidhur me faktorët që përcaktojnë ritmin e depurimit të molusqeve
pas ndotjes së tyre prej toksinave të algave. Po përmendim disa prej tyre:
Sipas opinionit të shprehur prej Van Egmond et al., (2004) reduktimi i përmbajtjes së një
toksine në mishin e molusqeve, me kalimin e kohës, mund të jetë pasojë e intensitetit të
transformimit metabolik të saj tek këto kafshë. Përmasat dhe mosha e moluskut kanë
ndikimin e tyre mbi intensitetin e depuracionit. Moore et al., (2010) kishin vërejtur se
molusqet e moshave të reja si dhe molusqet që ngeleshin prapa në rritje (pra kishin
përmasa më të vogla) manifestonin efikasitet të lartë të çlirimit të indeve të tyre prej
toksinave dhe për pasojë edhe ritme më të larta të detoksikimit.
Lloji i toksinës që është akumuluar tek molusku ndikon mbi intervalin e depurimit.
Bogan, (2006) kishte gjetur se ndërsa akumulimi i toksinave të tipit DA në mishin e
molusqeve bivalve ndodh mjaft shpejt, brenda disa ditëve, eliminimi i kësaj toksine është
një proçes shumë më i ngadalshëm që mund të kërkojë muaj apo edhe vite. Faktorë të
ndryshëm mjedisore si dhe përqëndrimi i arritur i toksinës së akumuluar gjatë periudhës
së ekspozimit, mund të kenë ndikim të fortë mbi ritmet e eliminimit (Kwong et al., 2006).
Moore et al., (2010) duke vlerësuar rolin e temperaturës së ujit si faktor mjedisor pohonin
se duhet të pritet shtimi i intensitetit të detoksifikimit të molusqeve me rritjen e
temperaturës së ujit, përderisa temperatura ndikon mbi shumë proçese fiziologjike në
këto kafshë.
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3.4.4. Analiza e testit të retensionit të së Kuqes Neutrale (NRRT) në hemocitet e
midhjeve të kampionuara në lagunat e Nartës dhe Orikumit
Në diagramën që vijon (Figura 3.41) kemi paraqitur dinamikën e vlerave të kohës së
fiksimit të së Kuqes Neutrale (NRRT/min) tek hemocitet për katër muaj që ju takojnë
stinëve të veçanta të vitit, pëkatësisht për midhjet e kampionuara në lagunën e Nartës dhe
për midhjet që u kampionuan në lagunën e Orkumit.
Ndryshimi i vlerave te kohes se fiksimit te se Kuqes Neutrale (min) tek
hemocitet e midhjeve te kampionuara ne lagunat e Nartes dhe
Orikumit
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Figura 3.41. Vlerat mesatare (M±SD; n=10) të NRRT / min, për katër muaj të vitit, tek hemocitet
e midhjes (M. galloprovincialis) që popullon lagunën e Nartës dhe lagunën e Orikumit

Nëse analizojmë vlerat reale që kanë rezultuar prej analizës së kohës së retensionit të së
Kuqes Neutrale (NRRT/min) tek hemocitet e midhjeve që u kampionuan në lagunat e
Nartës dhe Orikumit mund të vërejmë një luhatje më të madhe vjetore të vlerave të këtij
treguesi për midhjet e Nartës (M=58.08 min; SD=6.493;Var%=11.18) krahasimisht me
midhjet e kmpionuara në Orikum (M=63.63 min; SD=1.728;Var%=2.71).
Sikurse tregon lartësia e kolonave në diagramën e Figurës Nr. 3.41 diferenca e përmendur
është krijuar kryesisht prej reduktimit të vlerës mesatare të NRRT gjatë stinës së verës
(M=48.38±30.04 min) tek hemocitet e midhjeve që popullojnë lagunën e Nartës. Vlerat
mesatare që u llogaritën për treguesin NRRT për tre stinët e tjera rezultuan mjaft të
përafërta në dy popullatat e midhjes (M. galloprovincialis) që u përfshinë në këtë studim.
Për këtë arsye edhe ananliza statistikore nuk provoi ndryshim sinjifikativ ndërmjet dy
vlerave mesatare vjetore të kohës së retensionit të së Kuqes Neutrale, të llogaritura
pëkatësisht për popullatën e midhjes në lagunën e Nartës dhe për popullatën e Orikumit
(t=0.79; P>0.5;n=80).
Sidoqoftë duhet të përmendim faktin se vlerat reale të treguesit NRRT për të gjithë muajt
gjatë të cilëve u kryen analiza rezultuan më të vogla për hemocitet e midhjes së lagunës
së Nartës, krahasimisht me midhjet e lagunës se Orikumit. Treguesit e kohës së
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retensionit tek midhjet e kampionuara në lagunën e Nartës të krahasuara me treguesit
përkatës të përfituar për midhjet e lagunës së Orikumit tregojnë se stabiliteti i
membranave të lizosomeve është tërësisht i varur nga cilësia e biotopit si dhe nga shkalla
e ndotjes së tij. Të dhënat e disa studimeve pasqyrojnë në realitet gjenerimin e stresit
kimik të shkaktuar veçanërisht nga prania e metaleve të rëndë (Boutiba et al., 2003; Taleb
and Boutiba, 2007). Një ndikim i ngjashëm mund të jetë pasqyruar edhe në veçoritë
fiziologjike të midhjes që popullon lagunën e Nartës. Ekzistenca e gjendjes së
përgjithshme të stresit që karakterizon midhjen e kësaj lagunë mund të gjykohet edhe prej
vlerave të ulëta të kohës së llogaritur gjatë kryerjes se testit të stabilitetit të membranave
të lizosomeve.
Edhe nga burime të tjera të literaturës konfirmohet se reduktimi i stabilitetit të
membranave të lizosomeve lidhet me rritjen e shkallës së ekspozimit të midhjeve, të
telinave dhe vongolave ndaj ndotësve në përgjithësi dhe ndaj metaleve të rënda dhe
ndotjeve prej hidrokarbureve në veçanti (Viarengo et al., 2000; Woo-Goen and SangMan 2005). Në realitet nivelet e ndotjes së midhjeve shkojnë në proporcion të drejtë me
shkallën e ndotjes së mjedisit rrethues, të paktën për faktin se kemi të bëjmë me gjallesa
që “pompojnë” ujin në mënyrë të pandërprerë. Ky fakt është i vërtetë sidomos për
hidrokarburet poliaromatike të cilët, sipas të dhënave të Woo-Go-en dhe Sang-Man
(2005), demostrojnë prirjen që të akumulohen mbi organela të tilla sikurse janë
lizosomet, duke provokuar destabilizimin konstant të membranave të tyre.
Zvogëlim i ndjeshëm i vlerës së retensionit të së Kuqes Neutrale (NRRT) në hemocitet e
midhjeve të kampionuara në Lagunën e Nartës gjatë stinës së verës mund të jetë ndikuar
edhe prej temperaturave të larta që kanë karakterizuar ujërat e lagunës në këtë stinë.
Studime të veçanta kanë vënë në dukje se disa faktorë fizike dhe kimike të mjediseve të
jetesës, si psh ndryshimet e temperaturës, reduktimi i kripësisë (Hauton et al., 1998) dhe
gjëndja e hipoksisë (Moore et al., 1979) shkaktojnë dobësimin e integritetit të
membranave të lizosomeve tek hemocitet e midhjes.
Dinamika që kemi vrejtur për vlerën e treguesit NRRT duket se ndikohet edhe prej disa
veçorive të ciklit jetësor të midhjeve si dhe prej treguesve të kondicionit të saj. Një
analizë e korelacionit ndërmjet indeksit fiziologjik të kondicionit (K) dhe treguesit
NRRT, e realizuar në kampione të mara në stinë të ndryshme, do të sqaronte natyrën dhe
nivelin e kësaj bashkëlidhje. Sidoqoftë periudhat që karakterizohen nga vlerat më të larta
të indeksit të kondicionit, sikurse janë ato të të ushqyerit intensiv (Mars-Maj dhe GushtTetor) si dhe periudhat e zhvillimit të gonadeve, duhet të dallohen edhe për vlerat më të
larta të stabilitetit të membranave të lizosomeve. Rritja e temperaturave të ujit, në nivelet
mbi 26-28°C që karakterizojnë muajt Qershor dhe Korrik, shoqërohet me zvogëlimin e
intensitetit të marrjes së ushqimit, me reduktimin e treguesve të kondicionit dhe për
pasojë edhe me një ndjeshmëri më të mdhe të membranave të lizosomeve ndaj faktorëve
dëmtues, sikurse mund të jenë ndotësat e kategorive të ndryshme. Sidoqoftë “sjellja” e
membranave të lizosomeve të midhjes që popullon lagunën e Nartës mund të tregoje se
efekti destabilizues i faktorëve mjedisore fizikë apo kimikë si dhe i ndryshimeve
fiziologjike mund të shfaqet vetëm në prani të një ose disa agjentëve dëmtues të cilët,
sikurse citohej në burime të literaturës, ishin ndotësa të kategorive të veçanta. Pra duket
se situata është më e ndërlikuar përderisa në ekosistemet natyrore ekzistojnë bashkëlidhje
komplekse ndërmjet faktorëve mjedisore, cikleve biologjike të rritjes dhe zhvillimit të
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molusqeve bivalve dhe faktorëve egzogjenë (ndotjet, biotoksinat, ndërveprimet biotike
stresogjene etj). Në kushtë të tilla përcaktimi i saktë i frekuencave dhe dinamikës së
destabilizimit të membranave të lizosomeve në hemocitet e midhjes do të kërkonte
studimin e detajuar të këtyre ndërveprimeve.

PËRFUNDIME
Shtresëzimi termik i ujit në lagunat e Nartës dhe Orikumit ishte më i theksuar në
periudhën e ngrohtë të vitit. Në stinën e dimrit në lagunën e Nartës eleminohej
shtresëzimi termik kurse në lagunën e Orikumit ekzistonte shtresëzim termik, invers me
atë të stinës së verës. Në stinën e pranverës diapazoni i luhatjeve që ka pësuar
temperatura e ujit në dy lagunat ka qenë më i theksuar, ndërkohë që në stinën e verës
temperaturat mesatare të masës së ujit kanë manifestuar luhatjet më të pakta.
Në lagunën e Orikumit vlera mesatare vjetore e përmbajtjes së oksigjenit ishte 0.414 mg/l
më e lartë krahasimisht me lagunën e Nartës. Luhatjet më të vogla për përmbajtjen e
oksigjenit në gjithë masën e ujit të lagunave kanë ndodhur në stinën e Verës, ndërkohë që
diapazoni më i gjerë i luhatjeve të këtij parametri është provuar për stinën e dimrit.
Duke analizuar dinamikën e vlerave të matura të pH mund të thuhet se ujërat e lagunave
të Nartës dhe Orikumit nuk janë prekur prej dukurisë së acidifikimit.
Karakteri i çvendosjes në kohë dhe hapësirë i vlerave mesatare të thellësisë Secchi (m),
në dy lagunat e analizuara, shpreh njëfarë stabiliteti të shkallës së depërtimit të rrezatimit
diellor në masën e ujit në periudhën Qershor-Nëntor. Në periudhën nga mesi i muajit
Nëntor deri në muajin Shkurt vlerat e tejdukshmërisë pësonin reduktim.
Në lagunën e Nartës algat Dinophyceae përfaqësoheshin nga 9 lloje (60%), algat
Bacillariophyceae nga 5 lloje (33%) dhe algat Dictyochophyceae nga 1 lloj (7%). Në
lagunën e Orikumit algat Dinophyceae përfaqësoheshin nga 6 lloje (55%), algat
Bacillariophyceae nga 4 lloje (36%) dhe algat Dictyochophyceae nga 1 lloj (9%). Numri
më i madh i llojeve të algave potencialisht helmuese ju takonin 2 gjinive (8 lloje ose rreth
54%). Shtatë gjinive të tjera ju takonin shtatë lloje ose 46% të numrit të përgjithshëm të
llojeve helmuese që u identifikuan në fitoplanktonin e dy lagunave.
Vlera mesatare mujore e abundancës së përgjithshme për algat dinoflagjelate në lagunën
e Nartës ishte 1173.4±209.52 qel/ml. Frekuencën mesatare mujore më të lartë (%) e
kishte lloji Alexandrium tamarense, me 55.75% të numrit të përgjithshëm të individëve.
Ky tregues për algat diatome kishte vleren 922.1±168.12 qel/ml. Lloji Pseudo-nitzschia
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seriata përfaqësohej me frekuencën më të lartë (46.99%). Në lagunën e Orikumit vlera
mesatare mujore e abundancës së përgjithshme për algat dinoflagjelate ishte 504.5±116.2
qel/ml. Frekuencën më të lartë (62.44%) e kishte lloji A.tamarense. Për algat
Bacillariophyceae vlera mesatare mujore e abundancës së përgjithshme ishte 482.9±64.39
qel/ml, duke qenë dominant lloji P-nitzschia delicatissima (37.96%).
Dinamikat e abundancave për algat e dy grupeve kryesore të fitoplanktonit Dinophyceae
dhe Bacillariophyceae krijonin mundësinë e alternimit të dominimit të llojeve tipike për
dy lagunat, duke krijuar situata të pranisë së llojeve potencialisht helmuese në çdo stinë të
vitit.
Prezenca gjithëvjetore e përfaqësueve të gjinise Pseudo- nitzschia në lagunat e Nartës dhe
Orikumit si dhe prezenca e llojeve Dinophysis në këto basene, me popullata relativisht të
dëndura sidomos në periudhat e të ushqyerit intensiv të molusqeve bivalve, krijojnë në
çdo periudhë të vitit mundësinë e ndotjes së këtyre molusqeve prej toksinave që
prodhohen nga algat.
Si vlerat minimale ashtu edhe vlerat maksimale të ndotjes bakteriale fekale në dy lagunat
nuk përkonin në kohë. Arsyeja kryesore e mospërputhjes duhet të jetë veprimi specifik,
në periudha të ndryshme të vitit dhe në laguna të veçanta, i faktorëve të cilët shkaktojnë
ndotjet bakteriale.
Disa aktivitete humane, që kanë patur karakter dhe intensitet specifik në rajonet ku janë
vendosur dy lagunat që u përfshinë në studim duhet të kenë qenë faktorë më të fuqishëm
sesa regjimi i temperaturave, në përcaktimin e dinamikës së ndotjes bakteriale fekale në
tërësi si dhe ndotjes që shkaktohet prej dy grupeve kryesore të bakterieve fekale, FC dhe
FS.
Duke ballafaquar rezultatet e studimit tonë me të dhënat dhe komentet e literaturës mund
të arrijmë në përfundimin se në dy lagunat e rajonit të Vlorës hasen dy tipe të ndotjes
bakteriale me origjinë fekale:
a. Ndotja urbane: Kjo ndotje shkaktohet kryesisht si pasojë e intensifikimit të aktivitetit
turistik, sidomos në stinën e verës. Rezultatet e studimit tonë provojnë se ky tip i ndotjes
ka qenë më i theksuar në lagunën e Orikumit.
b. Ndotja prej aktiviteteve bujqësore dhe blegtorale: Kjo ndotje shkaktohet kryesisht prej
bakterieve që e kanë origjinën nga ekskrementët e kafshëve bujqësore. Ndotja
intensifikohej pas shirave, sidomos në stinët e vjeshtës dhe dimrit, duke u favorizuar edhe
prej reduktimit të tejdukshmërisë së ujit. Sipas rezultateve të studimit tonë ndotja prej
aktiviteteve bujqesore ishte e pranishme në të dy lagunat që u përfshinë në studim,
përderisa si laguna e Nartës ashtu edhe ajo e Orikumit ndodhen në zona rurale që, në
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mënyrë të veçantë, praktikojnë blegtorinë ekstensive dhe përdorin plehun e stallës si
fertilizant për tokat bujqësore.
Nëse marrim në konsideratë vlerat mesatare mujore të treguesit MPN, ndotja bakteriale e
peshkut të zënë e shkaktuar prej koliformeve fekale ka rezultuar më e lartë krahasimisht
me ndotjen bakteriale të shkaktuar prej streptokokëve fekale.
Për peshkun e të dy lagunave që u përfshinë në studim kishte nje prirje për shtimin e
vlerave të ndotjes bakteriale totale me origjine fekale në periudhën Maj-Shtator, ndërkohë
që në muajt Nëntor dhe Dhjetor vlerat e treguesit MPN pësonin reduktim. Ky trend në
vlerat e treguesit të ndotjes fekale (FC+FS) ka më shumë mundësi që të jetë i lidhur me
temperaturën dhe me intensifikimin e ndotjes së ujit gjatë stinës së verës. Praktikat e
zënies së peshkut si dhe praktikat “post harvesting” që aplikohen për përpunimin e
peshkut pas zënies në laguna dhe ujëra të brendshme, të paktën në vendin tonë, kanë
shumë mangësi në aspektet sanitare, pasi stimulojnë rritjen e ngarkesës bakteriale të
produktit.
Prani e biotoksinave të grupit PSP në mishin e midhjeve të kampionuara në lagunën e
Nartës u provua për muajt Maj, Qershor, Korrik dhe Gusht. Për midhjet e lagunës së
Orikumit u gjet prani e këtyre toksinave në kampionet e mara në muajt Maj, Qershor dhe
Gusht. Për të gjithë muajt në të cilët u gjet prani e biotoksinës në mishin e molusqeve,
përqendrimet ishin më të larta për midhjet e lagunës së Nartës, krahasimisht me ato që u
kampionuan në Orikum.
Kemi gjetur korelacion pozitiv ndërmjet përqëndrimit të biotoksinave në mishin e
midhjes dhe temperaturës së ujit (r=0.572, për midhjet e lagunës së Nartës dhe r=0.622,
për midhjet e lagunës së Orikumit). Gjithashtu u përcaktua korelacion pozitiv ndërmjet
përqendrimit të biotoksinave në mishin e midhjes dhe abundancës së dinoflagjelatëve
(r=0.847, për midhjet e lagunës së Nartës dhe r=0.855, për midhjet e lagunës së
Orikumit).
Gjatë realizimit të provës biologjike në minj (MSA) kemi gjetur se koha e ngordhjes së
kafshëve të provës pas injektimit të ekstraktit të midhjeve që ishin kampionuar në
lagunën e Nartës luhatej nga 2 minuta e 15 sekonda deri 5 minuta e 20 sekonda. Ngordhja
e minjve pas injektimit të ekstraktit të midhjeve që u morën në lagunën e Orikumit
ndodhte në intervalet nga 5 minuta e 20 sekonda deri 7 minuta e 30 sekonda.
Vlera rreth 2 herë më e vogël për treguesin TOB dhe 2.2 herë më e lartë për treguesin
MU në rastin e minjve që u injektuan me ekstraktin e midhjeve që ishin kampionuar në
lagunën e Nartës, krahasimisht me minjtë që u injektuan me ekstraktin e midhjeve të
kampionuara në lagunën e Orikumit, ishte tregues indirekt i toksicitetit më të lartë të
molusqeve që rriteshin në lagunën e Nartës.
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Në nëntë orët e para të depurimit molusqet kishin humbur rreth 53.3% të toksicitetit të
tyre. Eliminimi i plotë i toksines ndodhi pas orës së 30-të nga nisja e provave. Megjithë
intensitetin e lartë të depurimit në 9 orët e para të kryerjes së këtij proçesi kufiri maksimal
i lejueshëm për toksinat STX prej 80μ/100g ishte arritur vetëm në midhjen që u analizua
21 orë pas nisjes së provës.
Intensiteti i detoksikimit të molusqeve gjatë proçesit të depurimit varet prej intensitetit të
transformimit metabolik të toksinës tek molusku, temperaturës së ujit në të cilin kryhet
depurimi, përmasave dhe moshës së moluskut si dhe llojit të toksinës.
Kemi provuar luhatje më të madhe vjetore të vlerave për kohën e retensionit të së kuqes
neutrale (NRRT) në hemocitet e midhjeve të Nartës (M=58.08 min; SD=6.493;
Var%=11.18) krahasimisht me midhjet e Orikumit (M=63.63 min; SD=1.728;
Var%=2.71). Diferenca e përmendur është krijuar kryesisht prej reduktimit të vlerës
mesatare të NRRT gjatë stinës së verës (M=48.38±30.04 min) tek hemocitet e midhjeve
që popullojnë lagunën e Nartës.
Zvogëlimi i ndjeshëm i vlerës së retensionit të së Kuqes Neutrale (NRRT) në hemocitet e
midhjeve të kampionuara në Lagunën e Nartës gjatë stinës së verës mund të jetë ndikuar
prej temperaturave të larta që kanë karakterizuar ujërat e lagunës në këtë stinë. Stresi
kimik që gjenerohet prej metaleve të rëndë dhe hidrokarbureve mund të ketë ndikuar në
dobësimin e stabilitetit të membranave të lizosomeve tek midhjet e lagunës së Nartës,
fakt që pasqyrohet në reduktimin e vlerave të treguesit NRRT dhe në rritjen e
variabilitetit të këtyre vlerave.
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PËRMBLEDHJE
Në këtë studim jemi fokusuar në analizën e disa aspekte të ekologjisë së dy lagunave të
lagunës së Nartës dhe asaj të Orikumit. Ai përfshin analizën e disa parametrave fizike dhe
kimike të ujit të lagunave, njohjen e përbërjes llojore të fitoplanktonit toksik dhe të
faktorëve që favorizojnë “lulëzimin” e tij, analizën e ndotjes së ujit të lagunave prej
bakterieve të dy grupeve, streptokokeve fekale (FS) dhe koliformeve fekale (FC),
identifikimin e faktorëve që nxitin rritjen e toksicitetit të midhjeve në të cilat ndodh
akumulimi i biotoksinave detare dhe vënien në dukje të ndryshimeve citologjike që
ndodhin tek ky molusk si pasojë e veprimit stresogjen të disa ndotësave të pranishëm në
mjedisin ujor. Në lagunën e Orikumit frekuencën më të lartë (62.44%) e kishte lloji
A.tamarense. Për algat Bacillariophyceae dominant ishte lloji P-nitzschia delicatissima
(37.96%). Vlerat minimale dhe ato maksimale të ndotjes bakteriale fekale (FC+FS) në dy
lagunat që u përfshinë në studim nuk përkonin në kohë. Arsyeja kryesore duhet të jetë
veprimi specifik, në periudha të ndryshme të vitit dhe në laguna të veçanta, i faktorëve të
cilët shkaktojnë ndotjet bakteriale (në mënyrë të veçantë shkarkimi i ujrave të zeza,
mbetjet e lëngëta që vijnë prej stallave dhe shplarjet e zonave që përdoren si kullota).
Vlerat minimale dhe ato maksimale të ndotjes bakteriale fekale (FC+FS) në dy lagunat që
u përfshinë në studim nuk përkonin në kohë. Arsyeja kryesore duhet të jetë veprimi
specifik, në periudha të ndryshme të vitit dhe në laguna të veçanta, i faktorëve të cilët
shkaktojnë ndotjet bakteriale.
ABSTRACT
In this study are focuse was analyzing some aspects of the ecology of two lagoons of
Narta and Orikum. It includes analysis of some physical and chemical parameters of
water lagoon, the recognition of the species composition of toxic phytoplankton and
factors favoring its "flourishing", the analysis of the water pollution of the lagoons from
bacteria of both groups, the fecal streptococci (FS) and fecal coliforms (FC),
identification of factors that promote the growth of the mussel toxicity in which the
accumulation of marine biotoxins occurs and the cytological changes occurring in this
molluscs as a result of the stressor action of some pollutants present in the aquatic
environment. In the Orikum lagoon the highest frequency (62.44%) was of A.tamarense
type. For dominant Bacillariophyceae algae was the P-nitzschia delicatissima type
(37.96%). The minimum and maximum values of faecal bacterial contamination (FC +
FS) in the two lagoons that were included in the study were not matched in time. The
main reason should be the specific action, at different periods of the year and in diferent
lagoons, of the factors causing bacterial contamination. We have found the presence of
the PSP biotoxins in the mussel meat sampled in the Narta Lagoon for the months of
May, June, July and August. For the Orikum lagoon mussels, the presence of these toxins
was found in the samples obtained in May, June and August. The analysis shows that for
all the months in which the presence of biotoxin in the sampled mollusks was found, the
concentrations were higher for the Narta lagoon mussels than those sampled in Orikum.
Key words: Narta Lagoon, Orikum Lagoon, fecal pollution, biotoxins.
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