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Hyrje RGJM 2017
- PËRMBLEDHJE E RAPORTIT
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PROGRAMI AKTUAL I LEGJISLACIONIT
NE SHQIPERI
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GJËNDJA E MJEDISIT

- CILËSIA E AJRIT
- NDRYSHIMEVE KLIMATIKE
- CILËSIA E ZHURMAVE
- CILËSIA E UJRAVE
• Monitorimi i cilësisë së ujërave sipërfaqësore të Shqipërisë ne lumenj, liqene dhe zona bregdetare si dhe ndikimi i
shkarkimeve te lengeta urbane ne cilesine e tyre
• Vlerësimi mikrobiologjik i ujërave bregdetare të larjes në plazhet e Velipojës, Shëngjinit, Tales, Durrësit, Gjirit të Lalzit,
Kavajës, Divjakes, Semanit Vlorës, Dhërmiut, Palase, Himarës, Borshit, Qeparoit, Sarandës, Ksamilit për vitin 2017”
• Përcaktimi i statusit të trofisë në detet Adriatik dhe Jon nëpërmjet përdorimit të imazheve satelitore “MODIS” bazuar në
përmbajtjen e klorofilës-a, Azotit dhe Fosforit”
• Vleresimi i statusit ekologjik i tre lagunave bregdetare, nepermjet treguesve te cilesise se ujit.
• Cilësia e Ujrave Nëntokësorë
- NDOTJA INDUSTRIALE, MBETJET
- CILËSIA E TOKËS
- BIODIVERSITET
• Gjëndja e disa specieve aromatiko – mjekësore të kërcënuara dhe në rrezik zhdukje,
• Monumentet e Natyres
- CILËSIA E PYJEVE
• Monitorimi i disa specieve drunore të kërcënuara dhe në rrezik zhdukje.
• Shendeti ne pyje
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KOSTO E MONITORIMIT TE
MJEDISIT 2017
RGJM2017
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Hyrje RGJM 2017
Bazuar në VKM Nr.1189, datë 18.11.2009 ’’Për rregullat dhe procedurat për hartimin dhe zbatimin e Programit
Kombëtar të Monitorimit të Mjedisit’’Kreu II,Pika1, Agjencia Kombëtare e Mjedisit harton cdo vit Programin
Kombëtar të Monitorimit të Mjedisit dhe e miraton tek Ministri i Turizmit dhe Mjedisit . Në zbatim të VKM Nr.1189,
datë 18.11.2009 ’’Për rregullat dhe procedurat për hartimin dhe zbatimin e Programit Kombëtar të Monitorimit
të Mjedisit’’Kreu IV,Pika3,si dhe në zbatim të këtij Programi, AKM-ja me të dhënat e siguruara nga monitorimi i
mjedisit, përgatit cdo vit Raportin e Gjëndjes në Mjedis .
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Për hartimin e raportit, AKM-ja ka grumbulluar të
dhëna mjedisore nga institucionet monitoruese,
kompanitë, operatorët, publikimet, raportet e dhena
nga burime tjera. Të dhënat e grumbulluara janë
përpunuar në informacione cilësore mjedisore që tani
janë prezantuar në këtë raport. Këto të dhëna janë në
formë teksti,tabelash, hartash dhe paraqitjesh grafike.
Qëllimi i këtij raporti, në radhë të parë është, informimi
për gjëndjen e mjedisit në Shqipëri, mirëpo të dhënat e
tij janë një bazë e mirë edhe për ndërtimin e politikave
edukative mjedisore dhe për orientimin e zhvillimeve,
planifikimeve dhe investimeve strategjike në sektorë
të cilët kanë ndikim në mjedis siç janë: ekonomia,
industria,energjetika, transporti, bujqësia etj .Jo më
pak i rëndësishëm është qëllimi për informimin për
gjëndjen e mjedisit në Shqipëri, të publikut të gjërë,
donatorëve, studiuesve dhe grupeve tjera të interesit.
Raporti ofron një bazë të mirë edhe për orientimin e
zhvillimeve, planifikimeve dhe investimeve strategjike
në sektorët të cilët kanë ndikim në mjedis siç janë:
industria, energjetika, transporti, bujqësia etj., por
edhe për ndërmarrjen e masave të duhura dhe hartimin
e projekteve për përmirësimin e gjëndjes së mjedisit
dhe përbërësve të tij. Raporti duhet të përmbajë të
dhëna për: gjëndjen e mjedisit dhe ndryshimet në
mjedis krahasuar me raportin e mëparshëm, ndikimet
mjedisore në shëndetin e popullatës, zbatimin e
Strategjisë së Mjedisit, Planit të Veprimit, masat e
ndërmarra për mbrojtjen e mjedisit, shfrytëzimin e
resurseve natyrore, zhvillimin e institucioneve mjedisore
dhe financimin e sistemit për mbrojtjen e mjedisit.

RGJM2017

Në masë të konsiderueshme hartimi i këtij raporti
është orientuar edhe nga përzgjedhja e indikatorëve
(treguesve) të cilët kanë qenë në Programin Kombëtar
të Monitorimit të Mjedisit 2017 më të përshtatshëm për
vlerësimin e gjëndjes së mjedisit.
Jemi përpjekur që indikatorët e zgjedhur të kenë bazë
shkencore dhe të jenë të kapshëm për të gjithë ata që
do t’iu shërbejë ky raport. Natyrisht që në përzgjedhjen
dhe prezantimin e treguesve mjedisorë sipas kapitujve
dhe nënkapitujve të raportit, ka ndikuar deri diku edhe
cilësia e të dhënave në dispozicion dhe periudha
kohore që përfshijnë këto të dhëna.
Mungesa e të dhënave për shumë çështje të
rëndësishme dhe mungesa e monitorimit të integruar
të mjedisit,, janë disa prej problemeve me të cilat AKMja është përballur gjatë hartimit të këtij raporti.
Duhet pranuar fakti se cilësia e raportimit, varet nga
cilësia e monitorimit që zbatohet në shkallë vendi dhe
niveli i organizimit të sistemit të informimit mjedisor.
Meqenëse këto dy sisteme mjedisore tek ne janë ende
në fazën e ngritjes dhe forcimit, për disa nga sektorët
që trajtohen në këtë raport ka pasur mungesë të
dhënave të plota.
Ne i vlerësojmë dhe mirëpresim të gjitha angazhimet,
vërejtjet dhe sygjerimet e institucioneve, ekspertëve
dhe dashamirëve të mjedisit, të cilat do të na ndihmojnë
shumë gjatë hartimit të publikimeve të ardhshme për
ngritjen e cilësisë dhe besueshmërisë së tyre.
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Përmbledhje e Raportit
Pregatitja e këtij raporti është orientuar nga përzgjedhja e indikatorëve (treguesve) të cilët kanë qenë në Programin
Kombëtar të Monitorimit të Mjedisit 2017 më të përshtatshëm për vlerësimin e gjëndjes së mjedisit. Jemi përpjekur
që indikatorët e zgjedhur të kenë bazë shkencore dhe të jenë të kapshëm për të gjithë ata që do t’iu shërbejë ky
raport. Natyrisht që në përzgjedhjen dhe prezantimin e treguesve mjedisorë sipas kapitujve dhe nënkapitujve të
raportit, ka ndikuar deri diku edhe cilësia e të dhënave në dispozicion dhe periudha kohore që përfshijnë këto të
dhëna.
Mungesa e të dhënave për shumë çështje të rëndësishme dhe mungesa e monitorimit të integruar të mjedisit janë
disa prej problemeve me të cilat AKM-ja është përballur gjatë hartimit të këtij raporti.

AJRI
Shkaqet kryesore të ndotjes së ajrit janë djegja e
pakontrolluar e mbetjeve, nxjerrja dhe rafinimi i naftës,
prodhimi i cimentos dhe trafiku. Faktorët kryesorë që
ndikojnë në ndotjen e ajrit janë sektori i transportit, i
cili mbetet një nga burimet kryesore të ndotjes së ajrit
urban. Kjo lidhet me numrin e madh të automjeteve që
nuk plotësojnë standartet e shkarkimeve në ajër, cilësia
e lendës djegëse që përdorin, viti i prodhimit të tyre,
si dhe përdorimi i automjeteve me motor pa konvertor
katalitik duke favorizuar rritjen e përmbajtjes së pluhurit
si dhe shkarkimet e gazta gjatë djegjes së karburantit.
Gjithashtu mungesa e sipërfaqeve të gjelbërta dhe
zbatimi pa kriter i ndertimeve kanë ndikimin e tyre në
ndotjen e cilësise së ajrit sidomos në shkarkimin e
pluhurave.

Përcaktimi i impaktit të ndotjes së ajrit në shëndetin publik
është bërë një komponent kritik për kontrollin kryesisht
të ndotësve primare. Ndotja e ajrit është një përzierje
komplekse me shumë komponente toksike që rrjedhin
nga djegia e lëndëve djegëse fosile për transportin,
prodhimin e energjisë, dhe aktivitete të tjera njerëzore.
Nuk është vetëm sasia totale e emetimeve që duhet të
merren parasysh, por edhe natyra kimike e emisioneve,
si p.sh, riaktivizimi i tyre dhe shpërndarja kohore dhe
hapësinore. Organizata Boterore e Shëndetësisë vlerëson
se 80% e vdekjeve të parakohshme nga infarkti dhe
sëmundjet e zemrës, 14% të vdekjeve nga semundjet
kronike obstructive pulmonare ose sëmundjeve akute
pulmonare, dhe 6% te vdekjeve nga kanceri i mushkrive,
lidhet me ndotjen e ajrit urban.

SO2

Ndikon në Azmën,
mushkeri, dhimbje
koke, ankth,ndikim
në pyje, ekosistem

O3

Sëmundje
respiratoriale.
Ndikon në efektin

CO2

Në sëmundje
në zemër, dhe
sistemin nervor

BENZINË
Rrezikon direkt
shëndetin njerëzor
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NO2
Sëmundje të

mëlcisë, shpretkë ,
mushkërinë etj. Në
eutrofikim toke, ujë

PM 2.5
Depërtojnë në
mushkëri, duke
sjellë vdekje të
parakohëshme

PM 10

Sëmundje të zemrës,
mushkëri, sistem
nervor qendror,
në kancer etj.
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Limiti i rekomanduar per PM2.5 në Udhëzuesin e
Cilësisë së Ajrit 2005 u ul nga niveli i mëparshëm prej
40 µg/m3 ne 25 µg/m3 bazuar kjo në lidhjet e fundit
mes vdekshmërisë ditore dhe përqëndrimeve më të
ulëta të lendes se grimcuar me diameter 2.5 micron.
Grimcat e imta kanë impakt në shëndet edhe kur
janë në përqendrime të ulta në të vërtete nuk është
identifikuar saktë kufiri në të cilin ka efekt shëndetësor
dhe jo. Si rrjedhojë Udhëzimi i OBSH në 2005 për
limitet që synohen të arrihen në nivelet më të ulta të
përqendrimeve të mundshme të PM.

Korcës, Tirana BT dhe Tirana AKM përkatësisht 40 ditë
nga 239 ditë të monitoruar ose 16.7%, 64 ditë nga 107
ditë të monitoruara ose afërsisht 60%, 70 ditë nga 155
ditë të monitoruara ose 45%. Numri i ditëve të lejuara
që tejkalojnë normën ditore të PM10 është 35 ditë në
një vit ose 10%.
Kemi tejkalim të vlerës mesatarë vjetore të PM2,5 prej
25 µg/m³ në Kukës, Berat dhe Fier përkatësisht 28.27
µg/m³ ose13%, 28.54 µg/m³ ose 14%, 32.71 µg/m³
ose 30.8%,

AKM-ja kryen monitorimin e vazhdueshëm të ndotësve
të ajrit PM10, PM2.5, NO2, SO2, O3, CO dhe BTEX, në
stacionet në qytetet kryesore: Tirane, Elbasan, Durrës,
Shkodër, Vlorë dhë Korcë. ISHP-ja Kryen minitorimin
e ndotsit të ajrit PM2.5 si dhe përmbajtjen e metaleve
toksike (Pb , Cd , Zn dhe Cu) në qytet Kukës Fier
Gjirokastërdhe Berat.

Nga analizimi i vlerave orare për NO2 vërejmë se
kemi tejkalim të normës orare që është 200 µg/m³ në
stacionin Tirana BT më datën 17.02.2017 ora 15:00
ku vlera e monitoruar eshtë 328.77 µg/m³ dmth
1orë tejkalim nga 18 orë që lejohet në 1 vit. Ndërsa
vlerat mesatare vjetore të lejuara NO2 prej 40 µg/m³
tejkalohen në stacionet Tirana BT dhe Tirana Qëndër
përkatësisht me 49.32 µg/m³, 86.42 µg/m³.

IFBZ kryen monitorimin e përmbajtjes së fraksioneve
PM10, përmbajtjes së metaleve toksike (Pb, As,
Mn, Ni, Cu, Zn, Cd) si dhe vlerësimin e burimeve
kryesore të ndotjes në zonat e monitoruara ne
Tiranë dhe Elbasan.

Me rritjen e transportit automobilistik sipas tendencës
së deri tanishme edhe përmbajtja e NO2 mund të arrijë
dhe te tejkaloje vlëren kufi të lejuar, së pari në qytetin e
Tiranës e me radhë në qytetet e tjera brenda një harku
kohor të shkurtër.

Për vitin 2017 mbulimi kohor i monitorimit të PM10 dhe
PM2.5 nga AKM ka qenë përkatësisht 53%,17%, 65%,
29%, 42%, 14%,në stacionet e monitorimit Durrës,
Elbasan, Korcë, Tiranë BT, Tiranë AKM, Shkodra, për
arsye mungesë fondi të monitorimit. Kemi tejkalim të
normës vjëtore të PM10 prej 56% në stacioninTiranë
BT, 30% stacioni Tirana AKM. Problem tjetër në
lidhje me PM10 është dhë numri i ditëve që tejkalojnë
normën ditore të PM10 prej 50 µg/m³ ne stacionin e

Pa ndërprerë këtë tendencë rritëse të transportit
automobilistik, një ndërhyrje efektive në planifikimin
urban të qyteteve respektive, ku të merret parasysh
optimizimi i trafikut, perdorimi i mjeteve alternative të
transportit rrugor, kontrolli teknik i automjeteve sipas
standarteve të BE si rritja e sipërfaqeve të gjelbëruara
do të ndikonte pozitivisht në reduktimin e ndotjes
potenciale mjedisore prej gazeve e tymrave të cliruar
nga automjetet.

Përmbledhje e rezultateve mbi faktorët kryesore të ndotjes në aerosolin IFBZ, Tiranë
Profili i faktorit
(elementet kryesore)

EMËRTIMI I FAKTORIT
1

Kripë deti

2

Pluhur mineral

3

Sulfate sekondare/ Djegie
mazut

4

Pluhur i pasur me Kalcium

5

Cl

0.8

Ti, Mn, Fe, Sr

3.3

S, BC, V, Cr, Ni, Zn, Pb

1.1

Emisione nga industria e ndërtimit /
fabrikat e çimentos

Ca, Zn, BC

18.8

Pluhur rruge

Burim natyral i ndotur nga trafiku qe
riqarkullon

Ca, K, Fe, Mn, Sr, S

42.8

6

Trafik/ Djegie Mbeturinash/
Industri

Shkarkimet e trafikut/ djegia e mbeturinave apo industritë

V, Cr, Mn, Ni, Br, Pb, BC

13.3

7

Djegie biomase

Emisione te ngrohjes me dru

K, Fe, Cu, BC

19.8

RGJM2017

Masa ajrore detare

Kontributi mesatar
vjetor në masën e
PM10 (%)

Pluhur dheu ku përfshihen edhe
episodet e ndikimit të masave ajrore
nga Sahara
Aerosol sekondar (transformimi i
oksideve të S në sulfate) / djegie e
mazutit
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PM10 - RUN17

FACTOR CONTRIBUTION > 0.05%

BIOMASS BURNING = 5.17160 (19.8%)
CEMENT/CONTRUCTION = 4.92200 (18.8%)
SEA SALT = 0.22200 (0.8%)
SECONDARY SILPHATES/HEAVY OIL = 0.29757 (1.1%)
MINERAL DUST/SAHARA DUST = 0.86643 (3.3%)
ROAD DUST = 11.20200 (42.8%)
TRAFFIC EXAHAUST/WASTE BURNING
= 3.46690 (13.3%)

Kontributi mesatar vjetor i burimeve në masën e fraksionit
PM10, IFBZ Tiranë,

“Pluhuri i rruges” perben burimin me kontribut mesatar
vjetor me të larte prej 42.8 %. Grupi i burimeve
antropogjene përfshin emisionet nga “Pluhur i
pasur me Kalcium” “Djegia e biomasës”, “trafiku/
Djegia e mbeturinave apo industri” si dhe “Sulfate
sekondare”. Burimi “Pluhur i pasur me Kalcium” ka
kontribut mesatar vjetor prej 18.8% te mases PM10.
Burim tjeter i rëndësishëm ndotje janë emisionet nga
djegia e biomasës, që mesatarisht kontribuon rreth
19.8% të masës së PM10. Burimi “Trafiku/Djegie

mbeturinash/Industri” me kontribut 13.3% shfaq nje
profil ku dominojne shumica e metaleve dhe eshte
prezent ne menyre te vazhdueshme gjate vitit, per kete
arsye mendoj se ai perfaqson gazrat e shkarkimit te
automjeteve dhe shkarkimet e djegies së mbeturinave.
Burimi “Sulfate sekondare” është një burim artificial,
përbën mesatarisht rreth 1.1% të masës së PM10 dhe
është prezent gjatë gjithë vitit. Ai mund të ketë edhe
origjine rajonale.

BURIMET DHE NDOTËSIT E AJRIT URBAN

SO2

Oksidimi i squfurit. Burimi kryesor sektori i energjisë. So2
mund të ndihmojë në formimin e grimcave dytësore sulfate e
formim të shiut acid

NO2

Ndotës që emetohet në atmosferë, rezultat i djegjes së lëndës
djegëse nga proceset industriale dhe sektor i transportit rrugor.
Ështe grup gazesh i monoksidit të Azotit dhe dioksidit të azotit.
Ai ndihmon ne formimin e ozonit.

OZONI

Nuk emetohet direkt nga ndonjë burim njerëzor. Ai është produkt
i reaksioneve kimike që ndodhin ndërmjet ndotësve të ndryshëm
të ajrit, kryesisht NOx dhe përbërjet organike të avullueshme
(volatile) VOC, të iniciuar nga rrezatimi i fortë diellor
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CO2

Formohet nga djegia jo e plotë e karburanteve që përmbajnë
karbon. Burimi më i madh është transporti rrugor, të cilat së
bashku me djegien nga sektori shtëpiak dhe industrial
konsiderohen si kontribues kryesorë

BENZENI

Ka një shumëllojshmëri burimesh, por mënyra kryesore është
përftimi nga djegiet shtëpiake dhe industriale, si dhe nga
transporti rrugor. NMVOCs përfshijnë kimikate të ndryshme si
benzene (C6H6) dhe 1,3 butadiene rrezikojnë direkt shëndetin
njerëzor, gjithashtu janë dhe pararendës të ozonit të nivelit të
ulet të atmosferës

GRIMCAT E PLUHURIT (PM)
Janë një përzierje e aerosoleve të ngurta ose të lëngëta që
përfshin një diapason të gjërë në madhësi dhe kompozime
kimike. PM10, PM2.5 i referohet grimcave me diameter 10 dhe
2.5 micrometer ose më të vogël, dhe emetohet direkt në
atmosferë si grimca primare ose formohet si rezultat i
emisioneve të SO2, NOx, NH3 dhe NMVOC PM emetohen nga
shumë burime antropogjenike si djegia e lendës djegese,
ndertimet, pluhuri natyral pezull, kripa e detit etj.

RGJM2017

Vitet e fundit janë ndermarre disa nisma ligjore që lidhen
me cilësinë e ajrit të mjedisit dhe me sistemin e taksave
për lëndët djegese. VKM nr. 594, datë 10.09.2014,
miratoi Strategjinë Kombëtare të Cilësisë së Ajrit të
Mjëdisit dhe Ligjin nr. 162/2014, datë 04.12.2014 “Për
mbrojtjen e cilësisë së ajrit të mjedisit”. Ky ligj përbën
kornizën për mbrojtjen e cilësisë së ajrit dhe është
bazuar ne Direktivën 2008/50/EC dhe 2004/107/EC.
Ligji hyn në fuqi në Dhjetor 2017.
Ai gjithashtu hapi bazën ligjore për miratimin e VKMsë nr. 352, datë 29.4.2015 «Për vlerësimin e cilësisë
së ajrit të ambientit dhe kërkesat për disa ndotës të
caktuar që lidhen me të». Rregullat dhe kërkesat e reja
për monitorimin dhe vlerësimin e cilësisë së ajrit do të
krijojnë një hap të rëndësishëm përpara në cilësinë e
punës që është bërë deri tani për sa i takon monitorimit
të cilësisë së ajrit. Këto rregulla zbatohen nga të gjitha
shtetet anëtare të BE-së që garantojnë krahasim
midis vlerësimeve të bëra në vende të ndryshme. Ato
sigurojnë një bazë të shëndoshë për hartimin e raportit
për vlerësimin e cilësisë së ajrit në rangun e BE-së.
Fillimi i zbatimit të këtij legjislacioni në Shqipëri do të
thotë se burimet e nevojshme njerëzore dhe kapacitetet
për matjen/monitorimin, si edhe infrastruktura e
duhur do të jenë gati nga mesi i vitit 2018. Me fjalë
të tjera kjo do të thotë që stafi i Ministrisë së Mjedisit
dhe ai i AKM-së në atë moment do të jenë shumë
mirë të informuar dhe të trajnuar për ta bërë punën e
dikurshme me rregulla plotësisht të reja. Zbatimi i këtij
ligji dhe vendimit përkatës përbëjnë një sfide reale si
për Ministrinë, ashtu edhe për AKM-në.
VKM nr 352/2015 “Per vleresimin e cilesise se ajrit
te mjedisit dhe kerkesat per disa ndotes ne lidhje
me te”, u miratua me date 29.04.2015. Ministria e
Mjedisit ka pergatitur draftin e pare te projektvendimit

“Mbi masat per kontrollin e Perberesve Organik te
Avullueshem(VOC) qe rezulton nga magazinimi i
benzines dhe shperndarjes se saj nga terminalet ne
pikat e shitjes"

Ndryshimet klimatike
Në kontekstin e procesit të anëtarësimit në BE dhe
Traktatit të Komunitetit të Energjisë dhe në përputhje
me objektivat e BE-së 20-20-20, Shqipëria tashmë
ka përcaktuar disa objektiva sasiore në lidhje me
efiçencën e energjisë (9%) dhe burimet e ripërtërishme
të energjisë (38%) përkatësisht për vitin 2018 dhe 2020
krahasuar me vitin 2009. Masa të tilla si liberalizimi i
tregut të energjisë të kombinuara me investime të
konsiderueshme për zhvillimin e infrastrukturës së
transmetimit të energjisë dhe privatizimin e sektorit
të shpërndarjes së energjisë elektrike kanë çuar
në furnizim të pandërprerë me energji elektrike për
konsumatorët.

Kontributi Kombëtar i Pikësynuar
(KKP) dhe Masat Zbutëse Kombëtare
të Përshtatshme (MZKP-të)
KKP-ja e Shqipërisë është një objektiv sipas skenarit
bazë: aty merren angazhime për të ulur shkarkimet
e CO2 me 11,5 % krahasuar me skenarin bazë për
periudhën 2016-2030. Ulja është e barasvlershme me
një ulje të shkarkimeve të CO2 me 708 Gg deri në vitin
2030. Trajektorja e shkarkimeve të Shqipërisë tregon
një tendencë të lehtë për të arritur 2 ton shkarkime
të GES-ve për frymë deri në vitin 2050, e cila mund
të merret si një objektiv për uljen dhe konvergjencën
e shkarkimeve të gazeve me efekt serrë në shkallë
globale.

ZHURMAT
Niveli i zhurmave urbane (LAeq): është niveli i vazhduar
ekuivalent i presionit akustik të ponderuar (A0), të
prodhuar nga të gjitha burimet e zhurmave që ekzistojne
në një vend të caktuar dhe gjate një kohe të caktuar.

BE-së dhe atë shqiptar. Në vecanti, vlerat mesatare
të zhurmës gjatë ditës dhe natëes në qytetet e
monitoruara janë përkatësisht LAeq 58.2 dB (A) dhe
LAeq 48.1 dB (A).

Monitorimi tregon se Shqiperia qëndron afër vendeve
të para në Evrope me parametra të lartë të ndotjes nga
zhurma urbane. Si vlerat mesatare të ditës ashtu dhe
ato të natës e tejkalojnë standardin e legjislacionit të

Te dy vlerat e tejkalojnë standardin legjislacionin të BEse dhe atë shqiptar (LAeq/Diten 55 dB (A ) dhe LAeq/
Natën 45 dB (A)). Në vendin tonë shkaktari kryesor i
emetimit të zhurmave është trafiku rrugor.
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Monitorimi i zhurmave të prodhuara prej trafikut
rrugor, është kryer për një kohë matje 24 orëshe. Niveli
ekuivalent i presionit akustik LAeq ditën u llogarit nga
ora 06°°- 23°° dhe LAeq për periudhën e natës nga ora
23°°- 06°°.
Programi i monitorimit të zhurmave urbane 2017 ka
përfshirë 43 pika monitorimi në qytetet Tiranë, Vlorë,
Fier, Sarandë, Korcë, Berat,Kukës,Pogradec,Shkodër
dhe Gjirokastër në të cilat është realizuar matja e nivelit
të zhurmave brenda metodologjisë së përcaktuar, janë
përpunuar dhe analizuar të dhënat cdo pikë monitorimi.
Për herë të parë për vitin 2017 janë shtuar në
programin e monitorimit të zhurmave dhe qytetet e
Shkodrës,Pogradecit dhe Kukësit. Ligji nr.9774, datë
12.7.2007 «Për vlerësimin dhe menaxhimin e zhurmës
mjedisore»
Ky ligj ka transpozuar pjesërisht Direktivën 2002/49/
Ke të Parlamentit evropian dhe Këshillit të datës 25

qershor 2002, në lidhje me vlerësimin dhe menaxhimin
e zhurmës mjedisore – Deklaratë e Komisionit në
Komitetin e Këshillimit për Direktivën në lidhje me
vlerësimin dhe menaxhimin e zhurmës mjedisore.
Synimi i këtij ligji është të mbrojë shëndetin publik
dhe mjedisin nga zhurmat. Ligji përcakton kërkesat
për monitorimin, vlerësimin, hartën etj. të zhurmës.
Monitorimi i zhurmës në burim dhe në mjedis, bashkë
me ndikimin negativ në shëndet dhe mjedis është një
detyrim. Monitorimi i zhurmës është pjesë përbërëse
e programit të monitorimit. ekspertë të certifikuar
kryejnë vetë-monitorimin e zhurmës me shpenzimet e
operatorëve.
Ligji kërkon nga ISHP-ja krijimin e një sektori të ri për
zhurmat, si njësi reference për matjen dhe vlerësimin
e zhurmës. AKM-ja bën kontrollin e cilësisë për matjet
dhe mbledh, përpunon dhe mban të dhëna mbi
monitorimin e zhurmës në nivel.

Vlera mesatare e nivelit të zhurmave të qyteteve të monitoruara, për Ditën dhe Natën, viti 2017.
Qytetet

LAeq/Diten dB(A)

LAeq/Naten dB(A)

Tiranë

66.24

56.12

Fier

52.69

43.51

Vlorë

63.57

49.83

Sarandë

57.19

48.23

Korcë

59.27

44.35

Berat

62.59

50.87

Gjirokastër

58.35

50.11

Kukës

54.46

41.64

Pogradec

54.58

43.33

Shkodër

62.7

53.57

Standarti OBSH

55

45

Nga monitorimi i zhurmave urbane për vitin 2017
rezulton se në qytetet e Fierit,Kukësit dhe Pogradecit
nuk kemi tejkalim të nivelit të zhurmave ditën
krahasuar me standartin e OBSH-së dhe Ligjit Nr.9774,
datë 12.07.2007 “Për vlerësimin dhe administrimin e
zhurmës në mjedis”.

Ndërsa nga monitorimi i zhurmave natën nuk kemi
tejkalim të standartit të OBSH-së dhe Ligjit Shqipëtar
në qytetet e Fierit,Kukësit,Pogradecit dhe Korcës. Në
të gjitha qytetet e tjera nga monitorimi i kryer rezulton
se kemi nivel të lartë të zhurmave për ditën dhe
natën krahasuar me standartin e OBSH-së dhe Ligjin
Shqipëtar.

UJI
Shqipëria zotëron burime të bollshme të ujit. Edhe pse
sasitë janë të mjaftueshme për nevojat aktuale, cilësia
e tyre shpesh është problem për shkak të ndotjes,
sidomos në zonat e ulëta fushore ku jeton pjesa më
e madhe e popullsisë dhe ku zhvillohen pjesa më
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e madhe e aktiviteteve industriale dhe bujqësore.
Burimet e përgjithshme, të ripërtëritshme, të ujit në
Shqipëri përdoren për qëllime urbane, industriale dhe
bujqësore si edhe për sigurimin e prodhimit të energjise
elektrike nga hidrocentralet.
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Ujrat sipërfaqësorë dhe ato nëntokësore janë të lidhur
dhe varen nga njeri tjetri, por konsiderohen burime
të ndara. Ka gjashtë basene kryesore lumenjsh (Drin,
Mat, Ishëm - Erzen, Shkumbin, Seman dhe Vjosë),
që dalin nga kufijtë e shteteve fqinje dhe përshkojnë
Shqipërinë.

Territori përfshin tre liqene kryesore ndërkufitare
(Ohër, Shkodër, Prespë) si dhe 247 liqene të tjera me të
vogla që zënë rreth 4% të siperfaqes totale të vendit.
Të dhënat tregojnë se 89 milion m3 ose 33% e ujit të
prodhuar shitet për të gjeneruar të ardhura . Si pasojë
181 milion m3 ose 67% e ujit të prodhuar rezulton në
humbjen e të ardhurave.

Vlerësimi i përafërt i përdorimit të ujit në Shqipëri
Perdorimi i ujit

Vellimi ( miliarde m3)

Uji për njerëz

022

Uji për ushqim

1 013

626 rezervuare

0 560

Lumenj e Liqene

0 450

Ujëra nëntokësore

0 003

Ujë për industrinë

14,0

Totali

15 233

Burimi :Strategjia Kombëtare për Menaxhimin e Integruar të Burimeve Ujore

Problemi më kritik aktual është ndotja e ujërave
sipërfaqësor që shkaktohet nga shkarkimi i ujërave
të mbetura të patrajtuara. Rezultatet e monitorimit
në vite tregojnë për një ndikim të dukshëm dhe të
qëndrueshem të shkarkimeve urbane në cilësinë e
ujrave të lumenjëve dhe liqeneve. Mbi shfrytëzimi i
burimeve në zonat bregdetare dhe ndotja e shtresave
të cekta ujore, njihen si dy dukuri që hasen në një sërë
zonash.

për të realizuar programin e monitorimit.

Të dhënat që kemi në dispozicion flasin për një ndotje
serioze të ujërave sipërfaqesorë në mënyrë të vecantë
të atyre që ndodhen në afërsi të burimeve të mëdha
të ndotjes si: qyteteve, zonave industriale ekzistuese,
komplekseve të dikurshme industriale dhe atyre të
nxjerrjes dhe përpunimit të mineraleve.

Të dhënat e monitorimit nga AKM-ja për vitin 2017 janë
të pjesshme pasi nuk u akordua buxheti i planifikuar
për të realizuar programin e monitorimit.

AKM

- monitoron cilësinë e ujrave sipërfaqësore, në
lumenjtë kryesorë të vëndit Drin, Bunë, Mat, Ishëm,
Erzen, Seman dhe Vjosë
- monitoron liqenet Ohër, Shkodër, Presp,l uginen e
Butrintit
- monitoron cilësisë së ujërave bregdetare të ndikuar
nga shkarkimet urbane

SHGJSH

- monitoron cilësisnë ujërave nënëtokësor tevëndit
ne bazenet Drin, Bunë, Mat, Ishëm, Erzen, Seman
dhe Vjosë

Të dhënat e monitorimit nga AKM-ja për vitin 2017 janë
të pjesshme pasi nuk u akordua buxheti i planifikuar
RGJM2017

Vlërësimi i cilësisës së ujërave të lumenjve bazohet
në tërë parametrat me kryesore të ndotjes kimike të
përcaktuara në Direktivën Kuadër të Ujit të BE. Sipas
kësaj Direktive, ujërat e lumenjve klasifikohen në
pesë klasa, ku gjëndja e moderuar ose klasa e tretë,
konsiderohet si klasa me nivelin minimal të pranueshëm
të cilësisë së ujërave të lumenjve.

Vlërësimi i cilësisës së ujërave të lumenjve bazohet
në tërë parametrat me kryesore të ndotjes kimike të
përcaktuara në Direktivën Kuadër të Ujit të BE. Sipas
kësaj Direktive, ujërat e lumenjve klasifikohen në
pesë klasa, ku gjëndja e moderuar ose klasa e tretë,
konsiderohet si klasa me nivelin minimal të pranueshëm
të cilësisë së ujërave të lumenjve.
Në një klasifikim mbi të dhënat e monitorimit të cilësisë
së ujrave sipërfaqësorë, stacionet të cilat tejkalojnë
normat e lejuara për parametrat bazë të DKU janë
stacionet DLe - Drini Lezhë në Basenin e Drinit ku
klasifikohet në Klasën V – Gjëndje e Keqe, në Lumin
e Tiranës stacioni T2 – Ura Kthesa e Kamzës i cili
klasifikohet në Klasën IV- Gjëndje e varfër dhe në
gjëndje të keqe paraqitet gjithashtu edhe Lumi i Lanës
në të dy stacionet e monitoruara L1 – Lanabregas dhe
L2 – Yrshek – Ish Dogana të cilat paraqiten në gjëndje
të keqe – Klasa V.
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Lumi Ishëm i cili monitorohet në tre stacione
përkatësisht Ura Rinas, Ura e Gjolës dhe Ura Salmer
klasifikohen në klasën V- Gjëndje e keqe ku Lumi
Ishëm është në Klasën V – Gjëndje e keqe, ndërsa
në Basenin e Semanit stacioni Gj4 – Lumi i Gjanicës
i cili klasifikohet në Klasën V – Gjëndje e keqe për një
ekspedit të realizuar.

që ndër të tjera garanton monitorimin e statusit të ujit,
përdorimin racional të tij dhe uljen e ndotjes.

Në një vlerësim paraprak, ku është kryer vetëm
ekspedita e parë ujërat e lagunës së Butrintit vlerësohen
me transparencë të ulët dhe me përmbajtje të lartë të
fosforit total, si dhe vlera të larta të nevojës kimike dhe
biokimike për oksigjen.

Draft VKM «Për strategjinë detare»
Ky VKM bën transpozimin e Direktivës 2008/56/
Ke të parlamentit evropian dhe të Këshillit të datës
17 qershor 2008, ku përcaktohet kuadri për veprime
komunitare në fushën e politikave të mjedisit detar
(Direktiva kuadër e strategjisë detare).

Duke u nisur nga vlerat e transparencës, të përmbajtjes
së fosforit dhe të nevojës kimike për oksigjen rezulton
se ujërat e liqenit të Shkodrës janë të cilësisë
mezotrofike; ujërat e liqenit të Ohrit janë të cilësisë
oligotrofike por stacioni i dytë që ndodhet 200 m nga
bregu, zonë litorale është në vlerat kufi të cilësisë
oligotrofike; ujërat e Liqenit të Prespës janë të cilësisë
mezotrofike me tendencë eutrofie.
Nga monitorimi i ujrave larës rezulton se nga 102
stacione në plazhet kryesore të vendit 75% janë të
cilësisë shumë të mirë, 16% ë cilësisë së mirë, 7% ë
cilësisë së mjaftuëshme dhe 3% e cilësisë së keqe.
Nga monitorimi I ujrave nentokesore konstatohet se
Bazeni I Drinit dhe Bazeni I zones Jonike ka veti te mira
fiziko-kimike; Kane veti jo te mira fiziko- kimike Baseni
i Matit ne stacionet Barbulloje, Rrile, Patok-Lac: Bazeni
I shkumbinit ne stacionin Metalurgjik –Vidhas, Cerme
Lushnje, Divjake; Baseni Erzen –ne gjitha stacionet
e Tiranes dhe stacionet e Fushe -Krujes.; Baseni I
Semanit ne stacionin Sheqeras;
Baseni i vjoses ne stacionin Kafaraj dhe Bish –Poro
Gjatë viteve të fundit janë hartuar politika për një mirë
mënaxhim të burimëve ujorë nëpërmjet vendosjes së
një kuadri monitorimi dhe kontrolli, për të reduktuar
ndotjen e ujërave nëntokësorë dhe sipërfaqesor nga
aktivitetet e veprimtarive industriale, bujqësore dhe
aktiviteteve të popullsisë në zonat rurale dhe urbane,
që shkaktojnë dëmtim të ekosistemeve të ujërave,
si dhe të lumenjve nga shfrytëzimi pa kriter, mbrojtja
e ujërave detare, menaxhimi i ujërave ndërkufitare,
zvogëlimi i efekteve nga përmbytja dhe thatësira.
Ligji nr. 111/2012, datë 15.11.2012 «Për menaxhimin e
integruar të burimeve ujore»
Qëllimi kryesor i menaxhimit të integruar të ujërave
është krijimi i kuadrit për mbrojtjen e burimeve ujore,
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Ky ligj ka futur koncepte dhe përkufizime të reja në
krahasim me legjislacionin e mëparshëm të ujit. Ato
përbëjnë bazën e monitorimit të ujit për të siguruar
përputhshmërinë

Draft VKM «Mbi Përmbajtjen, zhvillimin dhe zbatimin e
strategjive kombëtare të ujit, të planeve për menaxhimin
e distriktit të basenit lumor dhe planet për menaxhimin
e risqeve nga përmbytjet»
Ky vendim bën transpozimin e: Direktivës 2000/60/KE
për ngritjen e kuadrit për veprime komunitare në fushën
e politikave ujore, të ndryshuara nga Direktiva 2008/32/
KE dhe Direktiva 2009/31/KE; Direktiva 2009/90/KE ku
parashtrohen specifikimet teknike për analizën kimike
dhe monitorimin e statusit të ujit; Direktiva 2006/118/
KE për mbrojtjen e ujërave nëntokësorë nga ndotja dhe
degradimi; dhe Direktiva 2007/60/KE për vlerësimin
dhe menaxhimin e risqeve nga përmbytjet.
Një kapitull i draft VKM i dedikohet monitorimit të
statusit ujore. Ai kërkon që çdo këshill i baseneve
lumore të ketë një program për monitorimin e statusit të
ujit, i cili më pas do të miratohet nga Këshilli Kombëtar
i Ujit përpara se të bëhet operativ.
VKM nr. 246, datë 30.4.2014 «Për normat e cilësisë së
mjedisit për trupat e ujërave sipërfaqësorë»
Ky VKM bën transpozimin e Direktivës 2008/105/KE për
standardet e cilësisë së mjedisit në fushën e politikave
të ujit. qëllimi i këtij VKM është të përcaktojë normat e
cilësisë së mjedisit për trupat e ujërave sipërfaqësorë
për 38 substanca prioritare, me qëllim arritjen e statusit
të mirë kimik të ujërave sipërfaqësorë në përputhje
me objektivat mjedisore të përcaktuara në ligjin «Për
menaxhimin e integruar të burimeve ujore»
Kjo VKM kërkon nga AKM-ja të bëjë analizat të
tendencave afatgjata të substancave prioritare që
kanë prirje të akumulojnë në sediment dhe/ose në
biota, sipas monitorimit të statusit të ujit. Gjithashtu,
AKM-ja do të monitorojë çdo 3 vjet sedimentin dhe/
ose biotën për të siguruar të dhëna të mjaftueshme
për analiza të besueshme të trendeve afatgjata. Do të

RGJM2017

përcaktojë gjithashtu inventarët, duke përfshirë hartat
e shkarkimeve, shkarkimeve dhe humbjeve të të gjitha
substancave prioritare, duke përfshirë përqëndrimet e
tyre në sediment dhe biota, sipas rastit. VKM nr.797,
datë 29.9.2010 «Për miratimin e rregullores së higjienës
për menaxhimin e cilësisë së ujërave të larjes»
Kjo VKM ka për qëllim të përcaktojë kriteret e higjienës
dhe ato shëndetësore për cilësinë e ujit të plazhit,
për të garantuar shëndetin e publikut larg nga çdo
lloj ndotjeje, për të ruajtur, mbrojtur apo përmirësuar
cilësinë e mjedisit, si edhe për të përcaktuar rregullat
për monitorimin, klasifikimin dhe menaxhimin e cilësisë
së ujit të plazhit dhe informacionin publik në lidhje me
këto aspekte.
Ai përcakton kriteret e cilësisë për parametrat
mikrobiologjikë dhe fiziko-kimikë për ujin e plazhit,
duke përfshirë referencat përkatëse në lidhje me
metodat që do të përdoren:
Draft VKM “Për trajtimin e ujërave të ndotura
urbane’’
Ky VKM bën transpozimin e Direktivës 91/271/KE

e në lidhje me trajtimin e ujërave të ndotura urbane,
e ndryshuar me Direktivën 98/15/KE, Rregulloren
KE/1882/2003 dhe Rregulloren KE/1137/2008.
AKM-ja do të monitorojë shkarkimet nga impiantet
e trajtimit të ujërave të ndotura, për të verifikuar
përputhshmërinë me kërkesat e lejes mjedisore të
kësaj VKM-je. Gjithashtu, AKM-ja do të monitorojë ujin
subjekt shkarkimi nga impiantet e trajtimit të ujërave
të ndotura urbane dhe shkarkimet direkte të mbetjeve
industriale biodegradueshme. Ministri, përmes një
urdhri ministerial do të miratojë udhëzuesit për
monitorimin e shkarkimeve dhe të ujë marrjes.
Draft- Urdhër i Ministrit për Formatin për raportimin për
Programin Kombëtar për zbatimin e VKM «Për trajtimin
e ujërave të ndotura urbane»
Ky urdhër i Ministrit bën transpozimin e Vendimit
93/481/Kee, në lidhje me formatet për prezantimin e
Programeve Kombëtare, sipas parashikimeve të Nenit
17 të Direktivës së Këshillit 91/271/KEe në lidhje me
trajtimin e ujërave të ndotura urbane. Ai përmban
një sërë kërkesash që lidhen me monitorimin dhe
raportimin për t’u zbatuar nga AKM-ja.

Agjencia Kombetare e Mjedisit në bashkepunim me Agjencine Europiane të
Mjedisit kanë zhvilluar projektin “CORIN LAND COVER 2006-2012 për Shqipërine”
I cili është publikuar në dhjetor 2017 në faqen e internetit të AEM
CORINE Land Cover types - 2012

Mbulesa e tokes 2012 %
e siperfaqes totale

Hapësirat artificiale

Bimësi gjysëm natyrale

Tokat bujqësore dhe
drithërat

Hapësira të hapura,
tokë të zhveshur

E përhershme kullota,
mozaike

Ligatna

Tokat pujore
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Trupa ujore
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Ndryshimi ne (ha) i mbulimit te tokes 2012 - 2016

Ndryshimi neto ne mbulimin e tokes (% e vitit
fillestar 2006)

Mbulueshmëria dhe ndryshimi të tokës në Shqipëri 2006 - 2012
Me një normë vjetore të ndryshimit të përbrjes të
tokës prej 0.11%, ritmi i përgjithshëm i zhvillimit të
peizazhit në Shqipëri është shumë më i ngadalshëm,
krahasuar me periudhën e mëparshme 2000-2006. Kjo
normë gjithashtu nënkupton që intensiteti i zhvillimit të
permbajtjes të tokës në Shqipëri është rreth gjysma e
mesatares evropiane.
Zhvillimi udhëhiqet kryesisht nga ndryshimet për
shkak të shkaqeve natyrore dhe të shumëfishta, të
përfaqësuara në veçanti nga zjarret e pyjeve dhe
shkurreve, si dhe krijimi dhe menaxhimi i pyjeve,
kryesisht prerja dhe tranzicionet e fundit. Nga ana
tjetër, intensiteti i shtrirjes urbane të banimit, që ishte
nxitësi kryesor i ndryshimit të mbulimit të tokës në
periudhën e mëparshme, u zvogëlua me shpejtësi

dhe zhvillimi artificial udhëhiqet vetëm nga shtrirja e
vendeve ekonomike dhe infrastrukturës në periudhën
2006-2012. Kjo do të thotë gjithashtu ulje e shpejtë e
intensitetit të përgjithshëm të shtrirjes, krahasuar me
periudhën e mëparshme. Vlera e normës vjetore të
shfrytëzimit të tokës ka rënë nga 4.69% në vitet 20002006 në 0.47% në 2006-2012, gjë që megjithatë është
ende pak më e lartë se mesatarja evropiane.
Shënim: Rezultatet e paraqitura këtu bazohen në një
analizë ndryshimi të 44 llojeve të mbulimit të tokës
të përshkruara në mënyrë konsistente në një shkallë
1: 100.000 në të gjithë Evropën për më shumë se
një dekadë, në periudhën 2000-2006-2012 - shiko
programin e mbulimit të tokës Corine (CLC) për detaje.

Ngadalësimi i madh i zhvillimit të banimit
Shtrirja e siperfaqeve artificiale
2006 - 2012

Siperfaqet artificiale 2012 % e siperfaqes totale

1 - 5%
5 - 10%
more than 10%
Sip artificiale
peizashet jeshile
70% kullota, pyje, toka
natyrale ne distance
5km shtrirje
Strehim, Sherbime,
Rekracion
Industria, Tregtia
Rrjetet e Transportit
Infrastruktura
Minierat, Guroret,
Mbetjet
Ndertimet
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Zhvillimi artificial në Shqipëri ka hasur një ngadalësim
të madh, në krahasim me periudhën e mëparshme. Kjo
është shkaktuar nga ngadalësimi i shtrirjes së banimit,
i cili ishte nxitësi kryesor i marrjes së tokës urbane si
dhe i zhvillimit të përgjithshëm të mbulimit të tokës
në vend gjatë periudhës së mëparshme. Shtrirja e
banimit u përqendrua në pjesën perëndimore të vendit,

me përqëndrime më të vogla në lindje dhe në jug. Në
periudhën 2006-2012, shtrirja ishte nxitur kryesisht nga
ndërtimi i autostradave në pjesën veriore të vendit dhe
gjithashtu nga zgjerimi i njësive industriale dhe tregtare
në rrethinat e kryeqytetit të Tiranës dhe gjithashtu rreth
qytetit të Durrësit, i vendosur në bregdeti i Adriatikut
pranë Tiranës.

Bujqesia 2006-2012
Ngadalësimi i konsumit të tokës
bujqësore

Siperfaqet e pergjithshme
buqesore % totale

Intensiteti i përgjithshëm i shkëmbimit të tokës
bujqësore në Shqipëri është mjaft i ulët, me rrjedhat e
brendëshme mbizotëruese.
Zgjerimi i kullotave, i lënë mënjanë dhe toka e djerrë
humbi shumicën e intensitetit të saj, krahasuar me
periudhën e mëparshme dhe përhapja e konvertimit nga
kullota në tokën bujqësore dhe tokën e përhershme u
bë nxitësi kryesor i shkëmbimit të brendshëm bujqësor
në vitet 2006-2012.
Për shkak të ngadalësimit të shtrirjes së banimit, edhe
intensiteti i konsumit të tokës bujqësore (kryesisht
kullota) është shumë më i ulët kohët e fundit, krahasuar
me periudhën 2000-2006.
Struktura e brendshme e tokës bujqësore të konsumuar
mbetet e ngjashme, pjesa mbizotëruese e modeleve
komplekse kultivuese ( 45%), bujqësia me bimësi
natyrale (30%) dhe kultura jo të ujitur (21%) - gjë që
mjaft mirë pasqyron strukturën e tokës bujqësore në
vend.

Toka bujqesore jo
te ujitura

Peme frutore me
plantacione me mana toke

Toka bujqesore
perkohesisht te ujitura

Ullishte

Fusha orizi
Vreshta

Kullota
Toka bujqesore me zona te
rendesishme te bimesise
natyrore

Zjarre masive të pyjeve dhe shkurreve
Flukset në tokën natyrore janë më të gjera nga të gjitha
konvertimet e mbulesës së tokës në Shqipëri. Drejtuesit
më të mëdhenj të ndryshimit të peizazhit në vend janë
zjarret e pyjeve dhe shkurreve.
Ata konsumonin kryesisht vegjetacion sklerofili, pyje
me gjethe të gjerë dhe pyje dhe shkurre kalimtare.
Sipërfaqja totale e shkatërruar nga këto zjarret në
periudhën 2006-2012 ishte rreth 9000 hektarë, të
vendosura kryesisht në pjesën jugperëndimore të
vendit. Në periudhën e mëparshme 2000-2006, këto
zjarre nuk u vërejtën në Shqipëri.
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Rrjedha e dytë më e rëndësishme në zhvillimin natyror
dhe të përgjithshëm të mbulimit të tokës është prerja
dhe tranzicioni i fundit. Sidoqoftë, intensiteti i këtij
rrjedhe është dukshëm më i ulët se në periudhën 20002006 dhe shkëmbimi i pyjeve të kundërta të pyjeve konvertimi i pyjeve në tranzicion në pyje - pothuajse të
zhdukur nga vendi.
Nga rrjedhat e tjera natyrore, në periudhën e kohëve të
fundit, në Shqipëri pati një zgjerim të rrjedhave të ujit
dhe krijimit të trupave ujor.
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Pyjet dhe natyra 2006 - 2012

TOKA PYJORE DHE NATYRORE 2012
% SIPERFAQES TOTALE
Pyjet dhe natyra
terheqja e
buqesise me
krijimin e pyjeve
1 - 5%
5 - 10%
more than 10%

Krijimi i pyjeve
1 - 5%
5 - 10%
more than 10%

Peisazhet
e gjelber
70% kullota, pyje
dhe toka natyrale,
ne 5km shtrirje

Pyje
Bimesi gjysem natyrale
Hapesira te hapura toke te zhveshur
Iigatinat
Trupat ujore

Pyjet
Pyjet e Shqiperisë shtrihen në një siperfaqe 1,052,237
ha ose zënë 60% të fondit pyjor dhe kullosor; Kullotat
dhe livadhet shtrihen në sipërfaqe. 478,188 ose 27%
të fondit; Sipërfaqet më bimësi pyjore dhe inproduktive
që janë pjesë e fondit pyjor zënë një sipërfaqe 210,456
ha ose 13% të fondit pyjor dhe kullosor.
Në total: Fondi pyjor dhe kullosor i Shqipërisë shtrihet
në një sipërfaqe 1,740,880 ose zë 61% të sipërfaqes
totale të vëndit. Pyjet gjithnjë e më shumë po marrin
rëndësi; jo vetëm për lëndën drusore, për prodhimet jo
drusore; por për ndikimin e madh të pazëvendesueshëm
në: biodiversitet, shendet, ekonomi dhe turizëm.
Pyjet janë të ndjeshëm ndaj klimës, ndryshimet klimatike
do ndikojnë në dinamikën e ekosistemit. Ndryshimet
e temperaturës dhe reshjeve mund të ndikojnë në
suksesin e llojeve të ndryshme vendase dhe të huaja.
Drurët pyjor të veçuar apo si pyll, kanë një potencial
të madh për të rivendosur ekosistemet e degraduara,
për të siguruar ushqim, produkte mjekësore dhe mallra
të tjera që kontribuojnë në shëndetin e njeriut. Vetem
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pyjet mundësojnë shërbime mjedisore si: mbrojtje
nga rrezatimi diellor, mbrojtjen e ajrit nga ndotja,
mbrojtje nga erërat dhe zhurma. Vetem mjedisi pyjor
arrinë të krijojë një mikroklimë të përshtateshme për
njerëzit dhe faunën, mbrojtjen e burimeve ujore dhe të
pjellorisë së tokës, parandalimin e erozionit të tokës,
zbutjen e ndryshimeve klimatike. Pyjet dhe druret pyjor
në mjediset urbane, konsiderohen sot si mjeti më i
mirë; për të luftuar stresin e qenieve njerëzore, për të
përmirësuar mirëqenien psikologjike, në proceset e
shërimit me shpejtësi dhe rritje të kapacitetit mendor.
Një nder problemet më të mëdha mjedisore shqetësues
jo vetëm për vëndin tonë por dhe në nivel botëror
është paksimi i pyjeve ose shpyllëzimi. Ky proces i
kryer në disa forma; tashmë është si një problem të
madh globale i shoqërisë dhe mjedisit. Shpyllëzimi
është si një dënim i rëndë për planetin dhe vazhdimi
me ketë ritëm, tregon fundin e jetës në planet. Prerja
e parregullt e pyjeve po krijon shumë efekte negative
mbi klimën, mjedisin, biodiversitetin, si dhe kërcënon
mbijetesën kulturore dhe fizike të qënies njerëzore.
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Ministria e Turizmit dhe Mjedisit me Programin e
gjelbërimit të Vendit për mbjelljen e 20 milionë e 200
mijë fidanëve deri në vitin 2020, synon pyllezimin e
gjithë shqipërisë dhe I shërben dretpërdrejt komunitetit
duke forcuar ekonominë nëpërmjet rritjes së prodhimit
dhe të punësimit.
“Nga inspektimi i deritanishëm i bizneseve, rezulton
që duhet t’i kthejnë mjedisit shqiptar plot 6 milion
e 700 mijë pemë. Nuk ka dhe nuk do të ketë asnjë
amnisti. Kompanitë, sipërmarrjet që kanë fituar
duke dëmtuar mjedisin dhe që nuk e kanë shlyer
këtë dëm, do t’i kthehen zë për zë, zbatimit të asaj
kontrate që kanë me shtetin shqiptar, pra lejen
mjedisore që i detyron të mbjellin pemë.”- tha
ministri Klosi në 95-vjetorin e shërbimit pyjor Shqiptare
Në zbatim të këtij programi deri tani 16 mijë fidanë
të rinj gështenjash i shtohen fondit pyjor në Pukë,
110 kumbulla të kuqe në rrugët kryesore të qytetit të
Shijakut, 2 mijë fidanë të rinj në hyrjen e Gramshit Një
ndër burimet alternative për zbatimin e programit të
gjelbërimit të Shqipërisë me 20 milionë e 200 mijë pemë
deri në vitin 2020 është edhe krijimi i plantacioneve me
dru frutorë.
Në kuadër të këtij programi u mbollen fidanë shege
në një nga fermat e reja në Divjakë me 100 mijë dru
frutorë.
“Pemët i dedikohen natyrës, i dedikohen familjes,
fëmijëve që kanë në emigracion, njerëzve që kemi
humbur në jetë, për t’i kujtuar ata. Pema është një
simbol i gjallë i rikrijesës dhe i kujtesës. Ndaj jo
vetëm dashuri për mjedisin, por edhe dashuri për
familjen, për njerëzit. Kjo është thirrja jonë”- apelon
ministri Klosi
Si qytetarë të mirë të vendit, ne kemi nevojë të dinë
dhe të mësojmë për pyjet ne veçanti dhe mjedisni në
përgjethësi. Ne duhet të kuptojmë se të gjithë ne jemi
përgjegjës për një gjendje më të mirë të pyjeve dhe
mjedisit në tërësi.
Ne kemi nevojë për të ndryshuar mënyrën e të
menduarit dhe të vepruarit, për të sjellë ndikime pozitiv
në mjedisin dhe shoqërinë tonë. Ne (njerëzia), duhet të
ndyshojme veten (të përshtatemi) pa ndyshuar natyrën
në se duam të kemi një zhvillim të qëndrueshëm.
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Biodiversiteti
Vizioni ynë për biodiversitetin është: të sigurohet
zhvillim normal i flores dhe faunes ne vendjetesat
e tyre, që keto peizazhe jo vetem te zbukurojne
natyren por dhe të kontribuojë në rritjen në begatinë
e vendit e mirëqenjen e popullit.
Me më shumë se 3200 lloje të bimëve vaskulare dhe
756 specie vertebrore dhe me rreth 30% të të gjithë
florës europiane që zhvillohet në Shqipëri, me të drejtë
mund ndjeme krenari për natyrën tonë. Por, ndërsa
koncepti i biodiversitetit ka percaktim globale, ruajtja
është thjesht një aktivitet lokal.
Sa takon ruajtjes te gjithë duhet te ndehemi fajtor
per humbjet ne biodiversitet. Shqipëria si një vend
që synon të anëtarësohet në BE ka përgjegjësinë
për të ndërmarrë veprime konkrete për të mbrojtur
Biodiversitetin e saj, duke qenë se humbja e këtij
thesari me të gjithë ekosistemet, krijon efekte negative
në ekonomi duke rrezikuar në një farë mënyre atë.
Humbja e biodivesitetit si problem global, përbën
aktualisht një ndër problemet më të mëdha në bote.
Ekspertet japin alarmin duke konkluduar: se nëse do
te vazhdohet me këtë trend , humbja e biodiversitetit
do te ketë pasoja fatale për njerëzimin. Vlerësimet e
fundit shkencore parashikojnë se, me ritmet e sotme
të shpyllëzimeve, brenda 25-30 viteve të ardhshëm
do të zhduken deri ne 10 % te llojeve te njohura në
planet. Pasojat e kësaj humbje do të reflektohet edhe
në ekonomine botërore dhe në zhvillimet shoqërore në
përgjithësi, duke pasur parasysh faktin se afro 40 %
e ekonomisë botërore dhe 80 % e nevojave te njeriut
plotësohen nga resurset biologjike.

Zonat e Mrojtura
Në vendin tonë egziston sistemi i zonave të mbrojtura
mjedisore, që mbulojnë mbi 460.000 ha dhe shtrihet në
mbi 16% të territorit të vendit. Baza e sistemit të zonave
të mbrojtura mjedisore konsiston kryesisht në 15 parqe
kombëtare, në 22 rezervate natyrore të menaxhuara/
parqe natyrore dhe 5 peizazhe të mbrojtura, në të
cilat gjenden vlerat natyrore më të rralla natyrore dhe
të biodiversitetit në vendin tonë, të paraqitura si në
figurën më poshtë:
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Tabela e Rrrjetit të Zonave të Mbrojtura në vendin tonë
N/r

Kategoria e Zonës së Mbrojtur

Kategoria

Nr. ZM

Sip. (Ha)

1

Rrezervat Strikt Natyror

I

2

4.800,0

2

Park Kombëtar

II

15

210.501,4

3

Monumente Natyre

III

750

4

Rezervat Natyror i Menaxhuar

IV

22

122.974,1

4/1

Park Natyror Rajonal

IV/1

1

4.206,0

5

Peizazh i Mbrojtur

V

5

95.864,4

6

Zonë e Mbrojtur e Burimeve të Menaxhuara

VI

4

18.245,0

7

TOTALI, 16 % e sip. territorit të vendit

460.060,9

Sistemi i Monitorimit të Faunës së Egër
Është krijuar Sistemi i Monitorimit të Faunës së Egër, i cili është në format elektronik ku plotesohen 5 formularë
(protokolle) me të dhënat që mblidhen (grumbullohen) në terren nga Rangersat e 12 AdZM-ve nëpërmjet disa forma
(metodave) identifikimi si:
• Kamera kurth
• Vrojtim direkt
• Gjurmë
• Shenja
• Jashtëqitje etj.
Objekt i këtij inventarizimi janë 30 specie, nga të cilat 17 specie janë objekte gjuetie dhe 13 specie si llojet kryesore
të rëndësishme të mbrojtura.
Më poshtë janë rezultatin e parë të inventarizimit për 3 muaj e vitit 2017 për 30 speciet e përcaktuara, i cili vazhdon
edhe gjatë vitit 2018. Të dhënat do të publikohen në faqen e AKZM-së si më poshtë:
1

Ariu i Murmë

157 individë

16

Kryekuqe qafëgjëlber

2

Mace e Egër

19 individë

17

Grilla

3

Rrëqebulli

1 individë

18

Rosa Bishtëgjelë

124 individë

4

Lundërza

15 individë

19

Rosa e përhime

178 individë

5

Dhia e egër

160 individë

20

Sqepluga

280 individë

6

Kaprolli

102 individë

21

Marsatorja

4 individë

7

Baldosa

44 individë

22

Shapka e Ujit

8

Ujku

195 individë

23

Bajza

9

Çakalli

66 individë

24

Thëllënxa e Malit

258 individë

10

Derri i egër

281 individë

25

Pëllumb i Egër

138 individë

11

Lepuri i egër

389 individë

26

Shapka

412 individë

12

Dhelpra

387 individë

27

Turtulli

7 individë

13

Zardafi/Kunadhja gushëverdhë

35 individë

28

Shkurta

83 individë

14

Shqarthi/Kunadhja gushëbardhë

71 individë

29

Lauresha

30 individë

15

Kryekuqe e madhe

773 individë

30

Pelikani kaçurel

249 individë

22

727 individë
3.102 individë

253 individë
47.150 individë
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Në këtë monitorim janë shtuar edhe disa specie të tjera dhe midis tyre përmendim 10 specie më të rëndësishme
shpendesh ujorë, objekt inventari, që gjenden në territore ujore në liqene, rezevuare e laguna, si:
1

Shqiponja

6

Pelikani Rozë

2

Kryekuqja e Vogël

7

Çafka e Bardhë / Përhime

3

Mjelma

8

Flamengo

4

Karabullaku i Madh

9

Pulëbardha

5

Karabullaku i vogël

10

Dallëndyshja e detit

Monumentet e Natyrës.
Gjithsej janë mbi 750 monumente natyre (MN) që janë
në proçes rishikimi të statusit te tyre. AdZM-të në qarqe
në bashkëpunim me pushtetin vendor (bashkitë dhe
njësitë administrative), po diskutohen propozimet e
reja për të shpallur monumente natyre të reja si dhe po

Date 24-Jan -18 Time 12:45:15 PM

Coordinate system

WGS_82_UTM_zone_34N

Geometry type:

Polygon

Extent (Meters)
434147.870500

Top

4556030.742200

Right

434161470000

Bottom

4556017.142700

Perimetri (m)

42.67

Siperfaqja (m2)

144.52

Skedat Biologjike
Janë në proçes përfundimtar përgatitja e skedave
biologjike për të gjitha zonat e mbrojtura (ZM) për të 56
të tilla dhe për të gjashtë kategoritë.
Skedat biologjike janë pasaporta e këtyre zonave, ku
japin një informacion të përgjithshem me karakteristikat
e vecanta për secilën zonë me përmbajtje siç jepet më
poshtë:
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Janë hartuar skedat në gjeodatabazën për Monumentet
e natyrës si në fig. 2:

Created by:
AKZM

Frashëri i Madh Polis - Valë
AdZM: Elbasan

Geometry properies:

Left

kryhet dhe vlerësimi i disa prej tyre që e kanë humbur
statusin (do të propozohen për heqjen e statusit).

TË dhËnat:
Monumenti

Frasheri i Madh Polis - Vale

Nr. VKM

1

Statusi

E ruan

Prefektura

Elbasan

Rrethi

Elbasan

Bashkia

Elbasan

Gjendja MN

E mirë

Pershkrimi

Ndodhet në fshatin Val të Polisit.
Është dru me moshë të vjetër mbi
20 m i lartë i zhvilluar mjaft mirë në
mes të shkurreve të përfaqsuara nga
shkoza. Ka vlera shkencore biologjike,
didaktike, ekologjike dhe edukative,
Vizitohet, duke marrë rrugën Elbasan Librazhd - Polis - Val

Vizitorët dhe turistët në zonat e
mbrojtura
Një nga drejtimet kryesore të punës me zonat e
mbrojtura mjedisore ku shprehen vlerat e larta
natyrore dhe të biodiversitetit është dhe zhvillimi
i qëndrueshëm i turizmit në natyrë si atraksioni
kryesor në vendin tonë. Deri më sot janë evidentuar
rreth 54 pika turistike brenda territorit të zonave të
mbrojtura mjedisore, por jo të gjitha të frekuentuara
sa duhet.
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Referuar të dhënave të dërguar nga 12 Administratat
Rajonale të Zonave të Mbrojtura (AdZM) në nivel qarku,
për numrin e vizitorëve që kanë hyrë në territoret e ZMve, konstatojmë se deri më 30 Shtator 2017, numuri i
vizitorëve vendas dhe të huaj ka qënë gjithsej 2.041.916
vizitorë:
- Vizitorë vendas gjithsej 1.489.815 vizitorë
- Vizitorë të huaj gjithsej

552.101 vizitorë

Nga këto:
- Vizitorë (ditorë), afërsisht rreth 1.280.000
- Vizitorë, (qëndrim në hotele/bujtina disa ditorë) rreth
761.900
Paraqitja grafike e të dhënave (numri i vizitorëve/
turistëve), sipas kategarive të zonave të mbrojtura (ZM),
jepet në grafikun më poshtë. Shprehur në përqindje,
numri i vizitorëve/turistëve që zënë ndaj numrit të tyre
gjithsej për çdo kategori është:
• Kategoria I, Rezervë Strikte Natyrore (RSN), numri
i vizitorëve/turistëve që kanë frekuentuar zë 0.23%,
ndaj numrit total të vizitorëve/turistëve për periudhën
Janar–Shtator
• Kategoria II, Park Kombëtar (PK), numri i vizitorëve/
turistëve që kanë frekuentuar zë 51%.
• Kategoria III, Monument Natyre (MN), numri i
vizitorëve/turistëve zë 4%, ndaj numrit total.
• Kategoria IV, Rezervat Natyror i Menaxhuar/Park
Natyror (RNM/PN), numri i vizitorëve/ turistëve që
kanë frekuentuar gjatë kësaj periudhe, zë 8%.
• Kategoria e V, PM (peizazh i mbrojtur), numri i
vizitorëve/turistëve zë 38%, ndaj numrit total.
Nëse bëjmë krahasimin e të dhënave (numrit të
vizitorëve/turistëve) që kanë frekuentuar brenda
kategorisë së zonave të mbrojtura (pikave turistike),
vërejmë se:
• Në kategorinë e II-të PK, (park kombëtar), këto zona
janë frekuentuar më shumë nga të gjitha kategoritë e
tjera dhe zënë 50% të numrit të vizitorëve/turistëve.
Më pas vjen kategoria PM (Peizazh i mbrojtur) me
rreth 37.%, kategoria RNM/PN me 8%, kategoria MN
me 4 % dhe në fund kategoria RNS me 0.23%.
• Brenda kategorisë e II-të PK (park kombëtar), numri
më i madh i vizitorëve/turistëve është në PK “Divjakë–
Karavasta” me 383.000, ndërsa me më pak vizitorë/
turistë, është PK “Drenovë” me 1.000 vizitorë.
• Në kategorinë e III-të, MN (monument natyror),
numri më i madh vizitorësh/turistë, është në MN
“Shpella e Sarasalltikut” me 34.750, në MN “Syri i
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kaltër” me 29.910 vizitorë/turistë e kështu me radhë
dhe numrim më të vogël e ka patur MN “Dushku i
Lleshanit” me 43 vizitorë/turistë.
• Në kategorinë e IV-rt RNM/PN, është frekuentuar
më shumë "Liqeni i Shkodrës”me 105.225 vizitorët/
turistë. Gjithashtu vihet re se është frekuentuar shumë
edhe PN “Korab – Koritnik” me 40.230 vizitorë/turistë,
ku për vitin 2016 ky park natyror është frekuentuar
me 175 vizitorë.
• Në kategorinë e V-të PM (peizazh i mbrojtur) më
shumë është frekuentuar PM “Liqeni i Pogradecit”
me 390.000 vizitorë/turistë.
Për vitin 2017, për periudhën Janar – Shtator 2017,
vihet re tendenca e rritjes së numrit vizitorëve/turistëve
që frekuentojnë PK, PM, dhe MN. Gjykojmë se kjo ka
ardhur si rrjedhoj e promovimit nga strukturat e zonave
të mbrojtura të vlerave të larta e të veçanta natyrore
që kanë këto zona, si dhe dëshira e kureshtja që kanë
vizitorët për njohjen e tyre natyrore, ku veçanërisht kjo
vihet re për monumentet e natyrës.
Nga të dhënat e raportuara vihet re se, peshë dhe vend
të rëndësishëm zë dhe frekuntimi i zonave natyrore
në peizazhet e mbrojtura (PM), ku numri i vizitorëve/
turistëve po vjen gjithnjë në rritje. Në këto zona vizitorër
kanë dëshirë të bëjnë ecje të gjata në natyrë me këmbë
si dhe dëshira e kureshtje për njohjen e bukurive natyrore
të ekosistemeve me pyje, kullota, livadhe, majave të
larta dhe sipërfaqeve shkëmbore.
Më poshtë japim grafikun mbi % (përqindjen) që zë
çdo kategori e zonës së mbrojtur, krahasuar me numrin
total të vizitorëve/ turistëve, që kanë frekuentuar zonat
e mbrojtura mjedisore gjatë periudhës Janar – Shtator
2017.
Veçanërisht gjatë kësaj përiudhe dhe me tendencë në
perspektivë, më të frekuentuar janë MN si Kanionet
e Osumit. Kanioni i Holtës, Ujëvara e Sotirës, Bredhi i
Sotirës, Pisha e Fushëkuqes etj.

Prezantohet strategjia për
zhvillimin e Turizmit 2018-2020.
Drafti përcakton rrugën nëpër të cilën do të ecë zhvillimi
i turizmit në vendin tone duke sjellë për herë të parë një
dokument ku shkruhet qartë mënyra sesi do të zhvillohet
turizmi në 12 muaj të vitit, dhe si industria turistike do
të shndërrohet në degën kryesore të të ardhurave në
ekonomi.
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Pritet një rritje në masën 15-20 përqind të turizmit këtë
vit, krahasuar me një vit më parë
Viti 2017 u mbyll me mbi 1.5 miliardë Euro të ardhura
nga turizmi dhe mbi 5 milionë vizitorë të jashtëm në
Shqipëri, shifra këto rekorde që kontribuan ndjeshëm në
rritjen vjetore ekonomike 4% të vendit. Turizmi kështu
u rikonfirmua si nxitësi kryesor i rritjes së ekonomisë
së vendit. Trendët e rritjes janë edhe më optimiste,
pasi parashikimet e World Travel and Tourism Council
tregojnë për një rritje mesatare vjetore prej 6.2% në të
ardhura nga turizmi dhe 6.2% në kontribut direkt në
prodhimin bruto të brendshëm nga turizmi. Dekada
e ardhshme do të jetë ajo e turizmit, me synimin që
në vitin 2027 kontributi total i sektorit të jetë 33% në
PBB, dhe çdo i treti i punësuar të jetë në turizëm dhe
shërbimet ndërlidhëse. Si rezultat, turizmi shihet si
sektor strategjik përmes të cilit Shqipëri mund të arrijë
rritje të qëndrushme afatgjatë dhe konkurrueshmëri,
duke siguruar mbrojtje efektive të mjedisit.

MONUMENTE NATYRE
PEISAZH I MBROJTUR
PARK KOMBETAR
REZERVAT NATYROR I MENAXHUAR
PARK NATYROR
REZERVE NATYRORE STRIKTE

Pyllëzimet
Tregues tjetër që sjellë përmirësim në territoret e zonave
të mbrojtura janë dhe punimet nëpërmet pyllëzimeve
që mund të kryhen me fidana pyjor e frutor, sidomos
në vendet e eroduara, zhveshura, të djegura, atje ku
mungon bimësia pyjore. Për pyllëzime janë propzuar
sipërfaqet sipas figurës 3, propozuar nga AdZM-të:
Berat,. Dibër, Durrës, Elbasan, Fier, Gjirokastër, Korçë,
Kukës, Lezhë, Shkodër, Tiranë, Vlorë. Madhësia e
objekteve varion nga disa dynym deri në disa hektar.

Në përcaktimin e llojeve për do objekt, janë marrë në
konsideratë zona fitoklimaterike e zonës.

Llojet që mund të mbillen janë të ndryshme si; gjështenja,
arra, lajthia, bajame, mollë e egër, pisha e zezë, pisha e
egër, dushqet si dhe shkurret mesdhetare që kanë fuqi
llastarizuese. Objektet e pyllëzimeve janë sipërfaqe të
degraduara dhe të djegura në vitet më parë.

Perimeter

AdZM

Siperfaqja

AM

KATEGORIA

Arra e Zhurit

2.175 km

Berat

17,213

Mali i Tomorrit

Park Kombetar

Arrat e Koraqes

1.306 km

Berat

6,933

Mali i Tomorrit

Park Kombetar

Pisha Stradom

928.99 m

Berat

4,188

Mali i Tomorrit

Park Kombetar

Sheshi i Vidhit

652.65 m

Berat

2,097

Mali i Tomorrit

Park Kombetar

Teqeja Ballenje

2.454 km

Diber

14,070

Mali me Gropa-Bize-Martanesh

Peizazh i Mbrojtur

Ballenje

2.549 km

Diber

36,401

Mali me Gropa-Bize-Martanesh

Peizazh i Mbrojtur

Objekti

Luzni

1.088 km

Diber

6,896

Luzni-Bulac

Zone Mbrojtur Burimeve
Natyrore

Mali i Shkretes

3.846 km

Durres

75,169

Qafe Shtame

Park Kombetar

Hija e Skrepit

5.477 km

Durres

149,557

Qafe Shtame

Park Kombetar

Qafe Shapke

2.414 km

Elbasan

25,610

Shebenik-Jabllanice

Park Kombetar

Gjeneruke 54a

1.355 km

Fier

6,441

Divjake-Karavasta

Park Kombetar

Gjeneruke 55

1.502 km

Fier

7,881

Divjake-Karavasta

Park Kombetar
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Perimeter

AdZM

Siperfaqja

AM

KATEGORIA

Kutal

1.311 km

Gjirokaster

8,055

Bredhi i Hotoves-Dangelli

Park Kombetar

Bredhi

3.889 km

Korce

74,522

Bredhi i Drenoves

Park Kombetar

Plloce

3.732 km

Korce

8,132

Liqeni i Pogradecit

Peizazh i Mbrojtur

Cercko

4.766 km

Korce

89,725

Prespa

Park Kombetar

Mbi Caje

6.677 km

Kukes

226,226

Korab-Koritnik

Rezerve Natyrore e Menaxhuar

Zapod 1

3.754 km

Kukes

64,527

Korab-Koritnik

Rezerve Natyrore e Menaxhuar

Zapod 2

1.81 km

Kukes

21,114

Korab-Koritnik

Rezerve Natyrore e Menaxhuar

Zapod 3

3.856 km

Kukes

64,515

Korab-Koritnik

Rezerve Natyrore e Menaxhuar

Gjallica

5.275 km

Kukes

128,348

Korab-Koritnik

Rezerve Natyrore e Menaxhuar

Orosh

5.43 km

Lezhe

102,407

Bjeshka e Oroshit

Zone Mbrojtur Burimeve Natyrore

Tarabosh

1.456 km

Shkoder

6,487

Liqeni i Shkodres

Rezerve Natyrore e Menaxhuar

Rec

2.031 km

Shkoder

25,389

Lumi i Bunes-Velipoje

Peizazh i Mbrojtur

Dajti 1

3.32 km

Tirane

51,149

Mali i Dajtit

Park Kombetar

Dajti 2

909.84 m

Tirane

3,380

Mali i Dajtit

Park Kombetar

Dajti 3

2.329 km

Tirane

30,968

Mali i Dajtit

Park Kombetar

Dajti 4

754.37 m

Tirane

3,773

Mali i Dajtit

Park Kombetar

Dajti 5

1.3 km

Tirane

7,171

Mali i Dajtit

Park Kombetar

Mali i
Priskes

5.57 km

Tirane

102,249

Mali i Dajtit

Park Kombetar

Ure

364.8 m

Tirane

0,523

Mali me Gropa-Bize-Martanesh

Peizazh i Mbrojtur

Dukat

4.038 km

Vlore

46,440

Karaburun

Rezerve Natyrore e Menaxhuar

Kalivo

2.147 km

Vlore

18,098

Butrint

Park Kombetar

Kodra e
Shenmitrit

2.611 km

Vlore

35,511

Butrint

Park Kombetar

Narte 27

472.12 m

Vlore

0,819

Vjose-Narte

Peizazh i Mbrojtur

Objekti

TOTALI HA

1471,984

Burimi Agjencia e Zonavete Mbrojtura
VKM nr. 866, datë 10.12.2014 «Për miratimin e listave
të llojeve të habitateve natyrore, bimëve, kafshëve dhe
zogjve me interes për Komunitetin Evropian»

(Ke) 1882/2003; Aneksi V i Direktivës 2009/147/Ke
për konservimin e specieve të egra. Në 6 anekse janë
miratuar lista të detajuara të:

Ky VKM bën transpozimin e plotë të Anekseve I, II, IV dhe
V të Direktivës 92/43/Kee, të ndryshuar me Direktivën
97/62/Ke, Direktivën 2006/105/Ke dhe Rregulloren

Listat identifikojnë gjithashtu habitatet, bimët, kafshët
dhe zogjtë që gjendën në territorin e RSH. Programi
kombëtar për biomonitorimin duhet t’i mbulojë edhe ato.

Mbetjet
Gjatë vitit 2017 sasia vjetore mbetjeve të ngurta dhe
shtëpiake është 3 297 129 ton në ditë ndërsa sasia e
mbetjeve inerte në total për të gjitha qarqet është 140
327 ton në ditë
Gjnerimi I mbetjeve shtëpiake për fryme në dite është
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0.25 kg krahasuar me vitin 2016 që ishte 0.9 kg/banore
në ditë
Kryeson Vlora me 0.4 kg/dite per banore e pasuar
nga qarku i Tiranes, Korces dhe Dibres me 0.3 kg/ne
ditë për banore.
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Numri i pergjithshm
banoreve perfitues te
sherbimit

Sasia Vjetore Mb.ngurta
Shtepiake (ton)

Sasia vjetore Mb.Inerte
(ton) 2017

Sasia Mb.ngurta
shtepiake (kg/person ne
dite ) 2017

Nr

Qarqet

1

BERAT

228771

42300

8222

0.2

2

DIBËR

180021

58556

14570

0.3

3

DURRËS

391614

70676

3934

0.2

4

ELBASAN

402481

73390

9670

0.2

5

FIER

502186

141196

18337

0.3

6

GJIROKASTËR

158492

36873

36897

0.2

7

KORÇË

280803

70374

23851

0.3

8

KUKËS

109129

15647

12221

0.1

9

LEZHË

220321

40606

2465

0.2

10

SHKODËR

328834

111330

2650

0.3

11

TIRANË

1082194

288009

22995

0.3

12

VLORË

381021

160805

6518

0.4

13

TOTAL

4265867

1109762

162330

0.25
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02

PROGRAMI AKTUAL I LEGJISLACIONIT
NE SHQIPERI
Progresi aktual i legjislacionit në shqipëri për sa i përket politikës mjedisore sipas BE-se
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Acquis BE

Ligji apo projektligji shqiptar

Statusi i zbatimit të ligjit / aktit shqiptar

Cilësia e ajrit
• Direktiva 2008/50/KE për cilësinë e
ajrit të ambientit dhe një ajër më të
pastër për Evropën; dhe
• Direktiva 4 bijë 2004/107/KE që lidhet
me përmbajtjen e arsenikut, kadmiumit, nikelit, merkurit, dhe hidrokarburet policiklike aromatike në ajrin e
ambientit
Direktiva 2001/81/KE Për tavanet e shkarkimeve në rang kombëtar në lidhje
me disa ndotës të caktuar atmosferikë

• Ligji 162/2014 «Për mbrojtjen e cilësisë së ajrit
të ambientit»
• VKM-ja nr. 352, datë 29.4.2015 «Për vlerësimin e cilësisë së ajrit të ambientit dhe kërkesat
për disa ndotës që lidhen me të».

Ende nuk është transpozuar

• Hyn në fuqi 3 vjet pas botimit në Gazetën
Zyrtare (1 janar 2018)
• VKM-ja hyn në fuqi me 1 korrik 2018.

-

Ndryshimet klimatike
Rregullorja BE/525/2013 për mekanizmat e Monitorimit dhe Raportimit, bashkë me rregulloren zbatuese
749/2014/KE

Në projekt e sipër përmes projektit të IBECA-s

Rregullorja 601/2012/KE për monitorimin dhe raportimin e shkarkimit të
gazit me efekt serrë

Raportimin e shkarkimit të gazit me efekt serrë
Është përgatitur baza ligjore përmes projektligjit
për ndryshimet klimatike

Nuk ka nisur ende nga hartimi

Rregullorja 2015/757 për monitorimin,
raportimin dhe verifikimin e shkarkimit
të dyoksidit të karbonit nga transporti
detar

Është përgatitur baza ligjore përmes projektligjit
për Ndryshimet klimatike

Nuk ka nisur ende nga hartimi

Rregullorja 1014/2010 Për monitorimin
dhe raportimin e të dhënave për regjistrimin e automjeteve të reja

Është përgatitur baza ligjore përmes projektligjit
për ndryshimet klimatike

Nuk ka nisur ende nga hartimi

Rregullorja për standardet e shkarkimit
për makinat e reja 443/2009/KE

Është përgatitur baza ligjore përmes projektligjit
për ndryshimet klimatike

Nuk ka nisur ende nga hartimi

Rregullorja për standardet e shkarkimit
për furgonët e rinj KE/510/2011

Është përgatitur baza ligjore përmes projektligjit
për ndryshimet klimatike

Nuk ka nisur ende nga hartimi

Direktiva për informimin e konsumatorit 1999/94/K

Është përgatitur baza ligjore përmes projektligjit
për ndryshimet klimatik

Nuk ka nisur ende nga hartimi

Direktiva 2003/87/KE për tregtimin e
kuotave të shkarkimeve, e konsoliduar

Është përgatitur baza ligjore përmes projektligjit
për ndryshimet klimatik

Nuk ka nisur ende nga hartimi

Direktiva 2009/31/KE magazinimi
gjeologjik i CO2

Është përgatitur baza ligjore përmes projektligjit
për ndryshimet klimatike

Nuk ka nisur ende nga hartimi

Rregullorja për gazet F

Është përgatitur baza ligjore përmes projektligjit
për ndryshimet klimatike

Nuk ka nisur ende nga hartimi

Rregullorja për substancat ozon
holluese

Ende nuk është transpozuar

Direktiva 2009/30/KE për specifikimin
e karburantit, naftës, gazeve dhe gazoileve dhe futja e një mekanizmi për të
monitoruar dhe ulur shkarkimet e gazit
me efekt serrë

Është përgatitur baza ligjore përmes projektligjit
për ndryshimet klimatike. Është planifikuar të
transpozohet së shpejti

Nuk ka nisur ende nga hartimi

Vendim LULUCF 529/2013/BE

Është përgatitur baza ligjore përmes projektligjit
për ndryshimet klimatike

Nuk ka nisur ende nga hartimi
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-

Ende nuk është transpozuar
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Acquis BE

Ligji apo projektligji shqiptar

Statusi i zbatimit të ligjit / aktit shqiptar

Menaxhimi I mbetjeve
Ligji nr. 10463, datë 22.09.2011 «Për menaxhimin e
integruar të mbetjeve»

Në fuqi

VKM-ja nr. 418, datë 25.6.2014 «Për mbledhjen e veçuar/
ndarë të mbetjeve në burim»

Në fuqi

VKM-ja nr. 608, datë 17.9.2014 «Për përkufizimin e masave
të nevojshme për mbledhjen dhe trajtimin e mbetjeve
biologjike dhe kriteret dhe afatet për reduktimin e tyre

Në fuqi

VKM-ja nr. 798, datë 29.9.2010 «Për miratimin e rregullores
«për administrimin e mbetjeve spitalore»

Në fuqi

VKM-ja nr. 575, datë 24.06.2015 «Për miratimin e kërkesave
për menaxhimin e mbetjeve inerte

Në fuqi

VKM-ja nr. 229, datë 23.4.2014 «Për miratimin e rregullave
për transferimin e mbetjeve jo të rrezikshme dhe informacionin që duhet të përfshihet në dëftesën e transferimit»

Në fuqi

VKM-ja nr. 371, datë 11.6.2014 «Për miratimin e rregullave
për dorëzimin e mbetjeve të rrezikshme dhe dëftesën e
ngarkesave

Në fuqi

Direktiva e baterive 2006/66/KE

I transpozuar (plotësisht) përmes VKM-së nr. 866, datë
4.12.2012 «Për bateritë, akumulatorët dhe mbetjet e tyre»

Në fuqi

Direktiva për paketimin e mbetjeve
94/62/KE

I transpozuar (plotësisht) përmes VKM-së nr.177, datë
06.03.2012 «Për paketimin dhe paketimin e mbetjeve»

Në fuqi

Direktiva WEEE 2012/19/BE

I transpozuar (plotësisht) përmes VKM-së nr. 957, datë
19.12.2012 «për mbetjet e pajisjeve elektrike dhe elektronike»

Në fuqi

Automjetet jashtë përdorimit 2000/53/BE

I transpozuar (plotësisht) përmes VKM-së nr. 705, datë
10.10.2012 «për menaxhimin e mbetjeve të automjeteve
jashtë përdorimit

Në fuqi

Direktiva PCB/PCT 96/59/KE

I transpozuar pjesërisht përmes VKM-së nr. 387, datë
6.5.2015 «Për miratimin e rregullave për kontrollin e
largimit të PCB, dekontaminimin, apo largimin e pajisjeve
që përmbajnë PCB dhe/ose largimin e mbetjeve nga PCB të
përdorura

Në fuqi

Direktiva për llumin nga kanalizimet e
ujërave të zeza/278/KEE

I transpozuar plotësisht përmes VKM-së nr.127 datë
11.02.2015 «Për kërkesat për përdorimin të llumit nga
kanalizimet në bujqësi»

Ne fuqi

Rregullorja për Dërgesat e Mbetjeve
KE/1013/2006

E transpozuar (pjesërisht) përmes VKM-së nr. 641, datë
1.10.2014 «Për miratimin e rregullave për eksportin e mbetjeve dhe tranzitin e mbetjeve jo të rrezikshme atyre inerte»

Në fuqi

Direktiva për mbetjet minerare 2006/21/
KE

Ligji nr. 10 304, datë 15.7.2010 «Për sektorin e minierave
në RSH»

Në fuqi

Rregullorja për statistikat e mbetjeve
KE/2150/2002

VKM «Për miratimin e rregullave për mbajtjen, azhurnimin
dhe publikimin e statistikave të mbetjeve»

Menaxhimi I ujit
E transpozuar përmes:

Direktiva Kuadër e Ujit 2000/60/KE

• Ligji 111/2012, datë 15.11.2012 «Për menaxhimin e
integruar të burimeve ujore»
• Draft VKM «Për përmbajtjen, zhvillimin dhe zbatimin e
strategjive kombëtare të ujit, Planeve për menaxhimin e
baseneve ujore dhe planet për menaxhimin e risqeve nga
përmbytjet»

Në fuqi

Direktiva e strategjisë detare 2008/56/KE

E transpozuar përmes Draft VKM-së për strategjinë e
mjedisit detar

Direktiva për standardet e cilësisë
mjedisore 2008/105/KE

E transpozuar (plotësisht) përmes VKM-së nr. 246, datë
30.4.2014 «Për përkufizimin e normave të cilësisë së
mjedisit për ujërat sipërfaqësorë»

Në fuqi

Direktiva e substancave prioritare
2013/39/KE

E transpozuar (plotësisht) përmes VKM-së nr. 267, datë
7.5.2014 «Për miratimin e listës së substancave prioritare
për mjedisin ujor

Në fuqi
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Përgatitur nga projekti SELEA, por ende nuk është
miratuar
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Acquis BE

Ligji apo projektligji shqiptar

Statusi i zbatimit të ligjit / aktit shqiptar

Menaxhimi I ujit
Direktiva për ujin e plazhit 2006/7/KE

E transpozuar (plotësisht) përmes VKM-së nr.797, datë
29.9.2010 «Për miratimin e rregullores sanitare «Për
menaxhimin e cilësisë së ujit të plazhit»

Në fuqi

Direktiva për trajtimin e ujërave të ndotura urbane 91/271/KEE

Draft VKM «për trajtimin e ujërave të ndotura urbane».

Përgatitur nga projekti INPAEL, por ende nuk është
miratuar

Vendimi 93/481/KEE në lidhje me
formatet për prezantimin e programeve
kombëtare, sipas parashikimeve të Nenit
17 të Direktivës së Këshillit 91/271/
KEE në lidhje me trajtimin e ujërave të
ndotura urbane

Draft- urdhër ministerial për format e raportimit për
programin kombëtar për zbatimin e VKM-së «Për trajtimin e
ujërave të ndotura urbane»

Përgatitur nga projekti INPAEL, por ende nuk është
miratuar

Direktiva për ujërat sipërfaqësore
2006/118/KE

Draft VKM «Për përmbajtjen, zhvillimin dhe zbatimin e
strategjive kombëtare të ujit, të planeve për menaxhimin e
baseneve lumore dhe planeve për menaxhimin e rrezikut
nga përmbytjet»

Përgatitur nga projekti INPAEL, por ende nuk është
miratuar

Direktiva e Sigurimit të Cilësisë/ Kontrollit të Cilësisë 2009/90/KE

E transpozuar përmes Draft VKM-së «Për përmbajtjen,
zhvillimin dhe zbatimin e strategjive kombëtare të ujit, të
planeve për menaxhimin e baseneve lumore dhe planeve për
menaxhimin e rrezikut nga përmbytjet»

Përgatitur nga projekti INPAEL, por ende nuk është
miratuar

Direktiva për përmbytjet 2007/60/KE

E transpozuar përmes Draft VKM-së «Për përmbajtjen,
zhvillimin dhe zbatimin e strategjive kombëtare të ujit, të
planeve për menaxhimin e baseneve lumore dhe planeve për
menaxhimin e rrezikut nga përmbytjet»

Përgatitur nga projekti INPAEL, por ende nuk është
miratuar

Direktiva e nitrateve 91/676/KEE

Ende nuk është transpozuar

-

Vendim i Komisionit 2010/477/BE për
standardet për status të mirë mjedisor

-

-

Mbrojtja e Natyres
• E transpozuar përmes:

Direktiva e zogjve të egër 2009/147/KEE

Direktiva e Habitateve 92/43/KEE, e
ndryshuar

• Në fuqi

• Ligjit «Për mbrojtjen e faunës së egër», Nr. 10006, datë
23.10.2008

• Në fuqi

• Ligji «për gjuetinë», Nr. 10253, datë 11.3.2010

• Në fuqi

• VKM nr. 546, datë 7.7.2010 «Për sezonin e gjuetisë në
Republikën e Shqipërisë»,

• Në fuqi

• VKM nr. 547, datë 7.7.2010 «Për miratimin e listës së
specieve që mund të jenë objekt gjuetie në Shqipëri»

• Në fuqi

• Projekt-urdhër i ministrit «Për miratimin e listës së specieve veçanërisht vulnerabël në Shqipëri»

• Përgatitur në kuadrin e projektit SELEA, por nuk
është miratuar ende

• Projektligji «për disa amendamente dhe shtesa të ligjit nr.
10253,11.3.2010 «Për gjuetinë»

• Nuk është miratuar ende

E transpozuar (pjesërisht) përmes VKM-së nr. 866,
10.12.2014 «Për miratimin e llojeve të habitateve natyrore,
bimëve, kafshëve dhe zogjve me interes për Bashkimin
Evropian».

-

Menaxhimi I ndotjes industrial,
riskut dhe asidenteve
• Direktiva e Uzinave të djegieve të
mëdha 2001/80/KE
• Direktiva për Parandalimin dhe Kontrollin e integruar të ndotjes, 2008/1/KE

Të transpozuara përmes ligjit nr. 10448, datë 14.7.2011,
«Për lejet mjedisore», i ndryshua

Në fuqi

Mbrojtja nga Zhurmat
Direktiva për zhurmat mjedisore
2002/49/KE

RGJM2017

• Ligji nr. 9774, 12.07.2007 «Për vlerësimin dhe menaxhimin e zhurmës mjedisore»,
• Udhëzimi nr.1037/1, datë 12.4.2011 «Për vlerësimin dhe
menaxhimin e zhurmave mjedisore»

Në fuqi
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AJRI
Shqipëria si një vend me zhvillime të shpejta të
ndryshimeve infrastrukturore dhe zhvillime të qendrave
urbane, po përballet me faktorët e ndotjes së mjedisit
nga ky zhvillim, e si pasojë e kësaj ndotje mjedisore ka
dhe impaktin në shëndetin e popullatës.
Ndotja e ajrit është kontaminimi i mjedisit të jashtëm
dhe atij të brendshëm nga faktorë kimikë, fizikë dhe
biologjik, të cilët modifikojnë karakteristikat normale
të atmosferës. Pajisjet shtepiake për ngrohje që
përdorin djegie fosile, automjetet, objektet industriale
dhe djegiet e pyjeve janë burimet me të zakonshme.
Çdo burim i ndotjes është kontribues në territorin ku
shfaqet, por ndotja e ajrit gjithnjë e më shumë po merr
përmasa globale.
Ndryshimet klimatike dhe ndotja e ajrit janë të lidhura
ngushtësisht me njëra-tjetrën. Pikërisht, ajri i ndotur ka
efekte negative në shëndetin e njeriut dhe ekosistemet;
në shtresën e sipërme të atmosferës ajri i ndotur ndikon
në klimën globale duke ndikuar në shtresën e ozonit,
e cila na mbron nga efektet e dëmshme të rrezeve të
diellit.
Në rritjen e nivelit të ndotjes së ajrit kane ndikuar trafiku
i rënduar, lëvizja e ngadaltë e makinave si pasojë e
trafikut, betonizimi i vendit. Popullsia nga viti 2001 në
vitin 2017 ka ndërruar vend nga dominancë rurale në
dominancë urbane me një tendencë lineare progresive.
Kështu, Shqipëria nga një vend rural me një popullsi
42% urbane dhe 58% rurale ka mbërritur në 15 vite në
një vend me popullsi 57% urbane dhe 43% rurale me
një stabilizim në vitin 2015.
Ndotja e ajrit vazhdon të jetë problem serioz për
shëndetin e popullatës. Shkarkimet nga automjetet
dhe ndërtimet e ndryshme, kontribuojnë shumë në
ndotjen e ajrit urban, duke shkaktuar probleme në
frymëmarrje, sidomos tek moshat shumë të reja dhe
të moshuarit. Rëndësi të veçantë ka cilësia e lëndës
djegëse që përdoret nga automjetet, e cila në vendin

tonë është me cilësi më të ulët se ajo e vendeve të
BE-së.

Monitorimi i cilesise se ajrit
Vleresimi i cilesise se ajrit kryhet me pajisjet dhe
aparaturat bashkohore te instaluara ne kuader te
implementimit te projekteve STEMA dhe CEMSA.
AKM-ja kryen monitorimin e vazhdueshem te ndotesve
te ajrit PM10, PM2.5, NO2, SO2, O3, CO dhe BTEX, ne
stacionet ne qytetet kryesore: Tirane, Elbasan, Durres,
Shkoder, Vlore dhe Korce.
ISHP-ja kryen monitorimin e ndotësit te ajrit PM2.5 si
dhe permbajtjen e metaleve toksike (Pb , Cd , Zn dhe
Cu) ne qytetet e Kukesit, Fier ,Gjirokaster dhe Berat.
IFBZ kryen monitorimin e përmbajtjes së fraksioneve
PM10, përmbajtjes së metaleve toksike (Pb, As, Mn,
Ni, Cu, Zn, Cd) si dhe vlerësimin e burimeve kryesore të
ndotjes në zonat e monitoruara ne Tirane dhe Elbasan
Monitorimi i cilësisë së ajrit urban në Durrës,
Elbasan, Shkodër, Vlorë dhe Korcë realizohet
me stacione automatike fikse, në Tiranë BT me
stacionin e Levizshëm ndërsa në Tirana AKM me
stacion manual.
Per vitin 2017 monitorimi nuk është kryer i plotë
nga AKM-ja per arsyer te mungeses se fondeve te
monitorimit dhe llogaritja e mesatareve është bërë
bazuar në vlerat për periudhën e monitoruar. Në raport
nuk është paraqitur trendi në vite për arësye se nuk
mund të bëhet krahasimi i vlerave vjetore me periudhën
e monitoruar gjatë këtij viti.
Vlerësimi i cilësisë së ajrit do të bëhet bazuar në
krahasimin e vlerave faktike me ato të përcaktuara në
legjislacionin Shqiptar dhe në direktivat e BE për ajrin
urban.

Mbulimi kohor i monitorimit të PM10 dhe PM2.5
PM10

PM2.5

Durres

53%

53%

Elbasan

17%

Korce

65%

Tirana BT

29%

Tirana AKM

42%

Shkodra

14%

14%

Korca

62%

62%
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Monitorimi i cilësise së ajrit urban është
realizuar me stacione automatike 24 orë
pa ndërprerje për të gjithë treguesit dhe
stacionet ku të dhënat regjistrohen orare
për PM10, PM2.5, NO2, SO2, O3, CO dhe Benzeni,
me përjashtim të treguesit të PM10 në
Stacionet e Tiranës dhe Elbasani ku të dhënat
regjistrohen ditore

Vlerat mesatare vjetore të treguesve të ajrit për vitin 2017(µg/m³)
PM10
Durrës

24.45

Elbasan

30.32

Korcë

32.87

(Tirana Mobile) B.T

62.49

Tirana AKM

52.12

Shkodër

25.07

Vlorë

23.44

Tirane IFZB

30.18

PM2.5
13.01

O3

CO

50.16

0.57

Benzeni
1.39

24.86

3.09

32.69

0.75

1.72

8.85

5.97

74.11

1.1

1.59

9.94

26.22

2.56

1.83

22.74

12.29

6.39

77.47

1.43

2.91

22.74

21.28

3.33

71.14

1.83

1.11

86,42

13,82

31,12

0,81

3,70

38,25

5,89

11,55

0,68

2,07

32.71

Berat ISHP

28.54

Gjirokastër ISHP

23.12

Kukësi

28.27

Tirana qendër
ISHP
40

SO2
3.94

49.32

17.41

Fier ISHP

Norma vjetore

NO2,
24.42

25

40

25

5

Mesatare vjetore PM10

Stacionet
Mesatare Vjetore
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Monitorimi i PM10 është realizuar ne 7 stacione si
Tirane Mobile BT ,Tirana AKM , Durres, Shkoder,
Elbasan, Vlore, Tirane IFBZ dhe Korce. Referuar
rezultateve mesatare të monitoruara vërejmë se kemi
tejkalim të normës vjetore të BE në dy stacionet e
Tiranës, me 56% në stacionin e Bashkisë dhe 30.% në

stacionin e AKM. Vlerat mesatare të monitoruara në
të dy stacionet janë 62.47µg/m³ dhe 52.12 µg/m³ nga
40 µg/m³ që është norma vjetore e PM10. Ndërsa në
stacionet e Durrësit, Elbasan, Shkodër, Korcës, Tiranë
IFBZ dhe Vlorë vlerat mesatare të monitoruara janë më
të ulëta se norma vjetore e PM10

Grafiku nr 2 Vlerat mujore të PM10
Durrës
Elbasan
Korçë
Tirana Mobile (B.T)
Tirana AKM

Referuar vlerave mesatare mujore sic duket dhe nga
grafiku vërejme se kemi tejkalim të PM10:
- Në stacionin e Durrësit në muajin Janar,
- Në stacionin e Korcës në muajin Janar dhe Shkurt,

- Në stacionin e BT gjatë gjithë periudhës së
monitoruar
- Në stacionin e AKM kemi tejkalim gjatë gjithë vitit
me përjashtim të muajit Maj dhe Shtator
- Në stacionin e Elbasanit në muajin Shkurt

Vlerat ditore të PM10
Durrës
Elbasan
Shkodër
Vlorë
Korçë
Tirana Mobile (B.T)
Tirana AKM
Norma e BE

Numri i ditëve që tejkalojnë normën ditore të PM10
PM10
Durrës
Elbasan

Nr. i ditëve të tejkaluara (50µg/m³)

Nr. i diteve te lejuara/vit

14/192 ditë monitorimi

35

9/63 ditë monitorimi

35

40/239 ditë monitorimi

35

(Tirana Mobile) B.T

64/107 ditëmonitorimi

35

Tirana AKM

70/155 ditë monitorimi

35

7/50 ditë monitorimi

35

Vlorë

14/225 ditë monitorimi

35

Tiranë IFBZ

12/117ditë monitorimi

35

Korcë

Shkodër
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Përvec vlerave mesatare ditore dhe vjetore, një tregues
tjetër në lidhje me PM10 është dhe numri i ditëve që
tejkalojnë normën ditore të PM10. Referuar vlerave
ditore të periudhës së monitoruar kemi tejkalim të
normës ditore prej 50 µg/m³ në stacionin e Korcës,
Tirana BT dhe Tirana AKM. Numri i ditëve që tejkalojnë

normen ditore të PM10 në stacionin e Tirana BT është
64 dite nga 107 ditë të monitoruar , në stacionin e AKM
70 dite nga 155 ditë të monitoruara dhe në stacionin e
Korcës 40 ditë nga 239 ditë të monitoruara . Numri i
ditëve të lejuara që tejkalojnë normën ditore të PM10
është 35 ditë në një vit.

Të dhënat e PM2.5
Vlerat mesatare të PM2.5

Stacionet
Mesatare Vjetore

Tejkalojnë normën vjetore Fieri, Berati dhe Kukësi

Vlerat mujore të PM2.5

Durrës
Elbasan
Korçë
Tirana Mobile (B.T)
Shkodër

Monitorimi i PM2.5 kryhet në 4 stacione monitorimi në
Durrës, Shkodër, Vlorë dhe Korcë.Nga vlerësimi i të
dhënave, të paraqitura dhe në formë grafike vërejmë
se nivelet më të larta të PM2.5 janë monitoruar në
stacionin e Korcës por pa tejkaluar norma vjetore të
PM2.5.
Sic duket dhe në grafik vlera mesatare për stacionin e
Shkodrës është e lartë por vlera mesatare i referohet
monitorimit 2 mujor sepse pajisja në këtë stacion nuk
ka qenë në punë që më datën 2.03.2017 kjo duket
qartë në grafikun e mesatareve mujore për PM2.5.
RGJM2017

Referuar mesatareve mujore të PM2.5 vërejme se kemi
tejkalim te normes vjetore:
- Ne stacionin e Korces ne periudhen Janar-Shkurt
ku vlertat mujore janë 45.3 µg/m³ dhe 33.98 µg/m³
nga 25 µg/m³ që është norma vjetore për PM2.5.
- Në stacionin e Shkodrës në periudhën e monitoruar
Janar Shkurt ku vlerat e monitoruara janë 29.65
µg/m³ dhe 27.25 µg/m³ nga 25 µg/m³ që është
norma vjetore për PM2.5
- Në stacionin e Durrësit në muajin Janar ku vlëra e
monitoruar është 28.02 µg/m³.
37

Vlerat mujore maksimale PM2.5 për qytet berat, Fier, Kukës dhe
Gjirokastër gjatë periudhës se monitorimit

Vlerat maksimale PM2.5 - Qershor 2017, ug/m3

Vlerat maksimale PM2.5 - Korrik 2017, ug/m3

Vlerat maksimale PM2.5 - Gusht 2017, ug/m3

Vlerat maksimale PM2.5 - Shtator 2017, ug/m3

Vlerat maksimale PM2.5 - Tetor 2017, ug/m3

Vlerat maksimale PM2.5 - Nentor 2017, ug/m3

Referuar figurave të mësipërme vlerat maksimale
të ndotjes prezantohen: për muajin qershor vlera
maksimale ështe në qytetin e Kukësit; për muajin
korrik është në Fier; për muajin gusht vlerat maksimale
paraqiten në qytetin e Fierit dhe Gjirokastrës; për

muajin shtator janë Berati dhe Kukësi; muaji tetor
përfaqësohet me vlera maksimale nga qytetet Berat
dhe Fier dhe në muajin nëntor vlerat maksimale janë
në Berat dhe Fier.
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Të dhenat e NO2
Vlerat mesatare të NO2 / Mesatare Vjetore No2

Stacionet
Mesatare Vjetore

Monitorimi i NO2 per vitin 2017 eshtë realizuar në
8 stacione si Tirane BT, Durrës , Elbasan. Korcë.
Shkodër, Tiranë Qëndër, Tiranë ISHP dhe në Vlorë.
Bazuar në vlerat mesatare të NO2 kemi tejkalim vetëm
në stacionin e Bashkisë së Tiranës dhe Tirana Qendër
ku vlera e monitoruar jane respektivisht 49.12 µg/m³

dhe 86.42 µg/m³ nga 40 µg/m³ që është norma vjetore
e NO2.
Në stacionet e Durrësit, Elbasanit, Korcës, Shkodrës
dhe Vlorës nivelet e NO2 janë nën normën vjetore të
NO2.

Vlerat mujore të NO2 / Mesataret mujore te NO2
Durrës
Elbasan
Korçë
Tirana Mobile (B.T)
Shkodër

Referuar vlerave mujore për periudhen e monitoruar
2017, vlerat e monitoruar në ketë periudhë janë me të
larta se normat e vjetore e NO2 në stacionin e Tirana
BT, ndërsa ne stacionet e tjera vlerat janë nën normë.

Na analizimi i vlerave orare për NO2 vërejmë se kemi
tejkalim të normës orare që është 200 µg/m³ në
stacionin Tirana BT me datën 17.02.2017 ora 15:00
ku vlera e monitoruar është 328.77 µg/m³ dmth 1orë
tejkalim nga 18 orë që lejohet në 1 vit.

Të dhënat e SO2
Vlerat mesatare të SO2 (µg/m³) / Mesatare Vjetore So2

Stacionet
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Vlerat mesatare vjetore më të larta gjenden në stacionet Tirana mobile dhe Tirana qëndër
Vlerat mujore të SO2 / Mesataret mujore te SO2
Durrës
Elbasan
Korçë
Tirana Mobile (B.T)
Shkoder
Vlorë

Përsa i përket ndotjes së ajrit nga SO2, nga analizimi i të dhënave orare, ditore dhe vjetore vërejmë në periudhen e
monitoruar nuk kemi asnjë rast të tejkalimit te normave të SO2 në asnjë nga stacionet e sipërpërmendur.

Të dhënat e O3
Vlerat mesatare të O3 / Mesatare Vjetore O3

Stacionet

Vlerat mesatare të O3 / Mesataret mujore te O3
Durrës
Elbasan
Korçë
Tirana Mobile (B.T)

Monitorimi i O3 është realizuar në 8 stacione si Tirana
BT, Durrësi, Shkodra, Korca Elbasani, Tirana qendër
,ISHP dhe Vlora.
Nga analizimi i të dhenave të monitoruara , sic duket
dhe nga grafiku,vërejmë se vlerat më të larta të O3
40

janë monitoruar në stacionin e Korcës ku mesatarja e
monitoruar është 74.11 µg/m³ , stacionin e Shkodrës
ku mesatarja e monitoruar është 77.47 µg/m³ dhe
stacionin e Vlorës ku mesatarja e monitoruar është
71.14 µg/m³. Referuar të dhënave 8 orare kemi tejkalim
normës 8 orare prej 120 µg/m³ ne të tre staconet.
RGJM2017

Të dhënat e CO
Vlerat mesatare vjetore të CO (µg/m³) / Mesatare vjetore CO

Stacionet

Vlerat mujore të CO / Mesataret mujore te CO
Durrës
Elbasan
Korçë
Tirana Mobile (B.T)
Shkoder
Vlorë

Përsa i perket vlerave mesatare të CO vërejmë se vlera
më e lartë është monitoruar në stacionin e Tirana BT
ku vlera mesatare e monitoruar është 2.56 mg/m3 dhe
në stacionin e Vlorës ku vlera mesatare e monitoruar

është 1.83 mg/m3. Referuar vlerave 8 orare, krahasuar
me normën 8 orare që është 10 mg/m3, vërejmë se në
asnje stacion nuk kemi tejkalim normes së CO

Të dhënat e Benzenit
Vlerat mesatare të Benzenit (mg/m3) / Mesatare vjetore Benzenit

Stacionet
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Vlerat mesatare të Benzenit / Mesataret mujore te Benzenit
Durrës
Elbasan
Korçë
Tirana Mobile (B.T)
Shkodër

Monitorimi i Benzenit është kryer në 8 stacione si
Tirana BT, Shkodër, Durrës, Elbasan, Vlorë, Tirana
qendër, ISHP dhe Korcë. Nga analizimi i të dhënave
vërejmë se mesatarja më e lartë është monitoruar në
stacionin Tirana qendër me vlerë mesatere vjetore 3.7,
pastaj Shkodrës ku vlera e monitoruar eshtë 2.91 µg/
m³ nga 5 µg/m³që është norma vjetore e Benzenit.
Referuar vlerave mujore kemi tejkalim te normës
vjetore:
-Në stacionin e Elbasanit në muajin Janar dhe Shkurt

ku vlerat e monitoruara janë 5.11 µg/m³ në Janar dhe
7.66 µg/m³ne Shkurt nga 5 µg/m³që është norma
vjetore e Benzenit,
Në stacionin e Korcës në muajin Janar ku vlera e
monitoruar është 5.49 µg/m³ nga 5 µg/m³që është
norma vjetore e Benzenit
- Në stacionin e Shkodrës në muajin Janar ku vlera
e monitoruar është 5.83 µg/m³ nga 5 µg/m³që është
norma vjetore e Benzenit.

Analiza e sëmundjeve që lidhen me ndotjen e ajrit në katër qytete
Berat, Fier, Kukës, Gjirokastër.
Prevalenca e sëmundshmërisë cardiovasculare 2014-2017 /
Prevalenca e semundjeve cardiovaskulare sipas rretheve
gjate 2014-2017

Kukes
Fier
Berat
Gjirokaster

Sic shihet nga figura e mësiperme prevalencën më
të lartë të sëmundjëve cardiovaskulare e ka rrethi i
Gjirokastrës e ndjekur nga Berati
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Prevalenca e sëmundshmërisë pulmonare 2014-2017

Kukes
Fier
Berat
Gjirokaster

Sëmundshmëria pulmonare gjatë periudhës së studiuar
tregon një prevalencë të lartë në rrethin e Gjirokastres
dhe Fierit.
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Niveli i vdekshmërisë cardiovasculare 2014-2017 /
Vdekshmeria cardiovasculare sipas rretheve gjate 2014-2017

Kukes
Fier
Berat
Gjirokaster

Niveli i vdekshmërisë pulmonare 2014-2017 / Vdekshmeria
pulmonare sipas rretheve gjate 2014-2017

Kukes
Fier
Berat
Gjirokaster

Nivelet e vdekshmërisë cardiovasculare janë më të
larta në rrethet Berat dhe Gjirokaster
Përsa i përket vdekshmërisë pulmonare rrethi Beratit ka patur nivelin më të lartë në 2014 dhe rënie e theksuar e
trendit. Gjate 2015-2017 shihen nivele të njëjta lidhur me vdekshmërinë nga probleme pulmonare. Prevalencat e
vlerësuara mbi sëmundshmërinë dhe vdekshmërinë respiratore dhe kardiovaskulare paraqesin një gap për arsye të
mos identifikimit nga specialistët e rretheve në ndarjen e atyre sëmundjeve që ndikohen nga ndotësit e ajrit (janë
përfshirë të gjitha rastet e r espiratoreve dhe ato kardiovaskulareve).

Monitorimi i Ndotjes Atmosferike nga Metalet Toksike dhe
Identifikimi i Burimeve Kryesore të Ndotjes Nëpërmjet Analizës
Elementore të Aerosoleve
Qëllimi i këtij monitorimi konsiston në vlerësimin e
gjendjes së ndotjes së ajrit për sa i përket përmbajtjes
së fraksioneve PM10, përmbajtjes së blozës (black
carbon) dhe përmbajtjes së metaleve toksike (Pb, As,
Mn, Ni, Cu, Zn, Cd) në stacionet urban të qyteteve të
Tiranës dhe Elbasanit.

Vlerësimi i burimeve kryesore të ndotjes në zonat e
monitoruara. Kjo mund të shërbejë si bazë për marrjen
e masave që do të çojnë në përmirësimin e gjendjes.
Vlerësimi i diferencave në parametrat e propozuar si
rezultat i vendndodhjes së stacioneve

Përbërja elementore / PM10 - IFBZ
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Variacioni i përmbajtjes së elementeve madhore në fraksionin PM10, Tiranë (IFBZ), Janar – Dhjetor 2017 / / PM10 - IFBZ

Variacioni i përmbajtjes së elementeve minore në fraksionin PM10, Tiranë (IFBZ), Janar – Dhjetor 2017 / Pb - variacioni ne vite
IFBZ, Tirane

Variacioni i permbqajtjes së Pb ne stacionin IFBZ, Tirane gjate viteve

Permbajtja e Plumbit ne fraksionin PM10 te stacionit IFBZ, Tirane duket e qendrueshme ne nje vlere rreth 10 ng/m3.

Stacioni Elbasan, qendër
PM10 - Elbasan
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Variacioni i përmbajtjes së elementeve madhore në fraksionin PM10, Elbasan / PM10 - Elbasan

Variacioni i permbqajtjes së Pb gjatë viteve në stacionin Elbasan, qendër

Në stacionin e qendrës së Elbasanit vihet re një
tendencë në zbritje sidomos për përqendrimin e Pb,
e cila bëhet shumë më e dukshme kur krahasohet me
vlerat e viteve më parë (fig.e mesiperme).
Nga këto rezultate vihet re se:
- Vlerat mesatare dhe ekstremale të përmbajtjes
së metaleve të normuar (Cr, Mn, Ni, Pb) në mostrat
PM10 të stacioneve në Tiranë dhe në Elbasan janë
mjaft më të ulëta se normat e lejuara. Në këtë kuptim
ndotja nga këta metale mund të konsiderohet e ulët
dhe gjendja e kënaqeshme.

- Është për tu theksuar se vlerat e disa elementeve
të matura në Elbasan gjatë kësaj periudhe janë më
të ulëta se ato të matura në periudhat e mëparshme.
Pamundësia për të inspektuar stacionin në Elbasan
na pengon të identifikojmë shkaqet e këtij ndryshimi.
- Variacionet e përmbajtjes së këtyre elementeve në
mostrat e matura pasqyrojnë natyrën e burimeve
që mbizotërojnë në secilën zonë, të cilat do të
evidentohen në mënyrë më të plotë në përfundim
të periudhës së monitorimit kur të dhënat e plota të
përpunohen me programet përkatës.

Burimet e ndotjes
Në laboratorin tonë ekzistojnë mundësitë dhe
ekspertiza e përpunimit të numrit të madh të dhënave
të përqendrimeve të elementeve të ndryshëm, me
anë të metodave të avancuara statistikore si “Positve

RGJM2017

Matrix Factorization” (PMF) përgatitur dhe shpërndarë
nga US Environmental Protection Agency (EPA),
nëpërmjet të cilave mund të evidentohen burimet
kryesore të ndotjes që ndikojnë në stacionin përkatës.
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Stacioni IFBZ, Tiranë
Baza e të dhënave për stacionin e IFBZ në Tiranë
përmban faqen me përqendrimet e elementeve (PM10,
S, Cl, K, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Br, Sr, Pb) si
dhe faqen me gabimet përkatëse për secilin element.
Në bazën e të dhënave është përfshirë edhe parametri
i quajtur Blozë (black carbon, BC) vlerat e të cilit janë
llogaritur mbi bazën e disa matjeve sporadike të kryera
në mostrat e vitit të shkuar.

nga levizja e makinave (trafiku). Ky perben burimin me
kontribut mesatar vjetor me të larte prej 42.8 dhe eshte
i pranishem gjithmon me perjashtim te diteve me shi.

Në përfundim të ekzekutimit të programit EPA PMF v
5.0 ne përzgjodhëm zgjidhjen me shtatë (7) faktorë. Në
mënyrë të përmbledhur rezultatet paraprake paraqiten
në tabelën Faktorët (burimet) e identifikuar mund ti
ndajmë në dy grupe kryesore, burimet me origjinë
natyrale dhe ata me natyrë antropogjene.

Burimi “Pluhur i pasur me Kalcium” duhet te lidhet me
emisonet e aktiviteteve te ndertimit dhe industria e
cimentos dhe ka kontribut mesatar vjetor prej 18.8%
te mases PM10. Burim tjeter i rëndësishëm ndotje
janë emisionet nga djegia e biomasës, që mesatarisht
kontribuon rreth 19.8% të masës së PM10 dhe është
veçanërisht i lartë në periudhën e dimrit gjatë të cilit
djegia e druve përdoret për ngrohje. Burimi “Trafiku/
Djegie mbeturinash/Industri” me kontribut 13.3%
shfaq nje profil ku dominojne shumica e metaleve
dhe eshte prezent ne menyre te vazhdueshme gjate
vitit, per kete arsye mendoj se ai perfaqson gazrat e
shkarkimit te automjeteve dhe shkarkimet e djegies së
mbeturinave.

Në grupin e burimeve natyrale bëjnë pjesë “Pluhuri
mineral”, “Kripa e detit”, te cilet duke qenw me ndikim
tw pwrkohshem kane kontribut mesatar vjetor te vogel,
ndonëse ne dite te veçanta mund te jene dominues.
Keshtu ne daten 28 shkurt 2017 faktori “Pluhur mineral”
ka nje maksimum qe lidhet me ardhjen e masave ajrore
nga Afrika e Veriut, sic tregohet ne figuren ku paraqiten
historitë (trajektoret) kater ditore të masave ajrore që
kanë arritur në Tiranë ate ditë.
Ne te njejten menyre burimi “Kripe deti” ka ndikim te
larte kur kemi ndikim te masave ajrore detare. Burimi i
emeruar “Pluhuri i rruges” ka profilin e pluhurit te dheut
te ndotur me squfur dhe disa elementet te tjere dhe per
kete arsye ai duhet te perfaqsoje pluhurin qe ngrihet

Grupi i burimeve antropogjene përfshin emisionet nga
“Pluhur i pasur me Kalcium” “Djegia e biomasës”,
“trafiku/Djegia e mbeturinave apo industri” si dhe
“Sulfate sekondare”.

Burimi “Sulfate sekondare” është një burim artificial
në kuptimin që përfaqëson sulfate që krijohen në
atmosferë si rezultat i transformimit të oksideve të
squfurit që emetohen nga burime të ndryshme. Ai
përbën mesatarisht rreth 1.1% të masës së PM10 dhe
është prezent gjatë gjithë vitit. Ai mund të ketë edhe
origjine rajonale.

Përmbledhje e rezultateve mbi faktorët kryesore të ndotjes në aerosolin IFBZ, Tiranë

1
2
3

Masa ajrore detare
Pluhur dheu ku përfshihen edhe episodet e ndikimit të masave ajrore
nga Sahara
Aerosol sekondar (transformimi i oksideve të S në sulfate) / djegie
e mazutit

4

Emisione nga industria e ndërtimit /fabrikat e çimentos

5

Burim natyral i ndotur nga trafiku qe riqarkullon

6

Shkarkimet e trafikut/ djegia e mbeturinave apo industritë

7

Emisione te ngrohjes me dru
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Profili i faktorit
(elementet kryesore)

Kontributi mesatar vjetor
në masën e PM10 (%)

Cl

0.8

Ti, Mn, Fe, Sr

3.3

S, BC, V, Cr, Ni, Zn, Pb

1.1

Ca, Zn, BC

18.8

Ca, K, Fe, Mn, Sr, S

42.8

V, Cr, Mn, Ni, Br, Pb, BC

13.3

K, Fe, Cu, BC

19.8
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PM10 - Run 17

Factor Contibution > 0.05%
Biomass burning = 5.17160 (19.8%)
Cement / construction = 4.92200 (18.8%)
Sea salt = 0.22200 (0.8%)
Seacondary sulphates / heavy oil = 0.29757 (1.1%)
Mineral dust / Sahara dust = 0.86643 (3.3%)
Road dust = 11.20200 (42.8%)
Traffic exahaust / waste burning = 3.46690 (13.3%)

Kontributi mesatar vjetor i burimeve në masën e fraksionit PM10, IFBZ Tiranë, 2017

Përfundime
1- Bazuar në të dhënat e cilësise se ajrit urban per vitin
2017 mund të vlerësohet se cilesia e ajrit ne qytetet e
monitoruara nuk eshte e nje niveli shume te mire per
pluhurat me diameter 10 dhe 2.5 mikrometer ( PM10/
PM2.5) Kemi tejkalim te PM10 ne stacionet e Tiranes.
Kemi tejkalim ne stacionin e Korces per muajt Janar,
Shkurt dhe ne stacionin e Durresit per muajin Janar.
2- Problematik mbetet tejkalimi I diteve te monitoruara
per PM10 krahasuar me normen ditore te PM10 prej 50
µg/m³. kemi tejkalim te numrit te diteve te monitoruara
per PM10 ne stacionin e Korces ku numri I diteve
qe tejkalojne normen ditore eshte 40 dite /239 dite
monitorimi , stacionin e Bashkise kemi 64 dite /107
dite monitorimi dhe ne stacionin e AKM 70dite/155dite
te monitoruara nga 35 dite qe eshte numri I diteve te
lejuara ne nje vit.
3- Gjithashtu kemi tejkalim te normes vjetore te PM2.5
ne Kukes, Berat dhe Fier.
4- Gjithashtu dhe vlera mesatare per periudhen e
monitoruar e NO2 ne stacionin e Tiranes (BT) eshte me
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e larta se norma vjetore e NO2 prej 40 µg/m³.
5- Persa i perket SO2 , O3, CO dhe Benzenit mund te
themi se ne asnje stacion nuk kemi tejkalim te vlerave
limite per keta parametra.
- Përbërja elementare (metalet toksike)
• Situata e ndotjes me metale toksike në stacionet
e monitoruara nuk është problematike, duke qenë
se përqendrimet e të gjithë metaleve janë mjaft më
të ulët se normat e lejuara (Gjendja e Kënaqshme)
• Gjendja e ndotjes paraqitet e stabilizuar në
stacionin e Tiranës pasi nuk vihet re ndryshim i
dukshëm nga vitet e mëparshëm.
• Në stacionin e Elbasanit perqendrimet e
elementeve jane nen vlerat e lejuara. Vlera mesatare
e perqendrimit te Pb ka nje rritje te lehte nga viti
i meparshem dhe ne dite te vecanta perqendrimi
arrin ne vlera rreth 100 µg/m3 qe tregon ndikimin e
masave ajrore nga uzina metalurgjike.
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NDRYSHIMET KLIMATERIKE
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Komunikimi i Trete Kombetar i
Shqiperise per Konventen Kuader
te Ndryshimeve Klimatike
Përshtatja me ndryshimet klimaterike, gjithashtu, është
pjesë e strategjive të shumta horizontale dhe ndërsektoriale në fushën e mjedisit si edhe në nivel rajonal
dhe lokal. Shqipëria merr pjesë në Rrjetin Global për
Përshtatje.
Sipas Konventës Kuadër të Kombeve të Bashkuara
për Ndryshimet Klimatike, Shqipëria ka përfunduar
raportin e 3-të Kombëtar të komunikimit, si dhe plani
kombëtar për përshtatje, i cili vlerëson rreziqet që
lidhen me klimën dhe skenarët e përshtatjes për rajonin
bregdetar. Ne 2015 Shqipëria ratifikoi Marrëveshjen e
Parisit për Klimën. Grupi Ndërministror i Punës, i ngritur
nga Ministria e Mjedisit për Ndryshimet Klimatike
koordinon punën midis ministrive te linjës, kryesisht
mbi çështjet e transportit dhe energjisë.
Në fushën e transparencës së veprimeve klimatike,
Shqipëria aktualisht po përfundon vendimin mbi
Rregulloren e Mekanizmave te Monitorimit. Sa i
përket zvogëlimit të emetimeve nga transporti, është
përgatitur draft-plani i transportit të qëndrueshëm.
Duhen bërë përpjekje të mëtejshme për përafrimin e
rregulloreve mbi substancat ozon-holluese dhe gazet
serë të fluorinuara, sikurse dhe direktivave për tregtimin
e emetimeve dhe depozitimin gjeologjik të CO2.

Përshkrim i përgjithshëm i hapave
të marra ose të parashikuara për
zbatimin e konventës
Siç dihet botërisht, ndryshimet klimatike janë një fushë
e re e qeverisjes që përfaqëson një sërë sfidash për
vendet dhe qeveritë e tyre. Këto sfida përbëhen nga
vështirësitë që hasen nga shumë shtete për të kuptuar
shkencën e ndryshimeve klimatike dhe instrumentet:
1. Për të matur shkarkimet e gazeve me efekt serrë
dhe për të identifikuar veprimet zbutëse përkatëse;
2. Për të vlerësuar cenueshmërinë;
3. Për të vlerësuar ndikimet e tashme dhe të ardhme
të ndryshimeve klimatike;
4. Për të identifikuar opsionet më të përshtatshme
të përshtatjes.
Në rastin më të mirë, rregulloret për klimën mund të
përfshijnë reagimet ndaj ndryshimeve klimatike në
axhendën politike, mund të përcaktojnë një vizion të
qartë dhe kuadrin për mekanizmat e përshtatjes dhe të
zbutjes dhe mund të krijojnë arkitekturën e nevojshme
institucionale dhe financiare për t’i përkthyer strategjitë
1 Neni 59 germa (e) e Kushtetutës së Shqipërisë.
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dhe politikat e zhvilluara në veprime efektive. Por
ekzistojnë gjykime të komplikuara që nisin me mënyrën
se si të integrohen strukturat e reja institucionale në
kuadrin ekzistues, mënyrën se si të garantohet që aktet
legjislative janë në pajtim me dhe përforcojnë ligjet
ekzistuese dhe mënyrën se si të garantohet se çdo
rekomandim merr plotësisht në konsideratë kontekstin
aktual politik, social dhe ekonomik të Shqipërisë.

Hapat e ndërmarrë për të zbatuar
KKKBNK-në
Gjatë dy dhjetëvjeçarëve të fundit Shqipëria i ka
kushtuar vëmendje të veçantë mbrojtjes së mjedisit
në përgjithësi dhe ndryshimeve klimatike në veçanti.
Kushtetuta e Shqipërisë në vetvete përfshin “një mjedis
të shëndetshëm dhe ekologjikisht të përshtatshëm për
brezat e sotëm dhe të ardhshëm1” si një nga objektivat
sociale që duhet të merret në konsideratë nga të gjitha
institucionet shtetërore.
Shqipëria është palë nënshkruese e Konventës Kuadër
të Kombeve të Bashkuara për Ndryshimet Klimatike.
KKKBNK-ja është ratifikuar nga Parlamenti Shqiptar
në vitin 1994. Shqipëria gjithashtu ka nënshkruar dhe
ka ratifikuar Protokollin e Kiotos, siç specifikohet në
ligjin nr. 9334, datë 16.12.2004, dhe ka marrë pjesë në
mënyrë aktive në Konferencat e Palëve të organizuara
në kuadër të KKKBNK-së.
Ministria e Mjedisit është organi më i lartë qeveritar
përgjegjës për mbrojtjen e mjedisit dhe për formulimin
e politikave dhe legjislacionit mjedisor në vend. MM
gjithashtu është pika kombëtare e kontaktit për
KKKBNK-në dhe Protokollin e Kiotos si edhe ndjek
projektet për Mekanizmin e Zhvillimit të Pastër dhe Masat
Zbutëse Kombëtare të Përshtatshme dhe përfaqëson
Shqipërinë në Fondin për Përshtatje, Fondin e Gjelbër
për Klimën, etj. Së fundmi, është ngritur një sektor i ri
për ajrin dhe ndryshimet klimatike brenda strukturës së
MM-së, stafi i të cilit përfshin tre punonjës dhe Agjencia
Kombëtare e Mjedisit gjithashtu ka një sektor specifik
me detyra që lidhen me inventarin për shkarkimet e
GES-ve. Gjatë dekadës së fundit Ministria e Mjedisit
është mbështetur fuqishëm nga programi i PKBZh-së
për ndryshimet klimatike për të gjitha veprimtaritë për
ndryshimet klimatike në kuadër të KKKBNK-së dhe
Protokollit të Kiotos, duke përfshirë përgatitjen e dy
Komunikimeve Kombëtare dhe pjesëmarrjen në forume
të ndryshme negocimi. Megjithatë, ende ka mangësi
në burime njerëzore për të mbuluar të gjithë gamën e
veprimtarive dhe angazhimeve në kuadër të KKKBNKsë. Gjithashtu, mungon një rrjet i përshtatshëm për
mbledhjen dhe analizimin e të dhënave, gjë e cila e bën
të vështirë pajtueshmërinë me kërkesat e raportimit të
KKKBNK-së dhe Protokollit të Kiotos, duke përfshirë
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komunikimet kombëtare dhe raportet dyvjeçare të
përditësuara (RDP). Është ngritur Grupi Ndërministror
i Punës për Ndryshimet Klimatike (GNPNK) si organ
koordinues i përhershëm për çështjet e ndryshimeve
klimatike. Ai kryesohet nga Zëvendësministri i Mjedisit,
në nivel politik, dhe mbështetet nga pikat teknike të
kontaktit të emëruara në çdo institucion që ka lidhje
me këto veprimtari. Ky komitet mund të përmirësojë
koordinimin e aktorëve të përfshirë për reagime më të
integruara ndaj sfidave të ndryshimeve klimatike.
Qeveria shqiptare në përgjithësi dhe Ministria e
Mjedisit, në veçanti, së fundmi i kanë kushtuar
vëmendje të madhe zhvillimit të ndryshimeve klimatike
në nivel global dhe kjo është pasqyruar me anë të
një sërë veprimesh të rëndësishme në lidhje me këto
ndryshime. Si fillim, gjatë viteve të fundit Shqipëria
ka zhvilluar dhe miratuar një sërë aktesh ligjore dhe
nënligjore në lidhje me mjedisin, të cilat ndikojnë në
reagimet ndaj ndryshimeve klimatike dhe të cilat
transpozojnë një sërë direktivash të BE-së për mjedisin.
Gjithashtu, duhet të theksohet se është miratuar edhe
legjislacioni që rregullon sektorë të tjerë që kanë një
ndikim të konsiderueshëm në ndryshimet klimatike, si
energjia, pyjet dhe legjislacione të tjera sektoriale.
Sipas legjislacionit ekzistues, treguesit e mjedisit që
lidhen ne ndryshimet klimatike si a) temperatura e
ajrit; b) niveli i detit; c) reshjet; dhe d) niveli i ujërave
nëntokësore i nënshtrohen monitorimit. Këto rregulla
përfshijnë tregues të veçorive të tjera që ushtrojnë
presion mbi mjedis në lidhje me ndryshimet klimatike
që përfshijnë shkarkimet vjetore të CO2, NOx dhe CH4
të kombinuara me shpërndarjen e shkarkimeve për
tre gaze sipas sektorëve të ndryshëm të ekonomisë,
duke përfshirë energjinë, transportin, administrimin
e mbetjeve, bujqësinë dhe industrinë. Megjithatë,
të dhëna më të sakta, më konsistente dhe të
krahasueshme në nivel ndërkombëtar për shkarkimet
e GES-ve janë thelbësore për Shqipërinë, jo vetëm
për t’i raportuar KP-së në kuadër të KKKBNK-së dhe
Protokollit të Kiotos, por edhe për të zhvilluar dhe
krijuar politikat dhe veprimet e duhura për të ulur me
efiçencë dhe efikasitet shkarkimet e GES-ve.
Shqipëria është një ndër vendet që tashmë ka
përfshirë në sistemin e saj tatimor një taksë të veçantë
për karbonin. Kjo taksë vendoset mbi nënproduktet e
naftës së prodhuar në vend ose të importuar. Edhe pse
qëllimi i taksës së karbonit ishte që të ulte përdorimin e
lëndëve djegëse që shkarkojnë karbon, për të mbrojtur
mjedisin dhe për të zbutur ndryshimet klimatike,
nuk mund të verifikohet asnjë lidhje e drejtpërdrejtë
ndërmjet të ardhurave nga mbledhja e kësaj takse
dhe fondeve që përdoren për mbrojtjen e mjedisin dhe
zbutjen e ndryshimeve klimatike.
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MZKP-të, KKP dhe Strategjia për
Ndryshimet Klimatike
Në vitin 2007, ministria përgjegjëse për mjedisin
përgatiti Strategjinë e parë Ndërsektoriale për Mjedisin
si një pjesë integrale e Strategjisë Kombëtare për
Zhvillim dhe Integrim (SKZHI), e cila, ndër të tjera,
synonte që të “ulte shkarkimin e gazeve me efekt serrë
dhe substancat ozonholluese për të kontribuar në
parandalimin e ndryshimeve klimatike”.
Në këtë strategji u përcaktuan udhëzimet e politikave
dhe objektivat për sektorët e energjisë, pyjeve,
menaxhimit të mbetjeve, industrisë dhe transportit,
por për secilin nga këto sektorë nuk u përcaktua asnjë
objektiv specifik për uljen e shkarkimeve ose për
kapjen e karbonit.
SKZHI gjithashtu parashikonte se instrumenti më i
fuqishëm për të ulur ndikimet e shkarkimeve të gazeve
me efekt serrë është integrimi i çështjeve të ndryshimeve
klimatike në procesin e vendimmarrjes në nivele të
ndryshme, veçanërisht të qeverisë dhe industrisë. Këto
masa duhet të shoqërohen me ndryshime në kuadrin
ligjor dhe me prezantimin e instrumenteve ekonomike
për të nxitur uljen e shkarkimeve të gazeve me efekt
serrë dhe përdorimin e burimeve të ripërtërishme të
energjisë. Megjithatë, SKZHI nuk është përshtatur
specifikisht për çështjet e ndryshimeve klimatike dhe
nuk përmban veprimet e nevojshme për të zbutur
efektet negative të ndryshimeve klimatike dhe të
shkarkimeve të GES-ve. Strategjia ndërsektoriale për
mjedisin 2015 - 2020 e përditësuar përmban tregues
të ndryshimeve klimatike, të cilët duhet të përforcohen
më tej nga Strategjia për Ndryshimet Klimatike dhe
Plani i saj i Veprimit për Zbutje, i cili po përgatitet me
mbështetjen e Projektit IPA 2013, dhe pritet që të
miratohet në fund të vitit 2016.
Zhvillimet për shkarkime të ulëta të karbonit
përgjithësisht mbështeten me anë të veprimeve të
tjera, duke përfshirë Masat Zbutëse Kombëtare të
Përshtatshme (MZKP-të), të cilat përfaqësojnë një
mundësi të vyer për vendet në zhvillim si Shqipëria për
të trajtuar shkarkimet e gazeve me efekt serrë (GES),
ndërkohë që ruajnë përparësitë dhe nevojat e tyre për
zhvillim të qëndrueshëm. Me mbështetjen e PKBZh-së
Shqipëria tashmë ka identifikuar një listë me 11 MZKP
dhe ka zhvilluar plotësisht dy prej tyre.
Në përgjigje të ftesës së shteteve palë të KKKBNKsë, Republika e Shqipërisë ka miratuar dokumentin e
KKP-ve nëpërmjet një Vendimi të Këshillit të Ministrave
nr. 762, datë 16.9.2015 dhe ia ka dorëzuar Sekretariatit
të KKKBNK-së më datë 24 shtator 2015.
Aty Shqipëria angazhohet që të ulë shkarkimet e CO2
krahasuar me skenarin bazë për periudhën 2016- 2030
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me 11,5%. Ruajtja e shkarkimeve të ulëta të GES-ve
nga prodhimi i energjisë elektrike dhe zhvillimi i pavarur
nga rritja e shkarkimeve të GES-ve në sektorë të tjerë
janë nxitësit kryesorë në vend për sa i përket kontributit
zbutës si KKP e saj.
Për zbatimin e KKP-së Ministria e Mjedisit, nëpërmjet
GNPNK-së po koordinon punën ndërmjet ministrive të
linjës, në veçanti, Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë
dhe Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës
për të garantuar koherencë ndërmjet objektivave
të identifikuara në KKP, në draftin e Strategjisë
Kombëtare për Energjinë, Planin Kombëtar të Veprimit
për Efiçencën e Energjisë, Planin Kombëtar të Veprimit
për Burimet e Ripërtërishme të Energjisë, draftin e
Planit për Transport të Qëndrueshëm dhe legjislacionin
përkatës për energjinë dhe ndryshimet klimatike.
Në lidhje me përafrimin e legjislacionit kombëtar
me legjislacionin përkatës të BE-së për ndryshimet
klimatike, që nga muaji nëntor 2015 ka nisur procesi
për hartimin e ligjit "Për ndryshimet klimatike" dhe të
VKM-së për monitorimin dhe raportimin e GES-ve, që
do të miratohen përpara vitit 2017.
Është përgatitur një program për harmonizimin e pjesës
së mbetur të temave të legjislacionit të BE-së për
ndryshimet klimatike, i cili është bërë pjesë integrale e
VKM-së nr. 74, datë 27.1.2016 “Për miratimin e Planit
Kombëtar për Integrimin Evropian 2016-2020”.

Përshtatja ndaj ndryshimeve
klimatike
Grupi Ndërministror i Punës për Ndryshimet Klimatike
(GNPNK) kryeson procesin e Planit Kombëtar të
Përshtatjes (PKP) në Shqipëri që nga muaji shkurt
2015, duke ndërmarrë një qasje paralele:
1. Përgatitja e një dokumenti PKP;
2. Integrimi i përshtatjes ndaj ndryshimeve klimatike
në strategjitë përkatëse të zhvillimit dhe ato
sektoriale.
Procesi i PKP-së (mbështetur nga GIZ dhe PKBZh)
është një qasje me pjesëmarrje dhe ku mësohet nga
mësimet e nxjerra, i cili do të përfundohet dhe miratohet
nëpërmjet një vendimi të Këshillit të Ministrave në
vjeshtë të vitit 2016. Ndërkohë, që nga muaji mars 2016
mekanizmi zbatues i PKP-së është lidhur me procesin
e planifikimit kombëtar dhe sektorial të territorit.
Rezistenca ndaj ndryshimeve klimatike është përfshirë
në metodologjinë e Vlerësimit Strategjik Mjedisor për
të dyja planet.
Ndryshimet klimatike janë parashikuar dhe trajtuar
thellësisht në draftin e Strategjisë së Menaxhimit të
Integruar të Burimeve Ujore (SMIBU) në mënyrë që të
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garantohet qëndrueshmëria e sektorit të ujit. Përshtatja
është integruar në mënyrë vertikale nga prezantimi dhe
objektivat e misionit deri te masat konkrete.
Përshtatja ndaj ndryshimeve klimatike gjithashtu është
përfshirë në Strategjinë Ndërsektoriale për Zhvillimin
Rural dhe Bujqësor në Shqipëri (SNZHRB) 2015-2020,
në seksionin “Mjedisi, toka, pyjet dhe administrimi i
ujërave dhe infrastruktura rrugore”.
Përshtatja ndaj ndryshimeve klimatike dhe praktikat më
të mira të BE-së gjithashtu janë bërë pjesë e planeve
rajonale/lokale, si Plani i Përshtatjes ndaj Ndryshimeve
Klimatike për bashkinë e Tiranës, të orientuara nga
instrumenti i BE-së për zhvillimin e qyteteve rezistente
ndaj ndryshimeve klimatike.
Interesi i shtuar i Ministrisë së Mjedisit për përshtatjen
ndaj ndryshimeve klimatike është formalizuar nëpërmjet
pjesëmarrjes aktive në Rrjetin Global për Përshtatje.

Rekomandime
1. Miratimi i një legjislacioni të veçantë për
ndryshimet klimatike
2. Zbatimi i Strategjisë për Ndryshimet Klimatike
3. Ngritja e një Komiteti Këshillues Teknik
4. Sigurimi i ngritjes së kapaciteteve për sektorin e
ndryshimeve klimatike dhe GNPNK-në

Veprimtaritë që lidhen me
transferimin e teknologjisë
Këshilli i Ministrave ka nxjerrë dy vendime të
rëndësishme për zhvillimin e teknologjisë në lidhje
me krijimin e njësive të teknologjisë së informacionit
dhe komunikimit në ministritë e linjës dhe institucionet
në varësi të tyre (VKM nr. 303, datë 31.3.2011) dhe
me krijimin e Agjencisë e Kërkimit, Teknologjisë dhe
Inovacionit (VKM nr. 903, datë 26.8.2009, i ndryshuar
më datë 17.9.2014).
Gjithashtu, Rrjetit Meteorologjik Kombëtar i janë shtuar
teknologji të reja për monitorim meteorologjik: 40
stacione meteorologjike të automatizuara nëpërmjet
zbatimit të “Projektit për zbutjen e rrezikut nga
fatkeqësitë dhe përshtatje në Shqipëri” (financuar nga
Banka Botërore) dhe një radar moti për të parashikuar
kushtet ekstreme të motit nëpërmjet “RRJETIT të
integruar në ADRIATIK të sistemit të informacionit
bazuar në RADAR dhe sistemit të përpunimit të
informacionit bazuar në ueb, për të mbështetur
monitorimin hidrometeorologjik dhe vendimet për
mbrojtje civile” (ADRIARadNet), 2013-2015
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Rrjetet e vrojtimit sistematik
Sistemi i monitorimit meteorologjik në Republikën
e Shqipërisë përbëhet nga një rrjet kombëtar
stacionesh që vihen në funksionim nga një staf
profesionist monitorimi nën mbikëqyrjen e Institutit të
Gjeoshkencave, Energjisë, Ujit dhe Mjedisit (IGJEUM).
Ky rrjet përbëhet nga 120 stacione meteorologjike nga
të cilët 23 janë stacione klimatologjike, 23 postacione
pluviometrike, 74 postacione termometrike dhe një
qendër e thjeshtë për radarin meteorologjik. Gjithashtu,
13 stacione fenologjike masin fenomenet biologjike
periodike. Numri i stacioneve meteorologjike dhe
hidrologjike të disponueshme në arkiv është 480. Sasia
e madhe e informacionit që vjen nga këto stacione
të shumta duhet të përditësohet dhe t’i nënshtrohet
procesit të dixhitalizimit. Për shkak të kërkesave
në rritje për të dhëna klimatike me cilësi të lartë lind
nevoja për të fuqizuar kapacitetin e Departamentit
të Klimës dhe Mjedisit brenda IGJEUM-it, në veçanti
për mirëmbajtjen e stacioneve të monitorimit dhe
përpunimin e të dhënave. Gjithashtu, nevojitet një
mbështetje e përgjithshme, staf shtesë, financime dhe
pajisje teknike.

Shkenca dhe kërkimi
Pavarësisht punës së kryer gjatë periudhës së
raportimit nevojitet ngritja e më shumë kapaciteteve
dhe investime të mëtejshme në fushën kërkimore për
të garantuar integrimin në Zonën Evropiane të Kërkimit
Shkencor dhe kontributin për Unionin e Inovacionit.
Gjithashtu duhet të bëhen më shumë përpjekje për
pjesëmarrje të suksesshme në programin e ri kuadër
për kërkimin shkencor Horizon 2020.

Informacion për edukimin, trajnimin
dhe ndërgjegjësimin publik
Koncepti i edukimit për ndryshimet klimatike dhe
zhvillimin e qëndrueshëm është relativisht i ri në
Shqipëri. Ndërkohë që zhvillimi i qëndrueshëm është
një koncept i përfshirë më gjerësisht në fusha të
ndryshme të sistemit arsimor, koncepti i ndryshimeve
klimatike nuk është përfshirë ende aq sa duhet në
nivele të ndryshme të sistemit arsimor.
Është bërë progres në menaxhimin strategjik dhe
operacional të programeve të zhvillimit kërkimor dhe
teknologjik (ZHKT) nëpërmjet ngritjes së Agjencisë
Kombëtare të Kërkimit, Teknologjisë dhe Inovacionit
(AKTI). Ka disa fakultete brenda universiteteve
shtetërore ose private që kanë programe bachelor,
master ose PhD që lidhen me ndryshimet klimatike,
energjinë dhe zhvillimin e qëndrueshëm. Programi
i PKBZh-së për ndryshimet klimatike ka luajtur një
rol efikas në rritjen e ndërgjegjësimit për zbutjen dhe
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përshtatjen ndaj ndryshimeve klimatike nëpërmjet
projekteve të FGM-së: “Programi kombëtar pjesë
e iniciativës globale për transformimin e tregut për
përdorimin e paneleve diellore për ujë të ngrohtë” dhe
“Identifikimi dhe zbatimi i masave përgjegjëse për
adaptim në deltat e lumenjve Drin dhe Mat”.
Ka pasur veprimtari të mbështetura nga donatorë
dypalësh dhe shumëpalësh që përfshijnë mbërritjen e
informacionit te publiku si komponentë të një programi
më të madh që lidhet me ndryshimet klimatike. USAID
ka mbështetur projektin e strategjive të bashkive
për ndryshimet klimatike për të përgatitur aktorët e
përfshirë për të menaxhuar sfidat lokale që lidhen
me ndryshimet klimatike. Gjithashtu, janë organizuar
veprimtari të tjera në lidhje me ndërgjegjësimin për
ndryshimet klimatike nga organe të qeverisë dhe OJQ të
ndryshme kombëtare dhe ndërkombëtare që operojnë
në Shqipëri, si REC, Instituti Shqiptar i Medias, etj.

Ngritja e kapaciteteve nëpërmjet
procesit të komunikimeve
kombëtare.
Si konkluzion, Qeveria e Shqipërisë e ka konsideruar
përgatitjen e Komunikimeve Kombëtare (KK) për
KKKBNK-në si ushtrim të vyer dhe ka vënë në
dispozicion burime dhe përpjekje të konsiderueshme
për të përgatitur komunikimin e 3-të dhe ata të
mëparshmit. Janë trajnuar shumë institucione dhe
specialistë dhe janë ngritur dhe vazhdon të funksionojnë
kapacitetet institucionale. Për të garantuar përkatësi
mbarëkombëtare, përgatitja e projekteve për KK-të ka
përfshirë konsultime të gjera me aktorët e përfshirë gjatë
ushtrimeve përkatëse për mbledhjen e mendimeve dhe
gjatë proceseve të zbatimit të tyre për t’u siguruar se
qëllimet dhe objektivat ishin në pajtim me përparësitë
kombëtare për zhvillim të qëndrueshëm.
Procesi i Komunikimit Kombëtar në Shqipëri ka qenë
tejet i rëndësishëm për të përfshirë dhe integruar gjetjet
e tyre në strategji/politika sektoriale të tjera për zhvillim.
Gjithashtu, dokumentet e KK-ve kanë shërbyer si
burim kryesor për të mobilizuar fonde/projekte të tjera
në fushën e ndryshimeve klimatike.
Në lidhje me përsëritjen e tyre, kjo është garantuar
nëpërmjet përfshirjes së gjerë të aktorëve përgjatë
gjithë procesit të projekteve të KK-ve. I gjithë procesi
është shoqëruar me ngritjen e kapaciteteve nëpërmjet
seancave të trajnimit që nga ideimi i tij deri në
përgatitjen e raporteve dhe gjatë periudhave ndërmjet
KK-ve vijuese. Gjithashtu, aty ku ka pasur mungesë të
ekspertëve vendas, rëndësi e veçantë për ngritjen e
kapaciteteve i është dhënë edhe pjesëmarrjes në rrjetet
rajonale për të lehtësuar shkëmbimin e informacionit
dhe të dhënave.
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Gjatë përgatitjes së Komunikimit të Tretë Kombëtar
është përfshirë një gamë e gjerë aktorësh, duke
përfshirë subjektet publike, komunitetin e donatorëve,
institucionet e kërkimit shkencor, shoqërinë civile,
median, etj. Zhvillimi i funksionit drejtues nga sektori
privat dhe publiku i gjerë kërkon punë të mëtejshme.
Procesi i KK-së ka treguar se është e nevojshme që
të ngrihet një sistem kombëtar që përfshin të gjithë
mekanizmat institucionalë, ligjorë dhe proceduralë të
nevojshëm për të parashikuar shkarkimet antropogjene
dhe për të raportuar dhe verifikuar këto shkarkime.
Në Komunikimin e Tretë Kombëtar (KTK) për herë të
parë është bërë përpjekje për të integruar çështjet
gjinore në procesin e komunikimit kombëtar. Si fillim,
është hartuar një udhëzues gjithëpërfshirës për
integrimin e çështjeve gjinore në programet dhe planet
e zbutjes dhe përshtatjes ndaj ndryshimeve klimatike
në Shqipëri duke përdorur tërësinë e instrumenteve
të PKBZh-së për Komunikime Kombëtare në përgjigje
të çështjeve gjinore dhe instrumente e metodologji të
tjera të rëndësishme të OKB-së për barazinë gjinore.

I. Hapat e metejshem
Shqiperia ka filluar pergatitjet per te perpiluar dhe
dorezuar perkatesisht ne vitin 2019 Raportin e Pare Dyvjecar te Perditesuar dhe ne vitin 2021 Komunikimin e
Katert Kombetar per Konventen Kuader te Kombeve te
Bashkuara per Ndryshimet Klimatike.

II. Programi shqiptar, pjesë
e iniciativës globale për
transformimin e tregut për
përdorimin e paneleve diellore për
ujë të ngrohtë
Panelet diellore për ujë të ngrohtë janë një nga
teknologjitë më premtuese për reduktimin e konsumit
të energjisë elektrike dhe lëndës drusore, me një
kontribut me vlerë të konsiderueshme në uljen e
shkarkimit gazeve me efekt serrë.
Në kuadër të iniciativës globale për transformimin e
tregut për përdorimin e paneleve diellore për ujë të
ngrohtë të mbeshtetur nga GEF dhe Qeveria Shqipater,
PNUD po mbështet përpjekjet për të përshpejtuar
zhvillimin e një tregu të qëndrueshëm të paneleve
diellore për ujë të ngrohtë në Shqipëri me produkte
dhe shërbime të një cilësie të mirë, përmes i) krijimit
të kuadrit të politikave, ii) rritjes së ndërgjegjësimit dhe
advokacisë iii) vënies në dispozicion të fondeve, iv)
vënies në dispozicion të teknologjisë dhe shërbimeve
të besueshme dhe v) replikimit. Programi shqiptar është
në përputhje me politikat kombëtare për energjinë dhe
me objektivin që synon të zhvillojë një sektor energjie
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efikas, i cili garanton sigurinë e furnizimit me energji,
në përgjithësi, dhe të energjisë elektrike në veçanti,
si dhe promovon shfrytëzimin efikas dhe ekonomik
të energjisë me ndikim të ulët në mjedis, duke synuar
të mbështesë zhvillimin e qëndrueshëm të të gjithë
sektorëve të ekonomisë. Integrimi i energjisë termike
diellore për furnizimin me ujë të ngrohtë në sektorin
familjar dhe të shërbimeve është ndër masat e
zhvilluara nga Plani Kombëtar i Veprimit për BRE-të,
i miratuar nga qeveria shqiptare në janar të vitit 2016.
Në fund të qershorit 2016, sipërfaqja kumulative e
sistemeve të paneleve diellore për ujë të ngrohtë
është 186 472 m2, shitjet vjetore kanë arritur në 21
602 m2, duke rezultuar në një reduktim mbi 990 000
tCO2 (reduktim i tërthortë i CO2 gjatë jetëgjatësisë së
kolektorëve diellorë). Nga pikëpamja e rritjes së shkallës
së shtrirjes së sistemeve të paneleve diellore për ujë të
ngrohtë, ajo është rritur nga 17,9 m2/1000 banorë në
vitin 2009 në 66,2 m2/1000 banorë në vitin 2016; Plani
Kombëtar i Veprimit për Energjitë e Rinovueshme është
rishikuar dhe finalizuar për të pasqyruar ndryshimet
më të fundit në kuadrin ligjor për energjinë, siç janë
ligjet e reja për sektorin e energjisë, për koncesionet
etj., por edhe reformën e suksesshme të qeverisë për
parandalimin e mospagesës së energjisë (nga 45%
për vitin 2013 në 32% gjatë gjashtëmujorit të parë të
vitit 2015), duke eliminuar një nga pengesat kryesore
për futjen e burimeve të rinovueshme të energjisë në
sistemin shqiptar të energjisë. Ligji i rishikuar për BREtë i miratuar përpara fundit të vitit 2016 po përforcon
mbështetjen për teknologjinë diellore, ndërsa së fundmi
është miratuar një paketë e plotë ligjore për efiçencën
e energjisë dhe performancën e energjisë në ndërtesa.
Është duke u kryer një punë madhe për të vënë në
funksionim Fondin e krijuar për Efiçencën e Energjisë,
me qëllim sigurimin e qëndrueshmërisë së masave për
transformimin e tregut të paneleve diellore për ujë të
ngrohtë. Bashkitë Tiranë, Elbasan, Shkodër, Sarandë,
Vlorë, Gramsh, Lushnjë, Lezhë, Rrogozhine, Fier dhe
Durrës po mbështeten me asistencë teknike dhe
projekte demonstrimi në mbështetje të rregulloreve
që parashikojnë detyrime për energjinë diellore; është
instaluar një sistem i plotë monitorimi me të dhëna
të përpunuara të vlefshme për prodhimin e energjisë
diellore sipas kushteve të ndryshme klimatike dhe
llojeve të ndryshme të paneleve diellore.
Gjatë pesë viteve të fundit, më shumë se 712
pjesëmarrës (arkitektë, inxhinierë, instruktorë etj.)
janë trajnuar në lidhje me instalimin/monitorimin/
mirëmbajtjen e sistemeve të paneleve diellore për ujë
të ngrohtë nga institucionet publike, për cilësinë e
produkteve, si dhe projektimin dhe integrimin e tyre në
ndërtesa të reja dhe ekzistuese. Është bërë një punë e
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Ndikimet sasiore dhe rritja e
tregut

madhe për përmirësimin e specifikimeve për tenderët
publikë për prokurimin e sistemeve të paneleve diellore
për ujë të ngrohtë dhe të shërbimit të tyre. Gjithashtu,
është miratuar një skemë vullnetare certifikimi dhe
etiketimi për shërbimet e instalimit dhe pajisjet SWH
për ujë të ngrohtë nga pjesa më e madhe e ofruesve të
pajisjeve SWH të certifikuar nga Solar Keymark, të cilët
zotërojnë mbi 60% të tregut. Janë duke u përgatitur
një sërë studimesh fizibiliteti për hotelet dhe industrinë
ushqimore që kanë interes për teknologjinë e paneleve
diellore për ujë të ngrohtë.

Një nga treguesit kryesorë të performancës së projektit
është që vlera e instalimeve të reja në fund të afatit
të projektit të jetë 20 000 m² në vit, në vitin 2015.
Mbështetur në vlerat e studimeve të tregut, instalimi i
pajisjeve të reja arriti objektivin prej 20 000 m²/vit që në
vitin 2011, rreth 3 vjet para përfundimit të projektit (në
vend të 8500 m²/vit sipas skenarit BAU). Kjo tregon që
tregu po përgjigjet shumë herë më favorshëm dhe më
shpejt sesa parashikohej.

Mbi 90% e specialistëve të trajnuar u përgjigjën si
shumë të kënaqur ndaj dobishmërisë së materialeve të
trajnimit për sa i përket përmbushjes së interesave dhe
kërkesave të tyre për informacion të ri.

Objektivi më afatgjatë i deklaruar për një kapacitet të
instaluar prej 520 000 m2 (0,17 m² për banor) deri në
vitin 2020 mund të arrihet nëse norma e rritjes së tregut
vazhdon të rritet në vitet në vazhdim.

Figura 1: Shembull tipik i instalimeve termike diellore në Shqipëri [4]

Shifrat kryesore për panelet diellore për ujë të ngrohtë
Projekti monitoron rritjen e tregut të paneleve diellore
për sektorin e banesave dhe të shërbimeve që prej
vitit 2010. Mbështetur në analizën vjetore të tregut të
kryer nga projekti, kapaciteti total i instaluar i paneleve
diellore për ujë të ngrohtë në fund të vitit 2015 llogaritej

në 176 000 m2, nga të cilat 125 000 m² janë instaluar
gjatë kohëzgjatjes së projektit. Kjo përbën më shumë se
100% të ndikimit final të parashikuar (direkt pas projektit
dhe indirekt) brenda kohëzgjatjes së projektit.

Shifrat e tregut jepen me detaje në tabelën e mëposhtme:
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Totali
(20102015)

Instalime të reja, m2/vit sipërfaqe
kolektorësh

19 813

20 507

21 200

20 105

22 910

21 064

125 599

Kursimi i drejtpërdrejtë i energjisë gjatë
jetëgjatësisë së paneleve, MWh në 15
vjet

170 887

176 872

182 850

173 405

197 598

181 677

1 083
291

Kursimi i drejtpërdrejtë i energjisë gjatë
jetëgjatësisë së paneleve, TJ në 15 vjet

615

637

658

624

711

654

3899

Reduktimi i GES-ve

Tabela 1: Zhvillimi i tregut të sistemeve termike diellore dhe reduktimet e shkarkimeve të gazeve me efekt serrë nga viti 2010 në
2015
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Market data inh collector area installed

Figura 2: Të dhënat vjetore të sipërfaqes totale të kolektorit në përdorim dhe rritja vjetore [3] dhe [20]

Krahasimi midis rritjes vjetore të sipërfaqes së
kolektorit termik diellor përpara (~ 10 000 m²/vit) dhe
gjatë projektit (~ 20 000 m²/vit) tregon qartazi ndikimin
e projektit mbi tregun. Në fund të vitit 2015 sipërfaqja
totale e kolektorëve termikë diellorë në përdorim ishte
rreth 176 000 m², shifër kjo e barasvlershme me një
kapacitet termik nominal prej 123 MW.
Nëse tregu vazhdon të rritet me të njëjtën normë
rritjeje prej 10 % në vit, sipërfaqja totale e kolektorëve
diellorë deri në fund të vitit 2020 do të jetë 350 000
m² ose 245 MWth. Duke supozuar se norma e rritjes
së instalimeve të reja do të rritet gjatë pesë viteve të
ardhshme, sipërfaqja e parashikuar prej 520 000 m²
mund të arrihet deri në fund të vitit 2025. Sistemet e
kolektorëve të sheshtë zënë rreth 90 % të tregut të
paneleve diellore për ujë të ngrohtë për banesat në
Shqipëri, ndërsa pjesën tjetër prej 10 % e mbulojnë
kolektorët me tuba me vakum. Sipas të dhënave të
mbledhura nga Observatori Mesdhetar i Energjisë,
sipërfaqja tipike e paneleve diellore për ujë të ngrohtë
është 3-4 m², ndërsa vëllimi tipik i depozitave të ujit
të ngrohtë është 150-200 litra. Kostoja mesatare e
sistemit është rreth 1000 USD (përfshirë instalimin),
me një jetëgjatësi minimale të parashikuar 15–20 vjet.
Panelet diellore për ujë të ngrohtë konkurrojnë me
çmimin mesatar të energjisë elektrike për abonentët
familjarë në Shqipëri, i cili në vitin 2015 ishte 0,09 USD/
kWh. Nga analiza RETScreen, periudha e shlyerjes
së një sistemi panelesh diellore për ujë të ngrohtë në
Shqipëri është rreth 2,6 vjet.
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Punësimi
Deri në vitin 2015 në Shqipëri kishte të paktën 32
kompani vendase që tregtonin dhe instalonin panele
termike diellore dhe komponentë të tyre. Projekti liston
pesë prodhues të komponentëve specifikë për panelet
diellore për ujë të ngrohtë, si kolektorët termikë diellorë
dhe depozitat e ujit.
Harta e mëposhtme ilustron shpërndarjen gjeografike
të shoqërive tregtare, prodhuesve dhe instaluesve, të
përqendruar kryesisht përreth Tiranës.
Vetëm pak nga këto ndërmarrje kanë arritur në
përmasat e 50 punonjësve dhe ndikimi në punësim
deri tani është ende i vogël. Mbi 700 teknikë janë
trajnuar në kurset e ofruara nga projekti, dhe verifikimi
i vendndodhjes së tyre ishte në proces në kohën e
shkrimit të këtij raporti.

Reduktimi i shkarkimeve të GES-ve
Meqenëse energjia termike diellore zëvendëson
kryesisht energjinë elektrike të rrjetit, paraqiten dy
skenarë. I pari merr parasysh faktorin e ponderuar të
shkarkimeve, i cili vjen nga furnizimi i përgjithshëm
me energji elektrike i Shqipërisë (pothuajse 100% nga
hidrocentralet). I dyti merr parasysh vetëm energjinë
elektrike të importuar, sikur sistemet e paneleve
diellore për ujë të ngrohtë të zëvendësonin energjinë
e importuar, për të cilën është llogaritur një faktor i
shkarkimeve të GES-ve. Shqipëria importon 30-60 %
të energjisë elektrike të saj, në varësi të stinës.
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Për furnizimin e ponderuar
të energjisë elektrike

Faktorët eshkarkimeve (FSH)
Faktori bazë i shkarkimeve të GES-ve

0,284

kg/kWh

Për importin e shmangur
0,844

kg/kWh

Reduktimet e GES-ve për m2, në vit

163

kg CO2/ m2/vit

486

kg CO2/ m2/vit

Reduktimi i CO2 për m2 gjatë jetëgjatësisë së paneleve

2,45

tonë/m2

7,28

tonë/m2

Tabela 2: Faktorët e shkarkimeve të GES-ve për skenarë të ndryshëm

Me sipërfaqen e instaluar të sistemeve të paneleve diellore për ujë të ngrohtë gjatë periudhës së zhvillimit të
projektit dhe duke marrë në konsideratë parametrat dhe faktorët e shkarkimit të përmendur më poshtë, reduktimet
e shkarkimeve të GES-ve janë si më poshtë:
Reduktimet e shkarkimeve të GES-ve
Instalime të reja, m2/vit sipërfaqe kolektorësh (afërsisht)

Totali (2010-2015)
125 000

Prodhimi mesatar termik diellor vjetor, kWh/m²/vit

575

Jetëgjatësia e përllogaritur e paneleve, vite

15

Kursimi i drejtpërdrejtë i energjisë gjatë jetëgjatësisë së paneleve, MWh
në 15 vjet (afërsisht)
Kursimi i drejtpërdrejtë i energjisë gjatë jetëgjatësisë së paneleve, TJ
në 15 vjet
Skenari i parë: Reduktimi i tërthortë i shkarkimeve të CO2 gjatë
jetëgjatësisë së paneleve me faktorët e ponderuar të shkarkimeve në
tonë CO2
Skenari i dytë: Reduktimi i tërthortë i shkarkimeve të CO2 duke marrë
në konsideratë faktorët e shkarkimeve nga importi i shmangur, tonë
CO2

1 000 000
3600
300 000

900 000

Tabela 3: Llogaritja e reduktimeve të shkarkimeve të GES-ve.
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Monitorimi i zhurmave
Ndotja nga zhurmat po bëhet një shqetësim cdo ditë
dhe më seriozë për shoqërin tonë.
Zhurma shkaktohet nga një numër i madh burimesh
të cilat janë natyrore por edhe të shkaktuara nga
aktivitetet e shumta njerëzore.
Ndotja nga zhurmat shkakton shqetësim të sistemit
nervor, hipertension, vdekje të parakohëshme etj.
Sipas legjislacionit të OBSH (Organizata Botërore e
Shendetësisë), zhurma mjedisore përcaktohet si:
“Nje tingull i jashtëm i padëshiruar dhe i demshëm, i
shkaktuar nga veprimtaritë njerëzore kryesisht por
edhe natyrore”

Zhurmat emëtohen kryesisht nga:

përbëjnë një përzjerje komplekse të një numri të
ndryshëm frekuencash. Frekuenca ka të beje me një
numër vibracionesh për sekondë në të cilin përhapet
zhurma dhe ajo matet me herc (hz). Megjithatë, sistemi
ynë i dëgjimit nuk është njësoj i ndjeshëm ndaj të gjithë
frekuencave zanore dhe për kompesim përdoren tipe
të ndryshme të filtrit të frekuencave për të përcaktuar
amplitudat relative të përberësve të frekuencave që
përmban një zhurmë e vecantë mjedisore.
Për këto arsye në bejmë matjen e zhurmave të
vazhdueshme LAeq: është niveli i vazhduar
ekuivalent i presionit akustik të ponderuar (A),
të prodhuar nga të gjithë burimet e zhurmave që
ekzistojne në një vend të caktuar dhe gjatë një
kohë të caktuar.
Në vendin tonë shkaktari kryesor i emetimit të
zhurmave është trafiku rrugor. Kjo sepse në vendin
tonë sistemi hekuridhor pothuajse nuk ekziston,
ndërsa përsa i përket sistemit ajror në kemi vetëm
një aeroport ndërkombëtar.

1. Trafiku rrugor
2. Trafiku hekurudhor
3. Trafiku ajror
4. Veprimtaritë industriale
5. Fenomenet natyrore
Nga të gjitha këto veprimtari njerëzit janë të ekspozuar
në vecanti në zonat e banimit, në parqet publike, pranë
shkollave, spitaleve, zonave dhe ndërtesave të tjera të
ndjeshme nga zhurmat.

Për këtë arsye ne kemi kryer monitorimin e
zhurmave në trafik rrugor në disa nga qytetet
kryesore të vendit tone.

Ndotja nga zhurma përcaktohet si:

Monitorimi i zhurmave të prodhuara prej trafikut
rrugor, është kryer për një kohë matje 24 orëshe. Niveli
ekuivalent i presionit akustik LAeq ditën u llogarit nga
ora 06°°- 23°° dhe LAeq për periudhën e natës nga ora
23°°- 06°°.

“hyrje e zhurmës në ambientet e banuara, te
brendëshme ose ambientet e jashtme, e tillë që të
provokojë bezdi apo shqetësim ndaj pushimit dhe
aktiviteteve të tjera njerëzore, e cila shkakton rrezik për
shëndetin e njeriut, prishje të ekosistemit, prishje të të
mirave materiale , interferon në përbërjen normale të
ambientit”. Pjesa më e madhe e zhurmave mjedisore

Matjet e zhurmave bëhen në mungesë të reshjeve,
mjegulles dhe borës, shpejtësia e erës nuk ishte më e
lartë se 5 m/s, mikrofoni ishte i mbrojtur me kufje antierë. Zinxhiri i matjeve ishte në përputhje me kushtet
meterologjike të periudhës në të cilën bëhen matjet
dhe në përputhje me normat e CEI 29-10 dhe EN
60804/1994.

Tabela.1. Efektet specifike të zhurmës së trafikut rrugor mbi shëndetin dhe ambientet.
Mjedisi specifik

Efekti kritik në shëndet

LAeq dB(A)

Koha bazë (orë)

LAmax Fast

Zona e jashtme e banimit

- Shqetësim serioz gjatë ditës dhe mbrëmjes.

55

16

-

Zona e jashtme e banimit

- Shqetësimi moderuar gjatë ditës dhe mbrëmjes

50

16

-

Në brendësi të banesave

- Kuptueshmëri e fjalëve dhe shqetësime të lehta
gjatë ditës dhe mbrëmjes

35

16

Në brendësi të banesave

-Prishja e gjumit natën

30

8

-

Nga ana e jashtme e dhomës së
fjetjes

Prishje e gjumit, dritare e hapur

45

8

-

Klasa mësimi, kopështe fëmijësh
(brënda)

Kuptueshmëri e fjalëve, vështirësi në shpjegim,
komunikim,bashkëbisedim

35

Gjatë
mësimit

Prishje e gjumit

30

Koha e gjumit

Bezdisje,shqetësim (burime të jashteme)

55

Koha e pushimit

-

-Prishja e gjumit natën

35

8

40

Dhomat e fjetjes në kopshte
(brënda)
Ambjente pushimi (shlodhjeje)
Spitale,salla/dhoma (brënda)
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Mjedisi specifik

Efekti kritik në shëndet

LAeq dB(A)

Koha bazë (orë)

LAmax Fast

Spitale,salla/dhoma (brënda)

- Prishja e gjumit ditën dhe në mbrëmje

30

6

-

Spitale,salla trajtimi(brënda)

Interferencë (ndërfutje) në pushim, çlodhje

#1

6

-

Humbje dëgjimi

70

24

110

Humbje dëgjimi
(klientet < 5 herë/ vit)

100

4

110

Fjalime,ligjerata,manifestime të
jashtme apo të brëndshme

Humbje dëgjimi

85

1

110

Muzikë dhe tinguj difuze në kufjet
e dëgjimit

Humbje dëgjimi

85 #4

1

110

Impulsione zanore nga lodrat,
plasjet artificiale e armët e zjarrit

- Humbje dëgjimit (të rriturit)
- Humbje dëgjimit (fëmijët)

Parqet natyrore zonat e mbrojtura

Prishje e qetësisë

Zona industriale, tregtare,
qarkullimi (mjedis i jashtëm dhe i
brendshëm)
Ceremoni,festivale, qëndra
argëtimi

140#2
120#2
#3

LAeq dB( A) = Niveli ekuivalent i zhurmës i matur në shkallën A
Koha bazë (orë) = koha bazë e ekspozimit
LAmax Fast = Niveli i matur në shkallën A në mënyrën fast (të shpejtë).
# 1 = Sa më poshtë (e ulët) që të jetë e mundur
# 2 = Presioni akustik maksimal (LAF, maximum) matur 100 ηm larg veshit
# 3 = Zonat e jashtme qetësuese duhet të mbrohen dhe raporti i zhurmës me zhurmën bazë duhet të ruhet sa
më i ulët që të jetë e mundur.
# 4 = Poshtë (nën) kufjet e dëgjimit, përshtatur me vlerat në ambjent të hapur.

Programi i monitorimit të zhurmave urbane 2017 ka
përfshirë 43 pika monitorimi në qytetet Tiranë, Vlorë,
Fier, Sarandë, Korcë, Berat,Kukës,Pogradec,Shkodër
dhe Gjirokastër në të cilat është realizuar matja e nivelit
të zhurmave brenda metodologjisë së përcaktuar, janë
përpunuar dhe analizuar të dhënat cdo pikë monitorimi.
Për herë të parë për vitin 2017 janë shtuar në
programin e monitorimit të zhurmave dhe qytetet e
Shkodrës, Pogradecit dhe Kukësit. Duhet theksuar
se për mungesë buxheti zhurmat urbane në vitin 2017
janë realizuar vetëm në një ekspeditë në secilin qytet
nga dy ekspedita që ishin parashikuar në programin
kombëtar të monitorimit. Për këtë arsye nuk mund të
bejmë trend të të dhënave për vitin 2017.
Trendin mund ta bëjm vetëm për qytetin e Tiranës
pasi kemi 15 stacione në këtë qytet dhe monitorimi
bëhet me një ekspedit sic është parashikuar dhe në
programin kombëtar të monitorimit. Nga monitorimi i
zhurmave urbane për vitin 2017 rezulton se në qytetet
e Fierit,Kukësit dhe Pogradecit nuk kemi tejkalim të
nivelit të zhurmave ditën krahasuar me standartin e
OBSH-së dhe Ligjit Nr.9774, datë 12.07.2007 “Për
vlerësimin dhe administrimin e zhurmës në mjedis”.
Ndërsa nga monitorimi i zhurmave natën nuk kemi
tejkalim të standartit të OBSH-së dhe Ligjit Shqipëtar
në qytetet e Fierit, Kukësit, Pogradecit dhe Korcës.
Në të gjitha qytetet e tjera nga monitorimi i kryer
rezulton se kemi nivel të lartë të zhurmave për ditën
dhe natën krahasuar me standartin e OBSH-së dhe
Ligjin Shqipëtar.
RGJM2017

Faktorët që kontribojnë në rezultatet e marra
nga monitorimi i zhurmave:
1. Fluksi i madh i automjeteve në akset rrugore ku u
vendos aparati i monitorimit të zhurmave.
2. Gjëndja motorrike e automjeteve në qarkullim lë
shumë për të dëshiruar, mosha e vjetër e tyre sjell
uljen e parametrave optimale të certifikatës teknike
të automjetit, lidhur me emëtimin e zhurmës.
3. Punime ndërtimesh në pika të ndryshme, të cilat
rritin artificialisht nivelin e zhurmave urbane.
4. Mos funksionimi i korsive të bicikletave, sjell si
rrjedhoj shtimin e numrit të makinave në qarkullim
dhe si pasoj rritjen e nivelit të zhurmave.
5. Mungesa e brezit mbrojtës të gjelbër midis zonave
të banuara dhe rrugëve kryesore.
6. Mos zbatimi i teknikave për minimizimin e
zhurmave në ndërtimin e rrugeve.
7. Mungesa e “Zonave të Qeta” në qytete.
8. Mungesa e theksuar e vendparkimeve është
një tjetër faktor i cili ndikon në rritjen e niveleve të
ndotjes nga zhurmat.
9. Mungesa e rrugëve dytësore të cilat do të ulnin
ndjeshëm trafikun në kryqezimet kryesore dhe si
rrjedhojë uljen e nivelit të zhurmave.
Për monitorimin në fjalë është përdorur LAeq T (niveli
mesatar ekuivalent i energjisë së zhurmës në filtrin A gjaëe
periodës T), për arsyen se LAeq T përdoret për matjen e
zhurmave të vazhdueshme, si zhurma e trafikut rrugor
ose zhurmat industriale, pak a shumë të vazhdueshme.
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Qytetet

LAeq/Diten dB(A)

LAeq/Naten dB(A)

37

Tiranë

66.24

56.12

st_Diten

Fier

52.69

43.51

Vl_diten_1

Vlorë

63.57

49.83

Rrethet

Sarandë

57.19

48.23

Korcë

59.27

44.35

Berat

62.59

50.87

Gjirokastër

58.35

50.11

Kukës

54.46

41.64

Pogradec

54.58

43.33

Shkodër

62.7

53.57

55

45

Standarti OBSH

Graf.1. Tejkalimet në % të standartit të OBSH të vlerave mesatare të zhurmave për të gjitha qytetet e monitoruara, Ditën,viti 2017.
Zhurmat Urbane 2017 LAeq / Diten dB (A)

Standarti OBSH
Tejkalimi i Standarti
OBSH ne %

Nga grafiku i mësipërm vërejmë se tejkalimin më të lartë
të standartit të OBSH dhe Ligjit Shqiptar LAeq/Ditën
për vitin 2017 e ka qyteti i Tiranës me 20.44%. Renditja
vazhdon me qytetin e Vlorës, Shkodrës, Beratit, Korcës,
Gjirokastrës, Sarandës. Në qytetet e Pogradecit, Kukësit
dhe Fierit nuk kemi tejkalim të standartit të OBSH dhe
Ligjit Shqiptar LAeq/Ditën për vitin 2017. Theksojmë që
në qytetin e Fierit është bërë ndalimi i hyrjes së makinave

në qytet nga pushteti vendor (në periudhën që është kryer
monitorimi), kjo mendohet të jetë dhe arsyeja e niveleve të
ulta të LAeq/Ditën në këtë qytet. Trafiku rrugor është një
fenomen i karakterit të rastësishëm, për këtë arsye themi
që ndikimi i trafikut ose i cdo faktori tjetër të jashtëm që
shkakton zhurmë në momentin e monitorimit mund të jetë
shkaktari uljes apo rritjes së nivelit të zhurmave urbanë në
qytetet që ne monitorojmë.

Graf.2. Tejkalimet në % të standartit të OBSH të vlerave mesatare të zhurmave për të gjitha qytetet e monitoruara, Natën,viti 2017.
Zhurmat Urbane 2017 LAeq / Naten dB (A)

Standarti OBSH
Tejkalimi i Standarti
OBSH ne %
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Nga grafiku i mësipërm vërejmë së tejkalimin më
të lartë të standartit të OBSH dhe Ligjit Shqiptar
LAeq/Natën për vitin 2017 e ka qyteti i Tiranës me
24.71%. Renditja vazhdon me qytetin e Shkodrës,
Beratit, Gjirokastrës, Vlorës, Sarandës.Ne qytetet
e Pogradecit, Kukësit, Korcës dhe Fierit nuk kemi

tejkalim të standartit të OBSH dhe Ligjit Shqiptar
LAeq/Natën për vitin 2017.Në qytetin e Fierit është
bërë ndalimi i hyrjes së makinave në qytet nga pushteti
vendor (në periudhën që është kryer monitorimi), kjo
mendohet të jetë dhe arsyeja e niveleve të ulta të
LAeq/Natën në këtë qytet.

1. Monitorimi i zhurmave në qytetin e Fierit për vitin 2017
Tabela 4. Vlera mesatare e nivelit të zhurmave në 4 pikat e monitorimit të qytetit të Fierit, për Ditën dhe Natën.
Nr.

Pikat e monitorimit

LAeq/Ditën dB (A)

LAeq/Natën dB (A)

Pika 1

Kryqezimi i Hyrjes në Unazë

45.39

37.95

Pika 2

Kryqezimi për në Vlorë

58.57

Pika 3

Përball Bankës (Tregu)

54.12

Pika 4

Përball Prefekturës
Standarti OBSH

41.41
51.17

55

45

Nga tabela e mësiperme vërejmë se kemi tejkalim të standartit të OBSH LAeq/Ditën dhe Ligjit Shqiptar në pikën
“Kryqëzimi për në Vlorë”. Në të gjitha pikat e tjera të monitoruara në këtë periudhë nuk kemi tejkalim të standartit
të OBSH dhe Ligjit Shqiptar ,LAeq/Ditën . Ndërsa për LAeq/Natën kemi tejkalim vetëm në pikën e monitorimit
“Përball Prefekturës”. Në të gjitha pikat e tjera të monitoruara në këtë qytet nuk kemi tejkalim të standartit të
OBSH dhe Ligjit Shqiptar, LAeq/Natën.

2. Monitorimi i zhurmave në qytetin e Gjirokastrës për vitin 2017

Tabela.5.Vlera mesatare e nivelit të zhurmave në 2 pikat e monitorimit të qytetit të Gjirokastrës, për Ditën dhe Natën.
Nr.

Pikat e monitorimit

LAeq/Ditën dB (A)

LAeq/Natën dB (A)

Pika 1

Kryqezimi në Hyrje

59.23

50.3

Pika 2

Rrethrrotullimi te Stadiumi

57.48

49.93

Standarti OBSH

55

45

Nga tabela e mësipërme vërejmë se, në të gjitha pikat e monitorimit të qytetit të Gjirokastrës kemi nivel zhurme për
Ditën dhe Natën më të larta se standarti i OBSH dhe Ligjit Shqiptar.

3. Monitorimi i zhurmave në qytetin e Kukësit për vitin 2017

Tabela.6. Vlera mesatare e nivelit të zhurmave në 2 pikat e monitorimit të qytetit të Kukësit, për Ditën dhe Natën.
Nr.

Pikat e monitorimit

LAeq/Ditën dB (A)

LAeq/Natën dB (A)

Pika 1

Bashkia

50.8

39.02

Pika 2

Stacioni i Autobusëve

58.13

44.27

Standarti OBSH

55

45

Nga tabela e mësipërme vërejmë se kemi tejkalim të standartit të OBSH dhe Ligjit Shqiptar LAeq/Ditën në pikën
“Stacioni i Autobuseve”. Ne piken tjetër të monitoruara në këtë periudhë nuk kemi tejkalim të standartit të OBSH
dhe Ligjit Shqipetar, LAeq/Ditën. Ndërsa për LAeq/Natën nuk kemi tejkalim të standartit të OBSH dhe Ligjit Shqiptar
në asnjë nga pikat e monitoruara.
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4. Monitorimi i zhurmave në qytetin e Pogradecit për vitin 2017
Tabela.7.Vlera mesatare e nivelit të zhurmave në 2 pikat e monitorimit të qytetit të Pogradecit, për Ditën dhe Natën.
Nr.

Pikat e monitorimit

LAeq/Ditën dB (A)

LAeq/Natën dB (A)

Pika 1

Kryqezimi tek Terminali i Autobusëve

56.22

41.74

Pika 2

Hyrja e Qytetit

52.94

44.93

Nga tabela e mësipërme vërejmë se kemi tejkalim të standartit të OBSH dhe Ligjit Shqiptar LAeq/Ditën në pikën
“Kryqëzim tek Terminali i Autobusëve”. Në pikën tjetër të monitoruara në këtë periudhë nuk kemi tejkalim të
standartit të OBSH dhe Ligjit Shqiptar ,LAeq/Ditën .
Ndërsa për LAeq / Natën nuk kemi tejkalim të standartit të OBSH dhe Ligjit Shqiptar në asnjë nga pikat e monitoruara.

5. Monitorimi i zhurmave në qytetin e Sarandës për vitin 2017
Tabela.8. Vlera mesatare e nivelit të zhurmave në 4 pikat e monitorimit të qytetit të Sarandës, për Ditën dhe Natën.
Nr.

Pikat e monitorimit

LAeq/Ditën dB (A)

LAeq/Natën dB (A)

Lagjia Kodër

56.12

46.65

Pika 2

Tregu i valutës

58.37

49.25

Pika 3

Përballë Bashkisë

57.09

Pika 4

Përball "Hotel Butrintit"

Pika 1

Standarti OBSH

48.79
55

45

Nga tabela e mësipërmë vërejmë se, në të gjitha pikat e monitorimit të qytetit të Sarandës kemi nivel zhurmë për
ditën dhe natën më të larta se standarti i OBSH dhe Ligjit Shqiptar.
Më poshtë vazhdojmë me paraqitjen grafike të 4 pikave te monitorimit në qytetin e Sarandës, LAeq Ditën/Natën.

6. Monitorimi i zhurmave në qytetin e TIRANËS për vitin 2017
HARTA E
ZHURMAVE PËR
TIRANËN 2017
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Tabela .9. Vlera mesatare e nivelit të zhurmave në 15 pikat e monitorimit të qytetit të Tiranës, për Ditën dhe Natën.
Nr.

Pikat e monitorimit

LAeq/Ditën dB (A)

LAeq/Natën dB (A)

Pika 1

Shkolla e Bashkuar

65.86

55.40

Pika 2

Farmacia Nr.10

62.70

56.81

Pika 3

Stacioni i Trenit

66.27

51.69

Pika 4

Stadiumi Dinamo

62.86

54.43

Pika 5

Shkolla Edit Durham

61.52

59.95

Pika 6

Ish Banka Amerikane

63.10

56.54

Pika 7

Kryqezimi "Vasil Shanto"

66.30

55.07

Pika 8

Kryqezimi "21 Dhjetori"

64.19

60.30

Pika 9

Kryqezimi : Drejtoria e Policise"

64.07

53.86

Pika 10

Laprak

66.02

62.13

Pika 11

Pallati i Kongreseve

66.94

59.16

Pika 12

Partizani Panjohur

70.14

53.67

Pika 13

Kryqezimi te Selvia

69.55

51.71

Pika 14

Rruga Elbasanit

73.80

55.99

Pika 15

Skenderbeu

70.29

55.06

Standarti OBSH

55

45

Nga tabela e mësipërme vërejmë se, në të gjitha pikat e monitorimit të qytetit të Tiranës kemi nivel zhurme për Ditën
dhe Natën më të larta së standarti i OBSH dhe Ligjit Shqiptar.
Graf.13. Tejkalimet në % të standartit të OBSH të vlerave mesatare të zhurmave në 15 pikat e monitoruara gjatë ditës, (6:00–
23:00) për qytetin e Tiranes.
Tirane, LAeq / Diten
dB (A)

Standarti OBSH
Tejkalimi i Standarti
OBSH ne %
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Nga grafiku i mësipërm vërejmë se në të gjitha pikat
e monitoruara në qytetin e Tiranës
LAeq/Ditën e
tejkalojnë standardin e OBSH dhe Ligjit Shqiptar.
Tejkalimin me të lartë te standartit të OBSH për vitin
2017 e ka pika e monitorimit “Rruga e Elbasanit” me
34.18% vijon me pikat “Skenderbeu” me 27.80%,

“Partizani i Panjohur” me 27.53%, “Kryqezimi
te Selvia” me 26.45%, “Pallati i Kongreseve” me
21.71%, “Stacioni i Trenit” me 20.49%, “Laprak” me
20.04% etj dhe tejkalimin më të ulët e ka pika “Shkolla
Edit Durham” me 11.85%.

Graf.14. Tejkalimet në % të standartit të OBSH të vlerave mesatare të zhurmave në 15 pikat e monitoruara gjatë natës, (23:00–
6:00) për qytetin e Tiranës.
Tirane, LAeq / Naten
dB (A)

Standarti OBSH
Tejkalimi i Standarti
OBSH ne %

Nga grafiku i mësipërm vërejmë se në të gjitha pikat
e monitoruara në qytetin e Tiranës LAeq/Natën e
tejkalojnë standardin e OBSH dhe Ligjit Shqiptar.
Tejkalimin më të lartë të standartit të OBSH dhe
Ligjit Shqiptar e ka pika e monitorimit “Laprak” me

38.06% vijon me pikën“Kryqëzimi 21 Dhjetori” me
34.00% “Shkolla Edit Durham” me 33.22%, “Pallati i
Kongreseve” me 31.46%, “Farmacia Nr.10 me 26.24%
etj dhe tejkalimin më të ulët e ka pika “Stacioni i Trenit”
me 14.86%.

Tabela .10.Paraqitja tabelore e vlerave mesatare të ditës, LAeq/Diten, për të gjitha pikat e monitorimit të qytetit të Tiranës, vitet
2014-2017.
LAeq/Ditën dB (A)

Viti 2014

Viti 2015

Viti 2016

Viti 2017

63

66.21

62.35

65.86

Farmacia Nr.10

70.4

67.63

58.76

62.70

Stacioni i Trenit

65.6

64.04

61.56

66.27

Stadiumi Dinamo

64.5

59.45

60.32

62.86

65

61.69

61.87

61.52

Ish Banka Amerikane (Blloku)

62.9

63.47

58.65

63.10

Kryqezimi "Vasil Shanto"

66.7

66.39

64.59

66.30

Kryqezimi "21 Dhjetori"

69.4

68.41

67.97

64.19

Kryqezimi : Drejtoria e Policisë"

63.9

64.76

63.42

64.07

Laprakë

72.5

67.69

67.33

66.02

Pallati i Kongreseve

66.4

64.27

63.8

66.94

Partizani Panjohur

70

67.35

67.42

70.14

Kryqezimi te Selvia

72

65.39

69.53

69.55

Rruga Elbasanit

74.3

71.16

73.81

73.80

Skënderbeu

71.5

74.25

65.78

70.29

55

55

55

55

Shkolla e Bashkuar

Shkolla Edit Durham

Standarti OBSH
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Tabela.11.Tejkalimet në % të standartit të OBSH të vlerave mesatare të zhurmave në 15 pikat e monitoruara gjatë ditës, (6:00–
23:00) për qytetin e Tiranës vitet 2014-2017
Tejkalimi i
Standartit OBSH në
% viti 2014

Tejkalimi i
Standartit OBSH në
% viti 2015

Tejkalimi i
Standartit OBSH në
% viti 2016

Tejkalimi i
Standartit OBSH në
% viti 2017

Shkolla e Bashkuar

14.54%

20.38%

13.36%

19.74%

Farmacia Nr.10

28.00%

22.96%

6.83%

14.00%

Stacioni i Trenit

19.27%

16.43%

11.93%

20.49%

Stadiumi Dinamo

17.27%

8.09%

9.67%

14.29%

Shkolla Edit Durham

18.18%

12.16%

12.49%

11.85%

Ish Banka Amerikane

14.36%

15.40%

6.63%

14.73%

Kryqezimi "Vasil Shanto"

21.27%

20.70%

17.44%

20.54%

Kryqezimi "21 Dhjetori"

29.18%

24.38%

23.58%

16.70%

Kryqezimi : Drejtoria e Policisë"

16.18%

17.74%

15.30%

16.49%

Laprak

31.81%

23.07%

22.42%

20.04%

Pallati i Kongreseve

20.72%

16.85%

16.00%

21.71%

Partizani Panjohur

27.27%

22.45%

22.58%

27.53%

Kryqëzimi te Selvia

30.90%

18.89%

26.42%

26.45%

Rruga Elbasanit

35.09%

29.38%

34.20%

34.18%

Skënderbeu

30.00%

35.00%

19.50%

27.80%

55

55

55

55

Pikat e monitorimit (Tiranë)

Standarti OBSH (Ditën)

Nga tabela vërejmë se për vitin 2017 nga monitorimi
i zhurmave në qytetin e Tirans LAeq/Ditën vëmë re
që tejkalimin më të madh të standartit të OBSH dhe
Ligjit Shqipëtar e kemi në pikat “Kryqëzimi Vasil

Shanto”,“Laprakë”, “Partizani Panjohur”, “Kryqëzimi
te Selvia” “Rruga Elbasanit”,dhe “Skënderbeu”, këto
janë pikat që kanë tejkalimet më të mëdha të standartit
të OBSH dhe për vitet 2016 dhe 2014.

Tabela.12.Paraqitja tabelore e vlerave mesatare të ditës, LAeq/Naten, për të gjitha pikat e monitorimit të qytetit të Tiranes, vitet
2014-2017.
LAeq/Natën dB (A)

Viti 2014

Viti 2015

Viti 2016

Viti 2017

Shkolla e Bashkuar

53.3

53.47

62.35

55.40

Farmacia Nr.10

63.3

53.44

58.76

56.81

Stacioni i Trenit

52.8

61.63

61.56

51.69

Stadiumi Dinamo

53.4

58.54

60.32

54.43

Shkolla Edit Durham

53.9

58.07

61.87

59.95

Ish Banka Amerikane

60.6

62.83

58.65

56.54

Kryqëzimi "Vasil Shanto"

57.7

54.89

64.59

55.07

Kryqëzimi "21 Dhjetori"

61.5

61.05

67.97

60.30

Kryqëzimi " Drejtoria e Policise"

53.1

53.67

63.42

53.86

Laprak

61.8

60.03

67.33

62.13

Pallati i Kongreseve

51.9

54.47

63.8

59.16

Partizani Panjohur

57.8

57.34

67.42

53.67

Kryqëzimi te Selvia

57.3

58.72

69.53

51.71

Rruga Elbasanit

60.5

61.43

73.81

55.99

Skënderbeu

60.2

62.49

65.78

55.06

45

45

45

45

Standarti OBSH
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Tabela.13.Tejkalimet në % të standartit të OBSH të vlerave mesatare të zhurmave në 15 pikat e monitoruara gjatë natës, (23:00–
6:00) për qytetin e Tiranës vitet 2014-2017.
Tejkalimi i
Standartit OBSH në
% viti 2014

Tejkalimi i
Standartit OBSH në
% viti 2015

Tejkalimi i
Standartit OBSH në
% viti 2016

Tejkalimi i
Standartit OBSH në
% viti 2016

Shkolla e Bashkuar

16.22%

18.82%

17.48%

23.11%

Farmacia Nr.10

40.66%

18.75%

13.84%

26.24%

Stacioni i Trenit

17.33%

36.95%

16.91%

14.86%

Stadiumi Dinamo

18.66%

30.08%

19.11%

20.95%

Shkolla Edit Durham

19.77%

29.04%

34.24%

33.22%

Ish Banka Amerikane

34.66%

39.62%

20.15%

25.64%

Kryqëzimi "Vasil Shanto"

28.22%

21.97%

22.75%

22.37%

Kryqëzimi "21 Dhjetori"

36.66%

35.66%

35.62%

34.00%

Kryqëzimi : Drejtoria e Policisë"

18.00%

19.26%

16.60%

19.68%

Laprakë

37.33%

33.40%

44.84%

38.06%

Pallati i Kongreseve

15.33%

21.04%

13.68%

31.46%

Partizani Panjohur

28.44%

27.42%

32.20%

19.26%

Kryqezimi te Selvia

27.33%

30.48%

29.64%

14.91%

Rruga Elbasanit

34.44%

36.51%

26.66%

24.42%

Skenderbeu

33.77%

38.86%

29.95%

22.35%

45

45

45

45

Pikat e monitorimit (Tiranë)

Standarti OBSH (Natën)

Nga tabela vërejmë se për vitin 2017 nga monitorimi i zhurmave në qytetin e Tiranës natën vëme re që tejkalimin më
të madh të standartit të OBSH e kemi në pikat “Kryqezimi 21 Dhjetori” ,“Laprakë”, “Pallati i Kongreseve”,“Ish
Banka Amerikane (Blloku)”, “Shkolla Edit Durham”, këto janë pikat që kanë tejkalimet më të mëdha të standartit
të OBSH dhe për vitet 2016 dhe 2014.

7. Monitorimi i zhurmave në qytetin e Vlorës për vitin 2017

Tabela .14. Vlera mesatare e nivelit të zhurmave në 3 pikat e monitorimit të qytetit të Vlorës, për Ditën dhe Natën.
Nr.

Pikat e monitorimit

LAeq/Ditën dB (A)

LAeq/Natën dB (A)

Pika 1

Hotel Bologna

63.62

55.33

Pika 2

Uji i Ftohtë

65.81

Xhamia

61.3

44.34

Standarti OBSH

55

45

Pika 3

Nga tabela e mësipërme vërejmë se, në të gjitha pikat e monitorimit të qytetit të Vlorës kemi nivel zhurme për Ditën
më të larta se standarti i OBSH dhe Ligjit Shqiptar. Ndërsa niveli i zhurmave natën nuk e tejkalon standartin e OBSH
dhe Ligjit Shqiptar në pikën e monitorimit “Xhamia”.

Monitorimi i zhurmave në qytetin e Shkodrës për vitin 2017
Tabela.15. Vlera mesatare e nivelit të zhurmave në 2 pikat e monitorimit të qytetit të Shkodrës, për Ditën dhe Natën.
Nr.

Pikat e monitorimit

LAeq/Ditën dB (A)

LAeq/Natën dB (A)

Pika 1

Hotel Rozafa

60.58

53.22

Pika 2

Hyrja e Qytetit

64.82

53.92

Standarti OBSH

55

45

Nga tabela e mesiperme vërejmë se, në të gjitha pikat e monitorimit të qytetit të Shkodrës kemi nivel zhurme për
Ditën dhe Natën më të larta se standarti i OBSH dhe Ligjit Shqiptar.
68

RGJM2017

8. Monitorimi i zhurmave ne qytetin e Beratit për vitin 2017

Tabela.16. Vlera mesatare e nivelit të zhurmave në 2 pikat e monitorimit të qytetit të Beratit, për Ditën dhe Natën.
Nr.

Pikat e monitorimit

LAeq/Ditën dB (A)

LAeq/Natën dB (A)

Pika 1

Te Bashkia

61.33

51.15

Pika 2

Kryqëzimi i Spitalit

63.79

50.59

Pika 3

Kryqëzimi Lagja e Lumit

Pika 4

Ura Vajgurore
55

45

Standarti OBSH

Nga tabela e mësipërme vërejmë se, në të gjitha pikat e monitoruara në qytetin e Beratit kemi nivel zhurme për
Ditën dhe Natën më të larta se standarti i OBSH dhe Ligjit Shqiptar

9. Monitorimi i zhurmave në qytetin e Korcës për vitin 2017

Tabela.17. Vlera mesatare e nivelit të zhurmave në 4 pikat e monitorimit të qytetit të Korcës, për Ditën dhe Natën.
Nr.

Pikat e monitorimit

LAeq/Ditën dB (A)

LAeq/Naten dB (A)

Pika 1

Albtelekom

62.95

49.15

Pika 2

Te Spitali

59.51

Pika 3

Tregu i Shumicës

57

41.37

Pika 4

Kryqezimi i Hyrjes

57.62

42.52

Standarti OBSH

55

45

Nga tabela e mësipërme vërejmë se, në të gjitha pikat e monitoruara në qytetin e Korcës kemi nivel zhurme për
Ditën më të larta se standarti i OBSH dhe Ligjit Shqiptar. Ndërsa për natën tejkalim të standatit të OBSH dhe të Ligjit
Shqiptar kemi vetëm në pikën “Albtelekom” për dy pikat e tjera “Tregu i Shumicës” dhe “Kryqëzimi i Hyrjes” nuk
kemi tejkalim të standardit.

Zhurmat po bëhen një shqetësim gjithmonë e më serioz për shendetin
mendor dhe fizik të popullsisë.
Sipas raportit të Agjencisë Europiane të Mjedisit:
• Ndotja nga zhurmat ka nje impakt të madh në
shendet.
• Zonat e mbrojtura të cilat nuk janë prekur nga
ndotja e zhurmave kanë një efekt shëndetësor të
mirë.
• Ndotja nga zhurmat shkakton rreth 10 000 raste të
vdekjeve të parakohshme në Europë cdo vit.
• Trafiku rrugor është faktori kryesor i shkaktimit të
zhurmave në Europë. Rreth 125 milion njerëz preken
nga ky fenomen.
• Afersisht 20 milion të rritur vuajnë nga pagjumsia
për shkak të faktorit zhurmë.
• Mbi 900 000 raste të hipertensionit shkaktohen
nga zhurmat cdo vit.
Për zvogëlimin e impaktit të zhurmës në komunitetin
urban rekomandohet:
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• Organet e Qeverisjes Vendore duhet të sigurojne
brezin mbrojtës të gjelbër dhe hapësirave të mbjella
me pemë midis zonave të banuara dhe rrugëve
kryesore, si një nga masat më eko - miqësore për të
reduktuar nivelin e ndotjes.
• Organet e Qeverisjes Vendore ne bashkpunime
me Ministrin e Energjise dhe Infrastruktures të
përcaktojne me rregullore distancat midis rrugëve
dhe banesave.
• Organet e Qeverisjes Vendore ne bashkepunime
me Ministrin e Shendetesise dhe Kujdesit Social
të bëjne projekte për zvogëlimin e zhurmës, që
në projektimin e ndërtimeve te reja (institucione,
shkolla, spitale, rruge etj.)
• Ministria e Energjise dhe Infrastruktures, Drejtoria
e Pergjitheshme e Rrugeve duhet të sigurojne
kontrollin periodik te mjeteve të transportit që
gjenerojnë zhurmë.
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1

Monitorimi i ujrave
sipërfaqësore

Monitorimi i cilësisë së ujit është i rëndësishëm
për mbrojtjen e mjedisit, menaxhimin e ujërave,
identifikimin e shkaktarëve të ndotjes deri në dhënien
e rekomandimeve përkatëse sipas problematikave të
identifikuara.
Ky program monitorimi me një frekuencë 4 here/
vit siguron një bazë të dhënash të cilat përdoren në
hartimin e Raporteve të Gjëndjes së Mjedisit, në
hartimin e informacioneve në nivel lokal, kombëtar
e ndërkombëtar, si dhe raportimet në Agjencinë
Europiane të Mjedisit.

Baza ligjore
Në mbështetje të VKM Nr. 1189 dt. 18.11.2009 për
“Rregullat dhe procedurat për hartimin dhe zbatimin
e programit kombëtar të monitorimit te mjedisit” pika
B4.1. a-f , B4.2.a-b, Ç4-b Agjencia Kombëtare e
Mjedisit kryen programin e monitorimit si vijon:
“Monitorimi i cilësisë së ujërave sipërfaqësore të
Shqipërisë ne lumenj, liqene dhe zona bregdetare
si dhe ndikimi i shkarkimeve te lengeta urbane ne
cilesine e tyre.

Vlerësimi paraprak i cilësisë së lumenjve dhe liqeneve
përcaktohet në bazë të parametrave fiziko-kimikë duke
i krahasuar me normat e lejuara të përcaktuara në
Direktivën Kuadër të Ujit të BE.
Për klasifikimin e zonave bregdetare dhe stacionet
prane Impianteve të trajtimit të ujërave të zeza i
referohemi VKM 177 dt. 31.03.2005 - Normat e lejuara
të shkarkimeve urbane nga impiantet e trajtimit.

Qëllimi i monitorimit :
• Përcaktimi i cilësisë së ujërave sipërfaqësore,
lumenj, liqene dhe zona bregdetare
• Ndikimi i shkarkimeve të lëngëta urbane në cilësinë
e ujërave sipërfaqësorë.
• Krijimi i bazës së të dhënave të cilësisë së ujërave
sipërfaqësore
• Raportimi i të dhënave në Agjencinë Europiane të
Mjedisit
Stacionet e
Monitorimit te
Lumenjve 2017

Gjëndja e treguesve mjedisor,
ndikimi në mjedis dhe tendenca
Rrjeti i monitorimit është i shtrirë në lumenj, liqene,
zona bregdetare dhe stacione pranë impianteve të
trajtimit të ujerave të zeza.
Të dhënat e monitorimit janë të pjesshme pasi nuk u
akordua buxheti i planifikuar për të realizuar programin
e monitorimit.
Bazuar në Urdhërin e Brendshëm me datë 13.06.2017
me Nr.prot 1464 mbi riorganizimin e procesit të
monitorimit të cilësisë së ujërave sipërfaqësore,
cilësinë e ajrit urban dhe monitorimin e zhurmave,
i cili u pezullua më datë 22.05.2017 për shkak të
mungesës së financimit për të realizuar monitorimet e
programuara, dhe pas kësaj date u realizuan stacionet
me distancë deri në 100km.
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Treguesit që do të monitorohen:

• Për stacionet lumore: temperatura, pH, alkalinitet,
saliniteti, përcjellshmeria elektrike, oksigjeni i tretur,
NKO, NBO5, nitritet, nitratet, amoniaku, Ptotal, PO4,
lënda pezull

• Për stacionet liqenore: temperatura, transparenca,
pH, alkalinitet, përcjellshmëria elektrike, oksigjeni
i tretur, NKO, NBO5, nitritet, nitratet, amoniaku,
Ptotal, .klorofila a

• Për stacionet e zonave bregdetare temperatura,
pH, alkalinitet, saliniteti, përcjellshmeria elektrike,
oksigjeni i tretur, NKO, NBO5, nitritet, nitratet,
amoniaku, Ptotal, PO4, lënda pezull
• Për stacionet pranë Impianteve të përpunimit të
ujërave të zeza. Temperatura, pH, oksigjeni i tretur,
NKO, NBO5, lënda pezull, fosfori total
Interpretimi i rezultateve të monitorimit
Klasifikimi i stacioneve është kryer vetëm me të dhënat
e pjesshme pa bërë klasifikim të cilësisë së baseneve
pasi DKU thotë që duhet të kryhet monitorimi me
frekuencë 4 herë/vit. Përgjate vitit monitorimi ka qenë
i pjesshëm për efekt të mungesës së buxhetit dhe për
Basenin e Drinit është realizuar një ekspeditë, Lumi
Ishëm 3 ekspedita, Lumi Erzen 2 ekspedita, Baseni
Shkumbinit 1 ekspeditë, Baseni i Semanit 1 ekspeditë,
Baseni i Vjosës 1 ekspeditë, Baseni i Matit 1 ekspeditë.

Klasifikimi i cilësisë së ujërave është kryer bazuar në
vlerat limite të Direktives Kuader te Ujit.
Sipas kësaj Direktive, ujërat e lumenjve klasifikohen
në pesë klasa, ku gjëndja e moderuar ose klasa e
tretë, konsiderohet si klasa me nivelin minimal të
pranueshëm të cilësisë së ujërave te lumenjve. (Tabelat
jane paraqitur ne Aneks).

Parametrat e matura ne fushë –
temperatura pH dhe oksigjeni i
tretur – stacionet lumore
• Temperaturat e ujërave variojnë në përputhje me
temp e ulëta të ekspeditës së parë (e vetmja e
realizuar) që i përket periudhës Shkurt – Maj dhe
pozicionimin e stacioneve të kampionimit, ku në
rrjedhat e sipërme ujërat e lumenjve karakterizohen
nga temperatura më të ulëta, pasi janë ujëra që
burojnë nga zonat malore me vlera që variojnë nga
8.36 – 22.1.
• Ujërat e lumenjve vlerësohen alkalin me pH nga
6.95 - 8.36 dhe në vlera brenda normës së lejuar
(< 8.5)
• Përmbajtja e oksigjenit të tretur në stacionet
lumore rezulton nën vlerën e lejuar (> 7) në stacionet
L2 (Yrshek – Ish Dogana), Ish1 – Ura Rinas dhe Ish2
– Ura e Gjoles.

Përmbajtja e oksigjenit të tretur

2017
Norma

Parametrat e analizuar në
laborator
Nevoja Biokimike për oksigjen
Nevoja Biokimike për oksigjen është sasia e oksigjenit
të tretur që nevojitet të konsumohet nga organizmat
biologjike aerobike të cilat ndodhen në sasinë e
kampionit në shishen e pajisur me oxitop. Inkubimi në
20 °C realizohet për 5 ditë ku vlera e matur shprehet
në mg O/litër. Ky parametër është i rëndësishëm
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për vlerësimin e cilësisë së ujërave të lumenjve,
tregues i shkallës së ndotjes. Të dhënat e marra për
ekspeditat e realizuara janë paraqitur në formë grafike
nga ku stacionet të cilat tejkalojnë vleren e lejuar për
këtë parametër janë DLe - Drini Lezhë, T2 – Kthesa
e Kamzës, L1 – Lanabregas, L2 - Yrshek dhe të tre
stacionet e montorimit në Lumin Ishëm si dhe stacioni
në Lumin Gjanicë Gj4. Vlerat e larta të këtij parametri
dëshmojnë qartë ndikimin e shkarkimeve urbane dhe
industriale të cilat derdhen në det të patrajtuara.
73

Përmbajtja e Nevojës Biokimike për Oksigjen

2017
Norma

Nevoja kimike për oksigjen
Nevoja kimike për oksigjen është tregues i ndotjes organike dhe kimike, ku të dhënat e monitorimit janë paraqitur
në grafikun si vijon.
Përmbajtja e Nevojës Kimike për Oksigjen

2017

Në stacionet D1 dhe D3 nuk është vlerësuar ky parametër pasi nuk është kryer për mungesë të Kiteve.

Përmbajtja e amoniakut
Përcaktimi i përmbajtjes së amoniakut në kampione
uji i përcaktuar me metoden spektrometrike është
parametër kryesor i klasifikimit në klasa të cilësisë së
ujërave sipas DKU. Në stacionet e monitoruara të
ekspeditës së kryer vërejmë tejkalim të vlerës së lejuar
të vlerës limite për përmbajtjen e amonjakut në stacionin

L2 – Lanabregas me vlerë 25.75 mg/l duke e klasifikuar
këtë stacion në klasën V – gjendje e keqe (> 1.5 mg/l),
edhe në të tre stacionet e Ishmit kemi tejkalim të vlerës.
Stacioni Gj4 – Lumi i Gjanicës paraqet tejkalim të vlerës
me një vlerë 2.43 mg/l duke e klasifikuar këtë stacion në
Klasën V – Gjendje e keqe (> 1.5 mg/l).

2017
Norma
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Përmbajtja e nitriteve
Sic vihet re edhe në grafikun e mëposhtëm, përmbajtja
e nitriteve është nën normën e lejuar. Paraqitja në formë
grafiku na jep qartë se vlerat e monitorimit të nitriteve

janë të larta por brenda normës limite të lejuar për
stacionet T2 – Ura Kthesa e Kamzës dhe Gj4 – Gjanica.

2017
Norma

Përmbajtja e nitrateve
Përmbajtja e nitrateve në të gjitha stacionet e monitoruara rezulton në vlera më të ulëta se norma e lejuar.

2017
Norma

Përmbajtja e fosforit
Referuar vlerave të monitorimit të ekspeditës së realizuar,
vihet re se tejkalim të vlerave të lejuara për përmbajtjen e
orto – fosfateve kemi në stacionin Drini Lezhë me nje vlerë
prej 0.306 mg/l duke e klasifikuar këtë stacion në Klasën
IV – gjendje e varfër, stacioni L2 – Yrshek Ish Dogana ka

një përmbajtje 2.79 mg/l Klasa V – Gjendje e keqe (norma
> 0.5) stacioni me vlerën më të lartë. Gjithashtu, edhe
te tre stacionet e monitorimit të lumit Ishëm jane mbi
normën e lejuar dhe në Lumin Gjanicë - Gj4 paraqesin
tejkalim të Klasës III – Gjëndje e moderuar.

2017
Norma

Përmbajtja e fosforit total
Përmbajtja e fosforit total për ekspeditën e kryer gjatë vitit
2017 paraqitet në grafikun e mëposhtëm ku stacioni Drini
i Lezhës është në vlerën kufi të lejuar të Klasës III – gjendje
e moderuar, vlerën me të lartë të përmbajtjes së fosforit
total është në stacionin L2 – Yrshek Ish Dogana si dhe

tre stacionet e Lumit Ishëm jane mbi vlerën e lejuar limite.
Edhe ne stacionin Gj4 – Lumi i Gjanicës kemi tejkalim
të vlerës limite < 0.4, përmbajtja e fosforit total në këtë
stacion është 0.41 mg/l (> 0.4 < 1) gjendje e moderuar –
gjëndje e varfër.

2017
Norma
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Në një klasifikim mbi të dhënat e mësipërme stacionet
të cilat tejkalojne normat e lejuara për parametrat bazë
të DKU janë stacionet DLe - Drini Lezhë në Basenin e
Drinit ku klasifikohet në Klasën V – Gjëndje e Keqe, në
Lumin e Tiranës stacioni T2 – Ura Kthesa e Kamzës i
cili klasifikohet në Klasën IV- Gjëndje e varfër dhe në
gjendje të keqe paraqitet gjithashtu edhe Lumi i Lanës
në të dy stacionet e monitoruara L1 – Lanabregas dhe
L2 – Yrshek – Ish Dogana të cilat paraqiten në gjëndje
të keqe – Klasa V, Lumi Ishëm i cili monitorohet në tre
stacione përkatësisht Ura Rinas, Ura e Gjolës dhe Ura
Salmer klasifikohen në klasën V- Gjëndje e keqe ku
Lumi Ishëm është në Klasën V – Gjëndje e keqe, ndërsa
në Basenin e Semanit stacioni Gj4 – Lumi i Gjanicës i
cili klasifikohet në Klasën V – Gjëndje e keqe për një
ekspedite të realizuar.

Ndikimi i shkarkimeve urbane në
cilësinë e ujërave bregdetare
Monitorimi i ndikimit të shkarkimeve urbane në cilësinë
e ujërave bregdetarë realizohet në qytetet Durrës, Vlorë
dhe Sarandë. Përzgjedhja e stacioneve të monitorimit
është bazuar sipas skemës ku kolektori shkarkues
përfaqëson burimin ndotës dhe pas shkarkimit në

mjedisin pritës, në det në distancën 10 m.
Sipas kësaj skemë vlerësohet cilësia e ujërave të
shkarkimeve në pikën e shkarkimit (kolektore ose
stacione pompimi) dhe impakti i tyre në cilësinë e
ujërave bregdetarë.
Në qytetin e Durrësit dhe Vlorës ujrat
urbane
shkarkohen nëpermjet stacioneve të pompimit.
Në qytetin e Durrësit, ujërat urbane shkarkohen në det,
në zonën e Porto Romanos (Spitalle), në qytetin e
Vlorës shkarkohen në det në zonën e Pyllit të Sodës,
kurse në qytetin e Sarandës shkarkohen në kanalin e
Çukës e më pas në det.
Vlerësimi i cilësisë së ujërave urbane është kryer
sipas normave të shkarkimeve të lëngëta urbane nga
impiantet e trajtimit, të përcaktuara në legjislacionin
shqiptar VKM Nr.177 dt.31.03.2005, që janë të njëjta
me ato të Direktivës së Komunitetit Evropian

Nevoja Biokimike për Oksigjen
Ky tregues është nga më të rëndësishmit në vlerësimin
e ndotjes organike të ujërave sipërfaqësorë si pasojë e
shkarkimeve urbane të patrajtuara.

Përmbajtja e Nevojes Biokimike per Oksigjen

Eksoerdita 1
Norma

Sic vihet re edhe nga grafiku përmbajtja e NKO është nën vlerën e lejuar, për të gjitha stacionet e monitorimit
realizuar në ekspeditën e parë.
Përmbajtja e Nevojes Kimike per Oksigjen

Eksoerdita 1
Norma
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Lënda totale në suspension
Përmbajtja e lëndëve totale në suspension rezulton mbi normën e lejuar në të gjitha stacionet e monitoruara të
qytetit të Vlorës, dhe në vlerat kufi në dy stacione monitorimi në Durrës, Dr2 – ne det dhe Dr3 – Currilat.
Përmbajtja e lendës pezull

Eksoerdita 1
Norma

Përmbajtja e fosforit total
Përmbajtja e fosforit total paraqitet mbi normën e lejuar (1mg/l) në hidrovorin e Durrësit, në Kanalin e Ujërave tek
Plepat dhe në stacionin V1 pas stacionit të pompimit në Vlorë.
Përmbajtja e fosforit total

Eksoerdita 1
Norma

Monitorimi i cilësisë së ujërave të
liqeneve
Për vlerësimin e cilësisë së ujërave të liqeneve
bazohemi në vlerat limite të parametrave kimike të
DKU të BE, për përcaktimin e gjendjes së liqenit

Laguna e Butrintit
Monitorimi në këtë lagunë realizohet në një stacion
kampionimi me dy thellësi dhe përkatësisht 0 m dhe 5 m.
Kjo lagunë është zonë e cila përdoret për kultivimin e
midhjeve.
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Transparenca e ujit
Në ekspeditën e parë të realizuar në këtë lagunë me
datë 20.04.2017, vlera e matur e transparencës është
1 m. Referuar këtij treguesi vlerësojmë se cilësia është
mesotrofike (norma 1 – 2).
Nevoja kimike për oksigjen
Referuar te dhenave te kesaj ekspedite permbajtja
e NKO ne stacionin 0 m thellesi eshte 12 mgO/l dhe
ne stacionin e dyte eshte 10 mgO/l, duke i klasifikuar
ujerat te cilesise mezotrofike me tendence eutrofike.
Nevoja biokimike per oksigjen
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Gjithashtu edhe vlerat e nevojës biokimike për oksigjen
paraqiten të larta në të dy stacionet e monitorimit në
lagunë, përkatësisht 7 mgO/l dhe 6 mgO/l duke u
klasifikuar si eutrofike.
Përmbajtja e nitrateve
Ky parametër rezulton të plotesojë kushtet për cilësi
oligotrofike pasi vlera mesatare e dy stacioneve të
monitorimit është 0.072mg/l (<1 mg/l).
Përmbajtja e fosforit total
Vlera mesatare e përmbajtjes së fosforit total në të
dy stacionet e kampionimit me thellësi të ndryshme
përkatësisht 0 m dhe 5m thellësi është 0.038 mg/l ku i
klasifikojnë këto ujëra si eutrofike pasi norma për këtë
klasë është 0.035 – 0.1 mg/l.
• Përmbajtja e klorofilës a
• Monitorimi i përmbajtjes se klorofilës - a ka për qëllim:
a) vleresimin e gjendjes trofike të lagunës së
Butrintit
b) monitorimin e gjendjes trofike të lagunes
Kampionimi për përcaktimin e Klorofilës a nuk është
kryer në ekspeditën e parë.
Në një vlerësim paraprak, ku është kryer vetëm
ekspedita e parë ujërat e lagunës së Butrintit
vlerësohen me transparencë të ulët dhe me
përmbajtje të lartë të fosforit total, si dhe vlera të
larta të nevoëes kimike dhe biokimike për oksigjen.

Liqeni i Shkodrës
Monitorimi i Liqenit të Shkodrës realizohet në tre
stacione në Koplik (Sterbec), Shirokë dhe Zogaj, ku
në cdo pikë monitorimi janë kampionuar mostra në 2
thellësi të ndryshme: 0 m dhe 10 m.
Liqeni i Shkodrës është një liqen me thellësi relativisht
të vogël, ku mungon fenomeni i shtresëzimit, përzierjes
së ujit.
Transparenca e ujit
Vlera mesatare e këtij parametri është 1.76 m duke i
klasifikuar ujërat me cilësi mezotrofike.
Nevoja kimike për oksigjen
Referuar vlerës mesatare të përmbajtjes kimike për
oksigjen 2.66 mgO/l në të tre stacionet e Liqenit të
Shkodrës vleresojmë së ujërat e liqenit janë të gjëndjes
mezotrofike.
Nevoja biokimike për oksigjen
Nevoja biokimike për oksigjen paraqitet me vlera të
cilat i klasifikojnë ujërat e liqenit si oligotrofike, 1 mgO/l
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(< 3).
Përmbajtja e nitrateve
Ky parametër rezulton të plotesojë kushtet për cilësi
oligotrofike, pasi vlerat mesatare të monitorimit janë <
1 mgN/l.
Përmbajtja e fosforit total
Përmbajtja mesatare e fosforit total në stacionet e
monitorimit të Liqenit të Shkodrës është 0.033 mg/l
duke i klasifikuar këto ujëra me cilësi mezotrofike, dhe
në Zogaj vlera e matur është 0.041 mg/l një vlerë e lartë
ku e klasifikon këtë stacion me cilësi eutrofike.
Në ekspeditën e parë të realizuar në këtë lagunë me
datë 20.04.2017, vlera e matur e transparencës është
1 m. Referuar këtij treguesi vlerësojmë se cilësia është
mesotrofike (norma 1 – 2).
Nevoja kimike për oksigjen
Referuar të dhënave të kësaj ekspedite përmbajtja
e NKO në stacionin 0 m thellësi është 12 mgO/l dhe
në stacionin e dytë është 10 mgO/l, duke i klasifikuar
ujërat të cilësisë mezotrofike me tendencë eutrofike.
Nevoja biokimike për oksigjen
Gjithashtu edhe vlerat e nevojës biokimike për oksigjen
paraqiten të larta në të dy stacionet e monitorimit në
lagunë, përkatësisht 7 mgO/l dhe 6 mgO/l duke u
klasifikuar si eutrofike.
Përmbajtja e nitrateve
Ky parametër rezulton të plotësojë kushtet për cilësi
oligotrofike pasi vlera mesatare e dy stacioneve të
monitorimit është 0.072mg/l (<1 mg/l).
Përmbajtja e fosforit total
Vlera mesatare e përmbajtjes së fosforit total në të
dy stacionet e kampionimit me thellësi të ndryshme
përkatësisht 0 m dhe 5m thellësi është 0.038 mg/l ku i
klasifikojnë keto ujëra si eutrofike pasi norma për këtë
klasë është 0.035 – 0.1 mg/l.
Përmbajtja e klorofilës a
Monitorimi i përmbajtjes së klorofilës - a ka për qëllim:
c) vlerësimin e gjëndjes trofike të lagunës së
Butrintit
d) monitorimin e gjëndjes trofike të lagunes
Kampionimi për përcaktimin e Klorofilës a nuk është
kryer në ekspeditën e parë.
Në në vlerësim paraprak, ku është kryer vetëm
ekspedita e parë ujërat e lagunës së Butrintit vlerësohen
me transparencë të ulët dhe me përmbajtje të lartë të
fosforit total, si dhe vlera të larta të nevojës kimike dhe
biokimike për oksigjen.
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Liqeni i Shkodrës
Monitorimi i Liqenit të Shkodrës realizohet në tre
stacione në Koplik (Sterbec), Shirokë dhe Zogaj, ku
në cdo pikë monitorimi janë kampionuar mostra në 2
thellësi të ndryshme: 0 m dhe 10 m.
Liqeni i Shkodrës është një liqen me thellësi relativisht
të vogël, ku mungon fenomeni i shtresezimit, përzierjes
së ujit.
Transparenca e ujit
Vlera mesatare e këtij parametri është 1.76 m duke i
klasifikuar ujërat me cilësi mezotrofike.
Nevoja kimike për oksigjen
Referuar vlerës mesatare të përmbajtjes kimike për
oksigjen 2.66 mgO/l në të tre stacionet e Liqenit të
Shkodrës vlerësojmë se ujërat e liqenit janë të gjëndjes

mezotrofike.
Nevoja biokimike për oksigjen
Nevoja biokimike për oksigjen paraqitet me vlera të
cilat i klasifikojnë ujërat e liqenit si oligotrofike, 1 mgO/l
(< 3).
Përmbajtja e nitrateve
Ky parametër rezulton të plotësojë kushtet për cilësi
oligotrofike, pasi vlerat mesatare të monitorimit janë <
1 mgN/l.
Përmbajtja e fosforit total
Përmbajtja mesatare e fosforit total në stacionet e
monitorimit të Liqenit të Shkodrës është 0.033 mg/l
duke i klasifikuar këto ujëra me cilësi mezotrofike, dhe
në Zogaj vlera e matur është 0.041 mg/l një vlerë e lartë
ku e klasifikon këtë stacion me cilësi eutrofike.
Përmbajtja e klorofilës a

Përmbajtja e klorofilës – a në ekspeditën e parë paraqitet si vijon.
Prill
Stacionet

KL a ( mg/L)
Lsh1(Shirokë)

Lsh2(Zogaj)

Lsh3(Koplik)

0.425

1.7

3.04

Përmbajtja e klorofiles

Indeksi trofik për tre stacionet e Liqenit Të Shkodrës
Muaji Prill 2017
Stacionet
Indeksi trofik

TSIC (Indeksi Karlson)
Lsh1(Shirokë )

Lsh2(Zogaj)

Lsh3(Koplik)

22.2

35.8

41.5

Bazuar në vlerat e indeksit trofik liqeni i Shkodrës në
dy stacione paraqet një gjendje të oligotrofisë që
karakterizohet nga ujëra të pastra e të qarta, me nivel
të ulët të algave dhe lëndëve ushqyese inorganike.
Stacioni i parë ka tendencë drejt mezotrofisë, me
ujëra relativisht të pastra por me një nivel mesatar të të
algave dhe lëndëve ushqyese. Nuk duhet të shkaktohet
ndotje nga aktivitete të ndryshme pasi mund të ndikojë
në rritjen e mezotrofisë.
Duke u nisur nga vlerat e transparencës, të
përmbajtjes së fosforit dhe të nevojës kimike për
oksigjen rezulton se ujërat e liqenit të Shkodrës janë
të cilësisë mezotrofike.

Liqeni i Ohrit
Monitorimi i Liqenit të Ohrit realizohet në dy pika, ku
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stacioni i parë është stacione reference në thellësi 150
metra ku mostrat merren në 8 thellësi nga sipërfaqja
deri në fund të liqenit e perkatësisht 0, 20, 40, 60, 80,
100, 120, 150 m, kurse stacioni nr.2 është 200 m nga
bregu, përballë qytetit, në thellësi mbi 5 metra.
Liqeni i Ohrit karakterizohet nga fenomeni i shtresëzimit,
për shkak të thellësisë së tij, gjë që duket qartë nga
ndryshimet e vlerave të temperaturës nga sipërfaqja
deri në thellësi.
Kampionimi në këtë liqen është realizuar me datë
05.04.2017.
Transparenca e ujit
Transparenca e matur në stacionin e referencës është
9 m i cili është një tregues i oligotrofisë së këtij liqeni,
ndërsa në stacionin litoral transparenca është në vlerën
5m.
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Ujërat e liqenit jane të ngopura me oksigjen me vlera
që variojnë 9 – 13 mg O/l.
Liqeni i Ohrit për parametrin e transparencës paraqet
gjëndje oligotrofike.
Nevoja kimike për oksigjen
Referuar të dhënave të marra nga ekspedita e parë
nevoja kimike për oksigjen në stacionin e referencës
paraqet vlerën 2 mg/l, ndërsa në stacionin litoral në
vlerën 3 mg/l. Referuar vlerave të marra ujërat e këtij
liqeni për këtë parametër klasifikohen si oligotrofike,
por në zonën litorale vlerat janë në limitin e vlerës për
cilësinë oligotrofike me tendencë mezotrofike ku impakti
i aktivitetit njerëzor është i lartë.
Nevoja biokimike për oksigjen
Vlerat mesatare të nevojës biokimike për oksigjen i
klasifikojnë këto ujëra me cilësi oligotrofike.

Përmbajtja e nitrateve
Ky parametër rezulton të plotësojë kushtet për cilësi
oligotrofike, pasi vlerat e monitorimit për stacionin e
referencës janë 0.086 mg/l dhe në stacionin litoral në
vlerën 0.077 mg/l, nën normën e lejuar < 1 mgN/l.
Përmbajtja e fosforit total
Vlerat mesatare të përmbajtjës së fosforit total i
klasifikojnë ujërat si mesotrofike, ku përmbajtja e këtij
parametri në stacionin e referencës është ne vlerën
0.019 mg/l dhe në stacionin litoral është 0.011 mg/l.
Përmbajtja e klorofilës a
Nga të dhënat e monitorimit mbi sasinë e klorofilës - a
vleresojme qe përqëndrimi eshte më i lartë në stacionin
e dytë, stacioni litoral 200 m larg bregut.

Të dhënat për përmbajtjen e klorofilës në dy stacionet e liqenit të Ohrit
Parametri
Stacionet

KL a (mg/L)
Stacioni references

Stacioni litoral

0.874

1.148

Prill

Indeksi trofik për Liqenin e Ohrit
Parametri
Stacionet

TSIC ( Indeksi Karlson)
Stacioni references

Stacioni litoral

29.27

31.95

Prill

Bazuar në vlerat e indeksit trofik, Liqeni i Ohrit paraqet një gjendje oligotrofike që karakterizohet nga ujëra të pastra
e të qarta, me nivel të ulët të algave dhe lëndëve ushqyese inorganike.
Duke u nisur nga vlerat e transparencës, të
përmbajtjes së fosforit dhe të nevojës kimike për
oksigjen rezulton se ujërat e liqenit të Ohrit janë të
cilësisë oligotrofike por stacioni i dytë që ndodhet
200 m nga bregu, zonë litorale është në vlerat kufi të
cilësisë oligotrofike.
Tributaret (Lumi i Pogradecit Lumi Verdovë Lumi
Tushemisht

Ky monitorim është realizuar më datë 27.04.2017 në dy
thellësi, 0 dhe 5 metra.
Transparenca e ujit
Transparenca varion në vlera 2.1 – 2.2 metra, gjë që
tregon se ujerat e këtij liqeni janë me cilësi oligotrofike
por me tendencë mezotrofike.

Liqeni i Prespës

Përmbajtja e oksigjenit të tretur në ujerat e liqenit të
Prespës varion nga 10.7 – 12 mgO/l , parametër i cili
varet edhe nga ndryshimet e temperaturave.
Nevoja kimike për oksigjen

Monitorimi i Liqenit të Prespës realizohet në tre pika
kampionimi përkatësisht në Goricë, Liqenas dhe
Gollomboc.

Ky parametër nuk është matur për mungesë kitesh.
Nevoja biokimike për oksigjen
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Përsa i përket nevojës biokimike për oksigjen në të tre
stacionet e monitorimit është matur të jetë në vlerën
1 mg/l (norma < 3) duke i klasifikuar ujërat me cilësi
oligotrofikem përsa i përket këtij parametri.
Përmbajtja e nitrateve
Ky parametër është në vlerën 0.0046 mg/l, ku rezulton
të plotesojë kushtet për cilësi oligotrofike, pasi vlerat e

monitorimit janë < 1 mgN/l.
Përmbajtja e fosforit total
Permbajtja mesatare e fosforit total rezulton te jete
ne vleren 0.037 mg/l duke i klasifikuar ujerat me cilesi
mezotrofike me tendence eutrofike.
Përmbajtja e klorofilës a

Të dhënat e klorofilës a për tre stacionet e Liqenit të Prespes paraqiten ne forme tabelare si vijon:
KL a ( mg/l)
Stacionet
Ekspedita I Prill

Liqenas

Goricë

Gollomboc

3.5

0.46

0.44

Nga të dhënat e marra ne ekspeditën e realizuar verejmë se vlerat me te larta te permbajtjes se klorofiles a
jane ne stacionin Liqenas.
Indeksi trofik për Liqenin e Prespes
TSCI (Indeksi Karlson)
Stacionet
Ekspedita I Prill

Liqenas

Goricë

Gollomboc

42.88

22.98

22.55

Bazuar në vlerat e indeksit trofik liqeni i Prespes ne
stacionet Gorice dhe Gollomboc paraqet nje gjendje të
oligotrofisë që karakterizohet nga ujëra të pastra e të
qarta, me nivel të ulët të algave dhe lëndëve ushqyese
inorganike, ndersa ne stacionin Liqenas ka tendence
drejt mezotrofisë, me ujëra relativisht të pastra por me
një nivel mesatar të të algave dhe lëndëve ushqyese.
Duke u nisur nga vlerat e transparencës, të
përmbajtjes së fosforit dhe të nevojës kimike për
oksigjen rezulton se ujërat e Liqenit të Prespës janë
të cilësisë mezotrofike me tendencë eutrofie.

Rekomandime
Lidhur

me
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monitorimin

e

cilësisë

së

ujërave

sipërfaqësorë në lumenj, liqene dhe zona bregdetare
që AKM realizon rekomandojmë
- Rritjen e stacioneve të monitorimit duke e shtrirë
rrjetin monitorues edhe në laguna për të patur një
data – bazë më të gjerë , kjo varet nga buxheti i
akorduar AKM, per monitorimin e mjedisit, nga
Ministria e Financave.
- Rekomandojmë gjithashtu marrjen e masave
nga organet e Pushtetit Vendor apo edhe në nivel
Kombëtar për të minimizuar shkaktarët e ndotësve
pasi impakti kryesor janë shkarkimet urbane dhe ato
industriale të cilat derdhen direkt në lumenj, liqene
apo edhe në zona bregdetare
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Vlerësimi mikrobiologjik i ujërave bregdetare të
larjes në plazhet për vitin 2017”

Kavajës (Golemi, Spille, Qerret) Divjakes, Semanit
,Vlorës (Vlorë, Orikum, Zvërnec), Dhërmiut, Palasës,
Himarës, Borshit,Qeparoit, Sarandës, Ksamilit .

Efektet direkt të nutrienteve në mjediset ujore dhe
sasia e tyre ndikojnë drejtpërdrejt në cilësinë e ujrave
larëse bregdetarë dhe ujrat e tjerë sipërfaqësorë dhe
nëntokësore.Këta nutrientë, sidomos azoti dhe fosfori
e kanë origjinën nga aktivitetet antropike të njeriut në
tokë ose në ujë. Pjesa më e madhe e ndotësve e kanë
origjinën nga aktivitetet në tokë siç është përdorimi i
fertilizantëve agrarë ose zooteknikë, ose shkarkimi
i ujërave urbane të pa trajtuara. Ndotja e ujrave
shpesh e ka origjinën edhe nga ajri, nga emisionet e
aktiviteteve të anijeve dhe trageteve që Këto aktivitete
mund të emetojnë sasira të mëdha ndotësish duke
favorizuar rritjen e nutrienteve sidomos të azotit
dhe të fosforit, të cilët ndikojnë drejt përsëdrejti në
eutrofikimin e sistemeve ujore. Efektet direkte të
eutrofikimit nga rritja e sasive të nutrientëve në ujë
lidhen me zhvillimin dhe lulëzimin sidomos të algave
toksike siç janë algat blu. Rritja e rriskut të lulëzimit të
algave, si psh të cianobaktereve, mund të shkaktojë
asgjësimin e faunës bentonike, peshqit e egër ose
intoksikim të molusqeve, të cilët pëdoren për njerëzit.
Efekt tjetër negativ në ekosistemin ujor, ka të bëjë me
ngjyrimin e ujit, i cili ka edhe një efekt estetik negativ që
shoqërohet në uljen e transparencës së ujit që lidhen
me rritjen e algave në sipërfaqe të ujit, në kushtet e
mungesës së oksigjenit. Rritja e konsumit të oksigjenit
për shkak të fenomenit të dekompozimit të pjesës më
të madhe të lëndësorganike, mund të sjellë mungesën
e oksigjenit, sidomos në zona ujore me rrjedhje të ulët.

Këtë vit në skemën e monitorimit
është futur edhe plazhi i Palasës, i
cili po frekuentohet shumë vitet e
fundit.
Monitorimi është kryer dhe kryhet nga Instituti i
Shëndetit Publik mbështetur dhe finacuar nga Agjencia
Kombëtare e Mjedisit e cila ka qëllim të mbrojë
shëndetin publik, nëpërmjet vlerësimit të ngarkesës
bakteriale të ujrave të larjes në bregdetin e vëndit tonë,
vlerësimit të rrezikut shëndetësor të pushuesve dhe
të banorëve të zonave bregdetare dhe njëkohësisht
të propozojë masat për përmirësimin e situatës.Në
vlerësimin e cilësisë së ujrave bregdetarë të larjes janë
mbajtur parasysh 2 dy elementë kryesorë:
• Përcaktimi i ngarkesës bakteriale të ujrave
bregdetarë të larjes (Escherichia Coli, Enteroccocus
Intestinalis )
• Inspektimi i mjedisit në plazhe për vlerësimin e
faktorëve të rriskut që ndikojnë në ndotjen e ujrave
bregdetare larëse (rekreative).
Më poshtë po paraqesim në mënyrë të përmbledhur
vlerësimin e cilësisë mikrobiologjike të ujrave
bregdetarë të larjes për vitin 2017 , (vlerësimi në
përqindje sipas kategorive për plazhet në përgjithësi
dhe secilin plazh të monitoruar në veçanti), në formë
tabelash dhe grafikësh.

Vlerësimi i cilësisë së ujrave bregdetarë të larjes
në Shqipëri edhe gjatë vitit 2017 është kryer në 102
stacione monitorimi në plazhet kryesore të bregdetit
si:Velipojës, Shëngjinit,Tales, Durrësit, Gjirit të Lalzit,

Tabela 1. Vlerësimi i cilësisë së plazheve (në % dhe sipas stacioneve )
A- Cilësi e shkëlqyer

B-Cilësi e mirë

C-Cilësi e mjaftueshme

D-Cilësi e keqe/Masa të
menjëherëshme

%

75

16

7

3

Stacione

76

16

7

3

Kategoria
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Vlerësimi (në %) i cilësisë së ujrave bregdetare të larjes sipas kategorive

Vlerësimi (sipas stacioneve) i cilësisë së ujrave bregdetare të larjes sipas kategorive

Vlerësimi (në %) i cilësisë së ujrave bregdetare të larjes sipas kategorive
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Tabela 2. Vlerësimi i cilësisë së ujrave bregdetarë të larjes sipas kategorive për vitin 2017 (ËHO/UNEP-BE)
Velipojë

Shëngjin

Tale

Durrës

Gjiri
Lalzit

Golem

Qerret

Spille

Vlorë

A

7

4

3

7

3

9

0

3

8

B

0

1

0

7

0

0

3

0

1

C

0

0

0

5

0

0

0

0

1

D

0

0

0

2

0

0

0

0

0

Tabela 2. Vlerësimi i cilësisë së ujrave bregdetarë të larjes sipas kategorive për vitin 2017 (ËHO/UNEP-BE)
Orikum

Zvërnec

Palas

Dhërmi

Himar

Qeparo

Borsh

Sarandë

Ksamil

Seman

A

3

3

2

5

5

1

3

5

3

0

B

0

0

0

0

0

1

0

0

0

2

C

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

D

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

FC90%

IE-95%

Vlerësimi i cilësisë së plazheve (sipas stacioneve)

NDOTJA BAKTEROELOGJIKE E UJIT TË DETIT NË PLAZHE - 2017
Nr.

Pika monitorimi
I

Nr.

Plazhet / Pika monitorimi
FC90%

IE95%

Pika monitorimi

Velipojë

II

1

Belavista

23

10

2

Hotel Adriatiku

36

27

3

B.R.Fantazia

47

4

Hyrja në plazh

5

Përmbajtja në 100 ml ujë

Shëngjin

1

Kabinat e vjetra

60

58

42

2

Hotel Dora

109

58

54

47

3

Hotel Kristian

71

74

Pallatet e reja

68

66

6

Lokali Dolce Vita

63

53

4

B.R Gjahtari

60

49

7

Para lagunës së Vilunit

82

48

5

Kune

48

47

84
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Nr.

Pika monitorimi
III

Nr.

Plazhet / Pika monitorimi
FC90%

IE95%

Përmbajtja në 100 ml ujë
Pika monitorimi

V

Durrës

FC90%

IE95%

VLORE

1

Currila 1

88

103

6

Jonufer

28

34

2

Currila 2 (Lokali kashtor)

136

232

7

Plazhi Paradise

12

7

3

Plazhi Zhiron (Tora)

312

575

8

Plazhi Lame Borshi

11

8

4

Ura Dajlanit

76

61

9

Radhime, Hotel Grand

15

11

5

Filadelfia

72

65

10

Lokali Boja 1

25

14

6

Plazhi Teuta

74

64

11

Kompleksi Orikum

26

12

7

Plazhi lok. Gostivari

91

109

12

Bar- Restorant Aleksandër

24

17

8

Plazhi Apollonia

109

127

13

Para Repartit Pashaliman

21

12

9

Plazhi Hekurudha (Trieste)

96

142

14

Para Xhemalit (djathtas)

29

23

10

Hotel Adriatik 1

78

93

15

Bar-Restorant Olsi (ne mes)

30

25

16

Bar-Restorant Kapiteni
(majtas)

42

30

11

Iliria (pista vjetër)

79

80

12

Iliria pranë bllokut

78

86

13

Ministria Rendit

60

60

14

Ish kampi pionierëve
(Tropikal)

105

117

15

Bar Rest Tirana

367

310

16

Shkembi Kavajës

198

204

17

Hotel Hoti

122

252

18

Benilva

103

213

19

Hotel Andi

94

118

20

Kompleksi Xixa

121

125

21

Giardino

152

167

IV
1

Kavajë

VI

Sarande

1

Limion

23

30

2

Plazhi Pllakat

22

38

3

Plazhi Ri

66

64

4

Plazhi fëmijëve

61

69

5

Hotel Grant

51

70

6

Kanali Cukes

234

227

VII

Plazhi Ksamil

1

Plazhi Rilindja

25

13

2

Plazhi Bora-Bora

20

7

3

Plazhi Kështjella

18

11

35

49

45

24

49

49

Miami

57

50

2

Vjena

62

55

3

Golem-Kosmira

57

69

4

Vapori mbytur

53

45

5

Kompleksi FAFA (ish Piceri
Jurgen)

49

53

2

6

Piceri Argjendi

62

56

7

3

Mak Albania

78

69

8

Lokali Reshatit

83

97

9

Bunkeri Bardhe

75

98

1

Himarë qëndër

68

68

VIII

Plazhi Tales
Hyrja qendrore djathtas tek
Palmat
Ne qender te hyrjes qendrore tek Antena
Majtas hyrjes qendrore
Bar-Restorant USA

1

VIIII

Himare

10

Qerret, Ish Fusha Sportit

99

119

2

Pas shkëmbit (Karburant)

39

46

11

Qerret, Kompleksi Belavista

102

101

3

Potam-Alqi

16

13

12

Qerret, Bar-Kafe Holliday

142

127

4

Hotel Likoka

13

10

13

Spille Djathtas, Bar-Rest.
Martini

44

33

5

Plazhi Livadh

8

5

14

Spille Qender, Hotel Basana

43

46

15

Greth i Mesëm, Palmat e
fundit

62

60

V

VLORE

1

Plazhi i Vjeter, Kampi i
Pioniereve

69

80

2

Plazhi i Vjeter, Kabinat

84

104

3

Shkolla e Marines

154

216

4

Plazhi i Ri

64

60

5

Ish Vilat, Blloku

24

36
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X

Borsh

1

Borsh Djathtas

30

41

2

Borsh Qendër

28

36

3

Borsh Majtas (Panorama)

31

41

XI

Gjiri i Lalzit

1

Kepi i Rodonit

24

15

2

Fshati Turistik Lura

35

18

3

Plazhi publik pas Lurës

56

33

85

Nr.

Përmbajtja në 100 ml ujë

Nr.
FC90%

IE95%

Plazhi te Lisi

22

10

2

Hotel Anastasia

38

21

3

Kampi i Punetoreve

30

19

4

Plazhi Drimadhes 1

11

8

5

Plazhi I Drimadhes 2

16

6

Pika monitorimi
XII

XIII

XV

Plazhi Qeparo

1

Qeparo Djathtas

77

93

2

Qeparo Majtas

135

140

XIIII

Pika monitorimi

Plazhi Dhermiut

1

Hyrja në plazh,tek Policia,
Bunkeri

144

135

2

Kulla e Ujit

108

150

3

Plazhi Darzezë

170

237

FC90%

IE95%

Plazhi Divjakes

1

Hyrja ne plazh, tek Policia

94

74

2

Hyrja kryesore ne plazh

112

104

3

1000 m larg dhe majtas
pikes 2

99

189

XVI

Plazhi Palases

1

Plazhi i Palasës 1

13

6

2

Plazhi i Palasës 1

6

6

Plazhi Semanit &
Darezez

1

Përmbajtja në 100 ml ujë

VELIPOJË 2017
Tabela 3. Vlerat e 90-95%-tile për çdo stacion sipas ËHO/UNEP, BE
Pika 1

Pika 2

Pika 3

Pika 4

Pika 5

Pika 6

Pika 7

FC 90% - Norma 250

23

36

47

54

68

63

82

IE 95% - Norma 100

10

27

42

47

66

53

48

Kategoria

A

A

A

B

A

A

A

Tabela 4. Vlerësimi i cilësisë së ujrave sipas kategorive
Kategoria

Nr

%

A-Cilësi e shkëlqyer

7

100

B-Cilësi e mirë

0

0

C-Cilësi e mjaftueshme

0

0

D-Cilësi e keqe/Masa të menjëherëshme

0

0

Vlerat e FC dhe IE sipas 90-05%-tile

86
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Vleresimi ne perqindje sipas kategorive

SHËNGJIN 2017
Tabela 5. Vlerat e 90-95%-tile për çdo stacion sipas ËHO/UNEP, BE
Pika 1

Pika 2

Pika 3

Pika 4

Pika 5

FC 90% - Norma 250

23

36

47

54

68

IE 95% - Norma 100

10

27

42

47

66

Kategoria

A

A

A

B

A

Tabela 6. Vlerësimi i cilësisë së ujrave sipas kategorive
Kategoria

Nr

%

A-Cilësi e shkëlqyer

4

80

B-Cilësi e mirë

1

20

C-Cilësi e mjaftueshme

0

0

D-Cilësi e keqe/Masa të menjëherëshme

0

0

Vlerat e FC dhe IE sipas 90-05%-tile

RGJM2017
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Vleresimi ne perqindje sipas kategorive

TALE 2017
Tabela 7. Vlerat e 90-95%-tile për çdo stacion sipas ËHO/UNEP, BE
Pika 1

Pika 2

Pika 3

FC 90% - Norma 250

35

45

43

IE 95% - Norma 100

49

24

49

Kategoria

A

A

A

Tabela 8. Vlerësimi i cilësisë së ujrave sipas kategorive
Kategoria

Nr

%

A-Cilësi e shkëlqyer

3

100

B-Cilësi e mirë

0

0

C-Cilësi e mjaftueshme

0

0

D-Cilësi e keqe/Masa të menjëherëshme

0

0

Vlerat e FC dhe IE sipas 90-05%-tile

88
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Vleresimi ne perqindje sipas kategorive

TALE 2017
Tabela 9. Vlerat e 90-95%-tile për çdo stacion sipas ËHO/UNEP, BE
Pika 1

Pika 2

Pika 3

FC 90% - Norma 250

24

35

56

IE 95% - Norma 100

15

18

53

Kategoria

A

A

A

Tabela 10. Vlerësimi i cilësisë së ujrave sipas kategorive
Kategoria

Nr

%

A-Cilësi e shkëlqyer

3

100

B-Cilësi e mirë

0

0

C-Cilësi e mjaftueshme

0

0

D-Cilësi e keqe/Masa të menjëherëshme

0

0

Vlerat e FC dhe IE sipas 90-05%-tile
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89

Vleresimi ne perqindje sipas kategorive

DURRËS 2017
Tabela 11. Vlerat e 90-95%-tile për çdo stacion sipas ËHO/UNEP, BE
Pika 1

Pika 2

FC 90% - Norma
250

88

136

312

76

72

74

91

109

IE 95% - Norma
100

103

232

575

61

65

64

109

B

C

D

A

A

A

Kategoria

Pika 3

Pika 4

Pika 5

Pika 6

Pika 7

Pika 8

Pika 9

Pika 10

Pika 11

96

78

79

127

142

93

80

B

C

B

A

A

Tabela 11. Vlerat e 90-95%-tile për çdo stacion sipas ËHO/UNEP, BE
Pika 12

Pika 13

Pika 14

Pika 15

Pika 16

Pika 17

Pika 18

Pika 19

Pika 20

Pika 21

Pika 11

FC 90% - Norma
250

78

60

105

367

198

122

103

94

121

152

79

IE 95% - Norma
100

76

60

117

310

204

252

213

118

125

167

80

Kategoria

A

A

B

D

C

C

C

B

B

B

A

Vlerat e FC dhe IE sipas 90-05%-tile

90
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Tabela 12. Vlerësimi i cilësisë së ujrave sipas kategorive
Kategoria

Nr

%

A-Cilësi e shkëlqyer

7

33

B-Cilësi e mirë

7

33

C-Cilësi e mjaftueshme

5

24

D-Cilësi e keqe/Masa të menjëherëshme

2

10

Vleresimi ne perqindje sipas kategorive

KAVAJË (Golem) 2017
Tabela 13. Vlerat e 90-95%-tile për çdo stacion sipas ËHO / UNEP, BE
Pika 1

Pika 2

Pika 3

Pika 4

Pika 5

Pika 6

Pika 7

Pika 8

Pika 9

FC 90% - Norma 250

57

62

57

53

49

62

78

83

75

IE 95% - Norma 100

50

55

69

45

53

56

69

97

98

Kategoria

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Tabela 14. Vlerësimi i cilësisë së ujrave sipas kategorive
Kategoria

Nr

%

A-Cilësi e shkëlqyer

9

100

B-Cilësi e mirë

0

0

C-Cilësi e mjaftueshme

0

0

D-Cilësi e keqe/Masa të menjëherëshme

0

0

RGJM2017
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Vlerat e FC dhe IE sipas 90-05%-tile

Vleresimi ne perqindje sipas kategorive

QERRET 2017
Tabela 15. Vlerat e 90-95%-tile për çdo stacion sipas ËHO / UNEP, BE
Pika 1

Pika 2

Pika 3

FC 90% - Norma 250

99

102

142

IE 95% - Norma 100

119

101

127

B

B

B

Kategoria

Tabela 16. Vlerësimi i cilësisë së ujrave sipas kategorive
Kategoria

Nr

%

A-Cilësi e shkëlqyer

0

0

B-Cilësi e mirë

3

100

C-Cilësi e mjaftueshme

0

0

D-Cilësi e keqe/Masa të menjëherëshme

0

0

92
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Vlerat e FC dhe IE sipas 90-05%-tile

Vleresimi ne perqindje sipas kategorive

SPILLE 2017
Tabela 17. Vlerat e 90-95%-tile për çdo stacion sipas ËHO/UNEP, BE
Pika 1

Pika 2

Pika 3

FC 90% - Norma 250

44

43

62

IE 95% - Norma 100

33

46

60

Kategoria

A

A

A

Tabela 18. Vlerësimi i cilësisë së ujrave sipas kategorive
Kategoria

Nr

%

A-Cilësi e shkëlqyer

3

100

B-Cilësi e mirë

0

0

C-Cilësi e mjaftueshme

0

0

D-Cilësi e keqe/Masa të menjëherëshme

0

0
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93

Vlerat e FC dhe IE sipas 90-05%-tile

Vleresimi ne perqindje sipas kategorive

SEMAN & DARZEZË 2017
Tabela 19. Vlerat e 90-95%-tile për çdo stacion sipas ËHO/UNEP, BE
Pika 1

Pika 2

Pika 3

FC 90% - Norma 250

144

108

170

IE 95% - Norma 100

135

150

237

B

B

C

Kategoria

Tabela 20. Vlerësimi i cilësisë së ujrave sipas kategorive
Kategoria

Nr

%

A-Cilësi e shkëlqyer

0

0

B-Cilësi e mirë

2

67

C-Cilësi e mjaftueshme

1

33

D-Cilësi e keqe/Masa të menjëherëshme

0

0

Vlerat e FC dhe IE sipas 90-05%-tile

94
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Vleresimi ne perqindje sipas kategorive

DIVJAKË 2017

Tabela 21. Vlerat e 90-95%-tile për çdo stacion sipas ËHO/UNEP, BE
Pika 1

Pika 2

Pika 3

FC 90% - Norma 250

94

112

104

IE 95% - Norma 100

74

99

189

Kategoria

A

A

B

Tabela 22. Vlerësimi i cilësisë së ujrave sipas kategorive
Kategoria

Nr

%

A-Cilësi e shkëlqyer

2

67

B-Cilësi e mirë

1

33

C-Cilësi e mjaftueshme

0

0

D-Cilësi e keqe/Masa të menjëherëshme

0

0

Vlerat e FC dhe IE sipas 90-05%-tile

Vleresimi ne perqindje sipas kategorive
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VLORË 2017
Tabela 23.Vlerat e 90-95%-tile për çdo stacion sipas ËHO/UNEP, BE
Pika 1

Pika 2

Pika 3

Pika 4

Pika 5

Pika 6

Pika 7

Pika 8

Pika 9

Pika 10

FC 90% - Norma 250

69

84

154

64

24

28

12

11

15

25

IE 95% - Norma 100

80

104

216

60

36

34

7

8

11

14

Kategoria

A

B

C

A

A

A

A

A

A

A

Tabela 24. Vlerësimi i cilësisë së ujrave sipas kategorive
Kategoria

Nr

%

A-Cilësi e shkëlqyer

8

80

B-Cilësi e mirë

1

10

C-Cilësi e mjaftueshme

1

10

D-Cilësi e keqe/Masa të menjëherëshme

0

0

Vlerat e FC dhe IE sipas 90-05%-tile

Vleresimi ne perqindje sipas kategorive
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ZVËRNEC 2017
Tabela 25. Vlerat e 90-95%-tile për çdo stacion sipas ËHO/UNEP, BE
Pika 1

Pika 2

Pika 3

FC 90% - Norma 250

29

30

42

IE 95% - Norma 100

23

25

30

Kategoria

A

A

A

Tabela 26. Vlerësimi i cilësisë së ujrave sipas kategorive
Kategoria

Nr

%

A-Cilësi e shkëlqyer

3

100

B-Cilësi e mirë

0

0

C-Cilësi e mjaftueshme

0

0

D-Cilësi e keqe/Masa të menjëherëshme

0

0

Vlerat e FC dhe IE sipas 90-05%-tile

Vleresimi ne perqindje sipas kategorive

ORIKUM 2017
Tabela 27. Vlerat e 90-95%-tile për çdo stacion sipas ËHO/UNEP, BE
Pika 1

Pika 2

Pika 3

FC 90% - Norma 250

26

24

21

IE 95% - Norma 100

12

17

12

Kategoria

A

A

A
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Tabela 28. Vlerësimi i cilësisë së ujrave sipas kategorive
Kategoria

Nr

%

A-Cilësi e shkëlqyer

3

100

B-Cilësi e mirë

0

0

C-Cilësi e mjaftueshme

0

0

D-Cilësi e keqe/Masa të menjëherëshme

0

0

Vlerat e FC dhe IE sipas 90-05%-tile

Vleresimi ne perqindje sipas kategorive

PALAS 2017
Tabela 29. Vlerat e 90-95%-tile për çdo stacion sipas ËHO/UNEP, BE
Pika 1

Pika 2

FC 90% - Norma 250

13

13

IE 95% - Norma 100

6

6

Kategoria

A

A

Tabela 30. Vlerësimi i cilësisë së ujrave sipas kategorive
Kategoria

Nr

%

A-Cilësi e shkëlqyer

2

100

B-Cilësi e mirë

0

0

C-Cilësi e mjaftueshme

0

0

D-Cilësi e keqe/Masa të menjëherëshme

0

0
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Vlerat e FC dhe IE sipas 90-05%-tile

Vleresimi ne perqindje sipas kategorive

DHËRMI 2017
Tabela 31. Vlerat e 90-95%-tile për çdo stacion sipas ËHO/UNEP, BE
Pika 1

Pika 2

Pika 3

Pika 4

Pika 5

FC 90% - Norma 250

22

38

30

11

16

IE 95% - Norma 100

10

21

19

8

6

Kategoria

A

A

A

A

A

Tabela 32. Vlerësimi i cilësisë së ujrave sipas kategorive
Kategoria

Nr

%

A-Cilësi e shkëlqyer

5

100

B-Cilësi e mirë

0

0

C-Cilësi e mjaftueshme

0

0

D-Cilësi e keqe/Masa të menjëherëshme

0

0

Vlerat e FC dhe IE sipas 90-05%-tile

RGJM2017
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Vleresimi ne perqindje sipas kategorive

HIMARË 2017
Tabela 33. Vlerat e 90-95%-tile për çdo stacion sipas ËHO/UNEP, BE
Pika 1

Pika 2

Pika 3

Pika 4

Pika 5

FC 90% - Norma 250

68

39

16

13

8

IE 95% - Norma 100

68

46

13

10

5

Kategoria

A

A

A

A

A

Tabela 34. Vlerësimi i cilësisë së ujrave sipas kategorive
Kategoria

Nr

%

A-Cilësi e shkëlqyer

5

100

B-Cilësi e mirë

0

0

C-Cilësi e mjaftueshme

0

0

D-Cilësi e keqe/Masa të menjëherëshme

0

0

Vlerat e FC dhe IE sipas 90-05%-tile

Vleresimi ne perqindje sipas kategorive

100
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QEPARO 2017
Tabela 35. Vlerat e 90-95%-tile për çdo stacion sipas ËHO/UNEP, BE
Pika 1

Pika 2

FC 90% - Norma 250

77

135

IE 95% - Norma 100

93

140

Kategoria

A

B

Nr

%

A-Cilësi e shkëlqyer

1

50

B-Cilësi e mirë

1

50

C-Cilësi e mjaftueshme

0

0

D-Cilësi e keqe/Masa të menjëherëshme

0

0

Tabela 36. Vlerësimi i cilësisë së ujrave sipas kategorive
Kategoria

Vlerat e FC dhe IE sipas 90-05%-tile

Vleresimi ne perqindje sipas kategorive

BORSH 2017
Tabela 37.Vlerat e 90-95%-tile për çdo stacion sipas ËHO/UNEP, BE
Pika 1

Pika 2

Pika 3

FC 90% - Norma 250

47

36

68

IE 95% - Norma 100

64

25

70

Kategoria

A

A

A
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Tabela 38. Vlerësimi i cilësisë së ujrave sipas kategorive
Kategoria

Nr

%

A-Cilësi e shkëlqyer

3

100

B-Cilësi e mirë

0

0

C-Cilësi e mjaftueshme

0

0

D-Cilësi e keqe/Masa të menjëherëshme

0

0

Vlerat e FC dhe IE sipas 90-05%-tile

Vleresimi ne perqindje sipas kategorive

SARANDË 2017
Tabela 39. Vlerat e 90-95%-tile per cdo stacion sipas ËHO/UNEP, BE
Pika 1

Pika 2

Pika 3

Pika 4

Pika 5

Pika 6

FC 90% - Norma 250

23

22

66

61

51

234

IE 95% - Norma 100

30

38

64

69

70

227

Kategoria

A

A

A

A

A

D

Tabela 40. Vlerësimi i cilësisë së ujrave sipas kategorive
Kategoria

Nr

%

A-Cilësi e shkëlqyer

5

83

B-Cilësi e mirë

0

0

C-Cilësi e mjaftueshme

0

0

D-Cilësi e keqe/Masa të menjëherëshme

1

17
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Vlerat e FC dhe IE sipas 90-05%-tile

Vleresimi ne perqindje sipas kategorive

KSAMIL 2017
Tabela 41. Vlerat e 90-95%-tile për çdo stacion sipas ËHO/UNEP, BE
Pika 1

Pika 2

Pika 3

FC 90% - Norma 250

25

20

18

IE 95% - Norma 100

13

7

11

Kategoria

A

A

A

Tabela 41. Vlerat e 90-95%-tile për çdo stacion sipas ËHO/UNEP, BE
Kategoria

Nr

%

A-Cilësi e shkëlqyer

3

100

B-Cilësi e mirë

0

0

C-Cilësi e mjaftueshme

0

0

D-Cilësi e keqe/Masa të menjëherëshme

0

0
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Vlerat e FC dhe IE sipas 90-05%-tile

Vleresimi ne perqindje sipas kategorive

Konkluzione

Rekomandime

� Pika më të ndotura gjatë 2017 rezultuan të jenë Plazhi
Zhiron (Kështjella); Pas Kanalit (Plepa); Kompleksi
Xhardino; Kanali i Qukës – Dodona si edhe shkolla e
Marinës e cila nuk ka pasur ndotje jo të qëndrueshme.U
konstatua përmirësim i dukshëm në drejtim të pastrimit
të plazheve dhe vendosja e koshave si dhe ne disa
plazhe vendosja e nyjeve higjieno-sanitare, dusheve
publike .

� Rekomandohet ngritja e një grupi pune në raste të
emergjencave lidhur me ndotje të menjëhershmë dhe
të paparashikuara të ujrave bregdetare larës.

� Nga inspektimet higjieno-sanitare të bëra në terren
dhe rezultatet analitike, rezultojnë përmirësime në
infrastrukturën e kanalizimeve dhe shërbimeve të tjera
në dobi të popullatës.
� Faktori kryesor i ndotjes së ujrave bregdetarë
të larjes mbeten shkarkimet e ujrave urbane të pa
trajtuara në ujrat pritëse bregdetare në mënyrë direkte
dhe indirektesi psh. mosfunksionimi i Impianteve të
Trajtimit të Ujrave urbane si në Vlorë.

� Rekomandohet marrja e masave nga Pushteti Lokal
në zonat e cilësuara të ndotura për trajtimin e ujrave
urbane, para se ato të shkarkohen në det.
� Marrja e masave në ngritjen e infrastrukturës së
përshtatëshme të ujësjellës - kanalizimeve dhe
përmirësimin e saj.
� Vënia në funksionim me efiçiencë të plotë dhe
zgjerimi i kapaciteteve të Impianteve të Trajtimit të
Ujrave Urbane ekzistuese si dhe ngritja e Impianteve
të tjerë në zona të vogla banimi.
� Rritja e masave nga Pushteti Lokal, për pastrimin
dhe menaxhimin e plazheve, sidomos gjatë sezoneve
turistike.

� Mos, reflektohen në impaktin negative të ndotjes
së ujrave dhe përkeqësimin e gjëndjes së cilësisë së
ujrave të larjes, siç është plazhi tek Shkolla e Marinës.

� Marrja e masave për shtimin e nyjeve hidro-sanitare
(vendosjen e banjatoreve) si edhe të kazanëve të
mbeturinave të ngurta urbane.

� Një faktor tjetër i cili ndikon në ndotjet e ujrave
bregdetarë, janë edhe vetë pushuesit, me praktikat e
tyre jo të mira higjienike.

� Informimi i publikut mbi cilësinë e ujrave bregdetarë
të larjes dhe vendosja e tabelave informuese sidomos
në rastet e ndotjeve të menjëhershme dhe të
paparashikuara.

� Në plazhet në të cilat janë ngritur dhe funksionojnë
sistemet e kanalizimeve të shkarkimeve urbane,
vërehet përmirësim i cilësisë së ujrave.

Burimi i të dhenave ISHP, Kohezgjatja e monitorimit Maj-Shtator 2017.
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“Përcaktimi i statusit të trofisë në detet Adriatik dhe Jon
nëpërmjet përdorimit të imazheve satelitore “MODIS” bazuar në
përmbajtjen e klorofilës-a, Azotit dhe Fosforit”
Për shkak të problematikave lidhur me ndotjen e deteve
Adriatik dhe Jon si edhe shkallën e biodiversitetit të
tyre, ndërmerrë një sërë projektesh të cilët mbështeten
në metodologji të ndryshme. Një nga detyrimet e
Direktivës Kuadër të Ujit është edhe përcaktimi i statusit
ekologjik të ujrave detare. Duke konstatuar, se në detet
e mësipërme derdhen në mënyre të patrajtuar shumë
shkarkime urbane dhe industriale si edhe mbetje
të ndryshme me karakter po të ndryshëm, delë e
nevojshme dhe përcaktimi i statusit ekologjik sidomos
në bregdet. Eutrofikimi është procesi i absorbimit në
sasi të mëdha të lëndëve ushqyese si fosfor dhe azot
që shkakton rritjen e pakontrolluar të vegjetacionit dhe
prandaj shkakton mungesë të ushqyesve për biotën.
Eutrofikimi është më i dukshëm në ujërat sipërfaqësore,
siç janë rezervuarët natyrorë dhe artificialë, liqenet
dhe lumenjtë. Fenomeni i tillë është shfaqur pas
ndryshimeve klimatike të identifikuara në 20 vitet e
fundit edhe në Detin Mesdhe, ku Detet Adriatik dhe
Jon janë pjesë e tij dhe mungon informacioni rreth
eutrofikimit. Përveç përcaktimit të eutrofikimit me
metodologjinë e “in situ”, ekziston një metodë tjetër
e rishikimit përmes përdorimit të imazheve satelitore
të destinuara për këtë qëllim. Në fazën fillestare
sistemi i imazheve satelitore kërkon vlefshmërinë duke
krahasuar të dhënat e marra nga matjet “in situ” (duke
iu referuar klorofilit-a, temperaturës dhe kushteve
klimaterike) dhe klasifikimin e eutrofikimit të dhënë
nëpërmjet sistemit të ngjyrave të imazheve satelitore
me qeliza të caktuara madhësie, të cilat identifikojnë
shkallën e saktësisë. Aktualisht të dhënat "in situ" janë
kufizuar në dy periudha: stina e lagësht (mars-prill)
dhe stina e thatë (gusht-shtator), ndërsa të dhënat e
rezolucionit të lartë do të merren rregullisht nga sateliti
Modis (bazë javore) për temperaturën, klorofilën-a
dhe transparencën. Pikat e para të monitorimit janë
vendosur në bregdet në plazhet kryesorë me një
distancë nga 200 deri 500 metra larg bregut. Nga ana
tjetër, për të njëjtin qëllim përdoren imazhet satelitore.
Pas përpunimit të të dhënave, rezultatet e interpretimit
dhe imazhet satelitore bëhet validimi i modelit. Çdo
ngjyrë është transkriptuar në vlerë numerike dhe pas
kësaj është krahasuar me vlerat reale. Të gjitha këto
janë bërë bazuar në modelin e përshkruar të MODIS.
Përcaktimi i statusit të trofisë në gjiret kryesore
detare të Shqipërisë, me anë të të dhënave “in-situ”
për përmbajtjen e klor-a dhe kampioneve të ujit,
për analizimin fiziko-kimik te Azotit dhe Fosforit në
stacionet e monitorimit.
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Ekipi në këtë fazë ndoqi këto hapa;
Me anë të sondës multiparamatrike bëri matjet direkt
në terren për përmbajtjen e klorofilit-a
Mori kampione uji me anë të kampionmarrësve, për
analizat e azotit dhe fosforit
- Rezultati e arritur.
Të gjitha të dhënat e matura "in situ" janë në përputhje
me të dhënat e siguruara nga imazhi satelitor për të dy
periudhat e monitorimit.
Nga matjet e realizuara dhe përpunimi i të dhënave
reale të mbledhura nga matjet "in situ", për të dy
periudhat Mars-Prill dhe Gusht-Shtator 2017 rezulton
se: gjëndja trofike në pikat e matura në stacionet e
monitorimit është shumë e mirë, pra oligotrofik.
Edhe pse vlerat e klor-a rriten në periudhën e dytë nga
një min 0.17 µg/l në muajin prill në gjirin e Dhërmiut, në
një maksimum 2.6µg/l në shtator në gjirin e Durrësit,
gjëndja trofike në stacionet e monitorimit është
shumë e mirë pra oligotrofik. Për këtë fazë (faza e
dytë) veçojmë gjirin e Durrësit, ku gjëndja trofike e saj
ndodhet në limitin midis oligotrofikut dhe mezotrofik.
Arsyeja janë, mbipopullimi i këtij gjiri në këtë periudhë
nga sezoni turistik, shtimi i aktiviteteve ekonomikoindustriale, mos trajnimi i derdhjeve të ujrave të zeza
në zonën e plazhit etj. Këtë do ta shtjellojmë hollësisht
më poshtë.
Klor-a(mg/m³)

Grafiku i statusit trofik të klor-a.
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Validimi i imazheve satelitore nëpërmjet
matjeve “in situ” për klorofilin-a dhe
kampionimit fiziko-kimik.
Teknikisht metodologjia
koncepteve:

zhvillohet sipas këtyre

- Përpunimi real i të dhënave të mbledhura "in situ".
- Mbledhja e të dhënave dhe përpunimi i imazheve
satelitore për të njëjtat periudha.
- Futja me informacion nga specifikimi i transkriptit
të të dhënave satelitore në të dhëna numerike.
- Krahasimi i të dy të dhënave me kurbën regresive
lineare.
- Vlerësimi i devijimit standard.

Rezultati i arritur:
Validimi i imazheve satelitore me anë të krahasimit
të matjeve “in-situ” dhe të dhënave të përfituara nga
imazhet satelitore MODIS është bërë mbas çdo matjeje
në terren.

Siç kemi përmëndur më sipër, të dhënat e marra nga
matjet "in-situ" për klor-a dhe të analizave të azotit
e fosforit të kryera në laboratorin e Sh.Gj.Sh, na
tregojnë për një pajtueshmëri midis të dhënave “insitu” dhe të dhënave të ofruara nga imazhet satelitore
MODIS.Të dhënat “in situ” janë marrë në segmente
lineare në distancë të barabartë (200m nga bregu
për: (Karavastanë, Orikumin, Dhërmiun, Himarën
dhe Sarandën) dhe 500m nga bregu për: (Velipojën,
Shëngjinin dhe Durrësin), për çdo pikë monitorimi.
Gjithsej ekzistojnë 28 pika monitorimi, për vitin 2017
u bë monitorimi i 8 pikave ku gjenerohen të dhëna për
përmbajtjen dhe përqëndrimin e klor-a.
Duke iu referuar periudhës kohore të marrjes të të
dhënave në terren, i kemi krahasuar ato me të dhënat e
ofruar nga imazhet satelitore në të njëjtën datë. Por për
një informacion sa më të saktë, modeli MODIS nxjerr
një mesatare akumulative prej 8 ditësh për përmbajtjen
e klor-a, pra janë grupuar të dhënat dhe është nxjerë
një mesatare për një periudhë 8 ditore. Periudha tetë
ditore e përdorur nga MODIS jep një mesatare më të
saktë.

In situ Chl-a (µg/l)
Mars-Prill 2017

Modis Chl-a (mg/m³)
Mars-Prill 2017

In situ Chl-a µg/l
Gusht-Shtator 2017

Modis Chl-a (mg/m³)
Gusht-Shtator 2017

Velipojë

0.18

0.1903

1.9

1.9890

Shëngjin

0.19

0.2016

2.2

2.3875

Durrës

0.24

0.2531

2.6

2.6203

Karavasta

0.28

0.2914

2.1

2.2371

Orikum

0.18

0.1775

1.5

1.6102

Dhërmi

0.17

0.1683

1.4

1.3845

Himarë

0.18

0.1931

1.6

1.7035

Sarandë

0.18

0.1915

2.3

2.4153

Stacionet e monitorimit

Në këtë tabelë jepet përqëndrimi i klor-a të nxjera nga
matjet”in-situ” dhe nga të dhënat e mara nga sateliti
MODIS-Aqua, për të dy fazat e monitorimit Mars-Prill
dhe Gusht-Shtator 2017.
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Në grafikët e mëposhtëm vërehet se vlerat e
përqëndrimit të klor-a të nxjerra nga matjet “in-situ”,
janë të përafërta me vlerat e përfituara nga imazhet
satelitore MODIS-Aqua.

RGJM2017

Krahasimi i të dhënave in-situ vs MODIS, Mars-Prill 2017

Grafiku 1. Vlerat e ofruara nga të dy burimet (in-situ dhe Modis) na tregojnë pothuajse të njëjtën shkallë përqëndrim të
klorofilit-a për periudhën Mars-Prill 2017

Grafiku 2. Kurba e përqëndrim të klorofilit-a për periudhën Mars-Prill2017 nga të dy burimet.

Krahasimi i të dhënave in-situ vs MODIS, Gusht-Shtator 2017

Grafiku 3. Vlerat e ofruara nga të dy burimet (in-situ dhe Modis) na tregojnë pothuajse të njëjtën shkallë përqëndrim të
klorofilit-a, për periudhën Gusht-Shtator

RGJM2017
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Grafiku 4. Kurba e përqëndrim të klorofilit-a për periudhën Gusht-Shtator 2017 nga të dy burimet.

Grafiku 5. Korelimin e të dhënave të nxjerra nga matjet “in-situ”, me vlerat e përfituara nga sateliti Modis-Aqua.

Ekuacioni për korelimin e të dhënave të përfituar nga teknologjia Remote Sensing duke përdorur satelitin MODIS Aqua është si më poshtë:
x - janë vlerat e përqëndrimit të klor-a nga sateliti.
y = -0.0053x + 0.2296
Y - vlerat e koreluara.
R² = 0.0837
R2 - koeficenti i përcaktuar.
ku:

Harta e
Përmbajtjes së
KLOR-a
Prill 2017.

Harta1. Harta e Stacioneve të monitorimit të Trofisë në
detet Adriatik - Jon, Viti 2017.
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Harta 2. Përmbajtjes së klorofilit-a Prill 2017.

RGJM2017

Harta e
Përmbajtjes së
KLOR-a
Gusht - Shtator
2017.

Harta e
Përmbajtjes së
KLOR-a
Gusht - Shtator
2017.

Paraqitja grafike e të dhënave mesatare për çdo tregues, sipas stacioneve të monitorimit dhe periudhës
kohore të matjeve, krahasuar dhe me standartin përkatës të vëndit dhe të BE për secilin tregues, duke
dhënë edhe tendencën e tij në vite.
Më poshtë paraqiten grafiqet për klorofilin-a, rezultatet e analizave laboratorike të Azotit dhe Fosforit, të kryera në
Laboratorin e Mineraleve të Ngurta dhe Ujit pranë SHGJSH-së për të dy periudhat: Mars-Prill dhe Gusht-Shtator 2017.
Përmbajtja e klor-a Mars-Prill 2017

Grafiku 6. Përmbajtja e klorofilës-a në stacionet e monitorimit. (Mars-Prill2017).
Përmbajtja e klor-a Gusht-Shtator 2017

Grafiku 7. Përmbajtja e klorofilës-a në stacionet e monitorimit.(Gusht-Shtator2017).
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Përmbajtja e klor-a, Prill-Gusht 2017

Grafiku 8. Paraqitja e kurbës për përmbajtjen e klorofilës-a në stacionet e monitorimit për të dy periudhat (Mars-Prill dhe
Gusht-Shtator 2017).

Përmbajtja e Azotit N, Mars - Prill 2017

Grafiku 9. Përmbajtja e azotit në stacionet e monitorimit (Mars-Prill 2017).

Përmbajtja Azotit N, Gusht-Shtator 2017

Grafiku 10. Përmbajtja e azotit në stacionet e monitorimit (Gusht-Shtator 2017).
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Përmbajtja e Azotit N Prill-Gusht 2017

Grafiku 11. Përmbajtja e azotit në stacionet e monitorimit (Mars-Prill dhe Gusht-Shtator 2017).

Përmbajtja e Fosforit, Mars-Prill 2017

Grafiku 12. Përmbajtja e Fosforit në stacionet e monitorimit (Mars-Prill 2017).

Përmbajtja Fosforit, Gusht-Shtator 2017

Grafiku 13. Përmbajtja e Fosforit në stacionet e monitorimit (Gusht-Shtator 2017).

Përmbajtja e Fosforit P Prill-Gusht 2017

Grafiku 14. Përmbajtja e Fosforit në stacionet e monitorimit për të dy periudha (Mars-Prill dhe Gusht-Shtator 2017).
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Përfundime
• Validimi i modelit është bazuar në krahasimin e
të dhënave të matura "in situ" dhe të dhënave të
ofruara nga imazhet satelitore.
• Imazhet satelitore ofrojnë rezultate të mira për
përqëndrimin dhe përmbajtjen e klorofilit-a.
• Sistemi MODIS është sistem i përshtatshëm
për matjen e përqëndrimit e klor-a veçanërisht në
thellësinë relative të detit.
• Të dhënat "in situ" janë në përputhje me të dhënat
e ofruara në të njëjtën ditë nga imazhet satelitore.
• Përqëndrim i klor-a, është i lidhur me ngjyrën e ujit,
duke u bazuar dhe në parametrat e tjerë si Azoti,
Fosfori etj. (Transparenca)
• Të dhënat e imazheve satelitore mund të përdoren
për periudhë më të gjatë kohore dhe jo për
monitorimin e përditshëm. Rezultatet më të mira i
përkasin një mesatareje nga 1-8 ditësh.
• Ujërat e deteve Jon dhe Adriatik, bazuar në të
dhënat e imazheve të validuara satelitore për
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përqëndrimin dhe përmbajtjen e klor-a, klasifikohen
si ujëra oligotrofik.
• Koordinatat e imazheve satelitore transkriptohen
në përputhje me rregullat e institucionit përgjegjës
shqiptar (ASIG) për hapësirën gjeografike.
• Hartat janë të dizejnuara në GIS.

Rekomandime
• Të dhënat e siguruara nga imazhet satelitore mund
të përdoren dhe të ruhen në serverin lokal.
• Të dhënat e siguruara nga imazhet satelitore mund
të depozitohen në serverat e ASIG.
• Në detin Adriatik, ne rekomandojmë, si pika më
të rëndësishme monitorimi, pikat të paktën deri në
300m nga bregu.
• Rezultatet e siguruara nga imazhet satelitore
duhet të vlerësohen dhe shpërndahen për të gjitha
institucionet e interesuara të monitorimit të cilësisë
së ujit në Shqipëri.
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VLERËSIMI I STATUSIT EKOLOGJIK TË TRE LAGUNAVE BREGDETARE,
NËPËRMJET MONITORIMIT TË TREGUESVE TË CILËSISË SË UJIT

Qëllimi i projektit “Vlerësimi i statusit ekologjik të
lagunave bregdetare të adriatikut verior, nëpërmjet
monitorimit të treguesve të cilësisë së ujit” është që
nëpërmjet vlerësimit të treguesve fiziko-kimikë të
ujit të lagunave të vlerësohet niveli trofik dhe statusi
ekologjik i tyre".

1. Rezultatet e monitorimit të
treguesve të ujit
Në kuadër të vlerësimit të statusit ekologjik të Lagunave,
u monitoruan një numër parametrash. Metoda e matjes
së këtyre parametrave është pasqyruar në propozimin
e institucionit zbatues (Departamenti i Akuakulturës
dhe Peshkimit, UBT) dhe miratuar në kontratën për
realizimin e monitorimit.
Vlerësimi i temperaturës në kolonën e ujit është tregues
i ndryshimeve termike nga mugesa e përzjerjes së
ujit, ndyshimi i dinamikës së përzjerjes së ujit nga
konstruksionet e ndryshme në trupin ujor, si edhe
ndryshimet klimatike. Matja është kryer in situ me
Instrument portabël (YSI 5560 Cond/Temp).Matja e
vlerës së pH nevojitet për të gjykuar mbi ndotjen, që
mund të jetë nga shkarkimet industriale, shkarkimet
e kanaleve kulluese, apo shkarkime nga aktiviteti i
minierave në afërsi.Vlera e pH është matur in situ
me Instrument portabël (YSI Pro1001A pH sensor).
Transparenca apo penetrimi i dritës në kolonën e ujit
është matur me diskun secchi në ato raste kur thellësia
e ujit në pikën e monitorimit t’a lejonte këtë. Ulja e
transparencës së ujit është tregues i pranisë së shtuar të
nutrientëve, ndotjes nga lënda organike (ujërat e zeza,
etj), ngarkesës me partikula nga prurjet e lumenjve,
erozioni i tokës, etj.Oksigjeni i tretur (DO) u mat in situ
me sensorin galvanik të instrumentit portabël. Ulja e DO
në ujë tregues shumë domethënës i ndotjes organike,
përgjithësisht asaj me natyrë antropogjene, tregues i
prodhimtarisë së shtuar primare dhe shkëmbimit të
pakët të ujërave si rrjedhojë e veprimtarisë njerëzore.
Vlerat e kripësisë, veçanërisht për lagunat bregdetare,
siç janë lagunat nën monitorim nga ky projekt, japin
informacion apo konfirmojnë vëzhgimet në terren
për përzjerjen e ujërave dhe origjinën e masave të
ujit. Kripësia e ujit u mat në kushte in situ Instrument
portabël ( YSI 5560). Nutrientët apo ushqyesit janë
tregues të ndotjes organike nga ujërat e zeza dhe llumi
RGJM2017

dhe rrjedhja e ujërave nga stereja. NO3-N, NH4-N u
matën in situ me Instrument portabël. YSI 1006 Nitate
Electrode; YSI 1004 Amonium Electrode, ndërsa
PO4- me metodën kolorimetrike (Spektrofotometër,
ËTË PhotoLab)Klorofila a si tregues i fitoplanktonit,
përdoret për të vlerësuar shkallën e eutrofikimit të trupit
ujor, shkarkimit të nutrientëve, pranisë së lëndës pezull
apo të substancave toksike. Klorofila u mat in situ me
metodën fluorometrike, me Instrument portabël (YSI
6025 Chlorophyll Sensor). Nga analiza e vlerave të
parametrave fizikë, kimike dhe biologjikë (niveli i chl.a)
të monitoruar, u vlerësua statusi ekologjik i lagunave

2. Zonat e monitorimit
Zonat e monitorimit ishin tre laguna bregdetare përgjatë
bregdetit Verior të Detit Adriatik: Laguna e Kënalles,
Laguna e Merxhanit dhe Laguna e Patokut.
Parametrat e cilësisë së ujit në secilën prej lagunave
janë vlerësuar në tre pika monitorimi. Stacionet ku
u kryen matjet dhe u mblodhën mostrat e ujit janë
saktësisht apo në afërsi të stacioneve të përcaktuara
në dokumentin e PKMM, 2017 dhe për ato u ruajt
“Kodi i Stacionit_RDB”.

2.1 Treguesit e cilësisë së ujit në Lagunën e
Patokut.
Laguna e Patogut është pjesë e kompleksit tranzitor
të Patokut, që shtrihet nga delta e Lumit Mat deri në
Kepin e Rodonit. Laguna e Patokut ka një sipërfaqe
totale prej 4.8 km2. Pellgu ujëmbledhës i kësaj Lagune
është 8 km2.
Zonat e monitorimit të përcaktuara në Planin Kombëtar
të Monitorimit Mjedisor janë dhënë në tabelën e
mëposhtme me kode, ndërsa në hartë janë paraqitur
nga ne me ngjyrë të kuqe sipas numrit rendor të tabelës
me Patok 1, Patok 2 dhe Patok 3.
Arritja e pikave të monitorimit në Lagunën e Patokut, por
edhe në dy lagunat e tjera, u vështirësua, veçanërisht
gjatë vjeshtës dhe dimrit, për shkak të pamundësisë
për të siguruar barkë lundrimi, sepse për daljen me
to në lagunë kërkohej leje e veçantë nga inspektoriati
rajonal i peshkimit.
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Kodi i
Stacioni_RDB

Distrikti i
Basenit te Lumit

Laguna

Emri i Stacionit

Gjatesia

Gjeresia

1

AL20LG_
Pa10

Baseni i Matit

Laguna e
Patokut

Laguna e Patokut
(Kurbin) – ne lagunat e
Patokut; ne pjesen Jugore te lagunes se vjeter.

41.62601944

19.6008

2

AL20LG_
Pa20

Baseni i Matit

Laguna e
Patokut

Laguna e Patokut
(Kurbin) – ne lagunat e
Patokut; ne pjesen Jugore te lagunes se vjeter.

41.63665

19.59641667

3

AL20LG_
Pa30

Baseni i Matit

Laguna e
Patokut

Laguna e Patokut
(Kurbin) – ne lagunat e
Patokut; ne pjesen Jugore te lagunes se vjeter.

41.63054722

19.58449167

Harta e stacioneve të monitorimit në Lagunën e Patokut dhe koordinatat përkatëse.

Vlerat e treguesve të cilësisë së ujit janë paraqitur sipas stinëve dhe stacioneve të monitorimit për çdo lagunë.
Parametrat e cilësisë së ujit për Lagunën e Patokut (Maj, 2017)

Parametrat e matur

Kodi i Stacioni_
RDB

T (0C)

pH

DO (%)

TDS
(g/l)

S (‰)

NO3-N
(mg/l)

1

AL20LG_Pa10

19.3

8.7

90.1

20.8

33.4

0.0464

2

AL20LG_Pa20

19.1

8.6

90.9

24.5

33.2

3

AL20LG_Pa30

18.5

8.9

93.7

20.2

26.0

NH4+
(mg/l)

Total-P
(mg/l)

Chl.a
(µg/l)

0.018

0.0162

1.9

0.0472

0.017

0.0157

1.9

0.0458

0.019

0.0158

1.3

Total-P
(mg/l)

Chl.a
(µg/l)

Parametrat e cilësisë së ujit për Lagunën e Patokut (Korrik, 2017)
Parametrat e matur
Kodi i Stacioni_
RDB

T (0C)

pH

DO (%)

TDS
(g/l)

S (‰)

1

AL20LG_Pa10

30.4

8.17

98.0

35.0

38.9

0.0461

0.008

0.0173

2.8

2

AL20LG_Pa20

30.6

8.09

100.4

38.1

39.2

0.0457

0.017

0.0156

2.8

3

AL20LG_Pa30

30.1

8.22

99.8

35.8

38,9

0.0457

0.019

0.016

2.7
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NO3-N
(mg/l)

NH4+
(mg/l)
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Parametrat e cilësisë së ujit për Lagunën e Patokut (31 Tetor 2017)
Parametrat e matur
Kodi i Stacioni_
RDB

T (0C)

pH

DO (%)

TDS
(g/l)

S (‰)

1

AL20LG_Pa10

14.2

8.40

117.0

32.5

34.5

2

AL20LG_Pa20

14.8

8.41

124.2

33.0

3

AL20LG_Pa30

14.0

8.56

116.8

31.8

NO3-N
(mg/l)

NH4+
(mg/l)

Total-P
(mg/l)

Chl.a
(µg/l)

0.0238

0.000

0.0079

4.1

33.9

0.0247

0.001

0.0085

3.9

34.7

0.0241

0.001

0.0084

3.3

NH4+
(mg/l)

Total-P
(mg/l)

Chl.a
(µg/l)

Parametrat e cilësisë së ujit për Lagunën e Patokut (25 Nëntor, 2017)
Parametrat e matur
Kodi i Stacioni_
RDB

T (0C)

pH

DO (%)

TDS
(g/l)

S (‰)

1

AL20LG_Pa10

8.8

8.3

120

21.5

20.6

0.0205

0.001

0.007

2.5

2

AL20LG_Pa20

10.8

8.2

91.3

26.2

25.6

0.0231

0.001

0.0084

4.1

3

AL20LG_Pa30

9.7

8.2

107.5

20.8

19.8

0.0210

0.000

0.0072

4.2

Do të rekomandonim, që në të ardhmen, një pikë
monitorimi ishtë në të djathtë të rrugës kryesore që
hyn në lagunë, pra në anën e kundërt të stacionit Patok
2, nga ana e grykëderdhjes së Lumit Mat. Në pjesën
jugore të deltës së lumit Mat ka një numër kanalesh që
sjellin ujë në lagunë, gjë që ndikon direkt në cilësinë
e ujit. Nga vlerat e paraqitura të parametrave të ujit
vërehet se vlerat e treguesve të ujit janë të përafërta
midis stacioneve Patok 1 dhe Patok 2, kjo edhe për
shkak të pritave (pinarëve) që ngrenë peshkatarët
lokalë, e që kufizon këmbimin e ujit me detin

2.2. Treguesit e cilësisë së ujit në Lagunën e
Kënallës
Laguna e Kënallës shtrihet në ligatinën e Kënallës dhe
ka një sipërfaqe prej rreth 0.2 km2 dhe me një thellësi
mesatare prej 4.2 m dhe thellësi maksimale prej 13.5
m. Dikur Laguna e Kënallës komunikonte me Lagunën

NO3-N
(mg/l)

e Merxhanit me kanale artificialë. Sot, të gjitha këto
rrugë komunikimi të saj janë mbyllur për shkak të
ndërtimeve dhe ka të ngjarë që edhe sipërfaqja e
lagunës të jetë zvogëluar për shkak të depozitimeve
(dhe & zhavor) me natyrë antropogjene dhe me qëllim
rritjen e sipërfaqes së tokës për aktivitetet që kryhen
rreth lagunës.
Zonat e monitorimit të përcaktuara në Planin Kombëtar
të Monitorimit Mjedisor janë dhënë në tabelën e
mëposhtme me kode, ndërsa në hartë janë paraqitur
nga ne sipas numrit rendor të tabelës me Kënallë 1,
Kënallë 2 dhe Kënallë 3. Duhet theksuar që koordinatat
e paraqitura në PKMM për stacionet e Kënallës, bien
jashtë pellgut. Koordinatat korrekte për tre stacionet e
monitorimit, në Veri, Qendër dhe Jug të Lagunës janë
të paraqitura në hartë (lart, majtas). Rekomandojmë që
në të ardhmen të ripërcaktohen zonat e kampjonimit/
monitorimit për Lagunën e Kënallës.

Kodi i
Stacioni_RDB

Distrikti i
Basenit te Lumit

Laguna

Emri i Stacionit

Gjatesia

Gjeresia

1

AL20LG_
Pa10

Baseni i Matit

Laguna e
Kenalles

Kenalla, Shëngjini
(Lezhe) – ne pjesen
veriore te lagunes se Kenalles

41.79271389

19.61619444

2

AL20LG_
Pa20

Baseni i Matit

Laguna e
Kenalles

Kenalla, Shëngjini
(Lezhe) – ne pjesen
veriore te lagunes se Kenalles

41.78577778

19.61188889

3

AL20LG_
Pa30

Baseni i Matit

Laguna e
Kenalles

Kenalla, Shëngjini
(Lezhe) – ne pjesen
veriore te lagunes se Kenalles

41.77655556

19.60713889
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Parametrat e cilësisë së ujit për Lagunën e Kënallës (Maj, 2017)
Parametrat e matur
Kodi i Stacioni_
RDB

T (0C)

pH

DO (%)

TDS
(g/l)

S (‰)

1

AL20LG_Pa10

18.0

7.0

64

5.75

3.5

2

AL20LG_Pa20

17.3

6.9

63

5.63

3

AL20LG_Pa30

17.6

7.0

63

5.67

NO3-N
(mg/l)

NH4+
(mg/l)

Total-P
(mg/l)

Chl.a
(µg/l)

0.0070

0.036

0.0023

9.6

3.5

0.0059

0.039

0.002

9.3

3.8

0.0086

0.040

0.0028

9.9

NH4+
(mg/l)

Total-P
(mg/l)

Chl.a
(µg/l)

Parametrat e cilësisë së ujit për Lagunën e Kënallës (Korrik, 2017)
Parametrat e matur
Kodi i Stacioni_
RDB

T (0C)

pH

DO (%)

TDS
(g/l)

S (‰)

NO3-N
(mg/l)

1

AL20LG_Pa10

30.8

9.1

227

5.92

4.47

0.0090

0,000

0.003

15.2

2

AL20LG_Pa20

28.8

9.1

225

5.79

4.39

0.0075

0.000

0.0029

14.3

3

AL20LG_Pa30

31.2

9.1

210

5.70

4.43

0.0075

0.001

0.0023

14.8

NH4+
(mg/l)

Total-P
(mg/l)

Chl.a
(µg/l)

Parametrat e cilësisë së ujit për Lagunën e Kënallës (23 Nëntor 2017)
Parametrat e matur
Kodi i Stacioni_
RDB

T (0C)

pH

DO (%)

TDS
(g/l)

S (‰)

1

AL20LG_Pa10

11.5

8.30

110.5

5.28

3.2

0.0088

0.000

0.0033

5.4

2

AL20LG_Pa20

10.8

8.24

98.4

5.41

3.7

0.0048

0.001

0.0018

5.6

3

AL20LG_Pa30

11.6

8.21

120.9

5.43

3.2

0.0077

0.003

0.002

7.4
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NO3-N
(mg/l)
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Treguesit e cilësisë së ujit në
Lagunën e Merxhanit
Laguna e Merxhanit është Laguna më e rëndësishme
e Ligatinës së Kunes. Ajo ka një sipërfaqe rreth 2.5
km2. Thellësia mesatare është afërsisht 0.75 m dhe
ajo maksimale rreth 1.3 m. Zonat e monitorimit të
përcaktuara në Planin Kombëtar të Monitorimit Mjedisor
janë dhënë në tabelën e mëposhtme me kode, ndërsa
në hartë janë paraqitur nga ne sipas numrit rendor të

tabelës me Merxhan 1, Merxhan 2 dhe Merxhan 3.
Aktualisht komunikimi i Lagunës me detin realizohet
vetëm përmes një kanali; kanali tjetër që lidhte lagunën
me detin është mbyllur. Përveç kësaj, në zonën midis
stacioneve Merxhan 1 dhe Merxhan 2, veçanërisht gjatë
sezonit të plazhit zhvillohen aktivitete tregëtare dhe një
pjesë e shkarkimeve, rezultat i aktivitetit të tyre kalon
në lagunë, duke përkeqësuar cilësinë e ujit, nëpërmjet
zhvillimit të algave.

Kodi i
Stacioni_RDB

Distrikti i
Basenit te
Lumit

Laguna

Emri i Stacionit

Gjatesia

Gjeresia

1

AL20LG_
Pa10

Baseni i
Matit

Laguna e
Merxhanit

Merxhani, Ishull
Shëngjin (Lezhe) – ne
Merxhan, ne pjesen veriore

41.78125556

19.61588889

2

AL20LG_
Pa20

Baseni i
Matit

Laguna e
Merxhanit

Merxhani, Ishull
Shëngjin (Lezhe) – ne
Merxhan, ne pjesen veriore

41.76975833

19.60672222

3

AL20LG_
Pa30

Baseni i
Matit

Laguna e
Merxhanit

Merxhani, Ishull
Shëngjin (Lezhe) – ne
Merxhan, ne pjesen veriore

41.75897222

19.59377778

Parametrat e cilësisë së ujit për Lagunën e Merxhanit (Maj, 2017)
Parametrat e matur
Kodi i Stacioni_
RDB

T (0C)

pH

DO (%)

TDS
(g/l)

S (‰)

1

AL20LG_Pa10

20.0

8.7

65

35.4

31.0

0.0044

2

AL20LG_Pa20

18.6

8.6

68

29.6

30.7

3

AL20LG_Pa30

18.6

8.6

69

31.6

30.4
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NO3-N
(mg/l)

NH4+
(mg/l)

Total-P
(mg/l)

Chl.a
(µg/l)

0.020

0.0012

10.5

0.0044

0.019

0.0014

9.7

0.0088

0.023

0.0028

9.5
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Parametrat e cilësisë së ujit për Lagunën e Merxhanit (Korrik, 2017)
Parametrat e matur
Kodi i Stacioni_
RDB

T (0C)

pH

DO (%)

TDS
(g/l)

S (‰)

NO3-N
(mg/l)

1

AL20LG_Pa10

33.1

8.2

63.0

48.1

50.8

0.0515

2

AL20LG_Pa20

29.1

8.3

63.9

38.1

43.1

3

AL20LG_Pa30

29.8

8.4

62.8

40.4

41.7

NH4+
(mg/l)

Total-P
(mg/l)

Chl.a
(µg/l)

0.01

0.0175

4.2

0.0415

0.000

0.014

6.8

0.0418

0.000

0.0143

6.5

Total-P
(mg/l)

Chl.a
(µg/l)

Parametrat e cilësisë së ujit për Lagunën e Merxhanit (3 Nëntor, 2017)
Parametrat e matur
Kodi i Stacioni_
RDB

T (0C)

pH

DO (%)

TDS
(g/l)

S (‰)

NO3-N
(mg/l)

NH4+
(mg/l)

1

AL20LG_Pa10

13.4

8.5

109.0

42.8

45.4

0.0308

0.000

0.0102

5.6

2

AL20LG_Pa20

13.9

8.8

153.8

37.2

38.0

0.0315

0.001

0.0105

8.5

3

AL20LG_Pa30

14.4

8.5

114.0

37.0

37.8

0.0260

0.000

0.0088

1.6

NH4+
(mg/l)

Total-P
(mg/l)

Chl.a
(µg/l)

Parametrat e cilësisë së ujit për Lagunën e Merxhanit (24 Nëntor, 2017)
Parametrat e matur
Kodi i Stacioni_
RDB

T (0C)

pH

DO (%)

TDS
(g/l)

S (‰)

1

AL20LG_Pa10

10.9

8.44

122.0

35.0

30.2

0.0064

0.001

0.0023

3.0

2

AL20LG_Pa20

11.2

8.59

145.4

31.9

29.0

0.0055

0.001

0.0019

3.6

3

AL20LG_Pa30

11.8

8.40

109.1

32.2

28.4

0.0084

0.000

0.0027

2.8

NO3-N
(mg/l)

3. Analiza e treguesve të cilësisë së ujit dhe vlerësimi i statusit ekologjik të
lagunave
3.1.Laguna e Patokut
Vlerat mesatare të treguesve të ujit për Lagunën e Patokut për periudhën maj-nëntor 2017 janë dhënë në tabelën
e mëposhtme.
Vlerat mesatare (Mes±SD) të parametrave të cilësisë së ujit për Lagunën e Patokut në katër stinët (maj-nëntor 2017)
T (0C)

pH

DO (%)

TDS (g/l)

S (‰)

NO3-N
(mg/l)

NH4+
(mg/l)

Total-P
(mg/l)

Chl.a
(µg/l)

PranvERë

19.0±0.4

8.7±0.2

91.6
±1.9

21.8±2.3

30.9±4.2

0.0465
±0.001

0.018
±0.00

0.0159
±0.000

1.7±0.3

Verë

30.4±0.3

8.2±0.1

99.4
±1.2

36.3±1.6

39.1±0.2

0.0458
±0.000

0.015
±0.01

0.0163
±0.001

2.8±0.1

Vjeshtë

14.3±0.4

8.5±0.1

119.3
±4.2

32.4±0.6

34.4±0.4

0.0242
±0.000

0.001
±0.00

0.0083
±0.000

3.8±0.4

9.8±1.0

8.2±0.1

106.3
±14.4

22.8±2.9

22.0±3.1

0.0215
±0.001

0.001
±0.00

0.0075
±0.001

6.9±6.3

Dimër
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Përmbajtja e nitrateve (NO3-N) në tre stacionet e
matjes varionte nga 0.021 në 0.048 mg/l me një vlerë
mesatare 0.035 mg/l, ndërsa e P-total nga 0.007 në
0.017 mg/l me një mesatare vjetore 0.012 mg/l. Nivelet
e larta të nutrientëve janë tregues të ndotjes organike
nga ujërat e zeza dhe llumi si dhe rrjedhat e ujit nga
stereja. Përqendrimi i NH4+ është tregues i ndotjes nga
ujërat e zeza, por në matjet që keni kryer niveli i NH4+
ka qenë gjithnjë i ulët, ndoshta kushtet e lagunave të
monitoruara nuk favorizojnë transformimin e amoniakut
në jone amon (shiko vlerat e pH). Përqendrimi i Klorpfilës
a (Chl.a) varion nga 1.3 në 4.2 μg/l me një mesatare
prej 3.0 μg/l. përqëndrimi i klorofilës a është tregues i
eutrofikimit të trupit ujor. Krahasuar me vlerat limite të
P-total sipas DKU të BE, Laguna e Patokut paraqitet
mezotrofike në pranverë dhe verë dhe oligotrofike në
vjeshtë dhe dimër. Vlerat e Chl. a megjithë fluktimet i
japin Lagunës një status mezotrofik. Grafikët e ecurisë
stinore të vlerave mesatare të treguesve të cilësisë së ujit
për të tre stacionet janë dhënë në fund të këtij materiali.

3.2.Laguna e Kënallës
Laguna e Kënallës, pavarësisht sipërfaqes së vogël,
është një lagunë me produktivitet të lartë, siç na kanë
dhënë informacion peshkatarët dhe banorët e zonës.
Dikur Laguna e Kënallës komunikonte me Lagunën e
Merxhanit me kanale artificialë.
Sot, të gjitha këto rrugë komunikimi të saj janë mbyllur
për shkak të ndërtimeve rreth e qark saj dhe ka të
ngjarë qëedhe sipërfaqja e lagunës të jetë zvogëluar
për shkak të depozitimeve (dhe & zhavor) me natyrë
antropogjene dhe me qëllim rritjen e sipërfaqes së
tokës për aktivitetet që kryhen rreth lagunës.
Vlerat e ulëta të kripësisë përgjatë gjithe vitit tregojnë
mungesën e komunikimit të Lagunës me detin.
Vlerat mesatare të treguesve të ujit për Lagunën e
Kënallës për periudhën maj-nëntor 2017 janë dhënë
në tabelën e mëposhtme.

Vlerat mesatare (Mes±SD) të parametrave të cilësisë së ujit për Lagunën e Kënallës në katër stinët (maj-nëntor 2017)
T (0C)

pH

DO (%)

TDS (g/l)

S (‰)

NO3-N
(mg/l)

NH4+
(mg/l)

Total-P
(mg/l)

Chl.a
(µg/l)

PranvERë

17.6±0.4

7.0±0.1

63.3
±0.6

5.7±0.1

3.6±0.2

0.0072
±0.001

0.038
±0.00

0.0024
±0.000

9.6±0.3

Verë

30.3±1.3

9.1±0.0

220.7
±9.3

5.8±0.1

4.4±0.0

0.0080
±0.001

0.001
±0.00

0.0027
±0.000

14.8±0.5

Vjeshtë

14.8±0.1

8.2±0.1

40.4
±7.1

5.7±0.0

4.6±0.4

0.0070
±0.000

0.033
±0.05

0.0024
±0.000

12.2±2.3

Dimër

11.3±0.4

8.3±0.0

109.9
±11.3

5.4±0.1

3.4±0.3

0.0071
±0.002

0.001
±0.00

0.0024
±0.001

6.1±1.1

Përmbajtja e nitrateve (NO3-N) në tre stacionet varionte
nga 0.005 në 0.009 mg/l me një vlerë mesatare 0.007
mg/l, ndërsa e P-total nga 0.002 në 0.003 mg/l me një
mesatare vjetore 0.0025 mg/l.
Nivelet e ulëta të nutrientëve tregojnë se nuk ka nivele
të shtuara të lëndës organike në lagunë.
Siç morrëm informacion laguna furnizohet me ujë
nëpërmjet burimeve nëntokësore karstike nga mali i
Rrencit.
Përqendrimi i Chl.a varion nga 5.4 në 15.2 μg/l me një
mesatare vjetore prej 10.7 μg/l.
Mbështetur në këto vlera të Chl.a Laguna e Kenallës
është në gjendje mezotrofike gjatë gjithë vitit.
Rekomandohen të kryhen monitorime të vazhdueshme
të gjendjes trofike të Lagunës, ku të përfshihet edhe
analiza cilësore e fitoplanktonit të pranishëm, metaleve
dhe toksinave për të vlerësuar nivelin e ndotjes.
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3.3.Laguna e Merxhanit
Merxhani është laguna më e rëndësishmë e ligatinës
së Kunes. Aktualisht komunikimi i Lagunës me detin
realizohet vetëm përmes një kanali; kanali tjetër që lidhte
lagunën me detin është mbyllur. Veçanërisht gjatë verës
laguna furnizohet me ujë nga burime nëntokësore me
origjinë karstike. Vlerat e kripësisë S (‰) luhaten nga 28.4
në 50.8 ‰, duke e kaluar deri me 14.9% vlerën e kripësisë
së detit. Vlerat mesatare të treguesve të ujit për Lagunën
e Merxhanit për periudhën maj-nëntor 2017 janë dhënë
në tabelën e mëposhtme. Përmbajtja e nitrateve (NO3-N)
në tre stacionet e monitoruara varionte nga 0.004 në
0.05 mg/l me një vlerë mesatare 0.021 mg/l, ndërsa e
P-total nga 0.001 në 0.018 mg/l me një mesatare vjetore
0.007 mg/l. Përqendrimi i Chl.a varion nga 2.8 në dimër
në 10.5 μg/l në pranverë me një mesatare vjetore prej
6.03 μg/l, e që i jep statusin mezotrofik lagunës. Nivelet
e larta të P-total në verë dhe vjeshtë mbështesin statusin
mezotrofik të Lagunës së Merxhanit
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Vlerat mesatare (Mes±SD) të parametrave të cilësisë së ujit për Lagunën e Merxhanit në katër stinë (maj-nëntor 2017)
T (0C)

pH

DO (%)

TDS (g/l)

S (‰)

NO3-N
(mg/l)

NH4+
(mg/l)

Total-P
(mg/l)

Chl.a
(µg/l)

PranvERë

19.1±0.8

8.6±0.1

67.3
±2.1

32.2±2.9

30.7±0.3

0.0059
±0.003

0.021
±0.002

0.0018
±0.001

9.9±0.5

Verë

30.7±2.1

8.3±0.1

63.2
±0.6

42.2±5.2

45.2±4.9

0.0449
±0.006

0.003
±0.006

0.0153
±0.002

5.8±1.4

Vjeshtë

13.9±0.5

8.6±0.2

125.6
±24.5

39.0±3.3

40.4±4.3

0.0294
±0.003

0.000
±0.001

0.0098
±0.001

5.2±3.5

Dimër

11.3±0.5

8.5±0.1

125.5
±18.4

33.0±1.7

29.2±0.9

0.0068
±0.001

0.001
±0.001

0.0023
±0.000

3.1±0.4

2 Ecuria stinore e treguesve të cilësisë së ujit
2.6 Ecuria stinore e treguesve të cilësisë së ujit në Lagunën e Patokut
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2.7 Ecuria stinore e treguesve të cilësisë së ujit në Lagunën e Kënallës
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2.8 Ecuria stinore e treguesve të cilësisë së ujit në Lagunën e Merxhanit
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5

Cilësia e Ujrave Nëntokësorë

Ujërat në Shqipëri janë nën një trysni në rritje si rezultat
i kërkesës së vazhdueshme të popullsisë për sasi të
nevojshme uji të një cilësie të mirë. Furnizimi me ujë
është një shërbim me interes të përgjithshëm, e për
këtë qëllim ruajtja dhe përmirësimi i mjedisit ujor është
detyrë për ruajtjen e kësaj pasurie. Ujrat sipërfaqësorë
dhe ata nëntokësorë janë në parim burime natyrore të
rinovueshme. Në veçanti, detyra e sigurimit të gjendjes
së mirë të ujrave nëntokësorë kërkon veprime të
përhershme dhe planifikim të qëndrueshëm afatgjatë
të masave mbrojtëse, falë intervalit kohor natyral në
formimin dhe rinovimin e tyre.
Të kryejë monitorimin e ujrave nëntokësore në basenet
e Drinit, Matit, Erzen - Ishmit, Shkumbinit, Semanit,
Vjosës e Zonës Jonike.
Monitorimi synon ruajtjen e tregueseve sasiorë e
cilësorë të ujit, të rezervave të shfrytëzimit, mbrojtjen
e vendburimeve ekzistuese të ujit, si dhe vlerësimin
e shkaqeve të ndotjes së ujrave nëntokësore. Në
përfundim të monitorimit jepen rekomandimet për
gjendjen aktuale të cilësisë së ujrave, trendet e
përmirësimit ose përkeqësimit të cilësisë si masat për
mbrojtjen e tyre si zbatimin e zonave të rreptësisë dhe
të mbrojtjes sanitare, shkallën e shfrytëzimit etj.
Monitorimi i ndotjes së ujrave nëntokësore ka siguruar
vijueshmërinë nga viti 2000 - 2017 në akuiferët porozë
të Kuaternarit në 7 basenet ujëmbajtëse. Vlerësimi dhe
zbatimi i monitorimit të UN është vlerësim dhe mbrojtje
për pasurinë më të madhe kombëtare – UJIN - duke e
bërë monitorimin një disiplinë të re dhe shkencore që
garanton:
- Ruajtjen e rezervave të shfrytëzimit të UN
- Mbrojtjen e vendburimeve ekzistuese të ujit
- Vlerëson shkaqet e ndotjes së UN
Jep rekomandime për zbatimin e zonave të rreptësise
dhe mbrojtjes sanitare e në bashkëpunim me organet
kompetente të marrë masa ndëshkuese për këto
probleme.
Monitorimi i UN gjatë vitit 2017 është kryer në 7 basenet
ujëmbajtëse për akuiferet porozë të kuaternarit:
Shkodër, Lezhë, Fushë - Kuqe, Tiranë, Fushë - Krujë,
Elbasan, Lushnjë, Berat, Korcë, Gjirokastër, Kafaraj,
Novoselë, Vurg - Mursi e Orikum. Gjithashtu u
monitoruan 11 burime kryesore të akuiferit karbonatik
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në basenin e Drinit - burimi Syri i Sheganit, burimi
Gurra e Kolesjanit, burimi Tushemisht, burimi i Linit,
në basenin e Matit - burimi i Bargjanës, në basenin e
Semanit - burimi i Mançurishtit, burimi i Urës Vajgurore
dhe burimi i Bogovës, në basenin e Zonës Jonike burimi Syri i Kaltër, burimi Uji i Ftohtë Tepelenë dhe
burimi Uji i Ftohtë Vlorë. Ky monitorim është kryer
sipas Kontratë Porosisë së lidhur ndërmjet Agjensisë
Kombëtare të Mjedisit dhe Shërbimit Gjeologjik
Shqiptar për vitin 2017.
Për monitorimin e kryer jepen rezultatet në tabela për
vitin 2017 dhe në tabelat 5 vjeçare për çdo basen
dhe janë paraqitur në mënyrë grafike këto tregues
krahasuar me normat e vendit tonë dhe të BE. Jepen
ndryshimet stinore, tejkalimet e treguesve mbi normë
dhe rekomandimet në përputhje me VKM për:

Stacionet dhe parametrat e monitoruara.

– pH
– Fortësia
– Alkaliniteti
– Aciditeti
– Përmbajtja e nitrateve
– Shkalla e kripshmërisë
– Përmbajtja e metaleve të rënda
– Zonat me kripshmëri të lartë
– Zonat e ndjeshme ndaj ndotjes në vëllim.
– Shkalla e ekspozimit të popullsisë ndaj ujrave
nëntokësore të ndotur.
– Tejkalimet e normave të cilësisë së treguesve
– Vëllimi vjetor i shfrytëzimit në përgjithësi dhe
sipas baseneve.
– Koefiçienti i shfrytëzimit në përgjithësi dhe sipas
baseneve.

Monitorimi i ujrave nëntokësore u krye sipas një
rrjeti aktualisht të pranueshëm, por që në të ardhmen
duhet dendësuar. Rrjeti i pranuar ka synuar të
përfshijë kryesisht zonat me shfrytëzim intensiv dhe
shpërndarjen në akuifer. Janë kryer analiza të plota
kimike në shtatë basenet, në 48 shpime monitoruese
dhe 11 burime kryesore të akuiferit karbonatik, ndërsa
analizat e mikroelementëve janë kryer në një shpim
përfaqësues për çdo akuifer. Gjithashtu është kryer
monitorimi hidrodinamik - matje e nivelit të ujërave
nëntokësore në disa shpime sipas rrjetit të propozuar.
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Monitorimi i ujrave nëntokësore u krye në dy faza
monitorimi në basenet ujëmbajtëse të Shqipërise në

rrjetin monitorues sipas Kontratës vitit 2017 me analiza
të plota kimike dhe analiza për mikroelementë.

Rrjeti i monitorimit hidrokimik për cdo Basen është si më poshtë:
Baseni Drinit

4 shpime dhe 4 burime - në Shkodër, Malësi e Madhe, Kukës, Pogradec

Baseni Matit

9 shpime dhe 1 burim - 4 në Lezhë e 5 Fushë – Kuqe, Rrëshen

Baseni Erzenit - Ishëm

9 shpime - 5 në Tiranë e 4 në Fushë - Krujë

Baseni Shkumbinit

6 shpime - 3 në Elbasan e 3 në Lushnje

Baseni Semanit	

13 stacione 4 shpime dhe 1 burim - në Korçë
6 shpime e 2 burime në Berat

Baseni Vjosës

6 shpime - në Gjirokastër, Fier

Baseni Zonës Jonike

4 shpime dhe 2 burime - në Sarandë, Vlorë

Gjithsej janë monitoruar 48

shpime dhe 11 burime

Analizat kimike janë kryer në Laboratorin e Shërbimit
Gjeologjik Shqiptar. Janë kryer gjithsej 96 analiza
të plota kimike për treguesit : Na, K, Mg, Ca, Fe,
NH4, HCO3, CO3, Cl, SO4, NO3, NO2, Mp, Fp, pH,
përmbajtjen e O2, temperatura dhe 22 analiza për
mikroelementë ku janë vlerësuar përmbajtjet e Ni, Mn,
Zn, Pb, Cu, Co, Cr, Cd. Janë kryer 10 analiza kontrolli,
të dhënat jepen në tabelat e analizave kimike së bashku
me të dhënat e monitorimit.
Rrjeti i shpimeve të monitorimit, kodi i tyre, vendndodhja
dhe koordinatat paraqiten në tabelën e mëposhtme

Cilësia e Ujrave
Nëntoksore
për vitin 2017

Baseni i Drinit
Në këtë basen u krye monitorimi hidrokimik në 4
shpime të akuiferit të Kuaternarit dhe në 4 burime
natyrore të akuiferit karbonatik. Monitorimi u krye me
dendësi 2 herë në vit me analiza kimike dhe një shpim
monitorohet për mikroelementë. Gjithashtu u kryen 2
matje të nivelit të ujërave nëntokësore në 4 shpime : në
Grudë - Fushë, Shtoj i Vjetër, shpimi Kisha e Madhe,
shpimi Dobraç - Shkodër. Në shpimin nr.1 Dobraç
monitorimi është kryer me sondë stacionare vetë rregjistruese.
- Sasia e përgjithshme e ujit që shfrytëzohet në
akuiferin e Shkodrës është 1200 - 1300 l/sek që
përdoret për furnizimin me ujë të pijshëm të qytetit
të Shkodrës dhe fshatrave.
Koefiçenti i shfrytëzimit varion: K = 0.33 - 0.5
-Risku i ndotjes është i lartë:
a) Për shkak të mbulesës së vogël mbrojtëse
sidomos në akuiferin e Dobraçit.
b) Nga plehërimi i tokës bujqësore
c) Shfrytëzimi intensiv mund të çojë në përzierjen e
ujrave të freskëta me ujrat me Mp të lartë.

Rezultatet e monitorimit:
Monitorimi cilësisë së UN u krye në 4 shpime dhe
4 burime në muajin Maj - Qershor dhe Tetor 2017.
Janë kryer 16 analiza kimike dhe 2 analiza për
mikroelemente. Të dhënat e monitorimit jepen në
tabelën nr.1. Për treguesit e monitorimit pH, Fp, Mp,
Na, Mg, Ca, Fe, NH4, Cl, SO4, NO3, NO2, dhe Mp janë
ndërtuar grafikët për periudhën 2013 - 2017.
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Temperatura e ujit T - Temperatura e ujit në dy matje
të kryera në dy fazat e monitorimit varion T = 9 – 13,7
oCelsius në burimet e basenit ndërsa në akuiferët

kuaternar varion nga 11,9 – 16,9 oCelsius, ky tregues
është brenda normës (norma 8 - 15 deri 20 oC).

pH i UN Vlerat e pH për vitet 2013 - 2017 jepen fig.nr.1. Nuk vërehen ndryshime të ndjeshme të pH në vite, ka vetëm
luhatje të vogla stinore.
Vlera E pH për Akuiferin Al 100

Fig. nr.1- Vlerat e pH për akuiferin AL 100

- Në bazë të raportit në % ekuivalent të anioneve të forta (d) me kationet e forta (a) dhe të dobëta (b) për vlerësimin
e alkalinitetit, uji i këtij akuiferi është i klasës së II, janë ujra neutrale.

Fortësia e përgjithshme Fp -. Vlerat e Fp për vitet 2013 - 2017 jepen në fig.2. Nuk ka tendencë rritje të fortësisë
së përgjithshme Fp.Vërehen vetëm ndryshime të vogla stinore. Në shpimin nr.3 Kisha në fazën e dytë ka një rritje
të lehtë.
Fortësia e Përgjithshme Fp në Gradë Gjermane - për Akuiferin Al 100

Fig.nr.2 - Fortësia e përgjithshme për akuiferin AL 100
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Mineralizimi i përgjithshëm Mp - Ky tregues është paraqitur grafikisht për vitet 2013 - 2017 fig. nr. 3. Në grafik
vërehet qëndrueshmëri e treguesit të Mp, ndryshimet janë të lehta dhe karakterit stinor.
Mineralizimi i për Rgjithshëm Mp Në Mg/L - Për Akuiferin Al 100

Fig. nr.3 - Mineralizimi i përgjithshëm për akuiferin AL 100

Përmbajtja e Na në vitet 2013 - 2017 jepet në fig.nr. 4 e krahasuar me standartet e STASH dhe BE (20 - 100, 20 150). Trendi i përgjithshëm i përmbajtjes së Na është nën 20 mg/l.
Përmbajtja e Na në mg/l - per akuiferin AL 100

Fig.nr. 4 - Përmbajtja e Na për akuiferin AL 100

Përmbajtja e Kalciumit Ca -. Përmbajtja e Ca në vite ka qëndrueshmëri, vërehet një luhatje e lehtë gjatë viteve
2013 – 2017. Luhatja ka karakter stinor pa ndryshime të ndjeshme.
Përmbajtja e Ca në Mg/L - për Akuiferin Al 100

Fig. nr. 5 - Përmbajtja e Ca për akuiferin AL 100
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Përmbajtja e Magnezit Mg
Përmbajtja e Mg në Mg/L - për Akuiferin Al 100

Fig.nr.6 - Përmbajtja e Mg për akuiferin AL 100

Përmbajtja e Hekurit Fe - Përmbajtja e Fe për vitet 2013 - 2017 jepet në fig. nr. 7 e krahasuar me standartet e
STASH (0.05 - 0.3 (0.8) dhe BE dhe (0.05 - 0.2 mg/l). Përmbajtja në vite nuk ka tendencë rritje të konsiderueshme.
Përmbajtja e Fe në Mg/L - për Akuiferin Al 100

Fig.nr.7 - Përmbajtja e Fe për akuiferin AL 100

Përmbajtje e Amonjakut NH4
Përmbajtja e NH4 në Mg/L - për Akuiferin Al 100

Fig. nr. 8 - Përmbajtja e NH4 për akuiferin AL 100
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Përmbajtja e Klorit Cl - Përmbajtja e Cl në vitet 2013 - 2017 jepet në fig.nr.9 e krahasuar me standartet e STASH
dhe BE (25 - 250 mg/l). Nga grafiku vihet re qëndrueshmëri në vite e përmbajtjes së Cl në gjitha pikat e monitoruara.
Vërehen vetëm ndryshime të vogla stinore.

Përmbajtja e Sulfateve SO4 - Përmbajtja e SO4 në vitet 2013 - 2017 jepet në fig nr.10 e krahasuar me standartet
e STASH dhe BE (25 - 250 mg/l). Tendenca e përmbajtjes së Sulfateve është e qëndrueshme, vërehen ndryshime
të vogla gati të papërfillshme të karakterit stinor.
Përmbajtja e SO4 në Mg/L - për Akuiferin Al 100

Fig.nr.10 - Përmbajtja e SO4 për akuiferin AL 100

Përmbajtja e Sulfateve NO3 - Përmbajtja mesatare e NO3 në vitet 2013 - 2017 varion 0.56 – 11.01 mg/l. Përmbajtja
e NO3 në vite jepet në fig. nr.11 e krahasuar me standartet e STASH dhe BE (25 - 50 mg/l). Përmbajtja në vite e
nitrateve është e vogël, nuk ka tendence rritjeje dhe për tregon për ndotje të largët.
Përmbajtja e NO3 në Mg/L - për Akuiferin Al 100

Fig.nr.11 - Përmbajtja e NO3 për akuiferin AL 100
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Përmbajtja e Sulfateve NO2 - Përmbajtja mesatare e NO2 në vitet 2013 - 2017 varion 0.0025 deri 0.01 mg/l. Në
gr. nr.12 jepet përmbajtja e nitriteve në vite. Përmbajtja e nitriteve në ujë të pijshëm nuk lejohet ndërsa përmbajtja
maksimale e lejuar është sipas standartit Shqiptar 0.5 mg/l (Norma BE është 0.1 mg/l). Nuk ka ndotje masive, ato
janë shfaqje sporadike.
Përmbajtja e NO2 në Mg/L - për Akuiferin Al 100

Fig. nr.12 - Përmbajtja e NO2 për akuiferin AL 100

Përmbajtja e O2 - Përmbajtja e O2 në dy fazat e
monitorimit varion 3.25 – 9.7 mg/l në shpimet dhe në
burimet varion 2.6 – 13.01 mg/l . Në st. Velipojë dhe në
burimin Tushemisht, Gurra e Kolesjanit ka përmbajtje
më të vogël se norma. Në shpimet dhe burimet e tjere
përmbajtja e O2 është në normë (norma - jo më pak
se 8).
Analiza për mikroelementë - Analizat për mikroelementë
janë marrë në shpimin nr.1 Dobraç për Ni, Mn, Zn, Pb,
Cu, Co, Cr, Cd. Nga vlerësimi i analizave në të dy fazat
mikroelementët kanë përmbajtje: Ni = 0.001 – 0.002
mg/l, Mn = 0.002 - 0.004 mg/l, Zn = 0.017 - 0.004
mg/l, Pb = 0.011 - 0.014 mg/l, Cu = 0.001 - 0.002 mg/l,
Co = 0 mg/l, Cr = 0.001 – 0.002 mg/l, Cd = 0 mg/l.
Periudha

sh.Grudë Fushë

Përmbajtja e mikroelementëve është brenda Stash dhe
Stan. BE PML ( Tab. Nr.1).
Monitorimi hidrodinamik (regjimi nivelor): Monitorimi
hidrodinamik i ujrave nëntokësore të akuiferit poroz
kuaternar të Shkodrës është kryer në 5 shpime në
Dobraç, Kisha e Madhe, Grudë - Fushë, Shtoj i Vjetër,
Hot i Ri. Shpimet e monitorimit kanë përfshirë zonën e
ushqimit e të shfrytëzimit. Monitorimi ka konsistuar në
matje të nivelit të ujit me frekuencë matje 2 herë në vit
në muajin Qershor e Tetor të vitit 2013 Qershor, Shtator
e Nëntor 2014, Maj e Tetor të vitit 2015, Qershor e Tetor
të vitit 2016 dhe Qershor e Tetor të vitit 2017. Nivelet e
matura jepen në tabelën e mëposhtme:

sh.1 Dobraç

Sh Shtoj i vjetër

Hot i Ri

2013 - Qershor

-14,65

-0,6

-13

-5,8

2013 - Tetor

-17,1

-1,6

-15,4

-6,6

Amplituda m

2.45 m

1.0 m

2.4 m

1.8 m

2014 - Qershor

-16

-0,75

-14,6

-7,93

2014 - Shtator

-16,15

-1,7

-14,5

-6,6

2014 - Nëntor

-16,8

-2,16

-15,82

-8,1

Amplituda m

0.8 m

1.41 m

1.32 m

1.5 m

2015 - Maj

-16,9

-1,55

-15,25

-6,7

2015 - Tetor

-20,13

-1.7

-16,8

-10,15

Amplituda m

3,23m

2,7m

1,55m

3,45m

2016 - Qershor

-14,6

-1,0

-14,2

- 6,1

2016 - Tetor

-17,59

-1.7

-14,82

-9,15

Amplituda m

2.99m

0,7m

0.62m

3,05m

2017 - Qershor

-16,85

-1.85

-15,6

- 33

2017 - Tetor

-20

-3,34

-17,3

-36

Amplituda m

3.15m

1.49m

1.7m

3,00m
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Nga analizimi i të dhënave dallojmë se luhatja e nivelit
të ujrave nëntokësore lidhet:
- me ndryshimet stinore
- me ndryshimet për efekt shfrytëzimi.
Ndryshimet stinore që kanë të bëjnë me kushtet
klimatike shprehen me ngritjen e nivelit të UN në muajin
Dhjetor - Mars dhe uljen e vazhdueshme të nivelit
gjatë gjithë verës deri në Nëntor. Me rënien e reshjeve
të para në Tetor - Nëntor vihet re dhe një ngritje e
nivelit të ujrave nëntokësore. Ujërat nëntokësore janë
pa presion.
Në zonën e Shkodrës viti 2013:
Amplituda e luhatjes së UN varion nga A= 0.8 - 3.85 m
- Niveli maksimal varion nga Hs = - 0.6 - 14.65 m
- Niveli minimal varion nga Hs = - 1.6 - 17.1 m
Në zonën e Shkodrës viti 2014:
Amplituda e luhatjes së UN varion nga A= 0.8 - 1.76 m
- Niveli maksimal varion nga Hs = - 0.75 - 16 m
- Niveli minimal varion nga Hs = - 2.16 - 16.8 m
Në zonën e Shkodrës viti 2016 :
Amplituda e luhatjes së UN varion nga A= 0.62 – 3.08m
- Niveli maksimal varion nga Hs = - 1.0 – 14.6 m
- Niveli minimal varion nga Hs = - 1.7 – 17.59 m
Në zonën e Shkodrës viti 2017 :
Amplituda e luhatjes së UN varion nga A= 1.17 – 3.15m
- Niveli maksimal varion nga Hs = - 1.85 – 33 m
- Niveli minimal varion nga Hs = - 3.34 – 36 m
Në shpimin e monitorimit në Dobraç është vendosur
sondë vetërregjistruese për matjet e nivelit,
konduktivitetit dhe temperaturës. Të dhënat e
marra nga aparati vetërregjistrues jepen në figurën
e mëposhtme për vitet 2012 – 2017. Të dhënat mbi
nivelet ekstremale janë :
- Temperatura = 15.4 – 16.2 °C
- Amplituda është A = 1.2 m

6.2. Baseni i Matit

Janë monitoruar akuiferi ujëmbajtës zhavoror i Lezhës
dhe i Fushë - Kuqes në 4 dhe 5 shpime dhe një burim.
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6.2.1 Akuiferi ujëmbajtës zhavoror
Kuaternar i Lezhës:
- Monitorohet me 4 shpime në shpimin nr. 50
Barbullojë, në shpimin 29 e nr.46 në Ishull - Lezhë,
nr.2s Rrilë dhe një burim në Rrëshen, burimi i
Bargjanës. Monitorimi është kryer me dendësi 2
herë, në muajt Maj, Tetor. Është kryer monitorimi
hidrodinamik - matje niveli vetëm në shpimin nr. 87
Shënkoll - Lezhë.
- Sasia e përgjithshme e ujit që shfrytëzohet është
700 - 900 l/sek për furnizimin me ujë të pijshëm të
qytetit Lezhë, Shëngjin dhe fshatrave përreth.
Koefiçenti i shfrytëzimit është: K = 0.3 - 0.35
- Risku i ndotjes sipërfaqësore është i ulët falë
mbulesës së trashë ekranizuese, largësisë së zonës
së ushqimit dhe karakterit artezian të shtresave
ujëmbajtëse. Vetëm intensifikimi i madh i shfrytëzimit
mund të nxisë depërtimin e ujrave me mineralizim
të lartë nga krahu verior e perëndimor i akuiferit
ujëmbajtës.

Rezultatet e monitorimit:
- Monitorimi i cilësisë së UN në këtë akuifer është
kryer në 4 shpime dhe një burim. Provëmarrja është
realizuar në muajin Maj e Tetor. Janë marrë 10
analiza kimike dhe 2 për mikroelementë. Rezultatet
e analizave jepen në tabelën nr.2. Për treguesit e
monitorimit pH, Fp, Mp, Na, Mg,Ca, Fe, NH4, Cl,
SO4, NO3, NO2 janë ndërtuar grafikët për periudhën
2013 - 2017.

Temperatura e ujit T
- Temperatura e ujit në dy fazat e monitorimit varion
T = 15.4 – 17.4 o Celsius, tregues brenda normës
(norma 8 - 15, deri 20 oC).

pH i UN.
Vlerat e pH për vitet 2013 - 2017 jepen në fig.13
krahsur me normat e STASH dhe BE. Tendenca
në vite e vlerës së pH nuk ka ndryshime të
konsiderueshme, ka vetëm ndryshime të vogla
stinore.

131

Përmbajtja e pH në Mg/L - për Akuiferin Al 100

Fig.nr.13 - Vlerat e pH për akuiferin AL 200

Fortësia e Përgjithshme Fp - Vlerat e Fp për vitet 2013 - 2017 jepen në fig.14 krahasur me standartin STASH
(10 - 20, 25 ogj PML). Në vite nuk ka tendencë rritje të Fp por vetëm luhatje stinore, madje ajo është e vogël në
shpimet nr.50 Barbullojë, 29.I.Lezhë, nr.46 I.Lezhë që lidhet me përmbajtjen e vogël të Mg dhe Ca në këto shpime.
Në shpimin nr.2s fortësia e përgjithshme ka vlera mbi Stash PML.
Fortësia e Përgjithshme Fp në Gradë Gjermane - për Akuiferin Al 200

Fig.nr.14 - Fortësia e përgjithshme për akuiferin AL 200

Mineralizimi i përgjithshëm Mp - Ky tregues është paraqitur grafikisht për vitet 2013 - 2017 në fig.nr.15. Ndryshime
të mineralizimit të përgjthshëm ka në shpimin nr.2s që shfrytëzon shtresat e poshtme me mineralizim të lartë dhe
ka trend të lehtë rritje të Mp.
Mineralizimi i Përgjithshem Mp Në Mg/L - për Akuiferin Al 200

Fig.nr.15 - Mineralizimi i përgjithshëm për akuiferin AL 200
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Mbetja e thatë Mth - Mbetja e thatë në dy fazat e monitorimit varion nga 336.71 – 679.75 mg/l në shpimet nr.29
I.Lezhë, nr.50 Barbullojë e nr.46 I.Lezhë, ndërsa në vitin e kaluar varionte 347.9 – 694.31 mg/l, tregues mbrenda
normës së lejuar ( 5000 - 1000 mg/l). Në shpimin nr.2s Rrilë, mbetja e thatë varion Mth = 2673.7 – 2708.3 mg/l, në
vitin 2016 varionte 2727.59 - 2743.05 mg/l tregues mbi mbi normë ashtu si dhe Mp. Në burimin e Bargjanës mbetja
e thatë ka vlera të ulta që luhaten nga 138.27 në 164.98 mg/l.
Përmbajtja e Natriumit Na - Përmbajtja e Na në vitet 2013 - 2017 jepet në fig.nr.16 e krahasuar me standartet e
STASH dhe BE (20 - 200, 20 - 150). Në vite ka tendencë qëndrueshmërie të Na në shpimet nr.50 Barbullojë, nr.46
H.Gjuetisë, nr.29 I.Lezhë, ndërsa në shpimin nr.2s Rrilë që shfrytëzon horizontet e poshtme të UN ka tendencë rritje
që merr vlera për vitet 2013 – 2017 deri 50.6 mg/l.
Përmbajtja e Na në Mg/L - për Akuiferin Al 200

Fig.nr.16 - Përmbajtja e Na për akuiferin AL 200

Përmbajtja e Kalciumit Ca - Përmbajtja e Ca në vitet 2013 - 2017 jepet në fig.nr.17 e krahasuar me standartet e
STASH dhe BE (75 - 200, 100 mg/l). Nuk ka tendencë rritje të Ca në vite, ka vetëm ndryshime të vogla stinore. Në
shpimin nr.2s Rrilë ka tendencë rritje të lehtë të përmbajtjes së Ca.
Përmbajtja e Ca në Mg/L - për Akuiferin Al 200

Fig.nr.17 - Përmbajtja e Ca për akuiferin AL 200

Përmbajtja e Magnezit Mg - Përmbajtja mesatare në vite varion 2.69 – 10.58 mg/l në shpimet nr. 46 H.Gjuetisë,
nr.50 Barbullojë, nr.29 I.Lezhë. Në shpimin nr.2s Rrilë përmbajtja mesatare e Mg është 68.09 mg/l, është përmbajtje
mbi normë. Përmbajtja e Mg në vite jepet në fig. nr.18, krahasuar me standartet (STASH dhe BE (20 - 50, 30 - 50
mg/l). Në vite ka tendencë rritje të Mg në shpimin nr.2S Rrilë që shfrytëzon shtresat e poshtme ujëmbajtëse dhe
përdoret për vaditje. Në shpimet e tjerë ka disa ndryshime stinore jo të ndjeshme. Në burimin e Bargjanës vlerat e
magneziumit janë të ulta, ato variojnë nga 4.26 në 6.08 mg/l.
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Përmbajtja e Mg në Mg/L - për Akuiferin Al 200

Fig.nr.18 - Përmbajtja e Mg për akuiferin AL 200

Përmbajtja e Hekurit Fe - Përmbajtja e Fe në vitet 2013 - 2017 jepet në fig. nr.19 e krahasuar me standartet e
STASH dhe BE (0.05 - 0.3 (0.8) dhe 0.05 - 0.2 mg/l). Përmbajtje mbi normë e Hekurit është takuar në vite e faza të
ndryshme por gjatë viti 2016 përmbajtja e Fe është brenda Stash dhe BE të rekomanduar më përjashtim të burimit
të Bargjanës që është mbi BE PML por brenda Stash PML.
Përmbajtja e Mg në Mg/L - për Akuiferin Al 200

Fig.nr.19 - Përmbajtja e Fe për akuiferin AL 200

Përmbajtja e Amonjakut NH4 - Përmbajtja mesatare në vite e Amonjakut varion 0.035 - 0.15mg/l. Përmbajtja e
NH4, në vite jepet në fig.nr.20 e krahasuar me standartet e STASH dhe BE (0 - 0.1, 0 - 0.5 mg/l).
Përmbajtja e NH4 në Mg/L - për Akuiferin Al 200

Fig.nr.20 - Përmbajtja e NH4 për akuiferin AL 200
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Përmbajtja e Klorit Cl - Përmbajtja e Cl në vitet 2013 - 2017 jepet në fig.nr.21 e krahasuar me standartet e STASH
dhe BE (25 - 250 mg/l). Nga grafiku shikohet se përmbajtja e Klorit Cl është mbi Stash, Be R në shpimet nr.46
H. Gjuetisë, nr. 50 Barbullojë nr. 29 I. Lezhë st. Shëngjinitpor nën sasinë maksimale të lejuar, ndërsa nëshpimin
nr. 2s Rrilë përmbajtja e klorit është mbi Stash PML. Ky shpim shfrytëzon horizontet e poshtme ujëmbajtëse dhe
shfrytëzohet për vaditje.
Përmbajtja e Cl në Mg/L - për Akuiferin Al 200

Fig.nr. 21 - Përmbajtja e Cl për akuiferin AL 200

Përmbajtja e Sulfateve SO4 - Përmbajtja e SO4 në vitet 2013 - 2017 jepet në fig. nr.22 e krahasuar me standartet
e STASH dhe BE (25 - 250 mg/l). Në shpimin nr.2s Rrilë përmbajta e SO4 është mbi normë dhe mbi PML. Ky shpim
nuk përdoret për ujë të pijshëm, por për vaditje. Ka tendencë rritje të sulfateve në shpimin nr.2s Rrile.
Përmbajtja e SO4 në Mg/L - për Akuiferin Al 200

Fig.nr. 22 - Përmbajtja e SO4 për akuiferin AL 200

Përmbajtja e Nitrateve NO3 - Përmbajtja mesatare 5 vjeçare e Nitrateve është e vogël, ajo varion 1.07 – 4.64 mg/l.
Përmbajtja e NO3 në vite është e vogël, ajo jepet në fig. nr.23 e krahasuar me standartet e STASH dhe BE (25 - 50).
Nuk vërehet tendencë rritje të nitrateve në vite, në shpime me përjashtim të shpimit Rrilë që kemi një rritje të vlerave
nga viti 2014 - 2017.
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Përmbajtja e NO3 në Mg/L - për Akuiferin Al 200

Fig.nr.23 - Përmbajtja e NO3 për akuiferin AL 200

Përmbajtja e Nitrateve NO2
Përmbajtja e NO2 në Mg/L - për Akuiferin Al 200

Fig.nr.24 - Përmbajtja e NO2 për akuiferin AL 200

Përmbajtja e O2 - Përmbajtja e O2 në dy fazat e
monitorimit varion 1.3 – 5.12 mg/l përmbajtja është me
vogël se norma e STASH (norma : jo më pak se 8).
Analiza për mikroelementë - Analiza për mikroelemente janë marrë në shpimin nr. 50 Barbullojë për
Ni, Mn, Zn, Pb, Cu, Co, Cr, Cd. Në këto analiza ka
përmbajtje të mikroelementeve: Ni = 0.001 - 0.002 mg/l,
Mn = 0.012 - 0.014 mg/l, Zn = 0.002 - 0.019 mg/l, Pb =
0.01 - 0.012 mg/l, Cu = 0.001 - 0.002 mg/l, Co = 0 mg/l,
Cr = 0mg/l, Cd = 0 mg/l. Përmbajtja e mikroelementëve
është nën përmbajtjen e rekomanduar deri në PML.
(Tab. Nr.2).
Monitorimi hidrodinamik (regjimi nivelor)
Monitorimi hidrodinamik i ujrave nëntokësore të
akuiferit ujëmbajtës Kuaternar Lezhë është kryer vetëm
në shpimin nr.87 Shënkoll, ku janë kryer dy matje në
muajt Maj e Tetor të vitit 2017, Maj e Tetor të vitit 2016,
dy matje në muajt Maj e Tetor të vitit 2015, tre matje në
muajin Qershor, Shtator dhe Nëntor të vitit 2014 dhe dy
matje në Qershor - Nëntor të vitit 2013.
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Matjet e kryera në vitin 2013 janë:
- Niveli i UN në muajin Qershor është: Hs = - 4.2 m
- Niveli i UN në muajin Nëntor është: Hs = - 4.35 m
- Amplituda e luhatjes është A = 0.15 m.
Matjet e kryera në vitin 2014 janë:
- Niveli i UN në muajin Qershor është: Hs = - 4.1 m
- Niveli i UN në muajin Shtator është: Hs = - 4.46 m
- Niveli i UN në muajin Nëntor është: Hs = - 4.38 m
- Amplituda e luhatjes është A= 0.36 m.
Matjet e kryera në vitin 2015 janë:
- Niveli i UN në muajin Maj është: Hs = - 4.35 m
- Niveli i UN në muajin Tetor është: Hs = - 4.19 m
- Amplituda e luhatjes është A = 0.16 m.
Matjet e kryera në vitin 2016 janë:
- Niveli i UN në muajin Maj është: Hs = - 4.35 m
- Niveli i UN në muajin Tetor është: Hs = - 4.09 m
- Amplituda e luhatjes është A = 0.26 m.
Matjet e kryera në vitin 2017 janë:
- Niveli i UN në muajin Maj është: Hs = - 4.47 m
- Niveli i UN në muajin Tetor është: Hs = - 4.58 m
- Amplituda e luhatjes është A = 0.11 m.
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6.2.2 Akuiferi ujëmbajtës zhavoror
Kuaternar i Fushë – Kuqes :
- Monitorohet me 5 shpime, monitorimi është kryer
me dendësi 2 herë me 10 analiza kimike. Është
monitoruar niveli i UN në një shpim në Gorre me
sondë stacionare vetërregjistruese në vitin 2013 dhe
në vitin 2014 ajo është prishur dhe nuk u morën të
dhënat. Në muajin Prill 2015 është rivendosur një
sondë monitoruese në këtë shpim dhe grafiku i saj
jepet më poshtë.
- Sasia e ujit që shfrytëzohet është 1250 - 1300 l/
sek l/sek për furnizimin e qyteteve të Durrësit, Laçit,
Milotit, Mamurrasit dhe fshatrave të zonës deri në
Durrës. Është akuiferi ujëmbajtës me shfrytëzim më
intensiv dhe me perspektivë për rritje rezervash të
UN.

hinkës së depresionit në drejtimin jug perëndimor ku
predominon tipi i ujit me mineralizim të lartë.
Rezultatet e monitorimit:
- Monitorimi i cilësisë së UN në akuiferin Kuaternar
të Fushë - Kuqes, u krye në 5 shpime që përfshijnë të
gjithë akuiferin : Milot, Gurrëz, Fushë - Kuqe, Patok,
Laç. Janë monitoruar shpimet nr.176 Milot, nr.26
Fushe - Kuqe, nr.197 Gurrëz, nr.177 Patok, nr.509
Lac. Monitorimi është kryer në Maj e Tetor. Janë
marrë 10 analiza kimike dhe 2 për mikroelemente.
Rezultatet e analizave jepen në tabelën nr.3. Për
treguesit e monitorimit pH, Fp, Mp, Na, Mg, Ca, Fe,
NH4, Cl, SO4, NO3, NO2. janë ndërtuar grafikët për
periudhën 2013 - 2017.

Koefiçenti i shfrytëzimit është: K = 0.35 - 0.5

Temperatura e ujit T

Risku i ndotjes:

Temperatura e ujit në dy fazat e monitorimit është T =
15.1 – 19.7 oC, temperatura mesatare është T = 17.1
ocelsius (norma 8 - 15, deri 20).

- Nga sipërfaqja është mesatar.
-Ai mund të vijë nga zona e ushqimit në veri të
akuiferit - shtrati i lumit Mat nga i cili mund të
priten depërtime të metaleve të rënda me prejardhje
minerare.
-Risku më i madh për shkak të shfrytëzimit intensiv
mbetet ai i rritjes së mineralizimit të përgjithshëm
(kryesisht për rritje të Na e Cl) që vjen nga zhvillimi i

pH i UN.
Vlerat mesatare të pH për vitet 2013 - 2017 variojne
7.59 - 8.18. Sipas vlerës së pH (përqëndrimi i jonit të
hidrogjenit) janë ujra alkalin të dobët me pH = 7 - 9.
Vlerat e pH për vitet 2013 - 2017 jepen në fig.25 të
krahsur me normat e STASH dhe BE (6.5 - 9.5, 5 - 9.5).

Përmbajtja e pH në Mg/L - për Akuiferin Al 200

Fig.nr.25 - Vlerat e pH për akuiferin AL 200

- Në bazë të raportit në % ekuivalent të anioneve të forta (d) me kationet e forta (a) dhe të dobëta (b) për vleresimin
e alkalinitetit, uji i këtij akuiferi është i klasës së II, pra janë ujra neutrale, në ujë mbizotëron joni hidrokarbonat në
shpimet nr.197 Gurrëz, nr.176 Milot, nr.26 F.Kuqe e nr. 509 Laç. Në shpimin nr.177 Patok uji është i klasës së I, pra
janë ujra alkalin (të kripura).
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Fortësia e Përgjithshme Fp - Vlerat e Fp për vitet 2013 – 2017 jepen në fig.26 krahasur me standartin STASH
(10 - 20, 25 PML). Lëkundjet më të ndjeshme sezonale vërehen në shpimin 176 Milot, të cilat janë dhe ritmike.
Ndryshimet lidhen me rritjen e përmbajtjes së Magnezit, lidhen me uljen e niveleve pjezometrike në këtë vit nga viti
i thatë hidrologjik si dhe nga shfrytëzimi intensiv i ujrave nëntokësore.
Fortësia e Përgjithshme Fp në Gradë Gjermane - për Akuiferin Al 200

Fig.nr. 26 - Fortësia e përgjithshme për akuiferin AL 200

Mineralizimi i përgjithshëm Mp - Ky tregues është paraqitur grafikisht për vitet 2013 - 2017 në fig. nr.27. Nuk vihet
re tendencë rritje e Mp, ka vetëm ndryshime stinore. Në shpimin nr.177 ka luhatje rreth vlerave të kufirit të standartit
STASH deri pak mbi të.

Mineralizimi i Përgjithshme Mp Në Mg/L - për Akuiferin Al 200

Fig. nr. 27 - Mineralizimi i përgjithshëm për akuiferi. AL 200

Mbetja e thatë Mth - Mbetja e thatë në dy fazat e monitorimit varion 153.19 – 234.27 mg/l, në katër shpimet,
ndërsa në vitin 2016 varionte Mth = 147.81 – 226.91 mg/l. Në shpimin nr.177 Mth varion nga 1032.55 - 1047.68
mg/l, në vitin e kaluar varionte Mth = 1060.04 - 1070.76 mg/l. Mbetja e thatë është brenda normës së lejuar deri
mbi normë në shpimin nr.177 Patok ( 500 - 1000 mg/l). Ndryshimet stinore variojnë nga 0.24 – 2.88 – 43.7 mg/l.

Përmbajtja e Natriumit Na - Përmbajtja e Na në vitet 2013 - 2017 jepet në fig. nr.28 e krahasuar me standartet e
STASH dhe BE (20 - 100, 20 – 150 mg/l).
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Përmbatja e Na në Mg/L - për Akuiferin Al 200

Fig.nr. 28 - Përmbajtja e Na për akuiferin AL 200

Përmbajtja e Kalciumit Ca - Përmbajtja e Ca për vitet 2013 - 2017 jepet në fig. nr.29 e krahasuar me standartet
e STASH (75 - 200) dhe BE ( 100).
Përmbatja e Ca në Mg/L - për Akuiferin Al 200

Fig. nr. 29 - Përmbajtja e Ca për akuiferin AL 200

Përmbajtja e Magnezit Mg - Përmbajtja e Mg në vitet 2013 – 2017 jepet në fig. nr.30 e krahasuar me standartet e
STASH dhe BE (20 - 50, 30 - 50). Nuk ka tendecë rritje të Mg, ka vetëm ndryshime stinore.
Përmbatja e Mg në Mg/L - për Akuiferin Al 200

Fig.nr. 30 - Përmbajtja e Mg për akuiferin AL 200

Përmbajtja e Hekurit Fe - Përmbajtja mesatare për vitet 2013 - 2017 varion 0.02 - 0.04 mg/l. Përmbajtja e Fe
në vite jepet në fig. nr.31 e krahasuar me standartet e STASH (0.05 - 0.5 (0.8) dhe BE 0.05 - 0.2). Nga grafiku i
përmbajtjes së Fe në vite vihen re luhatje rreth vlerave të rekomanduara – Stash, BE, raste sporadike takojmë të
rritjes mbi këto vlera. Rritje të Fe ka patur në shpimin nr.176 Milot në vitin 2015.
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Përmbatja e Fe në Mg/L - për Akuiferin Al 200

Fig.nr. 31 - Përmbajtja e Fe për akuiferin AL 200

Përmbajtja e Amonjakut NH4 - Përmbajtja mesatare e Amonjakut NH4, për vitet 2013 - 2017 varion 0.014 - 0.026
mg/l. Përmbajtja e NH4 në vite jepet në fig. nr.32 e krahasuar me standartet e STASH dhe BE (0 - 0.1, 0.05 - 0.5).
Nuk ka tendencë rritje të NH4, ndotja lidhet me moszbatimin e zonave të mbrojtjes sanitare.
Përmbatja e NH4 në Mg/L - për Akuiferin Al 200

Fig. nr. 32 - Përmbajtja e NH4 për akuiferin AL 200

Përmbajtja e Klorit Cl - Përmbajtja është mbi përmbajtjen maksimale të lejuar, por siç e kemi theksuar dhe më
lart ky shfrytëzon ujrat nëntokësore të shtresave të thella të cilët kanë përmbajtje të lartë të klorit dhe të natriumit,
janë ujra që mund të klasifikohen si ujra me kripshmëri të lartë në zonën bregdetare Kune, Rrilë, Patok, Adriatik
etj. Ndryshimet e Cl në fazat e monitorimit janë të vogla që variojne në 0.01 - 5.11 mg/l në shpimin nr.26 F. Kuqe.
Përmbajtja mesatare për vitet 2013 - 2017 varion 4.66 – 22.75 mg/l, në shpimin nr.177 Patok përmbajtja mesatare
është 550.07mg/l. Përmbajtja e Cl në vite jepet në fig. nr. 33 e krahasuar me standartet e STASH dhe BE (25 - 200).
Përmbatja e Cl në Mg/L - për Akuiferin Al 200

Fig.nr. 33 - Përmbajtja e Cl për akuiferin AL 200
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Përmbajtja e Sulfateve SO4 - Përmbajtja mesatare në vitet 2013 - 2017 varion 19.65 – 71.1 mg/l. Përmbajtja e SO4
në vitet 2013 - 2017 jepet në fig. nr. 34 e krahasuar me standartet e STASH dhe BE (25 - 250).
Përmbatja e SO4 në Mg/L - për Akuiferin Al 200

Fig.nr. 34 - Përmbajtja e SO4 për akuiferin AL 20

Përmbajtja e Nitrateve NO3 - Përmbajtja mesatare në vitet 2013 - 2017 varion 1.06 – 4.34 mg/l. Përmbajtja e
NO3 në 5 vite jepet në fig. nr.35 e krahasuar me standartet e STASH dhe BE (25 - 50), përmbajta është e vogël dhe
brenda standartit të rekomanduar.
Përmbatja e NO3 në Mg/L - për Akuiferin Al 200

Fig. nr. 35 - Përmbajtja e NO3 për akuiferin AL 200

Përmbajtja e Nitrateve NO2 - Përmbajtja mesatare e Nitriteve NO2 për vitet 2013 - 2017 varion 0.007 – 0.016
mg/l. Në gr. nr. 36 jepet përmbajtja e nitriteve në 5 vite. Përmbajtja e nitriteve në ujë të pijshëm nuk lejohet ndërsa
përmbajtja maksimale e lejuar është sipas standartit Shqiptar 0.5 mg/l, norma BE është 0.1 mg/l. Përmbajtja e
nitriteve lidhet me mosrespektimin e zonave të mbrojtjes sanitare.
Përmbatja e NO2 në Mg/L - për Akuiferin Al 200

Fig. nr. 36 - Përmbajtja e NO2 për akuiferin AL 200
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Përmbajtja e O2 - varion 1.51 – 8.66 mg/l ndërsa
në vitin 2016 përmbajtja e oksigjenit varionte 2.61 4.86mg/l. Përmbajtja është më vogël se norma (norma
–STASH : jo me pak se 8).
Analiza për mikroelementë - Analizat për
mikroelemente është marrë në shpimin nr.26 Fushë
- Kuqe për Ni, Mn, Zn, Pb, Cu, Co, Cr.Cd. Në këto
analiza ka përmbajtje të mikroelementeve: Ni = 0 mg/l,
Mn = 0.007 - 0.009 mg/l, Zn = 0.016 - 0.001 mg/l, Pb
= 0.001 mg/l, Cu = 0.001 mg/l, Co = 0 mg/l, Cr = 0 0.001mg/l, Cd = 0 mg/l. Përmbajtja e mikroelementeve
është nën përmbajtjen e rekomanduar deri në PML Tab. Nr.3.
Monitorimi hidrodinamik (regjimi nivelor)
Akuiferi ujëmbajtës Fushë - Kuqe (Laç) është me
presion pa vetëderdhje në zonat me shfrytëzim intensiv.
Në zonën Milot - Gurrëz shpimet janë pa vetëderdhje.
Monitorimi hidrodinamik i ujrave nëntokësore të
akuiferit ujëmbajtës kuaternar Fushë - Kuqe është
kryer vetëm në shpimin Gorre, ku janë kryer dy matje
në muajin Korrik e Nëntor dhe në vitin 2012 - 2015
është monitoruar me sondë vetërregjistruese.
Nga të dhënat e monitorimit luhatja e nivelit të
ujrave nëntokësore lidhet:
- me ndryshimet stinore
- me ndryshimet për efekt shfrytëzimi.
Ndryshimet stinore që kanë të bëjnë me kushtet
klimatike gjatë vitit shprehen me ngritjen e nivelit të
UN në muajin Mars dhe uljen e vazhdueshme të nivelit
gjatë gjithë verës deri në Nëntor. Me rënien e reshjeve
të para në Dhjetor vihet re një ngritje e nivelit të ujrave
nëntokesore. Ndryshimet për efekt shfrytëzimi janë
reflektuar në uljen e niveleve pjezometrike dhe uljen
e prurjeve të shpimeve me vetëderdhje dhe shterje të
tyre në sipërfaqe.
Në zonën e Gorrese janë kryer 2 matje niveli në shpimin
e kryer për monitorim hidrodinamik afer stacionit të
pompimit.
Matjet e kryera në vitin 2013 janë:
- Niveli i UN në muajin Qershor është: Hs = - 1.0 m
- Niveli i UN në muajin Nëntor është: Hs = - 1.75 m
- Amplituda e luhatjes është A = 0.57 m.
Matjet e kryera në vitin 2014 janë:
- Niveli i UN në muajin Qershor është: Hs = - 0.7 m
- Niveli i UN në muajin Shtator është: Hs = - 0.95 m
- Niveli i UN në muajin Nëntor është: Hs = - 1.1m
- Amplituda e luhatjes është A= 0.4 m.
Matjet e kryera në vitin 2015 janë:
Niveli i UN në muajin Maj është: Hs = - 0.8 m
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Niveli i UN në muajin Nëntor është: Hs = - 0.72 m
Amplituda e luhatjes është A = 0.08 m.
Matjet e kryera në vitin 2016 janë:
Niveli i UN në muajin Maj është: Hs = - 0.9 m
Niveli i UN në muajin Nëntor është: Hs = - 0.72 m
Amplituda e luhatjes është A = 0.18 m.
Për vitin 2017 nga sonda vetërregjistruese nuk janë
marrë të dhëna pasi Kjo sondë është dëmtuar dhe nuk
u morën të dhënat e fundit.

6.3 Baseni i Erzen - Ishmit
Në basenin e Erzen - Ishmit monitorohet akuiferi
ujëmbajtes i zhavoreve të Kuaternarit të Tiranës me një
rrjet monitorimi me 5 shpime dhe akuiferi ujëmbajtes i
zhavoreve të Fushë - Krujës me 4 shpime.

6.3.1 Akuiferi ujëmbajtës i zhavoreve
Kuaternare të Tiranës.
- Monitorohet me 5 shpime në qytetin e Tiranës,
nr. 1P Tiranë, nr.16/97 Rruga e Kavajës, nr.13
Kombinat, nr.6 Laknas, nr.47 Bërxull me frekuencë
2 herë në vit. Monitorimi është kryer në muajin Maj e
Tetor në shpime që shfrytëzohen për furnizimin me
ujë të pijshëm të qytetit dhe zonave urbane.
- Sasia e ujit që shfrytëzohet është rreth 1200 - 1300
l/sek, përdoret për furnizimin me ujë të pijshëm të
qytetit të Tiranës, Vorës, Kamzës dhe qendrat e
banuara si dhe ujë teknologjik.
- Sasia e ujit që shfrytëzohet është Q = 1000 - 1300
l/sek
- Koefiçenti vjetor i shfrytëzimit në Tiranë varion K
= 0,85 - 0.95
Risku i ndotjes është i lartë:
- për shkak të mbulesës së vogël mbrojtëse të
shtresës ujëmbajtëse në Kamëz, Laknas etj.
- infiltrimet e ujit të ndotur të lumit të Tiranës dhe
Lanës në shtresat ujëmbajtëse.
- shfrytëzimi e përpunimi i tokave bujqësore me
plehërime të ndryshme.
- shfrytëzimi i shtresave zhavorrore për materiale
inerte në taracat lumore ku janë dhe vendburime uji
për fshatra të ndryshme.
Rezultatet e monitorimit:
Për vlerësimin dhe monitorimin e përbërjes kimike të
ujrave nëntokësore të akuiferit ujëmbajtës të zhavorreve
të Kuaternarit në Tiranë janë monitoruar 5 shpime, janë
kryer 10 analiza kimike dhe 2 për mikroelementë. UN
të këtij akuiferi në përgjithësi kanë veti kimike të mira
: ato janë pa erë, pa ngjyrë, pa shije, transparente.
Temperatura e ujit luhatet në kufinjtë 16.5 – 17.5oC.
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Rezultatet e analizave të vitit 2017 janë pasqyruar në
tabelën nr. 4. Për treguesit e monitorimit pH, Fp, Mp,
Na, Ca, Mg, Fe, NH4, Cl, SO4, NO3, NO2 janë ndërtuar
grafikët për vitet 2013 - 2017.
Duke analizuar e krahasuar të gjithë treguesit kimikë
vëmë re se UN të akuiferit ujëmbajtës të zhavorreve të
kuaternarit në Tiranë kanë veti fiziko - kimike të mira,
janë përdorur e vazhdojnë të përdoren për furnizimin me
ujë të pijshëm të qytetit të Tiranës e fshatrave për rreth.

Temperatura e ujit T
Temperatura e ujit në dy fazat e monitorimit varion T =
16.7 – 19.5 oCelsius, temperatura mesatare është 18.1
o Celsius ( norma 8 - 15, deri 20).
pH i UN
Vlera mesatare e pH për vitet 2013 - 2017 varion 7.06
- 7.29. Vlerat e pH për vitet 2013 - 2017 jepen në fig.
37 krahasur me normat e STASH dhe BE ( 6.5 - 8.5,
5 - 9.5, 6.5 - 8.5).

Përmbatja e pH në Mg/L - për Akuiferin Al 200

Fig.nr. 37 - Vlerat e pH për akuiferin AL 400

- Në bazë të raportit në % ekuivalent të anioneve të forta (d) me kationet e forta (a) dhe të dobëta (b) për vlerësimin
e alkalinitetit, uji i këtij akuiferi është i klasës II, janë ujra neutrale, në ujë mbizotëron joni hidrokarbonat.

Fortësia e Përgjithshme Fp - Vlerat e Fp për vitet 2013 - 2017 jepen në fig.38 krahasur me standartin STASH (10
- 20, 25 ogj PML). Ka ndryshime stinore të lehta dhe tendenca e përgjithshme është stabël.
Grafiku i Fortësisë së Përgjithshme Fp - në Gradë Gjermane për Akuiferin Al 400

Fig.nr. 38 - Fortësia e përgjithshme për akuiferin AL 400
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Mineralizimi i përgjithshëm Mp - Mineralizimi i përgjithshëm mesatar për vitet 2013 - 2017 varion Mp = 548.58
– 849.45 mg/l. Uji është i tipit hidrokarbonat - kalcium - magnezi. Ky tregues është paraqitur grafikisht për vitet
2013 - 2017 fig. nr.39, trendi i përgjithshëm nuk ka rritje të ndjeshme, ka ndryshime stinore. Ndryshimet mendojmë
se lidhen me kushtet hidrogjeologjike të vështira të ushqimit dhe drenimit, si dhe me rritjen e shfrytëzimit e uljen e
nivelit të ujrave nëntokësore, veçanërisht në zonën e Kombinatit dhe Laknas - Berxull.
Mineralizimi i Përgjithshmem Mp në Mg/L - për Akuiferin Al 400

Fig.nr. 39 - Mineralizimi i përgjithshëm për akuiferin AL 400

Mbetja e thatë Mth - Përmbajtja mesatare për vitet 2013 - 2017 varion 24.14 – 67.08 mg/l. Përmbajtja e Na
në vite jepet në fig. nr.40 e krahasuar me standartet e STASH dhe BE (20 - 100, 20 - 150). Vërehen ndryshime të
përmbajtjes së Na në shpimin nr.13 Kombinat, ka një ulje të ndjeshme në fazën e dytë të monitorimit të vitit 2016.
Ndryshimet mendojmë se lidhen me kushtet hidrogjeologjike të vështira të ushqimit dhe drenimit, si dhe me rritjen
e shfrytëzimit e uljen e nivelit të ujrave nëntokësore në zonën Kombinat deri në tharje pjesore të akuiferit.
Përmbatja e Na në Mg/L - për Akuiferin Al 400

Fig.nr. 40 - Përmbajtja e Na për akuiferin AL 400

Përmbajtja e Kalciumit Ca - Përmbajtja mesatare për vitet 2013 - 2017 varion 96.98 – 140.61 mg/l. Përmbajtja
e Ca në vite jepet në fig. nr.41 e krahasuar me standartet e STASH dhe BE (75-200, 100), nuk ka tendencë rritje,
vërehen ndryshime stinore.
Përmbatja e Ca në Mg/L - për Akuiferin Al 400

Fig.nr.41 - Përmbajtja e Ca për akuiferin AL 400
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Përmbajtja e Magnezit Mg - Përmbajtja mesatare për vitet 2013 - 2017 varion 96.98 – 140.61 mg/l. Përmbajtja
e Ca në vite jepet në fig. nr.41 e krahasuar me standartet e STASH dhe BE (75-200, 100), nuk ka tendencë rritje,
vërehen ndryshime stinore.
Përmbatja e Mg në Mg/L - për Akuiferin Al 400

Fig.nr.42 - Përmbajtja e Mg për akuiferin AL 400

Përmbajtja e Hekurit Fe - Përmbajtja mesatare për vitet 2013 - 2017 varion 0.02 - 0.119 mg/l. Përmbajtja e Fe në
vite jepet në fig. nr.43 e krahasuar me standartet e STASH dhe BE (0.05 - 0.3 (0.8) dhe 0.05 - 0.2).
Përmbatja e Fe në Mg/L - për Akuiferin Al 400

Fig.nr. 43 - Përmbajtja e Fe për akuiferin AL 400

Përmbajtja e Amonjakut NH4 - Përmbajtja mesatare e Amonjakut NH4 për vitet 2013 - 2017 varion nga 0.006 0.038 mg/l, vlera nën përmbajtjen e maksimale të lejuar PML (norma STASH nuk lejohet, përmbajtja maksimale e
lejuar 0.1 mg/l, norma BE, përmbajtja maksimale e lejuar 0.1mg/l). Përmbajtja e NH4 në vitet 2013 - 2017 jepet ne
fig. nr.44 e krahasuar me standartet e STASH dhe BE (0 - 0.1, 0.05 - 0.5).
Përmbatja e NH4 në Mg/L - për Akuiferin Al 400

Fig.nr .44 - Përmbajtja e NH4 për akuiferin AL 400
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Përmbajtja e Klorit Cl - Përmbajtja e Cl në vitet 2013 - 2017 jepet në fig. nr.45 e krahasuar me standartet e
STASH dhe BE (25 – 200 mg/l). Nga grafiku vihet re se përmbajtja e Cl është nën sasinë maksimale të lejuar. Në
shpimin nr.13 Kombinat ka patur luhatjet më të mëdha sezonale Cl. Mendojmë së këto ndryshime lidhen me kushtet
hidrogjeologjike, uljen e madhe të niveleve të ujerave nëntokesore dhe rritjen e shfrytëzimit në këtë zonë.
Përmbatja e Cl në Mg/L - për Akuiferin Al 400

Fig.nr. 45 - Përmbajtja e Cl për akuiferin AL 400

Përmbajtja e Sulfateve SO4 - Përmbajtja e Sulfateve në vite është ciklike me tendencë rritje por nën PML dhe
në vitin 2013 - 2017 ndryshimet në fazat e monitorimit janë të larta deri 45.36 mg/l. Ndryshimet e SO4 në shpimet
e tjera janë të vogla që variojne nga 2.88 – 24.28 mg/l. Përmbajtja mesatare për vitet 2013 - 2017 varion 42.97 –
94.22 mg/l. Pëmbajtja e SO4 në vitet 2013 - 2017 jepet në fig. nr.46 e krahasuar me standartet e STASH dhe BE
(25 - 250 mg/l).
Përmbatja e SO4 në Mg/L - për Akuiferin Al 400

Fig. nr. 46 - Përmbajtja e SO4 për akuiferin AL 400

Përmbajtja e Nitrateve NO3 - Përmbajtja e Nitrateve NO3 është e vogël; ajo në dy fazat e monitorimit varion 10.67
– 26.22 mg/l, ndërsa në vitin 2016 varionte nga 8.8 – 30.7 mg/l, sasi kjo brenda normës së lejuar (norma STASH 25
- 50 mg/l, BE 25 - 50 mg/l). Ndryshimet e NO3 janë të vogla, ato variojnë 2.89 – 13.8 mg/l. Përmbajtja mesatare 5
vjeçare varion 14.39 – 24.64 mg/l. Përmbajtja më e lartë e NO3 takohet në shpimet 6 Laknas dhe 16/97 rr. Kavajës.
Përmbajtja e NO3 në vitet 2013 - 2017 jepet në fig. nr.47 e krahasuar me standartet e STASH dhe BE (25 - 50 mg/l),
përmbajtja është e vogël dhe brenda standartit të rekomanduar.
Përmbatja e NO3 në Mg/L - për Akuiferin Al 400

Fig. nr. 47 - Përmbajtja e NO3 për akuiferin AL 400
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Përmbajtja e Nitriteve NO2 - Përmbajtja e nitriteve në vitet 2013 - 2017, ajo varion rreth vlerave 0 - 0.05 mg/l.
Përmbajtja e nitriteve në ujë të pijshëm sipas standartit Shqipëtar nuk lejohet ndërsa përmbajtja maksimale e lejuar
është 0.5 mg/l (Norma BE është 0.1 mg/l).
Përmbatja e NO2 në Mg/L - për Akuiferin Al 400

Fig.nr.48 - Përmbajtja e NO2 për akuiferin AL 400

Përmbajtja e O2 - Përmbajtja e O2 në dy fazat e monitorimit varion 4.8 – 8.5 mg/l përmbajtja është më vogël deri
në normë STASH (norma:- jo më pak se 8).
Analiza për mikroelementë - Analiza për mikroelementë është marrë në shpimin nr.6 Laknas për Ni, Mn, Zn, Pb,
Cu, Co, Cr. Cd. Në këto analiza ka përmbajtje të mikroelementësve: Ni = 0.001 – 0.002 mg/l, Mn = 0.004 mg/l, Zn
= 0.014 - 0.024 mg/l, Pb = 0.006 – 0.016 mg/l, Cu = 0.002 - 0.003 mg/l, Co = 0.002 mg/l, Cr = 0.001 - 0.002 mg/l,
Cd = 0 mg/l. Përmbajtja e mikroelementëve është në përmbajtjen e rekomanduar e nën PML Tab. Nr.4.
Monitorimi hidrodinamik (regjimi nivelor) - Monitorimi hidrodinamik i ujrave nëntokësore të akuiferit ujëmbajtës
Kuaternar Tiranë – për vitin 2017 është kryer në 2 shpime në 16/97 rr. Kavajës, 6 Laknas. Shpimet e monitorimit
janë të paktë, kanë përfshirë zonën e ushqimit e të shfrytëzimit, Tiranë, Laknas. Monitorimi ka konsistuar në matje
të nivelit të ujit me frekuence matje 2 herë në vit në muajin Maj e Tetor. Nivelet e matura të vitit 2013 - 2017 jepen
në tabelën e mëposhtme :
Muaji
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16/97 rr. Kavajës

Laknas sh.33

Qershor 2013

-5.5 m

Nëntor 2013

-10.2 m

Amplituda m

4.7 m

Qershor 2014

-4.95 m

Shtator 2014

-10.4 m

Nëntor 2014

-10.4 m

Amplituda m

5.45 m

Maj 2015

-4.9 m

Tetor 2015

-10.9 m

Amplituda m

6.0 m

Maj 2016

-4.9 m

Tetor 2016

-10.8 m

Amplituda m

5.9 m

Maj 2017

-8.15 m

-10.9 m

Tetor 2017

-10.45 m

-15.6 m

Amplituda m

2.30 m

4.7 m
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Ndryshimet lidhen krahas ndryshimeve stinore dhe
me shfrytëzimin intensiv dhe me daljen jashtë pune të
disa stacioneve të pompimit përkohësisht ose dhe disa
mujore. Amplituda e luhatjes së UN varion nga A = 0.4
m në Tiranë dhe A = 5.45 m në Laknas.
Në Tiranë - Laknas në vitin 2013:
- Niveli maksimal varion nga Hs = - 2.95 - 7.0 m,
- Niveli minimal varion nga Hs = - 3.3 - 10.2 m
- Amplituda e luhatjes së UN varion nga A = 0.35
- 4.7 m
Në Tiranë - Laknas në vitin 2014:
- Niveli maksimal varion nga Hs = - 2.8 - 6.8 m,
- Niveli minimal varion nga Hs = -3.4 - 10.4 m
- Amplituda e luhatjes së UN varion nga A = 0.4
- 5.45 m
Në Tiranë - Laknas në vitin 2015 :
- Niveli maksimal varion nga Hs = - 3.0 – 4.9 m
- Niveli minimal varion nga Hs = - 3.15 - 10.9 m
- Amplituda e luhatjes së UN varion nga A = 0.15
– 6.0 m
Në Tiranë - Laknas në vitin 2016 :
- Niveli maksimal varion nga Hs = - 3.0 – 8.36 m
- Niveli minimal varion nga Hs = - 3.32 - 10.8 m
- Amplituda e luhatjes së UN varion nga A = 0.04
– 5.9 m
Në Tiranë - Laknas në vitin 2017 :
- Niveli maksimal varion nga Hs = - 10.9m
- Niveli minimal varion nga Hs = -15.6 m
- Amplituda e luhatjes së UN varion nga A = 4.7 m
Nga monitorimi hidrodinamik i vitit 2017 vërehet se
niveli maksimal i këtij viti ka qenë sa niveli minimal i
vitit 2016. Niveli minimal i këtij viti është niveli më i ulët
i këtij 5 – vjeçari.

6.3.2 Akuiferi ujëmbajtes i zhavoreve të
Fushë - Krujës
- Monitorohet me 4 shpime në Rinas, Fushë - Krujë,
Gramëz, Thumanë. Monitorimi u krye me dendësi
2 herë me 8 analiza kimike e 2 për mikroelementë.
Eshtë monitoruar niveli i UN në shpimin nr. 416 Bilaj,
janë kryer 2 matje në mujin Maj e Tetor.
- Sasia e ujit që shfrytëzohet është rreth 600 - 700 L/
sek, për qytetin e Shijakut, Fushë - Krujës, Prezës,
Mazhës, Bubqit, Thumanës, Gramëz, Derven e
fshatra të tjerë.
Koefiçenti vjetor i shfrytëzimit varion K = 0,85 - 0,95
- Risku i ndotjes nga sipërfaqja është i vogël në
sajë të mbulesës së madhe mbrojtëse të shtresës
ujëmbajtëse.
Rezultatet e monitorimit:
Për monitorimin e cilësisë së UN të këtij akuiferi u
kryen analiza kimike të plota. Monitorimi u krye në 4
shpime me frekuencë 2 herë në vit me analiza kimike
e mikroelementë. Analizat janë marrë në shpimet : nr.
2/98 Rinas, nr.160 Thumanë, nr.327 Fushë - Krujë dhe
nr 1N Gramëz. Rezultatet e analizave të vitit 2017 po i
trajtojmë me radhë në mënyrë grafike dhe në tabelën
nr. 5.
Temperatura e ujit T
Temperatura e ujit në dy fazat e monitorimit varion T =
16.1 – 19 oC, janë brenda normës (norma 8 - 15, deri
20 oCelsius).
pH i UN
Vlerat e pH për vitet 2013 - 2017 jepen në fig.49
krahasuar me normat e STASH dhe BE ( 6.5 - 9.5, 6.5
- 8.5).

Fortesia e Pergjithshme Fp ne Grade Gjermane - per Akuiferin Al 400

Fig.nr. 50 - Fortësia e përgjithshme për akuiferin AL 400
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Mineralizimi i përgjithshëm Mp - Mineralizimi i përgjithshëm është paraqitur grafikisht për vitet 2013 - 2017 fig.
nr.51. Trendi i përgjithshëm është pa tendence rritje të madhe, ka ndryshime të ndjeshme stinore në shpimin 327
Fushë Krujë.
Mineralizimi i Pergjithshem Mp ne Mg/L - per Akuiferin Al 400

Fig.nr.51 - Mineralizimi i përgjithshëm për akuiferin AL 400

Mbetja e thatë Mth - Mbetja e thatë në dy fazat e monitorimit varion Mth = 232.59 – 578.97 mg/l, ndërsa në vitin
2016 ajo varionte 396.82 – 559.07mg/l, sasi brenda normës së lejuar. Ndryshimet në fazat e monitorimit janë të
vogla që variojnë nga 1.45 –18.85 – 346.35 mg/l. Vlera mesatare mbetjes së thatë varion Mthmes = 390.47 – 505.16
mg/l.

Përmbajtja e Natriumit Na Permbajtja e Na ne Mg/L - per Akuiferin Al 400

Fig.nr. 52 - Përmbajtja e Na për akuiferin AL 400

Përmbajtja e Kalciumit Ca - Përmbajtja e Magnezit Mg në dy fazat e monitorimit varion 21.88 – 66.88 mg/l, ndërsa
në viti 2016 ajo varion nga 27.71 – 66.2mg/l. Përmbajtja e Mg është brenda standartit në shpimin nr.2/97 Rinas
dhe nr.160 Thumanë deri mbi Stash dhe BE të rekomanduar. Ndërsa në në shpimin nr. 327 F.Krujë, nr.1N Gramëz
përmbajtja e Mg është mbi PML Stash dhe BE. Përmbajtja e Mg ndikon në rritjen e fortësisë së përgjithshme në
këto shpime. Përmbajtja e Mg në shpimet nr.327 Fushë - Krujë, nr.1N Gramëz, nr.160 Thumanë ka pësuar një ulje
nga viti 2015 deri 2017. Ndryshime e Mg në fazat e monitorimit variojnë nga 0.61 - 45.0 mg/l. Përmbajtja mesatare
pesëvjeçare varion 30.9 – 65.29 mg/l. Përmbajtja e Mg në vitet 2013 - 2017 jepet në fig. nr.54 e krahasuar me
standartet e STASH dhe BE (20 - 50, 30 - 50 mg/l). Ka tendenca ulje të përmbajtjes së Mg. Në vitet 2013 - 2015
ka qëndrueshmëri të përmbajtjes së Mg, ndërsa nga viti 2015- 2017 vërehen luhatje e kërcime të vlerave në fazat
e monitorimit.
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Permbajtja e Mg ne Mg/L - per Akuiferin Al 400

Fig.nr. 54 - Përmbajtja e Mg për akuiferin AL 400

Përmbajtja e Hekurit Fe - Përmbajtja e Fe në vitet 2013 - 2017 jepet në fig. nr.55 e krahasuar me standartet e
STASH (0.05 - 0.3 (0.8) dhe BE 0.05 - 0.2).
Permbajtja e Fe ne Mg/L - per Akuiferin Al 400

Fig.nr. 55 - Përmbajtja e Fe për akuiferin AL 400

Përmbajtja e Amonjakut NH4 -Takohet përmbajtje e NH4 në dy fazat e monitorimit në gjithë shpimet e akuiferit.
Përmbajtja e Amonjakut NH4 luhatet nga 0.01 – 0.04 mg/l është nën përmbajtjen e maksimale të lejuar PML
(norma STASH nuk lejohet, përmbajtja maksimale e lejuar 0.1 mg/l, norma BE, përmbajtja maksimale e lejuar
0.5mg/l). Përmbajtja e NH4 në vite është e vogël. Përmbajtja për vitet 2013 - 2017 jepet në fig. nr.56 e krahasuar
me standartet e STASH dhe BE (0 - 0.05, 0 - 0.5). Përmbajtja mesatare e Amonjakut NH4, varion 0.012 - 0.041mg/l.
Permbajtja e NH4 ne Mg/L - per Akuiferin Al 400

Fig.nr. 56 - Përmbajtja e NH4 për akuiferin AL 400
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Përmbajtja e Klorit Cl -Përmbajtja e Klorit Cl në dy fazat e monitorimit të vitit 2016 varion 5.2 – 19.1mg/l, ndërsa
në vitin 2016 përmbajtja e Cl varionte nga 7.24 – 17.5 mg/l. Përmbajtja e Cl është nën përmbajtjen e rekomanduar
në të gjithë shpimet. Ndryshimet në fazat e monitorimit janë të vogla që variojnë nga 0.4 – 10.75 mg/l. Përmbajtja
mesatare 5 vjeçare varion 8.71 – 20.39 mg/l. Përmbajtja e Cl në vite 2013 - 2017 jepet në fig. nr.57 e krahasuar me
standartet e STASH dhe BE (25 - 200). Nga grafiku shihet se përmbajtja e Cl është nën sasinë e rekomanduar. Nuk
ka tendencë rritje në vite, ka ndryshime shumë të vogla stinore.
Permbajtja e Cl ne Mg/L - per Akuiferin Al 400

Fig.nr.57 - Përmbajtja e Cl për akuiferin AL 400

Përmbajtja e Sulfateve SO4 - Përmbajtja është pak mbi përmbajtjen e rekomanduar por nën PML. Ndryshimet
e SO4 në fazat e monitorimit janë të vogla ato variojnë 2.47 – 8.23 – 32.92 mg/l. Përmbajtja mesatare pesëvjeçare
2013 - 2017 varion 24.15 – 64.81mg/l. Përmbajtja e SO4 në vite jepet në fig. nr.58 e krahasuar me standartet e
STASH dhe BE (25 - 250). Trendi i përgjithshëm është pa ndryshime të konsiderueshme të SO4, ka vetëm ndryshime
të vogla stinore.
Permbajtja e SO4 ne Mg/L - per Akuiferin Al 400

Fig.nr.58 - Përmbajtja e SO4 për akuiferin AL 400

Përmbajtja e Nitrateve NO3 - Përmbajtja e NO3 në vitet 2013 - 2017 jepet në fig. nr.59 e krahasuar me standartet
e STASH dhe BE (25 - 50). Përmbajta e nitrateve është e vogël dhe brenda standartit të rekomanduar. Vihet re një
tendencë e vogël rritjeje në shpimin nr.1N Gramëz nr.160 Thumanë, që tregon për një burim të largët ndotjeje dhe
që lidhet me plehërimet e tokës rreth stacionit.
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Permbajtja e NO3 ne Mg/L - per Akuiferin Al 400

Fig.nr.59 - Përmbajtja e NO3 për akuiferin AL 400

Përmbajtja e Nitriteve NO2 - Në dy fazat e monitorimit takohet përmbajtje e nitriteve në vlerë nga 0,06 - 0.08
mg/l në shpimin nr.1N Gramëz. Përmbajtja është nën PML. Në gr. nr.60 jepet përmbajtja e nitriteve në vitet 2013 2017, ajo varion rreth vlerave 0 - 0.08mg/l. Përmbajtja e nitriteve në ujë të pijshëm nuk lejohet ndërsa përmbajtja
maksimale e lejuar është sipas standartit Shqipëtar 0.1 mg/l (Norma BE është 0.1 mg/l). Përmbajtja mesatare 5
vjeçare për vitet 2013 - 2017 e NO2 varion 0.005 - 0.053 mg/l. Ndotjet lidhen me moszbatimin e zonave të mbrojtjes
sanitare.
Permbajtja e NO2 ne Mg/L - per Akuiferin Al 400

Fig.nr. 60 - Përmbajtja e NO2 për akuiferin AL 400

Përmbajtja e O2 - Përmbajtja e O2 në dy fazat e monitorimit është 0.03 - 9.18 mg/l, në vitin e kaluar varionte 3.2 9.22 nga përmbajtja është më e vogël se norma deri në normën e STASH, më e ulët është në shpimin nr.1N Gramëz
(norma:- jo me pak se 8).
Analiza për mikroelemente - Analiza për mikroelemente janë kryer në shpimin nr.327 F.Krujë për Ni, Mn, Zn, Pb,
Cu, Co, Cr. Në këto analiza ka përmbajtje të mikroelementëve Ni = 0.013 – 0.007 mg/l, Mn = 0.007 – 0.015 mg/l,
Zn = 0.009 - 0.023 mg/l, Pb = 0.008 - 0.018 mg/l, Cu = 0.004 - 0.01mg/l, Co = 0.001 mg/l, Cr = 0.003 mg/l, Cd =
0mg/l. Përmbajtja e mikroelementëve është në përmbajtjen e rekomanduar ( Tab. Nr.5).
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Monitorimi hidrodinamik (regjimi nivelor)
- Monitorimi hidrodinamik i ujrave nëntokësore të
akuiferit ujëmbajtës Kuaternar Fushë - Krujë është
kryer në shpimin nr.416 ku janë 2 matje në muajin
Maj dhe Tetor.
Nga analizimi i të dhënave dallojmë se luhatja e
nivelit të ujrave nëntokësore lidhet :
-me ndryshimet stinore
-me ndryshimet për efekt shfrytëzimi.
Ndryshimet stinore që kanë të bëjnë me kushtet
klimatike gjatë vitit shprehen me ngritjen e nivelit të
UN në muajin Mars dhe uljen e vazhdueshme të nivelit
gjatë gjithë verës deri në Nëntor. Me rënien e reshjeve
të para në Dhjetor vihet re dhe një ngritje e nivelit të
ujrave nëntokësore. Në zonën Fushë - Krujë janë kryer
2 matje niveli në shpimin nr.416 Bilaj në vitin 2017.
Në vitin 2013 të dhënat e monitorimit janë :
- Niveli statik në Qershor është Hs = - 10.6 m
- Niveli statik në Tetor është Hs = -14.45 m.
- Amplituda e luhatjes është A = 4.15 m
Në vitin 2014 të dhënat e monitorimit janë :
- Niveli statik në Qershor është Hs = - 8.05 m
- Niveli statik në Shtaor 2014 është Hs = - 10.18 m
- Niveli statik në Nëntor 2014 është Hs = - 11.2 m
- Amplituda e luhatjes është A = 3.15 m
Në vitin 2015 të dhënat e monitorimit janë:
- Niveli statik në Maj është Hs = - 10.4 m
- Niveli statik në Tetor 2015 është Hs = - 16.0 m
- Amplituda e luhatjes është A = 5.6 m
Në vitin 2016 të dhënat e monitorimit janë:
- Niveli statik në Maj është Hs = - 12.2 m
- Niveli statik në Tetor është Hs = - 14.1 m
- Amplituda e luhatjes është A = 1.9 m
Në vitin 2017 të dhënat e monitorimit janë:
- Niveli statik në Maj është Hs = - 12.6 m
- Niveli statik në Tetor është Hs = - 15.6 m
- Amplituda e luhatjes është A = 3.0 m

6.5. Baseni i Semanit.
6.5.1 Akuiferi ujëmbajtës Korçë:
- Monitorohet me 4 shpime në akuiferin zhavoror të
Kuaternarit dhe një burim në akuiferin karbonatik: në
shpimin nr.3 Turan, nr.1v I.Terova, nr.108 Bulgarec,
nr.173/1 Sheqeras dhe burimi Mançurisht. Janë
kryer dy provëmarrje në Maj dhe Tetor për analiza
kimike e mikroelemente.
- Sasia e përgjithshme e ujit që shfrytëzohet
është rreth 465 – 500 l/sek, rezervat më të mëdha
shfrytëzohen në Turan.
- Koefiçenti i shfrytëzimit varion K = 0.3 - 0.5
- Risku i ndotjes është mesatar, favorizuese janë
kushtet natyrore të shtrirjes së disa horizonteve
ujëmbajtëse në thellësi të ekranizuar ndërmjet tyre
me shtresa argjilore. I vetmi burim sipërfaqësor
ndotjeje mund të jetë lumi i Dunavecit nga krahu
juglindor i akuiferit, kryesisht për horizontin e parë
ujëmbajtës i cili si rregull nuk shfrytëzohet.
Rezultatet e monitorimit:
- Monitorimi i cilësisë së UN në këtë akuifer u krye me
4 shpime : Turan, ish-ferma I. Terova, Bulgarec dhe
Sheqeras. Janë kryer 8 analiza kimike dhe 2 analiza
për mikroelemente. Rezultatet e analizave paraqiten
në tabelën nr.8. Duke parë rezultatet e analizave të
kryera gjatë vitit 2017 rezulton se UN në këto zona
kanë veti fiziko - kimike e kushteve higjeno -sanitare
të mira. Ujrat janë pa erë, pa ngjyrë, pa shije.
Temperatura e ujit T
Temperatura e ujit në dy fazat e monitorimit varion T =
11.6 -14.8 o Celsius, tregues brenda normës ( norma
8 - 15, deri 20 oC).
pH i UN
Vlerat mesatare 5 vjeçare të pH variojnë 7.18 - 7.86
dhe rezultojnë brenda normës. Vlerat e pH për vitet
2013 - 2017 jepen në fig. 85 krahasuar me normat e
STASH dhe BE (STASH 6.5 - 9.5, BE 6.5 - 8.5).

Vlerat e pH - per Akuiferin Al 400

Fig.nr. 85 - Vlerat e pH për akuiferin AL 500
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- Në bazë të raportit në % ekuivalent të anioneve të forta (d) me kationet e forta (a) dhe të dobëta (b) për vlerësimin
e alkalinitetit, uji i këtij akuiferi është i klases II, janë ujra neutrale, në ujë mbizotëron joni hidrokarbonat.
Fortësia e Përgjithshme Fp - Vlerat e Fp për vitet 2013 - 2017 jepen në fig. 86 krahasuar me standartin STASH (10
- 20, 25 ogj PML), trendi i Fp nuk ka rritje të konsiderushme, vërehen ndryshime stinore më të theksuara te shpimi
nr.173/1 Sheqeras dhe burimi Mançurisht. Fortësia mesatare varion Fp = 13.82 - 20.45 ogj.
Fortesia e pergjithshme fp ne grade gjermane - per akuiferin al 500

Fig.nr.86 - Fortësia e përgjithshme për akuiferin AL 500

Mineralizimi i përgjithshëm Mp - Mineralizimi i pergjithshëm është paraqitur grafikisht për vitet 2013 - 2017 fig.
nr. 87, trendi i përgjithshëm nuk ka rritje të madhe. Vlerat mesatare të mineralizimit të përgjithshëm variojnë Mp =
398.95 – 545. 69 mg/l.
Minneralizimi i pergjithshem mp ne mg/l - per akuiferin al 500

Fig.nr.87 - Mineralizimi i përgjithshëm për akuiferin AL 500

Mbetja e thatë Mth - Mbetja e thatë në fazat e monitorimit varion nga 261– 396.18 mg/l, ndërsa në vitin 2016
varionte 248.2 – 410.28 mg/l, përmbajtje brenda normës së lejuar (500 – 1000 mg/l). Ndryshimet në fazat e
monitorimit janë të vogla, ato variojnë 0.89 – 27.3 mg/l.

Përmbajtja e Natriumit Na - Trendi i përgjithshëm i Na është rreth 15 - 20 mg/l. Vihen re ndryshime të karakterit
stinor me luhatje të lehta.
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Permbajtja e NA ne mg/l - PER AKUIFERIN AL 500

Fig.nr.88 - Përmbajtja e Na për akuiferin AL 500

Përmbajtja e Kalciumit Ca - Përmbajtja mesatare 5 vjeçare e kalciumit në shpimet varion 36.77 – 74.81mg/l. Në
burimin e Mançurishtit përmbajtja mesatare e Ca është 103.21 mg/l. Përmbajtja e Ca në vite jepet në fig. nr.89 e
krahasuar me standartet e STASH dhe BE (75 - 200, 100 mg/l). Ndryshimet e përmbajtjes së kalciumit në vite janë
të vogla, ato janë të karakterit stinor.
Permbajtja e CA ne mg/l - PER AKUIFERIN AL 500

Fig.nr.89 - Përmbajtja e Ca për akuiferin AL 500

Përmbajtja e Magnezit Mg - Përmbajtja e Magnezit Mg në dy fazat e monitorimit në shpimet nr.108 Bulgarec,
nr.3 Turan, nr.1v I.Terova, nr.173/1 Sheqeras varion 17.02 – 56.54 mg/l, ndërsa në vitin 2016 përmbajtja e magnezit
varionte nga 17.35 – 57.59 mg/l, përmbajtja është në përmbajten e rekomanduar deri mbi PML në shpimin nr.1v
I.Terova. Përmbajtja mesatare 5 vjeçare varion nga 19.53 – 55.86 mg/l. Në burimin e Mançurishtit përmbajtja e Mg
varion 11.55 – 12.65 mg/l, ndërsa në vitin e kaluar varionte 10.94 – 11.5 mg/l, përmbajtja mesatare është 11.07
mg/l, është brenda përmbajtjes së rekomanduar. Ndryshimet e Mg në fazat e monitorimit janë të vogla, ato variojnë
0.11 - 3.26 mg/l. Përmbajtja e Mg në vitet 2013 - 2017 jepet në fig. nr.90 e krahasuar me standartet e STASH dhe
BE (20 - 50, 30 - 50 mg/l).
Permbajtja e MG ne mg/l - PER AKUIFERIN AL 500

Fig.nr.90 - Përmbajtja e Mg për akuiferin AL 500
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Përmbajtja e Hekurit Fe - Përmbajtja e Fe në vitet 2013 - 2017 jepet në fig.nr.91 e krahasuar me standartet e
STASH dhe BE (0.05 - 0.3 (0.8) dhe 0.05 - 0.2 mg/l). Përmbajtja e hekurit gjate monitorimit të këtij viti ka qenë brenda
vlerave të STASH R. Nga grafiku vërehen luhatje të vogla stinore, tendenca është nën përmbajtjen maksimale të
lejuar PML.
Permbajtja e FE ne mg/l - PER AKUIFERIN AL 500

Fig.nr.91 - Përmbajtja e Fe për akuiferin AL 500

Përmbajtja e Amonjakut NH4 - Përmbajtja mesatare 5 vjeçare e Amonjakut NH4, varion 0.01 - 0.047 mg/l,
përmbajtja mesatare më e lartë takohet në shpimin nr.173/1 Sheqeras. Prezenca e amonjakut në analiza vjen nga
ndotjet sipërfaqësore dhe lidhet me moszbatimin e zonave të mbrojtjes sanitare.
Permbajtja e NH4 ne mg/l - PER AKUIFERIN AL 500

Fig.nr. 9 - Përmbajtja e Fe për akuiferin AL 500

Përmbajtja e Klorit Cl - Përmbajtja e Cl në vitet 2013 - 2017 jepet në fig. nr.93 e krahasuar me standartet e STASH
dhe BE (25 - 200 mg/l). Siç shihet nga grafiku përmbajtja e Cl është afërsisht kostante, ruhet një trend pa ndryshime
të mëdha, vërehen vetëm ndryshime të vogla stinore.
Permbajtja e CL ne mg/l - PER AKUIFERIN AL 500

Fig.nr.93 - Përmbajtja e Cl për akuiferin AL 500
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Përmbajtja e Sulfateve SO4 - Përmbajtja esatare 5 vjeçare e Sulfateve SO4 varion nga 5.63 – 16.13 mg/l dhe
110.7 mg/l në shpimin nr.1V I.Terova. Përmbajtja e SO4 në vite jepet në fig. nr.94 e krahasuar me standartet e
STASH dhe BE (25 - 250 mg/l) . Trendi në vite ka tendencë rritje në shpimin nr.1V I.Terova. Në shpimet e tjerë dhe
burimin Mançurishtit kanë vetëm ndryshime të vogla stinore.
PERMBAJTJA E SO4 NE MG/L - PER AKUIFERIN AL 500

Fig.nr.94 - Përmbajtja e SO4 për akuiferin AL 500

Përmbajtja e Nitrateve NO3 - Përmbajtja e NO3 në vitet 2013 - 2017 jepet në fig. nr.95 e krahasuar me standartet
e STASH dhe BE (25 - 50), përmbajtja është e vogël dhe brenda standartit të rekomanduar. Përmbajtja mesatare e
Nitrateve NO3 varion nga 2.3 – 24.15 mg/l. Vërehen luhatje stinore të përmbajtjes së nitrateve në shpimet, ndërsa
në nr.1V I.Terova ka një trend rritës nga 2014 e në vazhdim. Kjo lidhet me plehërimin e tokave bujqësore.
Permbajtja e NO3 ne mg/l - PER AKUIFERIN AL 500

Fig.nr.95 - Përmbajtja e NO3 për akuiferin AL 500

Përmbajtja e Nitriteve NO2 - Në vite vërehen raste ndotje dhe përmbajtje mbi normë në shpimin nr.108 Bulgarec.
PERMBAJTJA E NO2 NE MG/L - PER AKUIFERIN AL 500

Fig.nr.96 - Përmbajtja e NO2 për akuiferin AL 500
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Monitorimi hidrodinamik (regjimi nivelor)
Ujërat nëntokësore të akuiferit Kuaternar Korçë janë me
presion deri me vetëderdhje në sipërfaqe. Monitorimi
hidrodinamik i ujrave nëntokësore të këtij akuiferi është
kryer në një shpim në Bulgarec. Në zonën Sheqeras,
I.Terova shpimet janë me vetëderdhje, pra niveli
pjezometrik është mbi 1m nga sipërfaqja e tokës. Në
zonën e Turanit ku është shfrytëzimi më intensiv nivelet
dinamike janë nën 10 m nga sipërfaqja e tokës. Luhatja
e nivelit të ujrave nëntokësore lidhet me ndryshimet
stinore dhe me ndryshimet për efekt shfrytëzimi.
Në Bulgarec janë kryer 2 matje niveli në vitin 2017, 2
matje niveli në vitin 2016, 2 matje niveli në vitin 2015, 3
matje niveli në shpimin nr.108 në vitin 2014 dhe 2 matje
në vitin 2013.
Në vitin 2013 të dhënat e monitorimit janë :
Niveli statik në Qershor është Hs = 0.0 m
Niveli statik në Tetor është Hs = + 0.5 m.
Amplituda e luhatjes eshte A = 0.5 m
Në vitin 2014 të dhënat e monitorimit janë :
Niveli statik në Qershor është Hs = + 1.0 m
Niveli statik në Shtaor 2014 është Hs = + 0.67m
Niveli statik në Nëntor 2014 është Hs = +0.78 m
Amplituda e luhatjes është A = 0.33m
Në vitin 2015 të dhënat e monitorimit janë :
Niveli statik në Maj 2015 është Hs = + 0.95 m
Niveli statik në Tetor 2015 është Hs = + 0.71 m
Amplituda e luhatjes është A = 0.24m
Në vitin 2016 të dhënat e monitorimit janë :
Niveli statik në Maj 2016 është Hs = + 0.5 m
Niveli statik në Tetor 2016 është Hs = + 0.0 m
Amplituda e luhatjes është A = 0.5m
Në vitin 2017 të dhënat e monitorimit janë :
Niveli statik në Maj 2017 është Hs = + 0.82 m
Niveli statik në Tetor 2017 është Hs = + 0.65 m
Amplituda e luhatjes është A = 0.17m

Akuiferi ujëmbajtës Berat :
- Monitorohet me 6 shpime në akuiferin zhavoror të
kuaternarit dhe dy burime në akuiferin karbonatik :
në shpimin nr. 83 Banaj, nr. 6k Arrëz, St. Çiflig, nr.3
Kozare, nr. 19 Otllak, nr. 1 Lapardha dhe burimet
Bogovë dhe burimi Ura Vajgurore. Janë kryer dy
provëmarrje në Maj dhe Tetor për analiza kimike e
mikroelementë.
- Sasia e përgjithshme e ujit që shfrytëzohet
është rreth 250 – 500 l/sek, rezervat më të mëdha
shfrytëzohen në Çiflig, Banaj.
- Koefiçenti i shfrytëzimit varion K = 0.3 - 0.4
- Risku i ndotjes është i lartë, si pasojë e ndotjes
së tokës nga hidrokarburet sidomos në zonën Çiflig.
Gjithashtu plehërimi i tokave me plehra inorganikë
për vite me rradhë megjithëse kushtet natyrore të
shtrirjes së disa horizonteve ujëmbajtëse në thellësi
të ekranizuar ndërmjet tyre me shtresa argjilore janë
favorizuese, vërehet rritje e treguesve të ndotjes.
Rezultatet e monitorimit:
- Monitorimi i cilësisë së UN në këtë akuifer u krye
me 6 shpime e dy burime : në shpimin nr. 83 Banaj,
nr.6k Arrëz, St. Çiflig, nr.3 Kozare, nr. 19 Otllak, nr.
1 Lapardha dhe burimet Bogovë dhe burimi Ura
Vajgurore. Janë kryer 16 analiza kimike dhe 2 analiza
për mikroelemente. Rezultatet e analizave paraqiten
në tabelën nr.9. Duke parë rezultatet e analizave të
kryera gjatë vitit 2017 rezulton se UN në këto zona
nuk kanë veti fiziko - kimike e higjeno - sanitare të
mira. Ujrat janë pa erë, pa ngjyrë, pa shije.
Temperatura e ujit T
Temperatura e ujit në dy fazat e monitorimit varion T =
16.3 -18.1o Celsius, tregues brenda normes ( norma
8 - 15, deri 20 oC).
pH i UN
Vlerat e pH për vitin 2017 jepen në fig. 97 krahasuar
me normat e STASH dhe BE (STASH 6.5 - 9.5, BE 6.5
- 8.5).

VLERAT PH - PER AKUIFERIN AL 500

Fig.nr. 97 - Vlerat e pH për akuiferin AL 500
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- Në bazë të raportit në % ekuivalent të anioneve të forta (d) me kationet e forta (a) dhe të dobëta (b) për vlerësimin
e alkalinitetit, uji i këtij akuiferi është i klases II, janë ujra neutrale, në ujë mbizotëron joni hidrokarbonat.
Fortësia e Përgjithshme Fp - Fortësia e Përgjithshme në dy fazat e monitorimit në shpimet e akuiferit Berat në
shpimet Çiflig dhe nr 83 Banaj Fp varion 21.03 – 21.7ogj tregues brenda normës së lejuar, janë ujra me fortësi
mesatare. Në shpimin nr.6k Arrëz fortësia e përgjithshme varion nga 26.58-27.01ogj, ndërsa në vitin 2016 fortësia
e përgjithshme varionte nga 25.73 - 26.41ogj uji është shumë i fortë dhe mbi Stash PML. Në shpimet nr.3 Kozare,
nr.19 Otllak, nr.1 Lapardha Fp varion nga 30.74 – 33.73ogj, ndërsa në vitin 2016 varionte 31.97 – 35.2ogj, ujrat janë
shumë të fortë mbi Stash PML. Në burimet Bogovë e Ura Vajgurore në dy fazat e monitorimit, Fp varion 6.85 12.04ogj, ndërsa në vitin 2016 Fp varionte 7.48 - 12.6 ogj është ujë i butë. Ndryshimet e Fp në fazat e monitorimit
janë të vogla, ato variojnë nga 0.05 – 2.99 mg/l. Përmbajtja mesatare 2 vjeçare varion 7.25 – 21.56 – 33.62 mg/l.
Norma e ujit të pijshëm është 10 - 20 ogj dhe vlera maksimale e lejuar 25 ogj. Vlerat e Fp për vitin 2017 jepen në fig.
98 krahasuar me standartin STASH (10 - 20, 25 ogj PML). Fortësia mesatare varion Fp = 7.48 - 35.01 ogj.
FORTESIA E PERGJITHSHME FP NE GRADE GJERMANE - PER AKUIFERIN AL 500

Fig.nr.98 - Fortësia e përgjithshme për akuiferin AL 500

Mineralizimi i përgjithshëm Mp - Mineralizimi i përgjithshëm është paraqitur grafikisht për vitin 2016-2017 fig. nr.
99, trendi i përgjithshëm nuk ka luhatje të mëdha me përjashtim të stacionit Kozare ku ndryshimet stinore kanë vlerë
të lartë deri 104.98 mg/l. Përmbajtja mesatare 2 vjeçare e Mp varion nga 210.43 – 770 – 988.31 mg/l.
MINERALIZIMI I PERGJITHSEM MP NE MG/L - PER AKUIFERIN AL 500

Fig.nr.99 - Mineralizimi i përgjithshëm për akuiferin AL 500

Mbetja e thatë Mth - Mbetja e thatë në fazat e monitorimit varion 508.24 – 733.2 mg/l në shpimet e akuiferit
kuaternar, ndërsa në akuiferin karbonatik varion Mth = 126.74 – 238.31 mg/l, përmbajtja është brenda normës së
lejuar (500 – 1000 mg/l). Ndryshimet në fazat e monitorimit janë të vogla, ato variojnë 0.1 – 0.57 mg/l.
Përmbajtja e Natriumit Na - Përmbajtja është brenda STASH R për burimet dhe brenda STASH PML për shpimet.
Ndryshimet e Na në fazat e monitorimit janë të vogla, ato variojnë 0.09 – 15.9mg/l. Përmbajtja e Na jepet në fig.
nr.100 e krahasuar me standartet e STASH dhe BE (20 - 100, 20 - 150).
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Permbajtja e NA ne mg/l - PER AKUIFERIN AL 500

Fig.nr.100 - Përmbajtja e Na për akuiferin AL 500

Përmbajtja e Kalciumit Ca - Përmbajtja e Ca për vitet 2016 - 2017 jepet në fig. nr.101 e krahasuar me standartet
e STASH dhe BE (75 - 200, 100 mg/l).
PERMBAJTJA E CA NE MG/L - PER AKUIFERIN AL 500

Fig.nr.101 - Përmbajtja e Ca për akuiferin AL 500

Përmbajtja e Magnezit Mg - Përmbajtja e Magnezit Mg në dy fazat e monitorimit në shpimet varion nga 43.17 –
130.11mg/l, ndërsa në burimet vlerat variojnë 3.04 – 5.47 mg/l. Ndërsa në vitin 2016 varionte nga 45.24 – 134.32
mg/l, ndërsa në burimet vlerat variojnë 3.62 – 7.56 mg/l. Përmbajtja e Mg është brenda STASH R për burimet dhe
mbi STASH, BE PML për të gjithë shpimet. Ndryshimet e Mg në fazat e monitorimit janë të vogla, ato variojnë 0.05
– 9.31 mg/l. Përmbajtja mesatare 2 vjeçare e Mg varion nga 3.61 – 68.97 – 129.67 mg/l.
Përmbajtja e Mg për vitet 2016 - 2017 jepet në fig. nr.102 e krahasuar me standartet e STASH dhe BE (20 - 50,
30 - 50 mg/l).
Permbajtja e MG ne mg/l - PER AKUIFERIN AL 500

Fig.nr.102 - Përmbajtja e Mg për akuiferin AL 500
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Përmbajtja e Hekurit Fe - Përmbajtja e Hekurit Fe në dy fazat e monitorimit varion 0.01 - 0.32 – 0.9 mg/l. Në vitin
2016 përmbajtja e Hekurit varionte 0.01 - 0.17 – 1.69 mg/l. Në të gjithë shpimet takohet përmbajtja e hekurit, por
vlerat më të larta takohen në shpimin Banaj dhe Çiflig Fe varion nga 0.22 - 0.32 – 0.9 mg/l vlerat janë në kufinjtë
Stash PML dhe BE PML. Ndryshimet në fazat e monitorimit variojnë 0.01 – 0.58 mg/l. Përmbajtja e Fe për vitin
2016 - 2017 jepet në fig.nr.103 e krahasuar me standartet e STASH dhe BE (0.05 - 0.3 (0.8) dhe 0.05 - 0.2 mg/l). Nga
grafiku vërehen luhatje të vogla stinore, tendenca është deri mbi përmbajtjen maksimale të lejuar PML. Përmbajtja
e Fe për vitet 2016 - 2017 jepet në fig. nr.103 e krahasuar me standartet e STASH dhe BE (0.05, 0.2, 0.3 mg/l).
PERMBAJTJA E FE NE MG/L - PER AKUIFERIN AL 500

Fig.nr.103 - Përmbajtja e Fe për akuiferin AL 500

Përmbajtja e Amonjakut NH4 - Përmbajtja mesatare 5 vjeçare e Amonjakut NH4, varion 0.01 - 0.047 mg/l,
përmbajtja mesatare më e lartë takohet në shpimin nr.173/1 Sheqeras. Prezenca e amonjakut në analiza vjen nga
ndotjet sipërfaqësore dhe lidhet me moszbatimin e zonave të mbrojtjes sanitare.
Permbajtja e NH4 ne mg/l - PER AKUIFERIN AL 500

Fig.nr.92 - Përmbajtja e NH4 për akuiferin AL 500

Përmbajtja e Klorit Cl - Përmbajtja e Cl në vitet 2013 - 2017 jepet në fig. nr.93 e krahasuar me standartet e STASH
dhe BE (25 - 200 mg/l). Siç shihet nga grafiku përmbajtja e Cl është afërsisht kostante, ruhet një trend pa ndryshime
të mëdha, vërehen vetëm ndryshime të vogla stinore

Permbajtja e CL ne mg/l - PER AKUIFERIN AL 500

Fig.nr.93 - Përmbajtja e Cl për akuiferin AL 500
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Përmbajtja e Sulfateve SO4 - Përmbajtja mesatare 5 vjeçare e Sulfateve SO4 varion nga 5.63 – 16.13 mg/l dhe
110.7 mg/l në shpimin nr.1V I.Terova. Përmbajtja e SO4 në vite jepet në fig. nr.94 e krahasuar me standartet e
STASH dhe BE (25 - 250 mg/l) . Trendi në vite ka tendencë rritje në shpimin nr.1V I.Terova. Në shpimet e tjerë dhe
burimin Mançurishtit kanë vetëm ndryshime të vogla stinore.
PERMBAJTJA E SO4 NE MG/L - PER AKUIFERIN AL 500

Fig.nr.94 - Përmbajtja e SO4 për akuiferin AL 500

Përmbajtja e Nitrateve NO3 - Përmbajtja e NO3 në vitet 2013 - 2017 jepet në fig. nr.95 e krahasuar me standartet
e STASH dhe BE (25 - 50), përmbajtja është e vogël dhe brenda standartit të rekomanduar. Përmbajtja mesatare e
Nitrateve NO3 varion nga 2.3 – 24.15 mg/l. Vërehen luhatje stinore të përmbajtjes së nitrateve në shpimet, ndërsa
në nr.1V I.Terova ka një trend rritës nga 2014 e në vazhdim. Kjo lidhet me plehërimin e tokave bujqësore.
Permbajtja e NO3 ne mg/l - PER AKUIFERIN AL 500

Fig.nr.95 - Përmbajtja e NO3 për akuiferin AL 500

Përmbajtja e Nitriteve NO2 PERMBAJTJA E NO2 NE MG/L - PER AKUIFERIN AL 500

Fig.nr.96 - Përmbajtja e NO2 për akuiferin AL 500
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Përmbajtja e O2 - Përmbajtja e O2 në dy fazat e
monitorimit varion 0.35 – 6.7 mg/l, në vitin 2016 ajo
varion 0.92 – 3.56 mg/l përmbajtja është më vogël se
norma deri në normë (norma: jo më pak se 8).
Analizat për mikroelemente - Analizat për mikroelemente janë kryer në shpimin nr.3 Turan për Ni, Mn,
Zn, Pb, Cu, Co, Cr, Cd. Në këto analiza ka përmbajtje
të mikroelementeve: Ni = 0.001mg/l, Mn = 0.001 –
0.003mg/l, Zn = 0.003 - 0.015 mg/l, Pb = 0.001 mg/l,
Cu = 0.001 mg/l, Co = 0.001 mg/l, Cr = 0.014 mg/l,
Cd = 0mg/l. Përmbajtja e mikroelementeve është nën
përmbajtjen e rekomanduar deri në PML (Tab. Nr.8).
Monitorimi hidrodinamik (regjimi nivelor)
Ujërat nëntokësore të akuiferit Kuaternar Korçë janë me
presion deri me vetëderdhje në sipërfaqe. Monitorimi
hidrodinamik i ujrave nëntokësore të këtij akuiferi është
kryer në një shpim në Bulgarec. Në zonën Sheqeras,
I.Terova shpimet janë me vetëderdhje, pra niveli
pjezometrik është mbi 1m nga sipërfaqja e tokës. Në
zonën e Turanit ku është shfrytëzimi më intensiv nivelet
dinamike janë nën 10 m nga sipërfaqja e tokës. Luhatja
e nivelit të ujrave nëntokësore lidhet me ndryshimet
stinore dhe me ndryshimet për efekt shfrytëzimi.
Në Bulgarec janë kryer 2 matje niveli në vitin 2017, 2
matje niveli në vitin 2016, 2 matje niveli në vitin 2015, 3
matje niveli në shpimin nr.108 në vitin 2014 dhe 2 matje
në vitin 2013.
Në vitin 2013 të dhënat e monitorimit janë :
- Niveli statik në Qershor është Hs = 0.0 m
- Niveli statik në Tetor është Hs = + 0.5 m.
- Amplituda e luhatjes eshte A = 0.5 m
Në vitin 2014 të dhënat e monitorimit janë :
- Niveli statik në Qershor është Hs = + 1.0 m
- Niveli statik në Shtaor 2014 është Hs = + 0.67m
- Niveli statik në Nëntor 2014 është Hs = +0.78 m
- Amplituda e luhatjes është A = 0.33m
Në vitin 2015 të dhënat e monitorimit janë :
- Niveli statik në Maj 2015 është Hs = + 0.95 m
- Niveli statik në Tetor 2015 është Hs = + 0.71 m
- Amplituda e luhatjes është A = 0.24m
Në vitin 2016 të dhënat e monitorimit janë :
- Niveli statik në Maj 2016 është Hs = + 0.5 m
- Niveli statik në Tetor 2016 është Hs = + 0.0 m
- Amplituda e luhatjes është A = 0.5m
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Në vitin 2017 të dhënat e monitorimit janë :
- Niveli statik në Maj 2017 është Hs = + 0.82 m
- Niveli statik në Tetor 2017 është Hs = + 0.65 m
- Amplituda e luhatjes është A = 0.17m

6.6. Baseni i Vjosës.

Akuiferi kuaternar ujëmbajtës Vjosës :
-Monitorohet me 6 shpime, në Buduk, Budrishtë,
Vanistër, Kafaraj, Novoselë dhe Pish - Poro dhe një
burim Uji i Ftohtë Tepelenë me analiza kimike dhe
mikroelementë. Është kryer monitorimi hidrodinamik
në tre shpime në Buduk, Budrishtë, Novoselë, Pish Poro, janë kryer 2 matje niveli të UN në Maj e Tetor.
- Sasia e përgjithshme e ujit që shfrytëzohet
aktualisht është rreth 90 - 110 l/sek në zonën
Buduk Gjirokastër. Në Kafaraj shfrytëzohet sasia
700 l/sek. Në Novoselë shfrytezohet Q = 720 l/sek.
- Koefiçenti i shfrytëzimit varion K = 0.5 - 0.7.
- Risku i ndotjes është mesatar, favorizuese
janë kushtet natyrore të shtrirjes së horizonteve
ujëmbajtëse në thellësi të ekranizuar ndërmjet tyre
me shtresa argjilore. I vetmi burim sipërfaqësor
ndotjeje mund të jetë lumi i Vjosës.
Rezultatet e monitorimit:
- Monitorimi i cilësisë së UN në këtë akuifer u krye
me 6 shpime dhe një buim : Buduk, Budrishtë,
Vanistër, Kafaraj, Novoselë, Pish - Poro dhe Uji i
Ftohtë Tepelenë. Monitorimi u krye në muajin Maj,
Tetor. Janë kryer 14 analiza kimike dhe 2 analiza për
mikroelementë. Rezultatet e analizave paraqiten
në tabelën nr.10. Duke parë rezultatet e analizave
të kryera gjatë vitit 2013 - 2017 rezulton se UN në
këto zona kanë veti fiziko - kimike e kushte higjeno
- sanitare të mira. Ujrat janë pa erë, pa ngjyrë, pa
shije. Rezultatet e monitorimit jepen në tabelën nr.10
dhe në mënyrë grafike për treguesit e monitorimit
krahasuar ato me standartin Shqiptar dhe të BE.
Temperatura e ujit T
Temperatura e ujit varion T = 11.8 – 17.7oCelsius, në
vitin 2016 varionte T = 14.3 - 18.5 oCelsius (norma 8 15, deri 20 oCelsius).
pH i UN
Vlerat e pH për vitet 2013 - 2017 jepen në fig. 109
krahasuar me normat e STASH dhe BE (6.5 - 9.5).
Vlerat mesatare të pH për vitet 2013 - 2017 variojnë
7.42 - 8.12. Trendi në vite paraqitet me ndryshime të
vogla stinore.

163

VLERA E PH - PER AKUIFERIN AL 600

Fig.nr. 109 - Vlerat e pH për akuiferin AL 600

-Në baze te raportit ne % ekuivalent të anioneve te forta (d) me kationet e forta (a) dhe të dobëta (b) për vlerësimin
e alkalinitetit, uji i këtij akuiferi është i klasës së II, janë ujra neutrale, në ujë mbizotëron joni karbonatik.

Fortësia e Përgjithshme Fp - Fortësia e Përgjithshme në akuiferin Buduk - Budishtë në dy fazat e monitorimit
varion nga 6.16 – 14.14 ogj, ndërsa në vitin 2016 ajo varionte 10.57 – 14.16 ogj, tregues brenda normës së lejuar,
janë ujra me fortësi mesatare. Fortësia mesatare varion Fpmes = 10.3 - 13.27ogj. Në shpimin Novoselë fortësia e
përgjithshme varion 16.24 - 16.52ogj, ndërsa në vitin 2016 varionte 15.35 - 15.64ogj dhe Fpmes = 15.44 ogj. Në
Kafaraj fortësia e përgjithshme varion nga 29.64 – 29.67 ogj, në vitin 2016 varionte 30.1 - 30.67 ogj dhe Fpmes
= 29.63 ogj, janë UN të fortë dhe mbi normën e rekomanduar. Norma e ujit të pijshëm është 10 - 20 ogj dhe
maksimale e lejuar 25 ogj. Në shpimin Pish - Poro fortësia e përgjithshme në dy fazat e monitorimit varion nga 29.67
– 30.37ogj, ndërsa në vitin e kaluar varionte 27.17 – 28.64 ogj dhe Fpmes = 26.78 ogj, uji është i fortë. Vlerat e Fp
për vitet 2013 - 2017 jepen në fig. 110 krahasuar me standartin STASH (10 - 25 ogj PML), trendi i Fp nuk ka rritje të
konsiderueshme, vërehen ndryshime stinore nga 0.7 – 7.42 ogj në Buduk – Budrishtë - Vanistër, 0.16 mg/l në Ujin
e Ftohtë Tepelenë, 0.28ogj në Novoselë, 0.14 ogj në Kafaraj dhe 0.7 ogj në Pish - Poro. Në Kafaraj dhe Pish - Poro
ka ndryshime stinore e tendencë rritje të Fp në vite, ka patur rritje të Mg dhe të Ca në vitin 2013 - 2017.
FORTESIA E PERGJITHSHME FP NE GRADE GJERMANE - PER AKUIFERIN AL 600

Fig.nr.110 - Fortësia e përgjithshme për akuiferin AL 600
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Mineralizimi i përgjithshëm Mp - Mineralizimi i përgjithshëm në dy fazat e monitorimit varion nga 216.68 –
1022.43mg/l, ndërsa në vitin 2016 varionte 219.66 – 1054.84 mg/l. Këto vlera janë brenda standartit shqiptar
Stash PML. Në shpimin Pish - Poro mineralizimi i përgjithshëm varion nga 1558.53 –1562.51mg/l, ndërsa në vitin
e kaluar varionte 1402.7 –1470.37 mg/l, ky tregues është mbi normën e lejuar për ujë të pijshëm. Mineralizimi i
përgjithshëm ka luhatje në fazat e monitorimit që variojnë nga 0.12 – 3.98 – 26.42 mg/l deri 246 - 321mg/l në
Budrishtë dhe Vanistër. Uji është i tipit hidrokarbonat - kalcium - magnezi. Vlerat mesatare 5 vjeçare të mineralizimit
të përgjithshëm variojnë Mpmes = 220.38 – 1077.65 mg/l dhe Mpmes = 1436.24 mg/l në Pish - Poro. Mineralizimi i
përgjithshëm është paraqitur grafikisht për vitet 2013 - 2017 në fig. nr. 111, ka patur tendencë rritje më të madhe të
Mp në shpimin Kafaraj dhe në shpimin Pish - Poro. Trendi rritës i Mp në stacionin Pish Poro dallohet lehtësisht në
grafik, vlerat e tij nga 1239 mg/l në vitin 2013 arrijnë në 1562.51mg/l në fazën e dytë të monitorimit të vitit 2017, që
është dhe vlera më e lartë e këtyre 5 viteve. Në shpimet e tjerë vërehen ndryshime stinore të vogla të Mp.
Mineralizimi i pergjithshem MP NE MG/L - PER AKUIFERIN AL 600

Fig.nr.111 - Mineralizimi i përgjithshëm për akuiferin AL 600

Mbetja e thatë Mth - Mbetja e thatë në dy fazat e monitorimit varion Mth = 252.99 – 804.91 mg/l, ndërsa në vitin
2016 varionte Mth = 133.41 – 834.39 mg/l, sasi mbrenda normës se lejuar (500 - 1000 mg/l). Në shpimin Pish –
Poro, Mbetja e thatë varion 1414.33 – 1433.56 mg/l, ndërsa në vitin e kaluar varionte Mth = 1095 - 1205 mg/l,
përmbajtje mbi normë. Ndryshimet në dy fazat e monitorimit variojnë 0.4 – 19.23 – 258.25 mg/l.
Përmbajtja e Natriumit Na - Ndryshimet e Na në fazat e monitorimit janë të vogla, ato variojnë 0.22 – 20.2mg/l.
Ndryshimet e Na në fazat e monitorimit në stacionin Budrishtë arrijnë vlerën – 161.58 mg/l. Këto ndyshime të mëdha
stinore janë përsëritur në disa vite, por pa ndonjë ligjshmëri të caktuar. Përmbajtja e Na në vite jepet në fig. nr.112
e krahasuar me standartet e STASH dhe BE (20 - 200, 20 - 150). Në shpimin Kafaraj, Novoselë ka qëndrueshmëri
të përmbajtjes së Na. Në shpimin Buduk në vite ruhet një trend me ndryshime stinore të vogla. Në Pish - Poro
përmbajtja e Na është mbi PML dhe me luhatje stinore të ndjeshme e trend në rritje.L
PERMBAJTJA E NA NE MG/L - PER AKUIFERIN AL 600

Fig.nr.112 - Përmbajtja e Na për akuiferin AL 600
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Përmbajtja e Kalciumit Ca - Përmbajtja mesatare 5 vjeçare varion 19.73 – 90.39 mg/l. Përmbajtja e Ca në vitet
2013 - 2017 jepet në fig. nr.113 e krahasuar me standartet e STASH dhe BE (75 - 200, 100 mg/l).
PERMBAJTJA E CA NE MG/L - PER AKUIFERIN AL 600

Fig.nr.113- Përmbajtja e Ca për akuiferin AL 600

Përmbajtja e Magnezit Mg - Përmbajtja e Mg në vitet 2013 – 2017 jepet në fig. nr.114 e krahasuar me standartet
e STASH dhe BE (20 - 50, 30 - 50 mg/l). Trendi në vite ka një tendencë rritje në Pish - Poro. Ndryshime stinore janë
të lehta pa ndryshime të theksuara.
PERMBAJTJA E MG NE MG/L - PER AKUIFERIN AL 600

Fig.nr.114 - Përmbajtja e Mg për akuiferin AL 600

Përmbajtja e Hekurit Fe - Përmbajtja e Fe në vitet 2013 - 2017 jepet në fig. nr. 115 e krahasuar me standartet e
STASH dhe BE (0.05 - 0.3 dhe 0.05 - 0.2 mg/l), takohet përmbajtje mbi atë të rekomanduar në shpimin Pish - Poro.
PERMBAJTJA E FE NE MG/L - PER AKUIFERIN AL 600

Fig.nr.115 - Përmbajtja e Fe për akuiferin AL 600
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Përmbajtja e Amonjakut NH4 - Përmbajtja e Amonjakut NH4 në vitet 2013 - 2017 jepet në fig. nr.116 e krahasuar
me standartet e STASH dhe BE (0 - 0.1, 0 - 0.5 mg/l). Përmbajtja mesatare e Amonjakut NH4 varion 0.005 - 0.078
- 1.58 mg/l, janë ndotje lokale. Në Pish - Poro ndotja është e vazhdueshme, me vlera të larta, mbi PML.
PERMBAJTJA E NH4 NE MG/L - PER AKUIFERIN AL 600

Fig.nr.116 - Përmbajtja e NH4 për akuiferin AL 600

Përmbajtja e Klorit Cl - Përmbajtja e Cl në vitet 2013 - 2017 jepet në fig. nr.117 e krahasuar me standartet e STASH
dhe BE (25 – 200 mg/l). Siç shihet nga grafiku përmbajtja e Cl është mbi normë në shpimet Kafaraj e Pish - Poro
mbi sasinë maksimale të lejuar dhe me tendencë në rritje ndër vite.
PERMBAJTJA E CL NE MG/L - PER AKUIFERIN AL 600

Fig.nr.117 - Përmbajtja e Cl për akuiferin AL 600

Përmbajtja e Sulfateve SO4 - Tendenca e përmbajtjes së Sulfateve SO4 në vite është gati kostante, ka vetëm
luhatje të vogla stinore.
PERMBAJTJA E SO4 NE MG/L - PER AKUIFERIN AL 600

Fig.nr.118 - Përmbajtja e SO4 për akuiferin AL 600
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Përmbajtja e Nitrateve NO3 - Përmbajtja mesatare 5 vjeçare e nitrateve varion 0. 9 – 6.6 mg/l, nuk ka tendencë
rritjeje të nitrateve NO3.
PERMBAJTJA E NO3 NE MG/L - PER AKUIFERIN AL 600

Përmbajtja e Nitriteve NO2 - Përmbajtja e nitriteve në ujë të pijshëm nuk lejohet ndërsa përmbajtja maksimale
e lejuar është sipas standartit Shqiptar 0.5 mg/l (Norma BE është 0.1 mg/l). Përmbajtja e nitriteve lidhet me
moszbatimin e zonave të mbrojtjes sanitare.
PERMBAJTJA E NO2 NE MG/L - PER AKUIFERIN AL 600

Fig.nr.120 - Përmbajtja e NO2 për akuiferin AL 600

Përmbajtja e O2 - Përmbajtja e O2 në dy fazat e
monitorimit varion 1.7 – 8.12 mg/l, në vitin 2016
varionte 2.4 - 14.8 mg/l. Përmbajtja e O2 është më
vogël se norma në Pish - Poro dhe në disa analiza në
shpimet e tjere e deri në normë mbi 8 mg/l (norma e
STASH - jo më pak se 8 mg/l).
Analizat për mikroelemente - Analiza për mikroelementë janë kryer në shpimin Novoselë për Ni, Mn,
Zn, Pb, Cu, Co, Cr. Në këto analiza ka përmbajtje të
mikroelementeve: Ni = 0.001 - 0.002 mg/l, Mn = 0.004
– 0.007 mg/l, Zn = 0.002 - 0.009 mg/l, Pb = 0.007 0.018 mg/l, Cu = 0.002 - 0.003 mg/l, Co = 0 - 0.003
mg/l, Cr = 0.001 - 0.003 mg/l, Cd = 0mg/l. Përmbajtja e
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mikroelementëve është në përmbajtjen e rekomanduar
deri në PML (Tab. Nr.9).
Monitorimi hidrodinamik (regjimi nivelor)
Ujrat nëntokesore të basenit të Vjosës në akuiferët
kuaternar Buduk, Kafaraj, Novoselë janë pa presion.
Monitorimi hidrodinamik i ujrave nëntokësor është
kryer në Buduk, Brudishtë, Novoselë, Pish - Poro.
Monitorimi ka konsistuar në matje të nivelit të ujit me
frekuence matje 2 herë në muajin Maj e Tetor 2017, Maj
e Tetor 2016, 2015, 3 herë në muajin Maj - Qershor,
Shtator e Nëntor të vitit 2014 dhe Qershor - Nëntor
2013. Nivelet jepen në tabelen e mëposhtme: Niveli
i UN është matur në shpimet Buduk, Budrishtë, në
Novoselë, në Pish - Poro, në Kafaraj.
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Periudha e matjes

Buduk

Budrishtë

Novosele

Qershor 2013

-3.35 m

-12.2 m

Hd = - 5.6 m

Nëntor 2013

-2.85 m

-8.13 m

Hd=-5.25 m

Novosele

Kafaraj
- 4.70 m

Amplituda m

0.5 m

3.07m

0.65 m

Qershor 2014

-3.4 m

-8.86 m

Hd = - 6.26 m

-4.6 m

Shtator 2014

-4.95 m

-9.65 m

Hd = - 5.3

-4.75 m

Nëntor 2014

-4.6 m

-9.66 m

Hd = - 4.86 m

-4.86 m

Amplituda m

1.55 m

0.80m

1.4 m

0.26 m

Maj 2015

-3.35 m

-12.2 m

Hd = - 5.6 m

- 4.70 m

Tetor 2015

-2.85 m

-8.13 m

Hd=-5.25 m

0.5 m

3.07m

0.65 m

-3.2

-8.78

-6.6

-4.9

Tetor 2016

-4.715

- 9.2

-3.8

-5.1

Amplituda m

Amplituda m
Maj 2016

Kafaraj

1.515m

0.25m

2.8m

Maj 2017

-3.85

-9.9

-7.6

-6.2

-4.5

- 5.3

Tetor 2017

-4.72

- 9.35

-7

-6.9

-6.5

- 5.65

Amplituda m

0.87m

0.55m

0.6 m

0.7 m

2.0 m

0.35 m

Luhatja e nivelit të ujrave nëntokësore
ndryshimet stinore dhe me ndryshimet
shfrytëzimi. Ndryshimet stinore kanë të
kushtet klimatike gjatë vitit shprehen me
nivelit të UN në muajin Nëntor me rënien
të para.

lidhet me
për efekt
bëjnë me
ngritjen e
e reshjeve

Niveli me minimal është takuar në shpimin Budrishtë,
niveli statik Hs = - 12.2 m në qershor 2013 dhe Hs = 9.66 m në Shtator 2014.
Në Novoselë nivelet janë dinamike dhe niveli minimal
është Nd = - 5.26 m. Nivelet maksimale takohen në
Buduk Ns = - 2.85 m në Qershor 2013 dhe Hs = - 3.4
në Qershor 2014.
Në vitin 2013 niveli minimal është takuar në Budrishtë
Hs = - 9.2m dhe në Novoselë Hd = - 6.1 m. Niveli
maksimal është matur në Pish - Poro Hd = - 2.55 m
Viti 2013:
- Niveli maksimal varion nga Hs = - 2.26 - 9.2 m
- Niveli minimal varion nga Hs = - 2.85 - 9.35 m
- Amplituda e luhatjes së UN varion nga A= 0.05 3.07 sm
Viti 2014:
- Niveli maksimal varion nga Hs = - 2.55 - 8.86 m
- Niveli minimal varion nga Hs = - 3.1 - 9.66 m
- Amplituda e luhatjes së UN varion nga A= 0.26 –
1.55 m
Viti 2015:
- Niveli maksimal varion nga Hs = - 2.55 - 8.86 m,
- Niveli minimal varion nga Hs = - 3.1 - 9.66 m
- Amplituda e luhatjes së UN varion nga A= 0.26
– 1.55 m
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0.2m

Viti 2016:
- Niveli maksimal varion nga Hs = - 3.2 - 8.78 m
- Niveli minimal varion nga Hs = - 3.65 - 9.2 m
- Amplituda e luhatjes së UN varion nga A = 0.15
– 2.8 m
Viti 2017:
- Niveli maksimal varion nga Hs = - 3.85 – 9.9 m
- Niveli minimal varion nga Hs = - 4.72 - 9.35 m
- Amplituda e luhatjes së UN varion nga A = 0.35
– 2.0 m

7. 6.7 Baseni i Zonës Jonike

- Monitorohet me 4 shpime, në akuiferin kuaternar
në Orikum, Karahaxh, Vrion dhe Mursi dhe 2 burime
Syri i Kaltër në Sarandë dhe burimi Uji i Ftohtë në
Vlorë. Janë kryer dy provëmarrje në Maj e Tetor
për analiza kimike dhe mikroelementë. Është kryer
matja e nivelit të ujrave nëntokësore - monitorimi
hidrodinamik në shpimet Vrion, Karahaxh dhe
Orikum.
- Sasia e përgjithshme e ujit që shfrytëzohet në këto
akuifere është rreth 220 - 250 l/sek, rezerva më të
mëdha shfrytëzohen në zonën e Vurgut dhe Orikum.
- Koefiçenti i shfrytezimit varion K = 0.4 - 0.7
- Risku i ndotjes është mesatar, favorizuese
janë kushtet natyrore të shtrirjes së horizonteve
ujëmbajtëse.

Rezultatet e monitorimit:
- Monitorimi i cilësisë së UN në këto akuiferë u krye
me 4 shpime dhe 2 burime : Orikum, Karahaxh, Vrion,
Mursi, burimi Syri i Kaltër, burimi Uji i Ftohtë - Vlorë.
Monitorimi u krye në muajin Maj e Tetor. Janë kryer
12 analiza kimike dhe 2 analiza për mikroelementë.
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Rezultatet e analizave paraqiten në tabelën nr.11.
Duke parë rezultatet e analizave të kryera gjatë vitit
2013 - 2017 rezulton se UN në këto zona kanë veti
fiziko - kimike dhe kushte higjeno - sanitare të mira.
Ujrat janë pa erë, pa ngjyrë, pa shije.
Temperatura e ujit T
Temperatura e ujit në dy fazat e monitorimit varion T =
15.2 – 20 oCelsius, në vitin 2016 varionte T = 15 – 20.4
oCelsius (norma 8 -15 deri 20 oC).
pH i UN

- pH i UN në dy fazat e monitorimit varion 7.19 - 7.5,
në vitin 2016 varionte nga 7.19 - 7.5, sipas normës
së lejuar për ujë të pijshëm ky tregues është brenda
normës së lejuar (pH = 6,5 - 9,5). Sipas vlerës së pH
(përqëndrimi i jonit të hidrogjenit) janë ujra të tipit
alkalin të dobët me pH = 7 - 9. Ndryshimet e vlerave të
pH në dy fazat e monitorimit janë të vogla, ato variojnë
0.13 - 0.29. Vlerat mesatare të pH për vitet 2013 - 2017
variojnë 7.29 - 7.47. Vlerat e pH për vitet 2013 - 2017
jepen në fig.121 krahasuar me normat e STASH dhe
BE( 6.5 - 9.5, 6.5 - 8.5).

VLERAT E PH - PER AKUIFERIN AL 800

Fig.nr. 121 - Vlerat e pH për akuiferin AL 800

- Në bazë të raportit në % ekuivalent të anioneve të forta (d) me kationet e forta (a) dhe të dobëta (b) për vlerësimin
e alkalinitetit, uji i këtij është i klasës II, neutrale në ujë mbizotëron joni hidrokarbonat.
Fortësia e Përgjithshme Fp - Fortësia e Përgjithshme në dy fazat e monitorimit varion nga 10.38 - 17.78 ogj, në
vitin e kaluar fortësia e përgjithshme ka variuar 10.18 - 16.56 ogj, tregues brenda normës së lejuar. Ujrat janë me
fortësi mesatare. Norma e ujit të pijshëm është 10 - 20 ogj dhe maksimale e lejuar 25 ogj. Ndryshimet e Fp në dy
fazat e monitorimit janë të vogla, ato variojnë 0.28 – 1.36 ogj. Fortësia e përgjithshme mesatare varion 10.17 – 16.81
ogj. Vlerat e Fp për vitet 2013 – 2017 jepen në fig.122 krahasuar me standartin STASH (10 - 20, 25 ogj PML), trendi
i Fp nuk ka rritje të konsiderushme, vërehen ndryshime të vogla stinore.
FORTESIA E PERGJITHSHME FP NE GRADE GJERMANE PER AKUIFERIN AL 800

Fig.nr.122 - Fortësia e përgjithshme për akuiferin AL 800
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Mineralizimi i përgjithshëm Mp - Mineralizimi i përgjithshëm është paraqitur grafikisht për vitet 2013 - 2017 fig. nr.
123, trendi i përgjithshëm nuk ka tendencë rritje është pothuajse kostant, ka ndryshime stinore të vogla.
MINERALIZIMI I PWERGJITHSHEM MP NE MG/L - AKUIFERIN AL 800

Fig.nr.123 - Mineralizimi i përgjithshëm për akuiferin AL 800

Mbetja e thatë Mth - Mbetja e thatë në dy fazat e monitorimit varion 250.19 – 433.63 mg/l, ndërsa në vitin e
kaluar ajo varion 241.54 – 417.05 mg/l, sasi mbrenda normës së lejuar (500 - 1000 mg/l). Ndryshimet në dy fazat e
monitorimit variojnë nga 1.51 - 17.47 - 50.44 mg/l.
Përmbajtja e Natriumit Na - Përmbajtja mesatare 5 vjeçare varion 3.99 – 9.02 mg/l dhe në Mursi është 60.08 mg/l.
Përmbajtja e Na në vite jepet në fig. nr.124 e krahasuar me standartet e STASH dhe BE (20 - 200, 20 – 150 mg/l). Ka
një tendencë rritjeje të përmbajtjes së Na në shpimin Mursi nga vlera 50 deri 76 mg gjatë këtij 5 vjeçari.
PËRMBAJTJA E NA NE MG/L - PER AKUIFERIN AL 800

Fig.nr.124 - Përmbajtja e Na për akuiferin AL 800

Përmbajtja e Kalciumit Ca - Përmbajtja e Ca në vitet 2013 - 2017 jepet në fig. nr.125 e krahasuar me standartet
e STASH dhe BE (75 - 200, 100 mg/l). Tendenca e përgjithshme e përmbajtjes së kalciumit Ca është kostante pa
ndryshime të mëdha.
PËRMBAJTJA E CA NE MG/L - PER AKUIFERIN AL 800

Fig. nr.125 - Përmbajtja e Ca për akuiferin AL 800
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Përmbajtja e Magnezit Mg - Përmbajtja e Mg në vitet 2013 - 2017 jepet në fig. nr.126 e krahasuar me standartet
e STASH dhe BE (20 - 50, 30 – 50 mg/l). Ndryshimet stinore janë të lehta.
PËRMBAJTJA E MG NE MG/L - PER AKUIFERIN AL 800

Fig.nr.126 - Përmbajtja e Mg për akuiferin AL 800

Përmbajtja e Hekurit Fe - Përmbajtja e Fe në vitet 2013 - 2017 jepet në fig. nr. 127 e krahasuar me standartet e
STASH dhe BE (0.05 - 0.3 (0.8) dhe 0.05 - 0.2 ). Trendi i përmbajtjes së hekurit gjatë këtij 5 – vjeçari ka tendencë ulje.
PËRMBAJTJA E FE NE MG/L - PER AKUIFERIN AL 800

Fig.nr.127 - Përmbajtja e Fe për akuiferin AL 800

Përmbajtja e Amonjakut NH4 - Përmbajtja e Amonjakut NH4 jepet ne fig. nr.128 e krahasuar me standartet e
STASH dhe BE (0 - 0.1, 0 - 0.5). Përmbajtja mesatare 5 vjeçare e Amonjakut varion 0.017 - 0.034 mg/l.
PËRMBAJTJA E NH4 NE MG/L - PER AKUIFERIN AL 800

Fig.nr.128 - Përmbajtja e NH4 per akuiferin AL 800
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Përmbajtja e Klorit Cl - Përmbajtja e Cl në vitet 2013 - 2017 jepet në fig. nr.129 e krahasuar me standartet e STASH
dhe BE (25 – 200 mg/l). Nga grafiku vihet re se përmbajtja e Cl është pak mbi normë në shpimin Mursi, por nën
sasinë maksimale të lejuar dhe me ndryshime të ndjeshme ciklike. Pothuajse ruhet një trend me ndryshime të vogla
e pak në rënje të Cl në Orikum, Vrion, Karahaxh.
PËRMBAJTJA E CL NE MG/L - PER AKUIFERIN AL 800

Fig.nr.129 - Përmbajtja e Cl për akuiferin AL 800

Përmbajtja e Sulfateve SO4 - Përmbajtja e SO4 në vitet 2013 - 2017 jepet në fig. nr.130 e krahasuar me standartet
e STASH dhe BE (25 – 250 mg/l). Përmbajtja e SO4 në vite është gati kostante.
PËRMBAJTJA E SO4 NE MG/L - PER AKUIFERIN AL 800

Fig.nr.130 - Përmbajtja e SO4 për akuiferin AL 800

Përmbajtja e Nitrateve NO3 - Përmbajtja e NO3 në vitet 2013 - 2017 jepet në fig. nr.131 e krahasuar me standartet
e STASH dhe BE (25 – 50 mg/l), përmbajta është e vogël dhe brenda standartit të rekomanduar. Nuk ka tendencë
rritje të NO3, ka ndryshime shumë të vogla stinore.
PËRMBAJTJA E NO3 NE MG/L - PER AKUIFERIN AL 800

Fig.nr.131 - Përmbajtja e NO3 për akuiferin AL 800
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Përmbajtja e O2 - Përmbajtja e O2 në dy fazat e monitorimit varion 5.72 – 8.8 mg/l, përmbajtja është më vogël se
norma deri në normë. Në vitin 2016 përmbajtja e O2 në dy fazat e monitorimit varion 3 – 8.7 mg/l, përmbajtja është
më vogël se norma e STASH deri në normë në Orikum dhe burimet (norma:- jo me pak se 8 mg/l).

Përmbajtja e Nitriteve NO2 - Përmbajtja e NO2 që takohet janë ndotje sporadike që vjen nga sipërfaqja dhe
mund të lidhet me moszbatimin e zonave të mbrojtjes sanitare.
PËRMBAJTJA E NO2 NE MG/L - PER AKUIFERIN AL 800

Fig.nr.132 - Përmbajtja e NO2 për akuiferin AL 800

Analizat për mikroelemente - Analizat për mikro-elementë janë kryer në shpimin Vrion - Sarandë për Ni, Mn, Zn,
Pb, Cu, Co, Cr. Në këto analiza ka përmbajtje të mikroelementeve: Ni = 0.001mg/l, Mn = 0.004 mg/l, Zn = 0.041 0.086 mg/l, Pb = 0.011 - 0.018 mg/l, Cu = 0.003 - 0.004 mg/l, Co = 0.003 mg/l, Cr = 0.001- 0.002mg/l, Cd = 0mg/l.
Përmbajtja e mikroelementeve është në përmbajtjen e rekomanduar deri në PML (Tab. Nr.10).
Niveli i UN, monitorimi hidrodinamik - Është kryer matja e nivelit të ujërave nëntokësore - monitorimi hidrodinamik
në shpimet Vrion, Karahaxh dhe Orikum. Janë kryer 2 matje në Maj e Tetor 2017, 2016, 2015, 3 matje në Qershor,
Shtator e Nëntor 2014, 2 matje në Qershor e Nëntor 2013. Niveli i UN varion:
Niveli i UN në Basenin e Zonës Jonike viti 2013 – 2017
Muaji

Vrion

Karahaxh

Orikum

Maj 2017

Nd = - 3.97

-3.62

Ns = - 0.58m

Tetor 2017

Nd = - 4.4

Ns = - 4.52 m

Ns = - 1.49m

Amplituda m

A = 0.43m

A = 0.9m

A = 0.91m

Maj 2016

Nd = - 3.85

-3.49

0.0

Tetor 2016

Nd = - 1.66

Ns = - 3.64 m

Ns = - 0.98m

Amplituda m

A = 2.19m

A = 0.15m

A = 0.98m

-1.0

-3.3

0.0

Nd = - 5.0 m Ns = -2.3 m

Ns = - 2.1 m

Ns = - 0.5m

Amplituda m

A = 3.35m

A = 0.23m

A = 0.7m

Qershor 2014

-5.17

-3.48 m

Nd = -0.65m Hs = 0.0m

Shtator 2014

-5.29

-3.25

Nd = - 0.65

Nëntor 2014

-1.94

-3.3 m

Nd = -1.2m, Ns = - 0.7m

Amplituda m

A = 3.35m

A = 0.23m

A = 0.7m

Qershor 2013

Hd = -4.96 m

Hs = - 3.57 m

Hd = - 8.0 m

Nëntor 2013

Hd = - 1.74 m

Hd = - 8.5 m

Amplituda m

3.22 m

0.5 m

Maj 2015
Tetor 2015
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8. Përfundime e Rekomandime
Përfundime:
1. Monitorimi i UN u krye në 7 basenet ujëmbajtëse
të vendit : Baseni i Drinit, i Matit, i Erzen - Ishmit,
i Shkumbinit, Semanit, Vjosës dhe Zonës Jonike.
Monitorimi u krye konform Kontratë - Porosisë së
lidhur midis Sh.Gj.Sh dhe A.K.M.
2. Në basenet e monitoruara e konkretisht në
akuiferët e depozitimeve Kuaternare që monitorohen,
shfrytëzohen rezerva të konsiderueshme të UN për
furnizimin me ujë të pijshëm të qyteteve dhe zonave
të banuara.
Rezervat që shfrytëzohen
shfrytëzimit janë :

dhe

koefiçientët

Baseni i Drinit:
Akuiferi i Shkodrës Q = 1200 - 1300 l/sek
Koefiçenti i shfrytezimit K = 0.33 - 0.5
Baseni i Matit:
Akuiferi Lezhë Q = 700 - 900 l/sek
Koefiçenti i shfrytëzimit K = 0.3 - 0.35
Akuiferi F. Kuqe Q = 1250 - 1300 l/sek
Koefiçenti i shfrytëzimit K = 0.35 - 0.5
Baseni Erzen - Ishmit:
Akuiferi i Tiranes Q =1000 - 1300 l/sek
Koeficienti i shfrytëzimit K = 0.85 - 0.95
Akuiferi i F. Krujes Q = 600 - 700 l/sek
Koeficienti i shfrytëzimit K = 0.85 - 0.95
Baseni Shkumbinit:
Akuiferi i Elbasanit Q = 1200 - 1250l/sek
Koeficienti i shfrytëzimit K = 0.25 - 0.3
Akuiferi i Lushnjës Q = 590 - 600 l/sek
Koeficienti i shfrytëzimit K = 0.78 - 0.9
Baseni i Semanit:
Akuiferti i Korcës Q = 465 - 500 l/sek
Koefiçenti i shfrytëzimit K = 0.3 - 0.5
Akuiferti i Beratit Q = 250 - 590 l/sek
Koefiçenti i shfrytëzimit K = 0.3 - 0.5
Baseni i Vjoses:
Akuiferi Drinos Q = 90 - 110 l/sek
Koefiçenti i shfrytëzimit K = 0.4 - 0.5
Akuiferi Kafaraj Q = 700 l/sek
Koefiçenti i shfrytëzimit K = 0.4 - 0.5
Akuiferi Novoselë Q = 720 l/sek
Koefiçenti i shfrytëzimit K = 0.5 - 0.7
Baseni i Zones Jonike:
Akuiferi Vurg - Mursi Q = 180 - 200 l/sek,
Koeficienti i shfrytëzimit K = 0.4 - 0.7
Akuiferi Orikum Q = 50 l/sek,
Koefiçenti i shfrytëzimit K = 0.4 - 0.7
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3. Monitorimi i përbërjes kimike të UN të akuiferëve
ujëmbajtëse është bërë me frekuencë 2 herë në vit
në muajt Maj dhe Tetor. Ujrat në përgjithësi kanë
veti fiziko - kimike të mira.
4. Ka përmbajtje të lartë mbi përmbajtjen e
rekomanduar të disa treguesve të Cl, Mg, Na, SO4
në shpimet nr. 2s Rrilë, nr.46 H.Gjuetisë, nr.50
Barbullojë, nr.29 Ishull Lezhë, nr.177 Patok, nr. 286
Cermë, nr.1v I.Terova - Korçë, Novoselë, Kafaraj,
Pish - Poro, Mursi.
Mund të klasifikohen si zona me kripshmëri të lartë
zonat që mbulohen në monitorim nga shpimet nr.177
Patok, nr.2s Rrilë të cilët kanë mineralizim të lartë
dhe përmbajtje të natriumit Na, klorit Cl, sulfateve
SO4 mbi normë. Këto shpime shfrytëzojnë shtresat
ujëmbajtëse të thella dhe nuk shfrytëzohen për ujë
të pijshem.
5. Ndotje masive nuk ka. Në disa shpime në faza të
ndryshme të monitorimit shfaqet prezenca e NO2,
NH4, të cilat janë raste që përsëriten dhe lidhen
kryesisht nga mos zbatimi i zonave të rreptësisë dhe
mbrojtjes sanitare. Më problematike janë shpimet:
st.Velipojë, nr. 46 H.Gjuetisë - Lezhë, Laknas, nr.3
Konjat, nr.1D Divjakë, nr.50 Barbullojë, Pish - Poro,
Kafaraj e Bulgarec.
6. UN të akuiferëve ujëmbajtëse të Kuaternarit
janë shumë të butë e të butë në shpimet Hot i
Ri, nr.29.I.Lezhë, nr.50 barbullojë, nr.46 I.Lezhë.
Janë me fortësi mesatare në shpimet nr.1 Dobrac,
Velipojë, nr.3 Kisha Shkodër, nr.176 Milot, nr.197
Gurrëz, nr.177 Patok, nr.26 F. Kuqe, nr.2/90 Kraste
e Vogël, nr.3 Krastë e Madhe, nr.1D Divjaka, nr.3
Turan, nr.108 Bulgarec, nr.173/1 Sheqeras, Buduk,
Valare, Orikum, Karahaxh, Vrion e Mursi. Janë ujra
të forte në shpimet nr.2s Rrilë, nr.1P Selitë, nr.16/97
Rr.Kavajës, nr.6 Laknas, nr.47 Bërxull, nr.2/97 Rinas,
nr.327 F.Krujë, nr.160 Thumanë, nr.17 Vidhas, nr.3
Konjat, nr.286 Çermë, nr.1v I.Terova, Novoselë, Pish
- Poro. Ujrat nëntokësore në akuiferin e Lezhës të
shtresave të sipërme janë shumë të butë e të butë.
Në sektorë e shpime të veçantë në Kafaraj, Pish Poro ujrat janë shumë të fortë.
- Mineralizimi i përgjithshëm është nën 1gr/l, janë
ujra të ëmbla. Në Lezhë, Fushë - Kuqe në sektorët
perëndimorë Rrile - Patok që shfrytëzojnë
shtresat e poshtme janë me Mp = 1- 2.5 gr/l, janë
ujra me kripëzim të dobët e me përmbajtje të lartë
të Cl dhe Na.
- UN në gjithë akuiferët janë me pH brenda
normës 6,5 - 9,5.
- UN janë neutrale dhe alkalinë. Nuk takohen ujra
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acide në shpimet e monitoruara.
7. Analizat e kryera për mikroelemente në akuiferët
ujëmbajtës rezultojnë me përmbajtje të disa
metaleve të rënda Ni, Mn, Zn, Pb, Cu, Co, Cr të cilët
kanë vlera në sasine e rekomanduar e mbi të deri
nën përmbajtjen maksimale të lejuar.
8. Tendenca në vite e cilësisë për treguesit e
ndotjes së ujrave nëntokësore me Amonjak,
Nitrite, Nitrate nuk është në rritje. Takohen çfaqje
të herëpashershme të treguesve të ndotjes në faza
monitorimi të veçanta por me tendence të rënjes
së përmbajtjes krahasuar me përmbajtjen në vite.
Prezenca e ndotjeve lidhet me moszbatimin e
zonave të mbrojtjes sanitare dhe nga shfrytëzimi pa
kriter i akuiferëve.
9. Zona me kripshmëri të lartë është zona Rrilë Patok e basenit Mat, shtresa e poshtme ujëmbajtëse
e monitoruar me shpimet nr.2S Rrilë e nr.177 Patok,
kanë përmbajtje të lartë Natriumi Na, Klori Cl, Sulfate
SO4 dhe mineralizim të lartë.
Zona me përmbajtje të lartë të Natriumit Na, Klorit Cl
dhe me tendence rritje janë Kafaraj dhe Pish - Poro.
Kjo rritje e kripshmërisë vjen nga shfrytëzimi intensiv
dhe ndikimi - avancimi i intruzionit të ujit të detit në
këtë akuifer.
10. Zonat të ndjeshme ndaj ndotjes në vëllim janë
zonat pambulesë mbrojtëse ose me mbulesë të
vogël të papërshkueshme argjilore me trashesi
0 - 5 m. Zona më të ndjeshme janë zona Dobraç,
Thumanë, Laknas, Barbullojë, Krastë e Madhe,
Krastë e Vogël, Vidhas, Berat, Kafaraj, Novoselë,
Pish - Poro, Buduk, Orikum.
11. Shkalla e ekspozimit të popullsisë ndaj ujrave
nëntokësore të ndotur është e ulët. Popullsia është
e ekspozuar ndaj përdorimit të ujrave të ndotur apo
me kripshmëri të lartë në zonat me tregues të tillë
mbi normat e lejuara që kanë kryer shpime private
dhe që ujin e përdorin pa trajtuar.
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9. Rekomandime:
1. I rekomandojmë Agjensisë Kombëtare të Mjedisit
të vazhdojë monitorimi i UN në basenet e akuiferët
e monitoruara në të gjithë elementët e monitorimit
në përputhje me ligjet dhe rregulloren e monitorimit
të UN. Monitorimi për vitin 2018 e në vazhdim
rekomandohet të kryhet në 7 basene me frekuencë
2 herë në vit.
2. Rekomandojmë që Ministria e Infrastrukturës dhe
Energjisë dhe Ministria e Mjedisit në bashkëpunim
të mbështesin financiarisht kryerjen e shpimeve për
plotësimin dhe dendësimin e rrjetit të monitorimit
hidrodinamik. Kryerja e shpimeve të reja në të
ardhmen rekomandohet të kryhet në prona të sigurta
e pa probleme për krijimin e mundësisë së përdorimit
të aparateve monitoruese vetëregjistruese shumë
parametrike hidrogjeologjike e hidrometeorologjike.
3. Rekomandojmë që Ndërmarrjet e Ujësjellsave të
zbatojnë zonat e rreptësisë sanitare rreth shpimeve
të shfrytëzimit për mënjanimin e ndotjeve të UN.
4. Rekomandojmë që Agjensitë e Baseneve,
Inspektoriati Shtetëror i Ujrave, Ndërmarrjet e
Ujësjellës Kanalizimeve dhe organet e qeverisjes
vendore të ushtrojnë autoritetin e tyre për mbrojtjen e
ujrave nëntokësore nga ndotjet masive të mundshme
apo lokale që janë takuar gjatë monitorimit.
5. Rekomandojmë që Agjensitë e Baseneve dhe
Inspektoriati Shtetëror i Ujrave të kontrollojë,
monitorojë e ndalojë depozitimin, hedhjen e
mbeturinave urbane në në shtretërit e lumejve për
ruajtjen e cilësisë së ujrave nëntokësore, pasi këto
janë dhe zonat e ushqimit të akuiferëve ujëmbajtës.
6. Rekomandojmë që Agjensitë e Baseneve dhe
Inspektoriati Shtetëror i Ujrave të kontrollojë,
monitorojë e ndalojë shfrytëzimin e zhavorreve
në shtretërit e lumejve për mbrojtjen e shpimeve
të shfrytëzimit në taracat lumore dhe ruajtjen e
ekuilibreve hidrodinamike e hidrokimike të ushqimit
të akuiferëve ujëmbajtëse.
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VLERËSIMI UN te BANESAVE 2017
Basenet

Nr. Pusit

Vendndodhja

pH

Na

Ca

Mg

Fe

NH4

Cl

SO4

NO3

NO2

Mp

Mth

Fp

Vlerësimi i ujit

Baseni i
Drinit

1

St. Shkodrës Dobraç

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

Veti shumë të mira
fiziko - kimike

H

St. Hot i Ri

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

Veti shumë të mira
fiziko - kimike

36

St. Velipojë -U.
Gjolulit

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

Veti shumë të mira
fiziko - kimike

3

Kisha e madhe-Shkoder

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

Veti shumë të mira
fiziko - kimike

Burim

Burimi Syri
Sheganit

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

Veti shumë të mira
fiziko - kimike

Burim

Burimi Linit

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

Veti shumë të mira
fiziko - kimike

Burim

Burimi
Tushemisht

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

Veti shumë të mira
fiziko - kimike

Burim

Gurra e Kolesjanit

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

Veti shumë të mira
fiziko - kimike

50

St Lezhë - Barbullonjë

VBN

VLMN

VBN

VBN

VBN

VBN

VLMN

VBN

VBN

VBTR

VBN

VBN

VBN

Tregues jo te mirë kimike Përmbajtje mbi normë të Na,
Cl, NO2 vihen re ndotje me
nitrite.

29

St.Shëngjinit - I.
Lezhë

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBTR

VBN

VBN

VBN

Veti shumë të mira
fiziko - kimike

Baseni i
Matit

Baseni i
Shkumbinit

VLMN

VBN

VBN VSLMN VSLMN VBN

Tregues jo te mire kimike
- Permbajtje mbi normë te
VBN VSLMN VSLMN VSLMN Na, Mg, Cl, SO4 Fp, Mp,Mth,
- shtresat e poshtme ujembajtese, ujë jo i pijshëm.

VBN

VBN

VBN

VBN

VLMN

VBTR

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

Tregues jo te mire kimikePermbajtje mbi norme te Na,
Cl, NH4

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

Veti shumë të mira
fiziko - kimike

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

Veti shumë të mira
fiziko - kimike

VBN VSLMN VBN

VBN

VBN

VBN VSLMN VBN

VBN

VBN

VBN

VLMN

VBN

Tregues jo te mire kimike- Permbajtje te larte te
Na, Cl - shtresat e poshtme
ujembajtese

St.Laçit

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

Veti shumë të mira
fiziko - kimike

26

St.Durrësit Fushë- Kuqe

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

Veti shumë të mira
fiziko - kimike

Burim

Burimi i
Bargjanës

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

Veti të mira fiziko - kimike,
Përmbajtje mbi normë të Fe
dhe NH4.

2/90.

St. Elbasan Krastë e Madhe

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

Veti shumë të mira
fiziko - kimike

3/70.

St. Elbasan Krastë e Vogël

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

Veti shumë të mira
fiziko - kimike

10/A

St. Metalurgjiku Vidhas

VBN

VBN

VBTR

VLMN

VBN

VLMN

VBN

VBTR

VBN

VBN

VBN

VBN

VLMN

Veti jo te mira fiziko - kimike,
ka permbajtje mbi norme
Mg,Fp, NH4 me tendence rritje
per SO4, Ca.

3

St. Konjat Lushnjë

VBN

VBN

VBN VSLMN VBTR

VLMN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBTR

Veti jo te mira fiziko - kimike,
ka permbajtje mbi norme Mg,
ndotje NH4, me tendence rritje
Fp e Fe.

286

St.ÇermeLushnjë

VBN

VBN

VBN VSLMN VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VLMN

Veti jo te mira fiziko-kimike, ka
permbajtje mbi norme Mg,Fp.

1D

St.DivjakëÇermë

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

Veti te mira fiziko-kimike, ka
permbajtje mbi norme Mg

2s

Rrilë

VBN VSLMN VBN

46

Hoteli I Gjuetisë

VBN

VLMN

197

St.Gurrëz- Laç

VBN

176

Milot- Laç

VBN

177

Patok- Laç

509

VLMN

VLMN VLMN

VBN

VBN = Vlera brenda normave
VBTR = Vlera brenda normave me tendence rritje
VLMN = Vlera te larta mbi norma
VSLMN = Vlera shumë te larta mbi norma
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Basenet

Nr. Pusit

Vendndodhja

pH

Na

Ca

Mg

Fe

NH4

Cl

SO4

NO3

NO2

Mp

Mth

Fp

Vlerësimi i ujit

Baseni i
Erzen ishmit

13

St.Kombinat- Tiranë

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

Veti të mira fiziko - kimike,
tendence rritje e Fp

1P

St. Selitë-Tiranë

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBTR

Veti të mira fiziko - kimike,
tendence rritje e NH4, NO3.

16/97

Rr. Kavajës - Tiranë

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBTR

VBN

VBN

VBTR

VBN

VBN

VBN

VBN

Veti të mira fiziko - kimike,
tendence rritje e NH4, NO3.

6

St. Laknas - Tiranë

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBTR

VBN

VBN

VBTR

VBN

VBN

VBN

VBN

Veti te mira fiziko-kimike- Tencencë rritje të Ca, Mg, NO3, Fp

47

St. Bërxull - Tiranë

VBN

VBN

VBTR

VBTR

VBN

VBN

VBN

VBN

VBTR

VBN

VBN

VBN

2/97.

Rinas - Fushë Krujë

VBN

VBN

VBTR

VBTR

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBTR

VBN

Veti shume te mira fiziko-kimike. Tendence rritje te Ca, Fp.

160

St.Thumanë - Fushë-Krujë

VBN

VBN

VBTR

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBTR

Veti shume te mira fiziko-kimike. Tendence rritje te Ca, Fp.

1N

St.Gramëz- Gramëz

VBN

VBN

VBTR

VLMN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

Tregues jo te mire kimike- ka
VLMN fortesi te larte, permbajtje mbi
norme te Mg, ndotje me NO2,

327

St.F.Krujë-F.Krujë

VBN

VBN

VBTR

VLMN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBTR

VBN

Tregues jo te mire kimike- ka
VLMN fortesi te larte, permbajtje mbi
norme te Ca, Mg

3

St. Korçë -Turan

VBN

VBN

VBTR

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

Veti shume te mira fiziko-kimike, me tendence rritje Mg,
NH4.

108

St.Bulgarec

VBN

VBN

VBTR

VBN

VBTR

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

Veti shumë të mira fiziko-kimike, me tendence rritje Mg.

173/1

St.Sheqeras

VBN

VBN

VBN

VBTR

VBN VSLMN VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

Veti shume të mira fiziko-kimike, Ndotje mbi lartë NH4.

1v.

I.Terova

VBN

VBN

VBN

VLMN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBTR

VBN

VBN

VBN

VBN

Veti te mira fiziko-kimike- ka
permbajte mbi norme te Mg,
me tendencë rritje të nitrateve perdoret per vaditje

Burim

Burimi Mançurisht

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

Veti shume te mira
fiziko-kimike.

83

Banaj

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBTR

Tregues jo të mirë kimike përmbajtje mbi normë të Fe,
Mg, NH4, me tendence rritje të
fortësisë.

St.

Arrez

VBN

VBN

VBN VSLMN VBTR

VLMN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VLMN

Tregues jo të mirë kimike
- përmbajtje mbi normë të
Fe, Mg, NH4, me fortësi mbi
normë.

St.

Çiflig

VBN

VBN

VBN

VBTR

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBTR

Tregues jo të mirë kimike përmbajtje mbi normë të Fe,
me tendence rritje të fortësisë,
Mg, NH4, NO2.

St.

Kozare

VBN

VBN

VBN VSLMN VBN

VBTR

VBN

VBTR

VBN

VBN

VBN

VBN

VLMN

Tregues jo të mirë kimike përmbajtje mbi normë të Mg,
Fp metendencë rritje NH4,
SO4.

Otllak

VBN

VBN

VBTR

VLMN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBTR

VBN

VBN

VBN

VLMN

Tregues jo të mirë kimike përmbajtje mbi normë të Mg,
Fp me tendencë rritje Ca, NO3.

Lapardha 2

VBN

VBN

VBTR

VLMN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBTR

VBN

VBTR

VBN

VLMN

Tregues jo të mirë kimike përmbajtje mbi normë të Mg,
Fp me tendencë rritje Ca, NO3.

Burim

Bogovë

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

Veti shumë të mira
fiziko - kimike

Burim

Ura Vajgurore

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

Veti shumë të mira
fiziko - kimike

Baseni i
Semanit

VLMN VLMN VLMN

VBTR

VLMN

Veti te mira fiziko-kimike- ka
VLMN fortesi te larte mbi norme, tencence rritje te Ca, Mg, Mp.

VBN = Vlera brenda normave
VBTR = Vlera brenda normave me tendence rritje
VLMN = Vlera te larta mbi norma
VSLMN = Vlera shumë te larta mbi norma
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Basenet

Nr. Pusit

Vendndodhja

pH

Na

Ca

Mg

Fe

NH4

Cl

SO4

NO3

NO2

Mp

Mth

Fp

Vlerësimi i ujit

Baseni i
Vjoses

P.V

St.Gjirokastër
Buduk

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

Veti shumë të mira
fiziko - kimike

St.B

Budrishtë Gjirokastër

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBTR

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

Veti shumë të mira
fiziko - kimike

Shp.

Vanistër

VBN

VBN

VBN

VBTR

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

Veti shumë të mira
fiziko - kimike

St.N

St.Novoselë

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

Veti shumë të mira fiziko - kimike, me tendencë rritje Mg.

St.K

St.Kafaraj

VBN

VBTR

VBN VSLMN VBN

VBN

VLMN

VBN

VBN

VBN

VBTR

VBN

St.

Pish-Poro

VBN VSLMN VBN VSLMN VBN VSLMN VSLMN VBN

VBN

VBN

VLMN VLMN VLMN

Vrion

St.Vrion-Sarandë

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

Veti shumë të mira
fiziko - kimike

Karahaxh

St.Karahaxh-Sarandë

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBTR

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

Veti shumë të mira
fiziko - kimike

Mursi

St.Mursi-Sarandë

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBTR

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

Veti shumë të mira fiziko - kimike, me tendencë rritje Cl.

Orikum

St.Orikum-Vlorë

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

Veti shumë të mira
fiziko - kimike

Burim

Syri i Kaltër

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

Veti shumë të mira
fiziko - kimike

Burim

Uji i Ftohtë -Vlorë

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

VBN

Veti shumë të mira
fiziko - kimike

Baseni i
Zones Jonike

Tregues jo te mire kimike - ka
VBTR Mg, Cl mbi normë, me te dencë
rritje Na dhe Mp,Fp.

STASH 3904-88(P.M.L)

6,5-9,5

20-100

75-200

20-50

0.2 - 0.3

nl-0,05

25-200

25-250

25-250

nl-0,05

E.C. 80/778 (P.M.L.)

6,5-9,5

20-150

100

30-50

0.05-0.2

0,05-0.5

25

25-250

25-250

nl-0,1

Tregues jo te mire kimikeNa, Mg, Cl, NH4 mbi normë,
te larte, Mth, Mp , Na.ujë i
papijshëm.

1200

500-100010-25(30)

1500,0 >60

VBN = Vlera brenda normave
VBTR = Vlera brenda normave me tendence rritje
VLMN = Vlera te larta mbi norma
VSLMN = Vlera shumë te larta mbi norma
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TOKA
Cilësia e Tokës në Shqipëri për
vitin 2017
Shqipëria është një vënd me resurse tokësore të
kufizuara dhe toka konsiderohet një burim i pa
rinovueshëm. Presionet mbi tokën në të gjithë botën
dhe veçanërisht në Shqipëri janë rritur ndjeshëm gjatë
dekadave të fundit. Ndotja, urbanizimi dhe zhvillimet
spontane të territorit, ndotja, aktiviteti bujqësor,
erozioni etj., janë disa prej tyre.
Degradimi i tokës renditet një nga 5 problemet madhore
mjedisore në nivel botëror. Presidenti i SHBA Franklin
D. Roosevelt theksonte se “Një komb që shkatërron
tokën e vet, shkatërron veten”. OKB bën me dije se
deri në vitin 2030, bota do të kërkojë 50 për qind më
shumë ushqim dhe 30 për qind më shumë ujë.
Numri i burimeve të ndotjes është vazhdimisht në rritje
nëpër botë kryesisht si rrjedhojë e rritjes së zhvillimit
industrial. Kërkesat për energji e burime, të nevojshme
për standartet në rritje të jetesës shoqërohen nga rritje
paralele në prodhimin e mbetjeve e si pasojë në rritje të
ndotjes mjedisore.

Ndotja e mjedisit dhe veçanërisht e tokës nga Metalet e
Rënda është një nga çështjet mjedisore më të mprehta
në nivel lokal dhe global e që lidhet drejtpërdrejt me
efektet negative mbi botën e gjallë dhe shëndetin e
njerëzve.
Politika e përbashkët europiane për tokën bazohet
bazohet në dy principe themelore:
• ruajtja e formës së përdorimit
• ruajtja e cilësisë së tokës nga ndotja
Burimet e ndotjes së tokës në Shqipëri janë të
shumta por ndërmjet tyre mund të përmëndim:
• aktivitetet industriale, emetimet dhe shkarkimet nga
burime të ndryshme
• kimizimi i bujqësisë sidomos sipërfaqet e serave
• mbetjet urbane dhe ujrat e përdorura
Metalet e rënda konsiderohen si “vrastarë të heshtur”
për njerzit. Ndotja e tokës dhe zinxhirit ushqimor nga
metalet e rënda është një fenomen i studiuar mirë.
Skanimi i situatës për praninë e metaleve të rënda
në tokë është hapi i parë i nevojshëm në procesin e
njohjes dhe menaxhimit të rriskut. Në vijim jepen disa
nga efektet që përgjithësisht kanë Metalet e Rënda mbi
shëdetin e njerëzve (Tabela 1).

Tabela 1. Metalet e rënda dhe efektet në shëndetin e njeriut
Elementët

Efektet në shëndetin e njeriut

As

Bronkiti, Pezmatim të lëkurës, helmimi

Cd

Semundje të mushkërive, kanceri i mushkërive, defromimi i kockave, shtypja e lartë e gjakut,
dëmtimi i veshkëve etj

Pb

Retardimi mental tek fëmijët, Vonesë në zhvillim, dëmtim kronik apo akut të sistemit nervor,
mëlçisë, veshkve etj.

Mn

Dëmtimi i sistemit qendror nervor

Zn

Shkakton dëmtime të membranave nervore, avujt e Zn kanë efekt korrodiv në lëkurë etj.

Cr

Dëmtim i sistemit nervor, lodhje, nervozë

Cu

Anemi, dëmtim i veshkëve dhe mëlçisë etj.

Monitorimi dhe njohja e cilësisë së tokës ka rëndësi
strategjike për vëndin tonë. Kjo lidhet drejtëpërdrejtë
me ruajtjen e këtyre burimeve natyrore dhe mbrojtjen e
shëndetit të njerëzve.
Departamenti i Mjedisit dhee Ekologjisë pranë
Universitetit Bujqësor të Tiranës zotëron stafin
e kualifikuar dhe infrastrukturën laboratorike
bashkëkohore (Laborator i akredituar për tokën dhe
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ujin) për monitorimin e cilësisë së tokës dhe ujrave në
territorin e Shqipërisë.
pH është një tregues i rëndësishëm që ndikon
lëvizshmërinë e elementëve kimik në tokë. Tokat e
ndotura dhe me pH me tendencë acid favorizojnë
lëvizjen e metaleve të rënda drejt zinxhirit ushqimor. N,
P dhe K janë makroelementë të dobishëm për zhvillimin
e bimëve dhe shërbejnë si indikatorë të pjellorisë së
tokës.

RGJM2017

Lënda Organike (LO) është furnizues i vazhdueshëm
me elementë të dobishëm për bimët dhe një tregues
sinjifikativ i pjellorisë së tokës. Ajo (LO) komplekson
substancat ndotëse duke i penguar ato të lëvizin drejt
zinxhirit ushqimor. Tokat me përmbajtje të lartë të LO
kanë strukturë të qendrueshme duke i rezistuar më
mirë erozionit.

Toka sipas materialit mbi të cilin është formuar ka
përmbajtje të ndryshme të metaleve të rënda. Metalet
e rënda (Cd, Cr, Co, Ni, Pb, Zn) të pranishëm në tokë
kanë origjinë natyrore ose anthropike.
Do të kryhen disa ekspedita për marrjen mostrave
të tokës në stacionet e monitorimit sipas tabeles së
mëposhtëme (Tabela 2).

Tabela 2: Të dhëna për stacionet e monitorimit
Ekspedita

Pika e
Monitorimit

Rrethi

Kodi i zones

Gjatesia
(kordinata)

Gjeresia
(kordinata)

Shtresa e
Tokes

1

Sirian

Permet

AL040

40° 4'41" N

20°34'57" E

TD

2

Tepelene

Tepelene

AL070

40°15'22" N

20° 3'29" E

T

3

Dumre

Elbasan

AL240

40°55'17" N

19°52'29" E

T

4

Lin

Pogradec

AL290

41° 4'0" N

20°38'41" E

T

5

Qarrishte

Prrenjas

AL340

41°15'59" N

20°25'59" E

T

6

Zogaj

Malesi e Madhe

AL560

42° 4'14" N

19°23'59" E

T

7

Dardhe

Korce

AL590

42°12'16" N

20°10'43" E

T

Nëpërmjet ekspeditave në terren, do të bëhet vlerësimi
i gëndjes mjedisore të zonës dhe përshkrimi i profilit
për çdo stacion monitorimi. Nga ekspeditat në terren
do të merren 40-42 mostra të cilat do të analizohen
përr 13 tregues: pH, N, P, K, Ca, Mg, Lenda Organike

(OM) dhe metalet e rënda (Cd, Cr, Co, Ni, Pb, Zn).
Monitorimi i tokës do të fokusohet në matjen e
parametrave kimik dhe metaleve të rënda të cituara më
siper dhe do të ndjeke të realizohet sipas tregueseve
ISO.

Figura 1: Paraqitje skematike e marrjes së mostrës dhe pikës së monitorimit

Për çdo stacion monitorimi. Janë marrë mostrat sipas
metodës (figura 1) në dy nivele 0-30 cm dhe 0-60 cm).
Gjithashtu janë marrë mostrave për cdo horizont të
provilit përfaqësues të stacionit të monitorimit.
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Mostrat e tokës janë përpunuar dhe analizuar në
laborator sipas metodikave të aprovuara dhe të listuara
në raport. Në vijim po japim rezultatet duke i shoqëruar
me komente dhe diskutime.
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Për PH, N, P DHE K NË TOKË
Analizat për pH, N, P dhe K janë kryer për 7 stacionet e monitorimit për 14 mostrat mesatare të marra në dy thellësi
të ndryshme 0-30 cm dhe 31-60 cm për çdo stacion (Tabela 3).
Tabela Nr3 .Të dhëna për pH, N, P dhe K për 7 stacionet e monitorimit në dy thellësi të profilit
Nr

Emri i Zones

Thellesia e
tokes cm

pH
(H2O)

N (ppm)

P (ppm)

K (ppm)

1

Sinan Permet

0-30

7.21

2435

1254

18132

30-60

6.98

1874

1364

8956

0-30

7.32

1412

1589

15321

30-60

7.29

987

1698

14987

0-30

6.92

1140

2457

9863

30-60

6.38

1060

1897

6241

0-30

7.19

784

927

7456

30-60

7.34

689

982

9871

0-30

6.87

1784

1023

11256

30-60

6.59

1328

879

7435

0-30

7.12

1623

687

6894

30-60

6.95

964

723

8964

0-30

6.98

2145

1437

12415

30-60

6.59

1835

1270

9634

2

3

4

5

6

7

Tepelene

Dumre, Elbasan

Lin, Pogradec

Qarrisht,
Prrenjas

Zogas, M. E
Madhe

Dardhe, Korce

pH është një tregues i rëndësishëm që ndikon
disponibilitetin ose lëvizshmërinë e elementëve
kimik në tokë. Tokat që e kanë pH me tendencë acid
favorizojnë lëvizjen e metaleve të rënda drejt zinxhirit
ushqimor. N, P dhe K janë makroelementë të dobishëm
për zhvillimin e bimëve dhe shërbejnë si indikatorë të
pjellorisë së tokës.

30-60cm) janë paraqitur në Tabelën 4. Normalisht
përmbajtja e Ca në tokë është më e lartë se Mg. Kjo
konstatohet në mostrat e mara në në të gjithë stacionet
e monitorimit. Raporti i çrregullt është konstatuar në
tokat serpentinore që shtrihen në zonën e Prrenjasit,
Pogradecit dhe Korçës.

Tokat e monitoruara kanë pH në vlera normale nga
lehtësisht acid në lehtësisht bazik.

PËRMBAJTJA E LËNDËS ORGANIKE
(LO), Ca DHE Mg
Lënda organike është furnizues i vazhdueshëm me
elementë të dobishëm për bimët dhe një tregues
sinjifikativ i pjellorisë së tokës. Gjithashtu, LO
komplekson substancat ndotës duke i penduar ato
të lëvizin drejt zinxhirit ushqimor. Tokat me përmbajtje
të LO kanë strukturë të qendrueshme duke i rezistuar
më mirë efozionit. Pëmbajtja e LO, Ca dhe Mg në
tokat e monitoruara dhe për dy thellësi (0-30 dhe
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Të dhëna për përmbajtjen e Lëndës Organike, Ca dhe Mg për 7 stacionet e monitorimit në dy thellësi të profilit
Nr

Emri i Zones

Thellesia e tokes
cm

LO %

Ca %

Mg %

1

Sinan Permet

0-30

0.987

1.965

0.412

30-60

0.689

1.784

0.348

0-30

1.035

1.641

0.213

30-60

0.897

1.784

0.368

0-30

1.112

0.564

0.841

30-60

0.895

0.451

0.643

0-30

0.745

0.356

1.345

30-60

0.687

0.412

1.459

0-30

1.354

0.541

1.117

30-60

1.123

0.654

1.389

0-30

0.894

0.987

0.314

30-60

0.698

0.643

0.418

0-30

1.489

0.451

1.698

30-60

1.354

0.654

1.745

2

3

4

5

6

7

Tepelene

Dumre, Elbasan

Lin, Pogradec

Qarrisht,
Prrenjas

Zogas, M. E Madhe

Dardhe, Korce

METALET E RËNDA NË TOKË
Kadmiumi (Cd) është ekstremisht toksik për shumë
specie bimësh, kafshësh dhe qeniet humane
veçanërisht në formë të joneve të lira të tij. Burimet
kryesore të Cd përfshihen industritë metalurgjike, ujrat
e zeza, derdhjet bashkiake dhe mbetjet minierave,
karburantet dhe disa plehra kimikë që përmbajnë
fosfor. Në sedimente, Cd nuk shfaqet të absorbohet
nga materiali koloid, por lënda organike shfaqet të jetë

materiali kryesor i absorbimit të metalit. Ndajthithja e Cd
në sedimente dhe argjilë rritet me pH. Efektet kryesore
të helmimeve nga Cd janë vërejtur në mushkëri,
veshka dhe kocka. Efektet akute të frymëmarjes janë
bronkitet dhe toksemia në mëlçi. Thithja kronike e
komponimeve të Cd si tymrat ose pluhurat shfaqin
emfisemën pulmonare, ku qeskat e vogla të mushkërive
mufaten dhe eventualisht shkatërrohen duke zvogëluar
kapacitetin e mushkërive.

Të dhëna për përmbajtjen e disa elementëve në tokë
Metalet

Përmbajtja Mesatare
mg/kg

Intervalet e përqëndriumit në tokë mg/kg

Cd

0.06

0.01-0.70

Cu

30

2-100

Cr

100

1-1000

Ni

40

5-500

Pb

10

2-200

Zn

50

10-300

Kobalti (Co)

Kobalti është i ngurtë e në ngjyrë të argjend më të
hirtë. Burimet natyrale përfshijnë pluhurat nga erërat,
vullkanet, diegiet e pyjeve dhe emetimet biogjenike
kontinentale. Burimet antropogjenike përfshijnë
diegien e karburanteve fosilë, ujrat e zeza, plehrat
fosfatikë, minierat dhe fabrikat shkrirëse të xeherorëve
të kobaltit, proçeset e përzierjeve të kobaltit dhe
RGJM2017

industritë që përdorin apo përpunojnë komponimet
e kobaltit. Kobalti i çliruar në atmosferë depozitohet
mbi tokë, dhe kobalti i çliruar në ujë mund të absorbojë
pjesëza dhe fiksohet në sediment ose absorbohet
direkt në sediment. Koefiçienti i shpërndarjes së
kobaltit ndryshon në vartësi të pH, kushteve redoks,
fuqisë jonike, dhe zbërthimit të lëndës organike.
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Faktorët që ndikojnë në fatin e kobaltit në ujë,
sedimente, tokë përfshijnë ligandet organikë të tillë
si acidet humike, anionet, pH, dhe potenciali redoks.
Lëvizshmëria e kobaltit në tokë është e lidhur në
mënyrë të anasjelltë me fuqinë e absorbimit nga
përbërësit e tokës. Ndonëse bimët e thithin kobaltin
nga toka, zhvendosja e kobaltit nga rrënjët në pjesë
të tjera të bimës nuk është sinjifikante. Përqëndrimet
mesatare të kobaltit në ujë të pijshëm janë zakonisht
<1-2 μg/L, në ujin e shiut janë 0.3-1.7 μg/L. Korja e
tokës përmban një mesatare të përqëndrimit të kobaltit
prej 20-25 μg/g. pranë disa burimeve antropogjenike,
përqëndrimet e kobaltit në tokë mund të jenë disa
qindra mg/kg. Burimet kryesore antropogjenike të
kobaltit përfshijnë minierat dhe fabrikat e prodhimit të
kobaltit nga xeherori i tij, përdorimi i llumit me përmbajtje
kobalti ose i plehërave fosfatikë në tokë, mbetjet me
përmbajtje kobalti dhe depozitimet atmosferike nga
aktivitete të tilla si diegia e karburanteve fosilë si dhe
shkrirja apo rafinimi i metaleve.

Kromi (Cr)

Kromi është elementi i 21 më i bollshëm në koren e
tokës me një përqëndrim mesatar prej 100 mg/kg.
Komponimet e Cr gjenden në mjedis për shkak të
erozionit që përmabjnë shkëmbinjtë dhe mund të
shpërndahet nga shpërthimet vullkanike. Përqëndrimet
variojnë në toka ndërmjet 1 dhe 3000 mg/kg, në ujin e
detit nga 5 deri në 800 μg/L dhe në lumenj dhe liqene
nga 26 μg/L në 5.2 mg/L. Cr është kancerinogjenik për
njerëzit dhe një ekspozim afat gjatë lidhet me kancerin
e mushkërive për punëtorët e ekspozuar në nivelet e
ajrit që mund të jenë 100 deri në 1000 herë më të lartë
se nivelet që duhet të gjenden normalisht në mjedis.

Nikeli (Ni)

Nikeli është mesatarisht toksik kundrejt shumë
specieve. Burimet kryesore janë mbetjet bashkiake,
fabrikat shkrirëse dhe rafineritë e metaleve joferrorë.
Gjithashtu, rrjedhjet e drenazhimeve minerare njihen të
jenë kontribuesit kryesorë për shkak të përqëndrimeve
të larta të nikelit. Mbetjet e Ni në sediment janë më të
larta se 100 μg/g ose dhe më shumë dhe në zona më të
pastra nën 1μg/g. Disa nga efektet serioze shëndetësore
për shkak të ekspozimit ndaj këtij elementi përmendim
ulje të funksionimit të mushkërive. Disa komponime
te nikelit raportohet të jenë karcinogjenike ndaj njeriut

dhe nikeli metalik mund të jetë karcinogjenik.

Plumbi (Pb)

Plumbi metalik ndodhet në natyrë por është i rrallë.
Plumbi gjendet zakonisht në xeheror me zinkun dhe
ekstraktohet së bashku me këto metale. Minerali
kryesor i plumbit është galena (PbS), i cili përmban
86.6% plumb. Plumbi inorganik është mesatarisht
toksik dhe renditet pas mërkurit, kadmiumit, bakrit dhe
zinkut përsa i përket toksicitetit ndaj vertebrorëve. Nga
ana tjetër, komponimet organo-plumb, veçanërisht
komponimet alkil-plumb konsiderohen toksike për
çdo formë jete. Plumbi ka dy efekte të qarta toksike
te njerëzit, fiziologjike dhe neurologjike. Efektet e
menjëhershme relative të helmimit akut me plumb janë
simptoma të përcaktuara të cilat përfshijnë të përziera,
vjellje, dhimbje abdominal, anoreksi, konstipacion,
insomnia, anemi, irritim, shqetësime nervore, mërzi
dhe humbje kordinimi. Në situata më të ashpra efektet
neurologjike të tilla si hiperaktivitet, konfuzion dhe
humbje memorie, nervozizëm, të cilat mund të çojnë si
në koma apo vdekje.

Zinku (Zn)

Zinku është një ndotës i zakonshëm mjedisor dhe
zakonisht ia kalon të gjithë metaleve të tjerë përsa i
përket bollëkut dhe gjendet i lidhur me plumbin dhe
kadmiumin. Burimet kryesore të Zn janë proçeset e
prodhimit të metaleve, mbetjet industrial e shtëpiake,
mbeturina radioaktive atmosferike etj. Gëlltitja e
niveleve të larta të zinkut për disa muaj me rradhë mund
të shkaktojnë anemi, dëmtim të pankreasit dhe ulje të
niveleve të lipoproteinave me densitet të lartë (HDL)
kolesterolit. Toksiciteti dhe rrisku mjedisor i metaleve të
rënda lidhet në mënyrë të drejtëpërdrejtë me format e
asimilueshme nga bimët. Metalet në tokë mund të jenë
pjesë e mineraleve ose të jenë shtuar në tokë si rezultat
i aktivitetit human ose arsye të tjera siç mund të jetë
depozitimi i materialeve të eroduara dhe transportuara
nga uji nga një zonë në tjetrën. Përdorimi i ujrave të
lumenjve që rrjedhin nga zonat me formacione bazike
dhe ultrabazike të pasura natyralisht me MR mund të
jetë një faktor që kontaminon tokat e ujitura me ujin e
tyre për një kohë të gjatë. Në Tabelën me poshtë jepen
disa vlera të rekomanduara të përmbajtjes së MR në
tokat bujqësore. Megjithatë toksiciteti dhe rrisku i MR
përcaktohet nga fraksioni i lëvizshëm drejt bimëve.

Vlerat e rekomanduara të metaleve të rënda në tokë (Ros, 1994).
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Elementët

Përmbajtja e rekomanduar (mg /kg tokë e thatë)-1

Cd

3

Cr

200

Ni

75

Pb

300
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PËRMBAJTJA E Cd, Cr, Co, Ni, Pb, Zn

Metalet e rënda (Cd, Cr, Co, Ni, Pb, Zn) të pranishëm në
tokë kanë origjinë natyrore ose anthropike. Toka sipas
materialit mbi të cilin është formuar ka përmbajtje të
ndryshme të metaleve të rënda.
Në tabelën 7 tregohen nivelet e përmbajtjes së metaleve
të rënda në tokë. Të dhënat tregojnë se përmbajtja e
Metaleve të Rënda në tokat e monitoruara është në
nivele që konsiderohen normale.

Pikat e mostrimit gjenden larg burimeve të ndotjes
ose akseve rrugore. Gjithashtu, mostrimet janë bërë
në toka që nuk përdoren për bujqësi ose nuk janë
përdorur agrokimikate. Përmbajtja e Ni, Cr, Co është
në nivelet normale duke përjashtuar mostrat e mara në
Prrenjas, Dumre, Pogradec dhe Korçë.
Në vijim jepen vlerat mesatare ë Metaleve të Rënda në
mostrat e analizuara.

Figura 4. Pamje nga zonat e monitorimit (Dardhe dhe Lin)
Tabela 7. Përmbajtja e Metaleve të Rënda në tokë
Nr

Emri i Zones

1

Sinan Permet

2

Tepelene

3

Dumre, Elbasan

4

Lin, Pogradec

5

Qarrisht,
Prrenjas

6

Zogas, M. E Madhe

7

Dardhe, Korce

Thellesia e tokes
cm

Cd

Cr

Co

Ni

Pb

Zn

0-30

1.32

65.6

15.7

89.4

58.3

417.2

30-60

1.02

87.6

23.8

65.3

64.1

358.6

0-30

2.14

45.7

14.6

45.7

47.6

354.1

30-60

1.87

32.1

21.8

68.4

25.7

214.3

0-30

0.32

654.3

157.3

1234.2

36.7

147.6

30-60

0.05

458.1

184.2

784.6

78.4

383.2

0-30

1.12

1258.6

248.9

1458.7

121.7

247.2

30-60

0.98

1874.3

314.7

1345.2

82.9

387.1

0-30

1.12

1322.8

320.2

1478.9

45.3

478.2

30-60

0.78

1145.6

278.9

1345.1

32.4

124.1

0-30

1.18

65.4

36.8

54.7

43.1

96.2

30-60

0.65

41.2

12.7

56.8

34.2

74.8

0-30

0.45

862.2

314.7

876.4

74.2

364.6

30-60

0.22

732.9

284.6

694.2

45.8

421.4

PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME

Procesi i monitorimit të tokës në 9 stacione për vitin
2017 tregon se ato janë të përshtatshme dhe të sigurta
për aktivitet bujqësor.
• Të dhënat për treguesit e matur pH, LO, N, P
dhe K konfirmojnë përshtatshmërinë e tokave për
një shumëllojshmëri kulturash në vartësi dhe të
kushteve klimaterike.
• Metalet e rënda përgjithësisht janë në kufijt e
rekomanduar nga studimet në këtë fushë. Përcaktimii
nivelit të rriskut lidhet me format e asimilueshme
nga bimët. Tokat në zonën e Prrenjasit, Pogradecit

dhe Korçës në disa raste janë të formuara mbi
formacione magmatike dhe janë të pasura me Cr,
dhe Ni. Këto metale gjenden në fazën e ngurte dhe
qëndrojnë të palëvizura në tokë ose akumulohen
nga bimë të veçanta.
• Fermerët e këtyre zonave duhet të tregojnë kujdes
me praktikat agronomike për të mos ndikuar në
acidifikimin e këtyre tokave.
• Megjithatë, formacionet tokformuese nuk janë
gjithmonë të njëjta. Shpeshherë ato alternohen me
formacione gëlqerore ose konglomerate ku situata
ndryshon.

Burimi i të dhënave UB, Kohëzgjatja e monitorimit Janar-Dhjetor 2017.
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Biodiversiteti
“Njerëzit janë pjesë e rëndesishme e
biodiversitetit të natyrës dhe kanë fuqi që
ta mbrojnë ose shkatërrojnë atë”
Mesazhi kryesor i Konventës së Biodiversitetit, viti 2010

Shqipëria vleresohet për një larmi të madhe biologjike
dhe peizazhore. Origjina të kësaj llojshmërie, është e
lidhur me: pozicioni gjeografik, faktorët gjeologjikë,
pedologjikë, hidrologjikë, relievi dhe klima.
Larmia e madhe e ekosistemeve dhe habitateve
(ekosistemeve detare, bregdetare, laguna e vende të
lagëta, delta lumenjsh, duna ranore, liqene, lumenj,
shkurreta mesdhetare, pyje gjethegjërë, halorë dhe
të përzjerë, livadhe dhe kullota subalpine e alpine,
ekosisteme të maleve të lartë), ofron një larmi të pasur
llojesh bimore dhe shtazore duke përfaqësuar rreth
30% të florës Europiane.
Ne percaktimin ligjor kemi kete percaktim:
“Biodiversitet (shumllojshmeria biologjik) ose larmi
biologjike” është tërësia e organizmave të gjallë të të
gjitha llojeve, duke përfshirë, ndër të tjera, ekosistemet
tokësore, detare dhe ekosistemet e tjera ujore, si dhe
komplekset ekologjike, ku ato bëjnë pjesë.
Vizioni ynë për biodiversitetin është: të sigurohet
zhvillim normal i flores dhe faunes ne vendjetesat
e tyre, që keto peizazhe jo vetem te zbukurojne
natyren por dhe të kontribuojë në rritjen në begatinë
e vendit e mirëqenjen e popullit.
Me më shumë se 3200 lloje të bimëve vaskulare dhe
756 specie vertebrore dhe me rreth 30% të të gjithë
florës europiane që zhvillohet në Shqipëri, me të drejtë
mund ndjeme krenari për natyrën tonë. Por, ndërsa
koncepti i biodiversitetit ka percaktim globale, ruajtja
është thjesht një aktivitet lokal.Sa takon ruajtjes te gjithë
duhet te ndehemi fajtor per humbjet ne biodiversitet.
Shqipëria si një vend që synon të anëtarësohet në BE
ka përgjegjësinë për të ndërmarrë veprime konkrete
për të mbrojtur Biodiversitetin e saj, duke qenë se
humbja e këtij thesari me të gjithë ekosistemet, krijon
efekte negative në ekonomi duke rrezikuar në një farë
mënyre atë. Për të ndaluar humbjen e biodiversitetin në
Shqipëri, duhet të ketë një sipërmarrje të përbashkët
“Biodiversiteti është ekzistenca jonë, është ekzistenca
juaj është me rëndësi përfshirja e komunitetit, në
mënyrë që të ruhet kjo pasuri që në fund na bën të
ndihemi kaq shumë krenarë." Përpjekjet për të mbrojtur
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tokat natyrore dhe ujërat tona duhet të jenë fokusi i
interesit dhe veprimtarisë së të gjithëve dhe vlerësimi i
statusit të ruajtjes së llojeve të veçanta është çelësi për
të kuptuar gjendjen e përgjithshme të florës dhe faunës
dhe vendosjen e prioriteteve për ruajtjen",
Humbja e biodivesitetit si problem global, përbën
aktualisht një ndër problemet më të mëdha në bote.
Ekspertet japin alarmin duke konkluduar: se nëse do
te vazhdohet me këtë trend, humbja e biodiversitetit
do te ketë pasoja fatale për njerëzimin. Vlerësimet e
fundit shkencore parashikojnë se, me ritmet e sotme
të shpyllëzimeve, brenda 25-30 viteve të ardhshëm
do të zhduken deri ne 10 % te llojeve te njohura në
planet. Pasojat e kësaj humbje do të reflektohet edhe
në ekonomine botërore dhe në zhvillimet shoqërore në
përgjithësi, duke pasur parasysh faktin se afro 40 %
e ekonomisë botërore dhe 80 % e nevojave te njeriut
plotësohen nga resurset biologjike.
Ruajtja e biodiversitetit është e rëndësishme dhe e
domosdoshme për shume arsye, por me këtë rast do
te përmendim vetëm disa prej tyre:
Ruajtja e biodiversitetit është detyrim i yni moral që t’iu
lemë pasardhësve një mjedis po aq të pasur sa kemi
trashëguar nga paraardhësit tanë,
Çdo qenie e gjallë ka të drejtë të jetojë, ashtu si dhe
vetë njeriu; qeniet e gjalla që kane jetuar dhe evoluar
në mijëra milionë vjet mund të zhduken shumë shpejt,
por nuk mund të krijohen përsëri,
Mjedisi ndotet në tokë, ujë dhe ajër. Ky është një
problem i madh i kohës sonë. Kështu përgjegjësit
kryesor të ndotjes së ujërave të detit janë shkarkimet
urbane, industriale, bujqësore të zonave më të
zhvilluara, si edhe shkarkimet e naftës në zonat ku ajo
nxirret
Edhe zonat e bregdeteve dhe ishujt rrezikohen nga
ngrohja e klimës: shkrirja e një pjese të akullnajave çon
në rritjen e nivelit të detit. Ndotja e ajrit dëmton jetën
e njeriut, dëmton sytë, rrugët e frymëmarrjes. Sot në
shumë vende ka agjenci që matin shkallën e ndotjes së
ajrit dhe kur kjo është e lartë marrin masa si mbyllja e
fabrikave, ndalojnë qarkullimin e makinave etj
Disa qytete të Shqipërisë, sidomos Tirana dhe
Elbasani janë shumë të ndotur. Era e rëndë, thithja e
ajrit të ndotur janë disa nga problemet e përditshme
me të cilat përballen qytetet, ku trafiku i automjeteve,
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shkarkimet industriale dhe ngrohja e banesave janë të
përqëndruara në zona të ngushta: kush banon në qytet
e ndjen menjëherë problemin e ndotjes së mjedisit.
Mbetjet urbane përmbajnë edhe produkte kimike që
zbresin në thellësi dhe ndotin burimet e nëndheshme
ujore. Në qytete, ndodhen gjithashtu edhe kantierët
e ndërtimit, që shpesh derdhin nëpër lumenj sasi të
mëdha materiali ndërtim
Zhvillimi i turizmit ka ndikime direkte në biodiversitet.
Tashme vendi yne eshte kthuer nej nje destinacion te
njohur i orientuar tek ekoturizimi. Per fatkeq hapësira
bregdetare ka qenë pre e shkatërrimeve që kane
rrjedhur nga përdorimi turistik i këtij rajoni. Pasojat më
të mëdha të këtyre shkatërrimeve kanë të bëjnë me
mbingarkesat ndërtimore të natyrës dhe të peizazhit.
Të gjitha këto probleme konfliktuale që lindin midis
turizmit dhe biodiversitetit ne zonen bregdetare eshte
shume e rendesishme ti parandalojme ne zonen malore
dhe ne peizazhet pyjore ekzistuese.

Gjëndja e disa specieve aromatiko – mjekësore të
kërcënuara dhe në rrezik zhdukje
Nëpërmjet një sistemi monitorimi do të arrihet vlerësimi
i gjëndjes së disa specieve aromatiko-mjekësore të
cilat janë në rrezik zhdukje si dhe përshkrimi i gjëndjes
së Sherbelës në rajonin qëndror të vendit tone, do të na
japin të dhëna të plota, për bimët aromatiko-mleksore.
Me ane te ketij studimi synohet;
Se pari, të identifikohen faktoret kryesore sociale,
ekonomike, dhe politike që kanë çuar drejt pakesimit.
Së dyti, duke përdorur një analizë social-ekonomike,
duke vleresuar rëndësinë sociale dhe ekonomike
për mbledhesit e këtyre prodhimeve. Se treti, të
ofrojmë rekomandime për mbareshtimin në menyre të
qëndrueshme dhe për të rritur të ardhurat e popullatës.
Menazhimi dhe zhvillimi i aktivitetit të prodhimit të
specieve aromatiko-mjeksore mundet të jetë një
alternativë për rritjen e nivelit të të ardhurave plotësuese
në zonat rurale , të tilla si;
• Kapacitieti i kufizuar i aftesive prodhuese
• Frangmentimi i theksuar i tokës në mesatarisht 3-4
ngastra për ferme
• Vështirësi të shumta financiare për sigurimin e
mjeteve të nevojshme të prodhimit
• Mundesi të pakta për sigurimin e kredive
• Mungesa e një shërbimi ekstensioni.

Qellimi dhe rendesia e ketij monitorimi.
Projekti ka si qëllim; Njohja e gjendjes shendetesore,

RGJM2017

shtimi i vlerave funksionale e prodhuese së disa
specieve aromatiko-mjekësore të cilat janë në rrezik
zhdukje dhe përshkrimi i gjëndjes së Sherbelës në disa
rajone jugore dhe veriore të vendit tone.
Në mënyrë të detajuar nëpërmjët këtij projekti synohet
të arrihen objektivat e mëposhtme;
1. Njohja, vlerësimi, kontrolli i numurit të ekzemlarëve,
kararkteristikat e stacionit.
2. Përshkrimi i dëndjes vegjetative dhe fitosanitare.
3. Kapaciteti prodhues.
4. Përcaktimi i shkaqeve kryesore që kanë çuar në
pakësimin dhe zhdukjen e tyre.
5. Përgatitjes së një DataBase me të dhënat e këtij
monitorimi dhe hartografimi i shpërndarjes së pikave
monitoruese.

TREGUESIT KRYESORË TË MONITORIMIT
● Njohja, vlerësimi, kontrolli i numurit të egzemplarëve,
përshkrimi i gjëndjes vegjetative, prodhimtaria e tyre,
gjëndja fitosanitare si dhe karakteristikat e terrenit,
nëpërmjet ngritjes së këtij rrjeti monitorimi, i cili do të
bëjë të mundur gjetjen e shkaqeve kryesore që kanë
çuar në pakësimin dhe në disa areale të veçanta
● Gjithashtu ky monitorim ka një rëndesi te madhe
për vetë faktin pasi një pjesë e bimësisë spontane,
të cilat bëjnë pjesë në fondin e bimëve aromatikomjekesore si Salepi (Orchis. Ssp),
Xhirokulli
(Calchicum automnale),janë lloje të rrezikuara apo të
kërcënuara për tu zhdukur.
● Vlerësimi i gjëndjes së Sherbelës Salvia officinalis,
si bimë me vlera të larta dhe një ndër llojet aromatikomjekesore kryesore të vendit tonë e cila përdoret për
eksport, zë një vend të veçantë në ndërmarjen e këtij
programi monitorimi.
● Përgatitjes së një DataBase me të dhënat e këtij
monitorimi dhe hartografimi i shpërndarjes së pikave
monitoruese.
● Dhënies së një tabloje sinoptike Drejtorisë së
Mbrojtjes dhe Trajtimit të Pyjeve informacione
te nevojeshme ne 61 Bashkitë për gjëndjen e
pyjeve konkretisht si dhe propozime konkrete për
përmirësim.
● Përcaktimit të masave dhe strategjisë për të
ardhmen për minimizimin, parandalimin e tyre si dhe
te vlersimit te potencialit ekologjik.
Monitorimi është shtrië në rrethete me sipërfaqe
dhe potencial të madh prodhues në shkallë vendi si :
Lezhë , Kurbin, Elbasan, Tiranë.
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4.Parcela numer
5. Koordinatat
6.Siperfaqia ha
7.Emërtimi i vendit
8.Lartesia mbi nivelin e detit
9.Kundrejtimi
10.Shkëmbi amnor 			
11.Toka					
12.Numuri i bimëve 			
13.Gjëndja vegjetative			
14.Gjëndja fitosanitare			
15.Llojet e tjera të takuara

Për përcaktimin e arealit të përhapjes së këtyre llojeve
janë shfrytëzuar informacionet e marra nga materjalet
arshivore të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, planet
e inventarizimit të bimëve aromatike-mjekësore si dhe
ekspeditat në terren, për të përcaktuar egzistencen
dhe përhapjen e llojeve të marra në studim në rajonet
e përcaktura më lart.
Ngritja e rrjetit të monitorimit është bërë në ato vende
ku prezenca e këtyre llojeve ka pasur një shkallë
mbulimi prej 15 % të sipërfaqes monitoruese e cila
për llojet Salep, Orchis. Ssp dhe Xhirokull Calchicum
automnale është ngritur në një sipërfaqe prej 25m2 dhe
Sherbelën, Salvia officinalis sipërfaqja ka qënë 50 m2.
Në sipërafqet e ngritura është bërë kontrolli i numurit
të egzemplareve, përshkrimi i gjëndjes vegjetative,
prodhimtaria e tyre, gjëndja fitosanitare si dhe
karakteristikat e terrenit. Në të gjitha sipërfaqet e
ngritura deri tani janë përcaktuar kordinatat e tyre
nëpërmjet GPS, si dhe janë vendosur në qëndër të
sipërfaqes shënja dalluese. Është kryer ripërcaktimi dhe
vlerësimi i Sipërfaqeve të Përhereshme Monitoruese
(SPM) në terren.

Të dhënat për gjëndja e disa specieve aromatiko –
mjekësore të kërcënuara dhe në rrezik zhdukje, janë
marë;
Salep, (Orchis. Ssp) dhe Xhirokull, (Calchicum
automnale) në qarkun e Tiranes, Elbasanit, Lezhes.
Sherbelës, (Salvia officinalis). në qarkun e
Tiranes,Elbasanit,Lezhes,Kurbinit

Kultura e sherbeles (Salvia officnalis)

Meqënëse kultura e Sherbelës është një ndër bimët më
kryesore aromatiko-mjekesore të vendit tonë dhe është
mjaft e kërkuar nga tregu vendas dhe ai i huaj, nga ana
jonë është bërë e mundur përcaktimi i sipërfaqes (ha)
dhe prodhimtarisë (ton). Kjo gjë është relizuar për një
sërë rrethesh, ku nga të dhenat e perpunurar është
bërë e mundur dhe hartimi i hartës dixhitale për këtë
specie.

Formularët e sipërfaqeve të studimit të specieve
aromatike-mjekësore.
1.Lloji
2.Rrethi
3.Ekonomia pyjore/kullosore

Tabela Nr1. Sipërafqja dhe potenciali prodhues i Sherbelës
Nr

Rrethi

Sipërfaqja në ha

Prodhimi i përgjithshëm në ton (e thate)

1.

Berat

855

272

2.

Diber

783

30

3.

Durrës

-

-

4.

Elbasan

86

42

5.

Fier

-

-

6.

Gramsh

-

4

7.

Girokastër

6285

1197

8.

Kolonjë

260

97

9.

Korçë

-

-

10.

Krujë

140

21

11.

Kukës

773

191.3

12.

Lezhë

1396

343

13.

Librazhd

30

1

14.

Lushnjë

-

-

15.

Mat

254

24

16.

Mirditë

203

108
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Nr

Rrethi

Sipërfaqja në ha

Prodhimi i përgjithshëm në ton (e thate)

17.

Përmet

1827

270

18.

Pogradec

-

-

19.

Pukë

12

0.2

20.

Sarandë

5225

802.5

21.

Skrapar

401

290

22.

Shkodër

5761

1188

23.

Tepelenë

1120

307

24.

Tiranë

36

3

25.

Tropojë

10

0.5

26.

Vlorë

953

198

Gjithsej

26410

5389

Për të bërë të mundur moniotorimin e kësaj kulture,
përveç kontrollit të sipërfaqeve të ngritura gjatë viteve
paraardhëse, gjatë këtij viti janë ngritur dhe disa
sipërfaqe të tjera në rajone të ndryshme të vendit
tonë. Është bërë verfikikimi i të gjitha sipërfaqeve
monitoruese të ngritura në vitet paraardhëse, si dhe
janë ngritur dhe disa sipërfaqe të reja, përfaqësuese
me këtë kulturë.

Harta e shpërndarjes së Sherbelës (Salvia officinalis) në
Shqipëri

Më poshtë po jepen të dhënat e grumbullura dhe të
përpunuara nga monitorimi i bërë në këto sipërfaqe

Sipërfaqja monitoruese me Sherbelë (Salvia officinalis) e ngritur në Rrethin Tiranes (mali me gropa)
Përshkrimi i sipërfaqes monitoruese.
1

Koordinatat

2

Emërtimi toponomik

41.22.15.95

20.03.07.16

Mali me gropa

3

Sipërfaqja ne m2

50m2

4

Lartësia mesatare mbi nivelin e detit m

1486 m

5

Kundrejtimi

perëndim

6

Shkëmbi amnor

Gëlqeror

7

Toka

Toka të kuqëremta

8

Numuri i bimëve

50 bimë

9

Gjëndja vegjetative

E mire

10

Gjëndja fitosanitare

E mire

Llojet e tjera të takuara

Drize, Xhirokull, Dellinjë, Graminore të ndryshme
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Sipërfaqja monitoruese me Sherbelë (Salvia officinalis)

Gjëndja vegjetative dhe fitosanitare e sherbelës në këtë
sipërfaqe monitoruese paraqitej e mirë kjo sepse dhe
presioni i ushtruar nga faktori human eshte më i pakët.
Brenda kësaj sipërfaqeje vihej re se kishte dhe bimë të

reja, gje e cila tregon se nga ana e faktorit human nuk
është ushtruar presion për grumbullimin e saj gjatë
periudhës së frutifikimit. Si pasojë e këtij fenomeni edhe
numuri i bimëve brenda sipërfaqes kishte pësuar një rritje.

Sipërfaqja monitoruese me Sherbelë (Salvia officinalis) e ngritur në Elbasan (gur i zi)
Përshkrimi i sipërfaqes monitoruese.
1

Emërtimi i vendit

Kodrat e Zaranikes

2

Sipërfaqja në m2

50m2

3

Lartësia mesatare mbi niv. detit

1668 m

4

Kundrejtimi

Jug

5

Shkëmbi amnor

Ultrabazik

6

Toka

Toka të kafta malore

7

Numuri i bimëve

37 bimë

8

Gjëndja vegjetative

E mire

9

Gjëndja fitosanitare

E mire

10

Llojet e tjera të takuara

Rigon i bardhë, Dellinjë e kuqe

Gjëndja e kulturës së sherbelës në këtë sipërfaqe parqitej
e mirë dhe jo e dëmtuar. Numri i bimëve brenda sipërafqes
monitoruese rezultonte të kishte nje rritje te lehete. Disa
demtime të vogla të cilat paragjiteshin në drejtim të
gjëndjes vegjetative, rezoltonin të vinin si pasojë e një
vere të nxehtë me një thatësirë të tejzgjatur.
Nga kontaktet e kryera me specilistët e Bashkise,
Elbasan dhe me disa grumbullues të bimëve medicinale
në këtë rreth, u konstatua se gjatë këtij viti ishin hasur

disa vështirësi të ardhura si pasojë e verës te thate. Nga
kjo situatë rezultonte se prodhimi i grumbulluar i bimëve
aromatiko-mjekësore për këtë vit ka nje renie te lehte.
Nga ana e tyre u shpreh shqetësimi për informacionin e
pakët që kishin grumbulluesit e këtyre bimëve në lidhje
me teknikat dhe kushtet e zhfrytëzimit racional të kësaj
pasurie. Ky ishte dhe një ndër problemet kryesore i cili
po ndikon mjaft negativisht dhe po bën të mundur që një
pjesë e kësaj bimësie të rrezikohet për tu zhdukur.

Sipërfaqja e Sherbelës (Salvia officianlis), e ngritur në zonën Kurbinit (vinjolle)
Përshkrimi i sipërfaqes monitoruese.
1

Koordinatat

2

Emërtimi toponomik

41.36.28.75

19.48.44.16

Mali vinjolles

3

Sipërfaqja në m2

50m2

4

Lartësia mesatare mbi niv. detit

656 m

5

Kundrejtimi

Veri

6

Shkëmbi amnor

Gëlqeror

7

Toka

Toka të cekta

8

Numuri i bimëve

17 bimë

9

Gjëndja vegjetative

Mesatare

10

Gjëndja fitosanitare

Mesatare

11

Llojet e tjera të takuara

Pishë e egër, xhirokull, dellinjë, sherbelë e egër, graminore të ndryshme
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Nga kontrolli që iu bë kësaj sipërafqeje monitoruese
rezultoi se si pasojë e grumbullimit të bimëve të sherbelës
jashtë normave dhe kritereve teknike gjëndja e saj

paraqitesh disi e dëmtuar. Kjo gjë tregon se kultura e
sherbelës në këtë zonë si në të gjitha zonat e tjera në
përgjithësi është nën trysninë e faktorit human.

Sipërfaqe monitoruese me Sherbelë (Salvia officinalis)

Sipërfaqja monitoruese me Sherbele (Salvia officinalis), e ngritur në Zonën e Kallmetit (Rrethi i Lezhës)
Përshkrimi i sipërfaqes monitoruese.
1

Koordinatat

2

Emërtimi toponomik

Lugina e Manhatisë

3

Sipërfaqja në m2

50m2

4

Lartësia mesatare mbi niv. detit

186m

5

Kundrejtimi

Perëndimor

6

Shkëmbi amnor

Gëlqeror

7

Toka

Të hinjta kafe

8

Numuri i bimëve

12 bimë

9

Gjëndja vegjetative

E mirë

10

Gjëndja fitosanitare

Mesatare

11

Llojet e tjera të takuara

bushi,shega e egër,dëllinja e kuqe, driza, shkoza,festuka

41.50.09.82

19.40.39.58

Sipërfaqe monitorimi me Sherbelë, në zonën e Manhatisë

Gjëndjea vegjetative e bimëve të ndodhura në këtë
sipërfaqe monitoruese arezultonte të ishte më e mirë se
ajo e vitit të kaluarsipas grumbulluesve te zones Viheshin
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re disa dëmtime mekanike të cilat kishin ardhur si pasojë
e grumbullimit pa zbatuar të gjitha rregullat teknike të
vjeljes
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Kultura e Salepit (Orchiss. sp )
Sipërfaqja monitoruese me Salep (Orchiss. sp), e ngritur në zonën e Tiranes
Përshkrimi i sipërfaqes monitoruese.
1

Koordinatat

2

Emërtimi toponomik

41.19.11.66

19.51.50.91

Liqeni farkes

3

Sipërfaqja në m2

50m2

4

Lartësia mesatare mbi niv. detit

197 m

5

Kundrejtimi

Jug – perëndim.

6

Shkëmbi amnor

Gëlqeror

7

Toka

Toka të të murrme pyjore

8

Numuri i bimëve

20

9

Gjëndja vegjetative

E dobët

10

Gjëndja fitosanitare

E mirë

11

Llojet e tjera të takuara

graminore te ndryshme

Gjëndja vegjetative e kulturës së salepit në këtë sipërfaqe parqiteshe e dobët, kjo si pasojë e një vere të nxehtë me një
thatësirë të tejzgjatur.
Kultura e Salepit (Orchiss. sp )
Sipërfaqja monitoruese me Salep (Orchiss. sp), e ngritur në Elbasan
Përshkrimi i sipërfaqes monitoruese.
1

Koordinatat

2

Emërtimi toponomik

Shushice

3

Sipërfaqja në m2

25m2

4

Lartësia mesatare mbi niv. detit

577 m

5

Kundrejtimi

verior

6

Shkëmbi amnor

Gëlqeror

7

Toka

Toka livadhore malore

8

Numuri i bimëve

2 bimë

9

Gjëndja vegjetative

Mesatare

10

Gjëndja fitosanitare

E mirë

11

Llojet e tjera të takuara

Tërfili i egër, Festuka, Graminore .

Nga kontaktet e kryera me specialistët e Shërbimit
Pyjor prane Bashkise dhe me grumbullues të kësaj
kulture rezuton se është per tu theksuar fakti se kjo
kulture sa vjen dhe me teper po rrezikohet. gjë kjo
e cila vjen si pasojë e mos zbatimit të rregullave të

41.05.21.29

20.09.46.44

grumbullimit nga ana e personave të paliçensuar.
Është e rëndësishme të theksohet fakti se për këtë
kulturë duhet të tregohet më tepër kujdes për rruajtjen
dhe konservimine saj si IN-SITU ashtu dhe EX-SITU.

Siperfaqja monitoruese me Salep, ne zonen e Shushices
196

RGJM2017

Kultura e Salepit (Orchiss. sp )
Sipërfaqja monitoruese me Salep (Orchiss. sp), e ngritur në Lezhe
Përshkrimi i sipërfaqes monitoruese.
1

Koordinatat

2

Emërtimi toponomik

41.48.38.20

19.42.24.97

Vele e Vendit

3

Sipërfaqja në m2

25m2

4

Lartësia mesatare mbi niv. detit

532 m

5

Kundrejtimi

perendimor

6

Shkëmbi amnor

Gëlqeror

7

Toka

Toka livadhore malore

8

Numuri i bimëve

3 bimë

9

Gjëndja vegjetative

E mire

10

Gjëndja fitosanitare

E mirë

11

Llojet e tjera të takuara

Graminore

Për të bërë të mundur moniotorimin
e kësaj kulture në rrajonin e marrë
në studim është bërë verifikimi i
sipërfaqes monitoruese të ngritur në
zonën e Lezhes

Siperfaqja monitoruese.

Kultura e Xhirokullit (Calchicum automnale)
Përshkrimi i sipërfaqes monitoruese.
1

Koordinatat

2

Emërtimi toponomik

Mali Kakarriqit

3

Sipërfaqja në m2

25m2

4

Lartësia mesatare mbi niv. detit

284 m

5

Kundrejtimi

Lindor

6

Shkëmbi amnor

Sedimentar

7

Toka

Toka te cekta

8

Numuri i bimëve

19 bime

9

Gjëndja vegjetative

E mire

10

Gjëndja fitosanitare

Demtime mekanike gjate grumbullimit

11

Llojet e tjera të takuara

Sherebele.Graminore te ndryshme.

41.51.31.64

19.35.57.55

Kultura e Xhirokullit (Calchicum automnale
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Për të bërë të mundur moniotorimin e kësaj kulture në rrajonin e marrë në studim është bërë verifikimi i sipërfaqes
monitoruese të ngritur në zonën e Elbasanit
Përshkrimi i sipërfaqes monitoruese.
1

Koordinatat

2

Emërtimi toponomik

Gjinar

3

Sipërfaqja në m2

1053 m

4

Lartësia mesatare mbi niv. detit

284 m

5

Kundrejtimi

veri-lindor

6

Shkëmbi amnor

Sedimentar

7

Toka

Toka të kafënjta

8

Numuri i bimëve

25 bimë

9

Gjëndja vegjetative

E mire

10

Gjëndja fitosanitare

Demtime mekanike gjatë grumbullimit

11

Llojet e tjera të takuara

Trëndafil i egër,marë,bush,dëllinje e kuqe

Gjëndja vegjetative e tyre ishte e mirë me përjashtim të
disa dëmtimeve të shkaktuara nga fakturi human, gjatë
grumbullimit të kësaj bimë. Gjithashtu 10 bimë ishin në

41.00.45.75

20.12.44.67

fazën e frutifikimit, gjë kjo e cila na siguron se në vitin
pasardhës do të kemi një ripertëritje më të lartë të kësaj
bimësisë në këtë zonë.

Kultura e Xhirokullit (Calchicum automnale)
Për të bërë të mundur moniotorimin e kësaj kulture në rrajonin e marrë në studim është bërë verifikimi i sipërfaqes
monitoruese të ngritur në zonën e Tiranes
Përshkrimi i sipërfaqes monitoruese.

1

Koordinatat

2

Emërtimi toponomik

Bize

3

Sipërfaqja në m2

1053 m

4

Lartësia mesatare mbi niv. detit

1289 m

5

Kundrejtimi

Jug-lindor

6

Shkëmbi amnor

gelqeror

7

Toka

Toka te kafenjta

8

Numuri i bimëve

21 bime

9

Gjëndja vegjetative

E mire

10

Gjëndja fitosanitare

E mire

11

Llojet e tjera të takuara

Trendafil i eger,mare,bush,dellinje e kuqe,festuke,sherebele,
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Konstatime të ndryshme

Impaktet negative të shkaktuara si nga katastrofat e
ndryshme natyrore apo nga faktori human mbi bimësinë
aromatiko-mjekësore, nuk shkaktojnë impakt negativ
vetem në fushën e biodiversitetit dhe mjedisit natyror,
por ato prekin dhe fushën e ekonomisë, pasi siç dihet
eksportimi i bimëve aromatiko-mjekësore luan një rol
mjaft të madh dhe sjell të ardhura për një pjesë të
popullsise dhe të ekonomisë së vendin tonë.
Gjithashtu nga kontaktet e kryera me Specialistë të
sherbimit pyjor prane Bashkive, persona fizikë dhe
juridikë të liçencuar apo dhe me grumbullues lokalë,
u vu re një mangësi në lidhje me informacioni që
ata kishin si në drejtim të grumbullimit, manipulimit,
përpunimit dhe përgatitjes së produktit përfundimtar
për treg.

KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME

Mbështetur në përshkrimin e aktiviteteve të mësipërme
të kryera në teren në një numur të konsiderueshëm
ekonomi pyjore, është bër e mundur; kontrolli i numrit
të egzemplarëve, përshkrimi i gjëndjes vegjetative,
prodhimtaria e tyre, gjëndja fitosanitare, e karakteristikat

Monitorimi i Biodiversitetit është një proçes i
rëndësishëm për ruajtjen e natyrës dhe të zonave të
mbrojtura. Në këto vitet e fundit ky proçes nuk është
mbuluar me informacion. Kjo ka krijuar një boshllëk
raportimi, për mungesë të fondeve pasi ato kanë qenë
të pamjaftueshme.
Monitorimi i elementëve përbërës së zonave të mbrojtura
sipas kategorive është një proces i detyrueshëm
dhe i vazhdueshëm. Në këtë kuadër monitorimi merr
një rëndësi të vecantë edhe për faktin se nevoiten të
dhëna të rinovuara për paraqitjen e gjendjes konkrete
të objekteve biomonument dhe rapotimin e tyre.
Në lidhje me biomonumentet deri tani nuk ka një bazë
të sigurt të dhënash (për këtë mungojnë koordinatat e
shtrirjes së tyre) dhe në përgjithësi nuk njihet gjëndja
konkrete e tyre etj.
Gjithashtu e rëndësishme është që Biomonumentet në
Shqipëri të mbahen nën një monitorim të vazhdueshëm,
pra në mënyrë periodike të verifikohet gjëndja aktuale
e tyre.
Zhvillimi i treguesve pyjor dhe biodiversitetit në kuadrin
e “Programit Kombëtar të Monitorimit” të AKM, është
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e terrenit, si dhe gjetjen e shkaqeve kryesore që kanë
çuar në pakësimin dhe në disa areale të veçanta deri
në zhdukjen e ekzemplarëve.
Për të parë nga afër gjëndjen, mund të themi se gjatë
kësaj periudhe kohore janë parë konkretisht sipërfaqet
masive me sherebel dhe me llojin boronicë. Këto të
dhena do të shërbejnë si bazë për hartimin e raportit
final për këtë projekt monitorimi. Mbështetur në
tëdhenat e grumbulluara bazuar edhe në objektivat e
përcaktuara për këtë periudhë janë realizuar të gjitha
sipas afatit dhe cilësisë së përcaktuar në program.

REKOMANDIME

Për vitet pasardhës në është e domosdoshme që të
fokusohemi më shumë në matjet dhe vlerësimin e
treguesve specifikë që janë të lidhura me gjëndjen e
BMA-ve, pas përfundimit të fazëz së grumbullimit.
Treguesit dhe pikat e sipërfaqeve provë me kordinatat
dhe të dhënat e grumbulluara në terren do të
materjalizohen në hartat përkatëse në sistemin GIS,
për vitet në vijim.

konceptuar në përputhje të plotë me standartet që
kërkohen.
Sipas këtyre kritereve, treguesit e monitorimit janë
tregues vjetor dhe periodikë. Bazuar në metodologjinë
e monitorimit të tyre, për përcaktuar specifikimet
kryesore sipas elementeve që permban kriteri përkates
(C4) Mirëmbajtja, Konservimi dhe Përmirësimi i
Diversitetit Biologjik të Ekosistemeve Pyjore.
Treguesi 4.7 Tipet e Peisazheve
Treguesi 4.9 Pyjet Mbrojtës (elementë të ZM)
Mbështetur në Programin Kombëtar të Monitorimit
pika 1.6 Monitorimi i Biodiversitetit për vitin 2017, për
treguesit e gjëndjes, do të monitorohen elementë të
Zonave të Mbrojtura (monumentet e natyrës, kategoria
e III e ZM-ve sipas IUCN-së). Aktiviteti dhe objekti
jepen më poshtë.

1. OBJEKTI I MONITORIMIT
Nga 348 bio-monumente dhe 398 gjeo-monumente
gjithsëj 746 monumente natyrë në Shqipëri, Për vitin
2017 monitorohet Qarku Berat 43 monumente natyre
dhe Qarku Kukës 56 monumente natyre).
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Tabela nr.1 Shpërndarja e Monumenteve të natyrës sipas qarqeve dhe rretheve
Qarku Berat

Qarku Kukës

Berat

11

Kukës

Skrapar

32

Has

16
11

Tropojë

29

Në kushtet e mungesës së fondeve objekti i programit të monitorimit do të ndryshojë (janë verifikuar 15 monumente
të qarkut Berat). Nga 348 bio-monumente dhe 398 gjeo-monumente gjithsej 746 monumente natyre në Shqipëri,
Për periudhën Qershor-Dhjetor 2017 monitorohet 25 monumente natyre të Qarku Tiranë.
Tabela nr.2 Shpërndarja e Monumenteve të natyrës sipas rretheve në Qarkun e Tiranës
Qarku Tiranë
Rrethi Tiranë

14

Rrethi Kavajë

11

Metoda
Për secilin biomonument:
� përshkuhet gjëndja aktuale e tij (plotësimi i skedës përkatëse).
� do të merren koordinatat e vendndodhjes në sistemin koordinativ Gauss Kruger_ Pullkovo_ 942_GK_Zone_4
me GPS,.
� Për secilin biomonument kryen fotografime me aparat digital.

Skeda nr.1 Të dhëna për Monumente të natyrës (Kategoria e III e ZM-ve)

Skica e vendodhjes se monumentit (me dorë të lirë)
Emëri i Biomonumentit_______________________
1. Qarku____________________________________
2. Rrethi____________________________________
4. Fshati____________________________________
5. Emri i vendit______________________________
6. Koortinatat_______________________________
(gjërësi, gjatësi, sistemin Gauss Kruger)
7. Përshkrimi I karakteristikave silvikulturore
të Biomonumentit___________________________

. Sipërfaqja (hektar në se ka)______________________
. Lartësia mbi nivelin e detit_______________________
. Kundrejtimi____________________________________
. Diametri (cm)__________________________________
. Lartësia (m)___________________________________
. Mosha (vjet)___________________________________
. Gjëndja e vegjetacionit dhe e shoqërimeve biomere
_______________________________________________
. Masa të propozuara_____________________________

Të dhënat do të përpunohen e sistemohen në skeda përkatëse duke hartuar kartografimin dhe formularin për
cdo biomonument me synim përdorim të mëtejshme të informacionit nga institucione dhe subjekte të interesuara
(kryesisht ato që merren me turizmin).
Materjali do të publikohet në format elektronik në webin e AKM-së. Do të bëhen perpjekje për botimin e nje guide
me të gjithë biomonumentet e qarqeve të monitoruar.
Për sa më sipër do të bashkëpunohet me Agjencitë Rajonale të Zonave të Mbrojtura në dy qarqet përkatëse.
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me informacionin përkatës dhe foto nga pozicione të
ndryshme dhe përshkrimi i shkurtër për secilin objekt,
duke filluar me bashkinë e Beratit.
A - GJEOMONUMENTET E NATYRËS

Rezultatet e monitorimit
QARKU Berat

Në territorin e ish rrethit të Berat bëjnë pjesë 3 nga
61 bashkitë e reja sipas ndarjes së re territoriale dhe
administrative të Shqipërisë e cila bën pjesë në qarkun
e Beratit. Këto bashki janë: Berat, Kuçovë dhe Ura
Vajgurore. Ky rreth shtrihet në zonën tektonike Jonike
e cila ndërtohet nga shkëmbinj terigjenë e gëlqerorë
të paleogjenit e mesozoit. Relievi malor, kodrat, fushat
rrëzë tyre dhe lumenjtë e kanë bërë këtë trevë të
pasur me monumente e gjeomonumente të natyrës.
Ndër monumentet simbol të kësaj treve është parku
kombëtar i Tomorrit i cili shtrihet në lindje të qytetit
të Beratit. Në veri të malit të Tomorrit shtrihen kodrat
e Sulovës që ndahen nga ai tek Qafa e Dardhës. Tej
Qafës së Devrisë që është një nga më të të lartat e
vendit (1173 m) ndodhet mali i Leshnicës në jug të
malit të Kulmakut. Ish rrethi i Beratit ka një sipërfaqe
prej 939 km² dhe me kryeqendër qytetin e Beratit i
njohur si qyteti i “një mbi një dritareve”. Si njësi me
shtrirje jugore të vendit, Berati krijon një habitat unik
me monumente e gjeomonumente për zonën jugore
qëndrore të vendit. Në këtë bashki gjenden 11 bio/
gjeomonumente të natyrës (2 gjeomonumente dhe 9
biomonumente).
Në Qarkun Berat bëjnë pjesë edhe 2 bashki (pjesë
e ish rrethit të Skraparit) të tjera sipas ndarjes së re
administrative, ato janë: bashkia “Poliçan” dhe bashkia
“Çorovodë”. Në këtë zonë rrjedh lumi i Osumit midis
krahinave të Dangëllisë në jug dhe Skraparit në veri të
tij. Ai rrjedh përgjatë antiklinalit të Çorovodës pothuajse
sipas aksit të tij. Rrjedha e lumit ka gdhendur në këtë
sektor kanione me bukuri mahnitëse të cilat dekadëne
fundit shfrytëzohen për sportin ë rafting-ut ndërsa po
afron gjithnjë ë më tepër turistë vëndas e të huaj të
apasionuar pas këtij sporti dhë sportevë të aventurës
duke hapur perspëktiva të reja për turizimin e aventurës.
Në tërritorin e këtyrë bashkive gjënden monumente
dhe gjeomonumente të natyrës ( gjeo/biomonumentë).
Në total Qarku Berat ka 43 bio/gjeomonumente nga të
cilat 20 MM dhë 23 GJM. Më poshtë jepen(në mynyrë
të pjesshme): Vendndodhja e GJM&MN, e shoqëruar
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1.- Shpella e Kapinovës
Tipi: Gjeomonument Natyre Kategoria: III-të (IUNC);
V.K.M nr.676, datë 20.12.2002
Ndodhet në afërsi të fshatit Kapinovë, 120 m mbi
nivelin e detit. Përbën një shpellë karstike të formuar
në kryqëzimin e thyerjeve tektonike në gëlqerorët
mesozoikë. Është e gjatë 300 metra, e gjerë deri në
25 m. dhe e lartë 15 m. Shpella ka disa galeri me
konkrecione të shumta. Ka vlera shkencore (gjeologjike,
gjeomorfologjike), didaktike, ekologjike dhe kulturore.
Ky monument mund të vizitohet, duke ndjekur rrugën
automobilistike Berat - Kapinovë.
2.- Shpëlla f Shahinovës
Gjeomonument Natyrë Kategoria: III-të (IUNC); V.K.M
nr.676, datë 20.12.2002. Është shkatërruar nga gurorja.
Koordinatat(gjerësi, gjatësi): X=? Y=?, lartësia mbi
nivelin e detit: ? m
B - MONUMENTET E NATYRËS
3.- Pylli i Kulajve, Velçan
Tipi: Gjeo-Monument Natyre Kategoria: III-të (IUNC);
V.K.M nr.676, datë 20.12.2002. Ndodhet në fshatin
Velçan të komunës Sinjë, rreth 900 m mbi nivelin e detit.
Përbën një pyll (0.5 ha) të përzierë: shparth(quercus
conferta L.), qarr(quercus cerris L.), mëllezë(ostrya
carpinifolia Scop.), lajthi(coryllus sp.), dëllinjë(juniperus
sp.) etj. me lartësi mesatare mbi 13 m, me diametër
mesatar të trungut 25 cm dhe moshë mbi 80 vjeçare.
Ka vlera shkencore (biologjike dhe ekologjike),
kulturore, didaktike dhe turistike. Ky monument mund
të vizitohet, duke ndjekur rrugën automobilistike Berat
– Sinjë – Velçan.

Pamje nga Pylli i Kulajve, Velçan
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4.- Rrapi i Zhitomit
Tipi: Gjeomonument Natyre Kategoria: III-të (IUNC);
V.K.M nr.676, datë 20.12.2002. Ndodhet në fshatin
Zhitom të komunës Tërpan, rreth 700 m mbi nivelin
e detit. Përbën një dru me trung të bigëzuar dhe
kurorë të veçantë (ombrelle) me lartësi 20 m, diametër
të trungut 200 cm dhe perimetër 300 cm, ndërsa
perimetri i kurorës 70 m. Ai ka moshë mbi 85 vjeçare.
Ka vlera shkencore (biologjike dhe ekologjike),
kulturore, didaktike dhe turistike. Ky monument mund
të vizitohet, duke ndjekur rrugën automobilistike Berat
– Zhitom.

Pamje nga Rrapi i Zhitomit

gëlqerore të strukturës antiklinale të Çorovodës, duke
formuar kanione me bukuri mbreslënëse.
Kur udhëton në brëndësi të tij mahnitesh nga bukuria
befasuese, por edhe nga disa përshtypje të çuditshme
dhe të pabesueshme që të krijohen: ‘copat’ e qiellit së
bashku me pjesë të mureve vertikale të gëlqerorëve
gri dhe të bimësisë të blertë pasqyrohen në pellgjet
e shumta të lumit, duke krijuar kështu një përzjerje
ngjyrash dhe formash të përmbysura, që me fluiditetin
e tyre të hutojnë, të ç’orientojnë dhe të zhytin në një
botë krejt tjetër, ireale, por që të ngjallin ndjesi të
ëmbla, nga të cilat nuk ke dëshirë të dalësh.
Kjo nuk është e vetmia mrekulli e këtij kanioni: në disa
sektorë të tij shfaqen ujëvara të mëdha me bukuri
befasuese, sidomos në ditët me diell, rrezet e të cilit
zbërthehen nga piklat e ujit, duke formuar ylbere, që
fillojnë nga qielli, vazhdojnë në shpatet e kanionit, nga
ku pasqyrohen në pellgjet e ujit dhe në shtratin e lumit.
Në këto raste e ke të vështirë të vendosësh kufirin
midis tokës dhe qiellit, të shaqen ndjesi të tjera edhe
më të fuqishme, që të ndjekin nga pas edhe kur del
prej kanionit, madje edhe kur je larg tij, ato të ftojnë të
kthehesh dhe ta vizitosh përsëri atë.
Në muret vertikale të kanionit ka mjaft guva e zgavërime
të formuara nga proçeset e karstit. Midis tyre dallohet
“Vrima e nuses”, që ndodhet 800 m në afërsi të fshatit
të Bigazit dhe që është një zgavër apo ndoshta një
shpellë karstike në formën e një galerie me gjatësi
7 – 8 m dhe diametër rreth 2 m. Me siguri në muret
vertikale gëlqerore ka edhe shpella të tjera shumë më
të mëdha, të cilat presin eksploratorët për t’i zbuluar
dhe evidentuar vlerat e tyre të shumta.

A - GJEOMONUMENTET E NATYRËS

Aktualisht kanioni është bërë vendi i ushtrimit të
sporteve të shumta dhe një atraksion turistik kryesisht
për turimin aventuresk si dhe është bërë pjesë e shumë
paketave turistike dhe informacionit mjedisor.

1. - Kanioni i Osumit
Skrapari mund të quhet edhe rrethi i kanioneve
madhështore. Në të gjënden dy kanione të mëdha,
të dy monumente natyre, midis tyre kanioni i Osumit,
më i madhi në gjithë Shqipërinë, që me të drejtë
është quajtur “Koloradoja e Shqipërisë”. Ai gjendet
në sektorin Çorovodë – Hambull të luginës së Osumit,
është rreth 13 km i gjatë, nga 4 deri në 35 m i gjerë, i
thellë deri në 70-80 m, me shpate vertikale, përfund të
cilëve rrjedh “lozonjar” Osumi, duke u “mburrur” me
krijesën e vetë. Janë pikërisht ujërat e tij, që me forcën
e tyre gërryerrëse dhe tretëse, kanë depërtuar ashtu
ngadalë, por pa ndërprerje, në masën shkëmbore

Pamje nga Kanioni i Osumit

Bashkia Çorovodë, Poliçan
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2. - Shpella e Pirogoshit
Tipi: Gjeomonument Natyre Kategoria: III-të (IUNC);
V.K.M nr.676, datë 20.12.2002. Ndodhet në shpatin
e djathtë të kanionit të Gradecit, në lartësinë 500 m
mbi nivelin e detit. Ajo është vizituar nga shumë grupe
speleologjike të huaja, por dhe nga banorë vendas.
Ishin speleologët e grupeve italiane të “Puglia Grotte”
dhe “Dauno”që, në vitin 1995, realizuan rilevimin më
të plotë të shpellës. Në pjesën e parë saj shpelle janë
dëmtuar rëndë disa nga stalaktitet e stalagmitet e saj
Kjo shpellë është më e madhja dhe më interesantia deri
tani në rrethin e Skraparit. Hyrja e saj mbresëlënëse
ndodhet pranë kanionit të ndërtuar nga shkëmbinj
gëlqerorë të kretës. Ajo është 1252 m e gjatë, 30 m
e gjerë, rreth 5 m e lartë. Rruga për në brendësi të
shpellës vazhdon me një ngjitje të vogël drejt veriut
me ngushtime, zgjerime, salla të mëdha dhe galeri të
ngushta. Që të gjitha këto mjedise formojnë një labirinth
të vërtetë nënëtokësor, që vështrirësojnë orientimin. Në
tavanet e tyre ka shumë konkrecione kalciti me bukuri
mahnitëse dhe me përmasa të mëdha: stalaktite,
stalagmite, kollona, ujëvara të gurta, perla të shpellave,
etj, të cilat, jo rrallë, kanë ngjyrë të kuqëremtë apo të
okrrit, për shkak të pëzjerjes me argjil dhe me minerale
të tjera të tretura në ujë.
Dy puse me ujë e me sifone mbyllin degëzimin e
majtë të kësaj shpelle. Degëzimi i djathtë zë fill me
‘Sallën e Konkrecioneve’ dhe disa metra më tutje
të çon në “Sallën e Koridorit”, ndërsa në drejtim të
veriperëndimit shpella për rreth 100 m ndjek plotësisht
linjën tektonike. Këtu degëzimi bllokohet nga rrëzime
gurësh të përmasave të ndryshme. Tek “Salla e
Koridorit” zë fill një degëzim, galeri tjetër e shpellës,
e cila pas disa metrash të çon në një ‘sallë’ shumë të
madhe dhe shumë të bukur me stalaktite, stalagmite,
kollona. Në tabanin e saj ka mjaft blloqe shkëmborë të
rrëzuar, ndaj speleologët e kanë emërtuar atë si: “Salla
e Rrëzimeve të Mëdha”. Po të ndjekësh një galeri me
ujë, tip sifon, do të mund të dalësh në një ‘sallë’ tjetër:
“Salla “Aldila”. Një pus me thellësi rreth 35 m, plot baltë
mbyll gjatësinë e shpellës. Në këtë shpellë janë gjetur
insekte deri 2 mm, pa sy dhe gjallesa të tjera me vlera
ekologjike. Monumenti ka vlera shkencore ekologjike
dhe turistike.
Për të vizituar këtë shpellë duhet ndjekur rruga
automobilistike Çorovodë – Gradec, deri tek gurorja
e furrave të gëlqeres. Më pas rruga këmbësore për
pak minuta të çon në hyrjen e shpellës, e cila mund
të bëhet e vizitueshme nga njerëz të profesioneve dhe
moshave të ndryshme, duke e kthyer këtë shpellë një
objekt tjetër peligrinazhi në Sk
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B - MONUMENTET E NATYRËS rapar.
3.- Rrapi i Vërzhezhës
Tipi: Gjeomonument Natyre Kategoria: III-të (IUNC);
V.K.M nr.676, datë 20.12.2002. Gjendet në fshatin
me të njëjtin emër të Njësisë së re Administrative
‘Qendër’, 540 m mbi nivelin e detit. Është një dru i
veçuar me lartësi 26 m, kurorë të madhe, perimetri mbi
8 m, ndërsa perimetri i trungut 140 cm dhe diametri
i tij 72 cm. Ka moshë 170 vjeçare. Nën hijen e tij
janë zhvilluar kuvende dhe takime të rëndësishme të
banorëve të fshatit Vërzhezhë dhe të gjithë krahinës.
Ka vlera shkencore (biologjike), ekologjike, didaktike
dhe historike. Për ta vizituar merret rruga Çorovodë Vërzhezhë.

Pamje nga Rrapi i Vërzhezhës

4.- Rrobulli i Kulmakes
Tipi: Gjeomonument Natyre Kategoria: III-të (IUNC);
V.K.M nr.676, datë 20.12.2002. Rr. i Kulmakes me
sipërfaqe 15 ha, gjendet në njësinë Administrative
të Gjerbësit. Shtrihet në shpatin verilindor të malit të
Kulmakut, në reliev të thyer, i përbërë nga gëlqerorë të
kretakut dhe me lartësi 1660 m – 1910 m mbi nivelin
e detit. Përbëhet nga rrobulli (pinus leucodermis Ait.),
me lartësi mesatare 18 m dhe më e larta 26 m, me
diametër mesatar të trungut 38 cm dhe d.maksimal 52
cm, ndërsa mosha mesatare 140 vjet dhe më e larta
165 vjet.
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Në brendësi të pyllit ka pak livadhe, të vendosura
kryesisht në format karstike sipërfaqësore. Bimësia
barishtore e kullotave alpine, është e pasur dhe
pak e dëmtuar nga veprimtaria e njeriut. E njëjta gjë
duhet thënë edhe për pyllin e rrobullit. Vlerat e tij janë
shkencore, sidomos biologjike, ekologjike, estetike,
edukative dhe turistike. Monumenti ruhet në gjendje
të mirë. Udhëtimi nëpër pyll ofron ajrin e pastër,
qetësi, faunë të pasur dhe surpriza për llojet e bimëve
barishtore, shpellat, etj. Për të shkuar atje merret rruga
rurale Çorovodë – Gjerbës - Ujanik dhe më pas rrugën
këmbësore të vështirë, që ndjek shpatin e malit deri
tek Qafa e Qershisë. Për të shkuar tek ky monument
merret rruga automobilistike Çorovodë – Gjerbës.

detit. Ish rrethi i Tiranës ka një sipërfaqe prej 1238
km² dhe me kryeqendër qytetin e Tiranës. Si njësi me
shtrirje qëndrore të vendit, Tirana krijon një habitat
unik me monumente e gjeomonumente unikë për
zonën e Shqipërisë së Mesme. Në këtë bashki gjenden
14 monumente dhe gjeomonumente të natyrës (10
gjeomonumente dhe 4 biomonumente).
Në ish rrethin e Kavajës me sipërfaqe 393 km² dhe
kryeqendër qytetin e Kavajës shtrihen dy bashkitë
e reja të vendit: bashkia Kavajë dhe Rrogozhinë. Në
këtë zonë shtrihet zona bregdetare e Kavajës e cila
karakterizohet nga prania e plazheve me rërë të imët
dhe me grykëderdhje lumenjsh të cilët formojnë një
sistem të gjerë godullash dhe deltash, duna rëre dhe një
brez me pishë të butë i cili mbron pjesën e brendshme
nga erërat e fuqishme detare. Në ish territorin e këtij
rrethi gjenden 11 monumente dhe gjeomonumente të
natyrës (9 gjeomonumente dhe 2 biomonumente). Në
total Qarku Tiranë ka 25 bio/gjeomonumente.
Më poshtë jepen: Vendndodhja e GJM&MN, e
shoqëruar me informacionin përkatës dhe foto nga
pozicione të ndryshme dhe përshkrimi i shkurtër për
secilin objekt, duke filluar me bashkinë e Tiranës.

Pamje nga Rrobulli i Kulmakes

A - GJEOMONUMENTET E NATYRËS
1.- Bokërrimat e Mustafa Koçajt
Tipi: Gjeomonument Natyre Kategoria: III-të (IUNC);
V.K.M nr.676, datë 20.12.2002

1 - Bashkia Tiranë

Ndodhen në afërsi të fshatit homonim, në kodrat e
Kërrabës, me lartësi 150 - 200 m mbi nivelin e detit.
Përbëjnë një peizazh të shkretëtirizuar, të formuar
nga erozioni i fuqishëm në shkëmbinjtë flishorë me
përmbajtje të madhe argjili. Ato janë pasojë e veprimit
të faktorëve natyrorë dhe të ndërhyrjes pa kriter të
njeriut në mjedis, veçanërisht në përdorimin e bimësisë
natyrore dhe të tokave. Ka përbërje vegjetacioni
tipik të makjes mesdhetare të përbërë kryesisht me
mare(arbutus unedo L., dëllinjë e zezë(juniperus
comunis L.), frashër(fraxinus sp.), manaferrë(rubus
ulmifolius Schott.)) etj. Prandaj kanë vlera sidomos
edukuese mjedisore të karakterit vendor.

Në territorin e ish rrethit të Tiranës bëjnë pjesë 3
nga 61 bashkitë e reja sipas ndarjes së re territoriale
dhe administrative të Shqipërisë e cila bën pjesë në
qarkun e Tiranës. Këto bashki janë: bashkia Tiranë,
Kamëz, Vorë. Ky rreth shtrihet kryesisht në ultësirën
malore qëndrore të përbërë nga shkëmbinj flishorë të
paleogjenit dhe gëlqerorë të paleogjenit e mesozoit.
Lartësia mestare e territorit është 521 m mbi nivelin e

Për të vizituar këtë monument ndiqet itinerari: TiranëUra e Peshkatarit ku duhet të kthehesh djathats për në
fshatin Vishnje duke vazhduar rrugën për në Baldushk
në krahun e majtë të rrugës haset Bokërrima e Mustafa
Koçajt. Masa të propozuara: 1) të vihet një tabelë
informmuese dhe të ndërgjegjësohen banorët për
vlerën e këtij gjeomonumenti; 2) të ruhet bimësia nga
prerjet dhe mbikullota.

QARKU TIRANË
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Koordinatat(gjerësi, gjatësi): X - 0401692"
4560595" , lartësia mbi nivelin e detit: 184 m.

Y -

Tipi: Gjeo-Monument Natyre Kategoria: III-të (IUNC);
V.K.M nr.676, datë 20.12.2002
Ndodhet në verilindje të qytezës së Kërrabës.
Është formuar në shkëmbinjtë gëlqerorë nga përroi
homonim, degë e Erzenit. Gryka është e gjatë rreth 1
km, e thellë rreth 100 m dhe e gjerë rreth 30 m, duke
marë trajtën e një kanioni mjaft interesant. Ka shpate të
thepisura, me guva e shpella karstike të vogla. Përbën
një ekosistem karstik me vlera shkencore, didaktike,
kulturore, ekologjike dhe turistike të karakterit vendor.
Tek ky monument shkohet duke ndjekur rrugën Tiranë
- Mushqeta – qyteza e Kërrabës për 25 minuta.

Pamje nga Bokërrimat e Mustafa Koçajt

2.- Bokërrimat e Mnerit
Gjeomonument Natyre Kategoria: III-të (IUNC); V.K.M
nr.676, datë 20.12.2002
Ndodhen në afërsi të fshatit Mner, 400 m mbi nivelin
e detit. Ato përbëjnë një peizazh të shkretëtirizuar,
në të cilin mungon tërrësisht mbulesa bimore dhe e
tokave. Në sipërfaqe ka dalë shkëmbi rrënjësor, i cili
është shterpë, steril. Ky fenomen është rezultat i
erozionit intensiv në shpatet me përbërje flishore. Ky
erozion kaq intensiv shkaktohet nga përbërja argjilore,
pjerrësitë e shpateve, reshjet e shumta e intensive, por
sidomos lidhet me ndërhyrjen pa kriter të njeriut për
shfrytëzimin e burimeve natyrore dhe tokave. Peizazhi
i degraduar dhe i shkretëtirizuar përfshihet vazhdimisht
nga rrëshqitjet dhe shembjet.
Vizitohet në itinerarin: Tiranë-KodërKamëz-kthesa
e Zall-Herrit-Ujëmbledhësi i Bovillës- fshati MnerBokërrimat e Mnerit.
Koordinatat(gjerësi, gjatësi):X=? Y=? " , lartësia mbi
nivelin e detit: ? m.

Pamje nga Bokërrimat e Mnerit
RGJM2017

Koordinatat(gjerësi, gjatësi): " N=? " E=?, lartësia mbi
nivelin e detit: ? m.
4.- Gryka e Skoranës
Tipi: Gjeomonument Natyre Kategoria: III-të (IUNC);
V.K.M nr.676, datë 20.12.2002. Ndodhet në sektorin e
mesëm të rrjedhjes së lumit të Erzenit, pranë shpellës së
Zezë(ose shpella e Pëllumbasit) dhe fshatit Pëllumbas.
Është një kanion i formuar nga veprimtaria erozive e
lumit me të njëjtin emër në shkëmbinjtë gëlqerorë që
ndërtojnë malin e Pashkasheshit në veriperëndim dhe
Pashtreshit në juglindje. Gryka është e gjatë rreth 1 km,
e thellë mbi 120 m dhe e gjerë rreth 20 m. Shpatet janë
të thepisura dhe të veshura me bimësi shkurresh tipike
mesdhetare. Në të njëjtën kohë gryka përbën edhe një
ekosistem interesant karstik. Në shpatin e majtë të
saj, disa dhjetra metra poshtë shpellës së Zezë, del
një burim i madh karstik. Kjo grykë ka vlera shkencore,
didaktike, kulturore, ekologjike, estetike dhe turistike të
karakterit vendor. Ajo mund të vizitohet, duke ndjekur
për rreth 27 km rrugën automobilistike Tiranë – Ibë –
majtas për Kame Resort – Fshati Pëllumbas – Shpella
e Zezë(sh. e Pëllumbasit).
Koordinatat(gjerësi, gjatësi):" N=? " E=?, lartësia mbi
nivelin e detit: ? m.

Pamje nga Gryka e Sokranes
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5.- Karsti i Malit me Gropa
Tipi: Gjeomonument Natyre Kategoria: III-të (IUNC);
V.K.M nr.676, datë 20.12.2002 . Ky monument shtrihet
në lartësitë e malit tepër interesant, emri i të cilit lidhet
me gropat e shumta, tepër të dendura, sa të lenë
përshtypjen e hojeve të bletëve. Këto gropa me pamje
të çuditshme janë formuar nga proçesi i karstit, ose i
tretjes në ujë të shkëmbinjve gëlqerorë, prej të cilëve
është ndërtuar ky mal.
Gropat karstike kanë formën e hinkave me diametër deri
në disa dhjetra metra. Ato janë të mbyllura, pa rrjedhje
sipërfaqësore, ndërsa në fundin e tyre ndodhen ponore
(vrima) thithëse, nëpër të cilat depërton në thellësi të
masivit gëlqeror uji i reshjeve. Ky ujë del në formën
e burimeve të mëdha përreth këtij mali. Nga disa
prej këtyre burimeve furnizohet edhe kryeqyteti me
ujë. Këtu është krijuar edhe një ekosistem interesant
karstik, që dallohet edhe për botën e gjallë të veçantë,
të përfaqësuar nga shumë lloje bimësh dhe kafshë:
salamandra(salamandra salamandra), thëllëza e
malit(alectoris graeca), lepuri i egër(lepus europaeus),
dhelpra(vulpes vulpes), ujku(canis lupus) etj.
Prerja pa kriter e pyjeve, pastrimi i kullotave nëpërmjet
djegies dhe mbikullotja e tyre, madje diku edhe
zëvëndësimi me bimë të kultivuara, dëmtuan jo pak
vlerat e këtij monumenti. Karsti i Malit me Gropa ka
vlera shkencore, estetike, didaktike, ekologjike dhe
turistike, të karakterit vendor. Peizazhi i larmishëm,
mjaft i veçantë dhe shumë atraktiv, qetësia dhe ajri
shumë i pastër, bimësia etj, përbëjnë një atraksion
turistik. Vizitohet në itinerarin: rruga automobilistike
Tiranë – Dajt – Qafmollë-Shëngjergj-Kroj i Kuq, ku
merr rrugën majtas për në Malin me Gropa (itinerari
Tiranë-Shëngjergj është rrugë e asfaltuar). Masat e
propozuara: Të vihen një tabelë me informacion për
vlerat e këtij karsti. Të përfshihet në paketat turistie të
bashkisë/qarkut Tiranë.
Koordinatat(gjerësi, gjatësi): X - 0420897" Y-4579636",
lartësia mbi nivelin e detit: 1498 m.

6.- Shkalla e Tujanit
Tipi: Gjeomonument Natyre Kategoria: III-të (IUNC);
V.K.M nr.676, datë 20.12.2002. Ndodhet në sektorin
e mesëm të lumit të Tiranës, ku ai ndëpret tërthor
shkëmbinjtë gëlqerorë, që ndërtojnë malin e Dajtit në
juglindje dhe atë të Brarit në veriperëndim. Ka formën
e një kanioni interesant (1,2 km i gjatë, 20 - 50 m i gjerë
dhe 250 m i thellë). Në shpatet e thepisura të tij ka guva
e shpella karstike, që e bëjnë atë edhe një ekosistem
karstik.
Nëpër këtë shkallë, qysh në antikitet, ka kaluar rruga
me rëndësi të madhe për gjithë Shqipërinë Qendrore,
që lidhte Durrësin e Tiranën me Dibrën e Madhe dhe
më tej me brendësinë e Ballkanit e njohur si; “Rruga
e Dibrës”. Për banorët e Tiranës është një mundësi
më shumë për pushimin ditor në mjedisin intresant të
këtij monumenti. Në shpatet e pjerrta ka kushte për
të mësuar ngjitjet alpinistike, eksplorimin e shpellave
etj. Ka vlera shkencore, didaktike, kulturore, ekologjike
dhe turistike të karakterit aventuresk dhe vendor.
Aktualisht nëpër këtë gjeomonument kalon gjurma
e rrugës së Arbrit dhe për këtë arsye firma zbatuese
e projektit e ka transformuar pamjen origjinale dhe
harkun natyral(për shkak të punimeve) që krijonte ky
gjeomonument duke e transformuar këtë hark e duke
hapur një tunel që e zgjeron rrugën egzistuese(siç
shihet në foto) në parametrat e projektit aktual.
Aktualisht rruga është e paasfaltuar.
Për të vizituar këtë monument duhet ndjekur për rreth
50 minuta rruga automobilistike: Tiranë Fshati Brar
dhe/ose ura e Brarit – Shkalla e Tujanit, ose Tiranë
– Ferraj(fshat) - Rruga dytësore për në Brar(fshat) –
Shkalla e Tujanit.
Koordinatat(gjerësi, gjatësi): N=41°23’45.0708” E=
19°54’4.3848”, lartësia mbi nivelin e detit 311 m.
ISHTE
Pamje nga Shkalla e
Tujanit (para dhe pas
punimeve të kryera
dhe në vazhdim)

ESHTE

Pamje nga Karsti i malit me Gropa
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7.- Shpella e Shutrresë
Tipi: Gjeomonument Natyre Kategoria: III-të (IUNC);
V.K.M nr.676, datë 20.12.2002
Me këtë emërtim ka disa shpella. Këtu është fjala për
shpellën që ndodhet në afërsi të fshatit Val, në skajin
lindor të Malit me Gropa, në lartësinë 900 m mbi nivelin
e detit. Ajo është rreth 800 m e gjatë. Ka dy hyrje,
njëra në formën e një pusi rreth 100 m të thellë, që
përfundon në galerinë kryesore dhe tjetra në formën e
një zgavre, rreth 30 m mbi shtratin e përroit të Peshkut,
degë e lumit të Matit. Pas kësaj hyrje shpella ka zhvillim
horizontal, me disa pragje të vegjël, deri sa përfundon
në një liqen, që duhet të jetë njëra anë e sifonit, që të
nxjerr në mjediset e tjera të shpellës. Për përmasat,
që mund të jenë shumë më të mëdha dhe pasurinë
e madhe me konkrecione, shpella ka vlera shkencore,
didaktike dhe turistike të karakterit vendor. Për ta
vizituar ndiqet rruga Tiranë- Bizë – djathtas lugina e
Valit – përroi i Peshkut.
Koordinatat(gjerësi, gjatësi): N=?
nivelin e detit: ? m.

E=?, lartësia mbi

e paleogjeografinë e gjithë zonës si dhe qarkullimin e
ujërave nënëtokësore të saj. Shpella është e mbushur
me mikroforma të shumta të relievit nëntokësor karstik
me bukuri te rrallë dhe vlera te veçanta turistike;
Skelete të arinjve të shpellave (Ursus speleaus), që
kanë jetuar në periudha prehistorike janë hasur në këtë
shpellë. Në gjithë Evropën janë vetëm pesë shpella të
tilla, të cilat, pas studimeve të hollësishme, u kthyen në
muze, ndërsa zonat përreth tyre në parqe kombëtare.
Me vlerat e shumta shpella ka tërhequr vemendjen
e studiuesve të tokës dhe të prehistorisë, rezultatet
e kërkimeve të të cilëve u bënë objekt diskutimi në
Konferencën e Parë Ndërkombëtare Speleologjike, te
mbajtur në Tiranë në vitin 1998. Të gjithë pjesëmarsit,
vendas dhe të huaj, evidentuan vlerat e veçanta të
Shpellës së Zezë. Për t’i vënë këto vlera në shërbim
të studiuesve, të gjithë dashamirësve të natyrës dhe
të turizmit është përgatitur një projekt, që synon:
studimin e plotë dhe të detajuar të vlerave të saj dhe
kthimin e shpelles në një muze gjeologo-gjeografik,
paleontologjik e arkeologjik. Vizitohet në itinerarin:
Tiranë-Ibë-majtas për në qendër të fshatit Pëllumbas,
më pas merret rruga në këmbë rreth 45 min.-1 orë
duke ndjekur shenjat dalluese drejt shpellës.
Koordinatat(gjerësi, gjatësi):N=?
nivelin e detit:? M

E=?, lartësia mbi

Pamje nga Shpella e Shutrresë

8.- Shpella e Zezë (Sh. e Pëllumbasit)
Tipi: Gjeomonument Natyre Kategoria: III-të (IUNC);
V.K.M nr.676, datë 20.12.2002
Shpella e Zezë ose shpella e Pëllumbasit, është
një shpellë karstike. Ndodhet 25 km në juglindje të
Tiranës. në Parkun Kombëtar të Dajtit, në grykën e
Skoranës, që përshkohet nga lumi Erzen. Eksplorimet
e kryera në bashkëpunim me grupin speleologjik të
Firences (Itali), evidentuan vlera të shumta shkencore
dhe turistike me rëndësi ndërkombëtare. Ndryshe nga
simotrat evropiane, Shpella e Zezë ka edhe mbetje të
kulturës humane, të cilat, sipas konfirmimit të Institutit
të Arkeologjisë të Akademisë së Shkencave, u përkasin
periudhës nga Paleoliti në Mesjetën e Hershme. Me
përmasat e saj (rreth 360 m e gjatë, 10 - 15 m e gjerë
dhe 15 - 45 m e lartë), që nuk janë përfundimtare dhe
me mjediset e mbushura me stalaktite dhe stalagmite,
përbën një objekt me vlera për të studiuar evolucionin
RGJM2017

Pamje nga Shpella e Zezë(sh. e Pëllumbasit)

9.- Shpella e Valit
Tipi: Monument Natyre Kategoria: III-të (IUNC); V.K.M
nr.676, datë 20.12.2002
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Ndodhet në afërsi të fshatit Val, rreth 1000 m mbi
nivelin e detit. Përbën një shpellë karstike të formuar në
kryqëzimin e thyerjeve tektonike në gëlqerorët. Është e
gjatë 250 metra, e gjerë deri në 35 m dhe e lartë 25 m.
Hyrja e shpellës ndodhet në rrëzën e shpatit dhe në të
humbet përroi i Bizës. Ujërat ndjekin drejtimin lindor
dhe dalin në formën e burimit në luginën e lumit të
Matit. Shpella ka vlera shkencore, didaktike, ekologjike
dhe kulturore të karakterit vendor. Për ta vizituar atë
duhet ndjekur rruga automobilistike Tiranë – Dajt –
Shëngjergj – Bizë dhe kthehesh majtas për në grykën
e Valit aty ku në të djathtë ndodhet dhe shpella. Masat
e propozuara: Të vihen një tabelë me informacion për
vlerat e kësaj shpelle dhe itinerarin si shkohet.
Koordinatat(gjerësi, gjatësi): X-0429826" Y-4577571" ,
lartësia mbi nivelin e detit: 1189 m

të blerta si shqopa, mareja etj) dhe shibliaku (shkoza
etj), dushqet dhe kati i ahut. I fundit përbëhet nga
ahu (fagus sylvatica, bimë meseuropiane me vlera të
veçanta. Në shpatet më të thepisura të këtij brezi gjendet
edhe masivi i pishës, i përbërë nga rrobulli (pinus
leucodermis) etj. Rëndësi të veçantë kanë bimët e rralla
deri endemike, si ramonda serbica e përqëndruar mbi
lartësitë 1500 – 1600 m në lindje të Dajtit. Interesante
është fauna e parkut e përbërë nga tetë lloje gjitarësh
si: ariu(ursus arctos), ujku (canis lupus), lepuri(lepus
europaeus), iriqi(erinaceus vulgaris) etj. Si dhe 11 lloje
shpendësh: tre lloje shqiponjash(aquila sp., petriti(falco
sp.), huta(buteo buteo), katër lloje qukapikësh(picus,
dryocopus sp.), thëllëza e maleve(alectoris graeca)
etj; shtatë lloje zvaranikësh: zhapiku(lacerta viridis),
shigjeta(coluber sp.), nepërka(vipera berus), breshka
(testudo hermanni) etj; katër lloje ambfibësh: bretkoca
(rana sp.), tritoni (triturus cristatus) etj. Për të vizituar
këtë monument merret rruga automobilistike 26 km
Tiranë – Linzë – Djathtas Post-blloku i Dajtit-Parku Dajt
ose me teleferik: Tiranë qendër-Linzë(linja e autobuzit)djathtas deri te Qendra e teleferikut. Udhëtimi zgjat 15
minuta(mbi fshatin Surrel - kodrat e Linzës - fushëDajt).
Koordinatat(gjerësi, gjatësi):N=?
nivelin e detit: ? m.

E=?, lartësia mbi

Pamje nga Shpella e Valit

10.- Taraca Detare e Dajtit
Tipi: Gjeomonument Natyre Kategoria: III-të (IUNC);
V.K.M nr.676, datë 20.12.2002
Ndodhet në lartësinë 1000 m mbi nivelin e detit,
nëshpatin perëndimor të Parkut Kombëtar të Dajtit,
në lindje të kryeqytetit. Ajo përfaqëson një fragment të
nivelit të tarracës detare të formuar miliona vjet më parë
(helvecian), nga veprimtaria e valëve të detit. Është e
gjatë rreth 2 km dhe e gjerë rreth 800 m. Tarraca është
një fushë me livadhe, përreth së cilës ka pyje ahu që
formon shoqërime me panjë dhe pishzë të zezë. Fronti
i saj në perëndim është shumë i thepisur. Kjo tarracë
ka vlera shkencore didaktike, ekologjike dhe turistike,
të karakterit vendor.
Vlerat e këtij monumenti janë të pandara nga ato të
Parkut Kombëtar të Dajtit (10612 ha), që shtrihet mbi
rrugën automobilistike Tiranë – Linzë – Bizë, nga
gryka e Tërkuzës në verí deri tek gryka e Skoranës në
jugë. Në këtë park gjenden tre kate bimore: shkurret
mesdhetare me dy nënkatet: makjen (bimët gjithmonë
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Pamje nga Taraca detare e Dajtit

B - MONUMENTET E NATYRËS
11.- Arra e Bab’Myslymit
Tipi: Monument Natyre Kategoria: III-të (IUNC); V.K.M
nr.676, datë 20.12.2002
Ndodhet pranë qendrës së fshatit Pezë e Madhe,
vetëm pak metra larg shtëpisë muze të Bab’ Myslymit.
Është e lartë rreth 12 m, ndërsa gjerësia e kurorës
arrin në 4 – 5 m. Këtu më 16 shtator 1942 u organizua
Konferenca e Pezës, ku forcat politike shqiptare
hartuan platformën e luftës çlirimtare nga pushtuesit
e huaj fashistë. Në hijen e kësaj arre pushonte heroi
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i popullit Myslym Peza. Më pas u tregua kujdes për
ruajtjen e këtij druri, ndërsa përreth u shtuan edhe
drurë të tjerë arre, mani, plepi, lisi, ligustra etj. Që prej
disa vitesh këtu është krijuar një park dhe pikë turistike
fusha e së cilës frekuentohet shpesh nga banorët
e Tiranës. Çdo vit këtu përkujtohet mesazhi i madh
pluralist i kësaj konference “të bashkohemi pa dallim
klase, feje, krahine, dhe bindje politike”.
Në 3 – 4 vitet e fundit, plugimi i tokës përreth këtij
monumenti në thellësinë mbi 35 cm dëmtoi sistemin
rrënjor, ndaj arra po shkon drejt tharjes së plotë. Ky
monument ka vlera historike e biologjike me rëndësi
vendore. Për ta vizituar atë meret rruga dytësore
(25 km) Tiranë – Durrës në itinerarin: Tirana-Ndroq
(kthehesh majtas te lapidari) -Pezë e Vogël – Pezë e
Madhe.
Koordinatat(gjerësi, gjatësi): N=?
nivelin e detit: ? m

E=?, lartësia mbi

Pamje nga Arra e Bab’Myslymit

12.- Rrapi i Kranës, Dajt
Tipi: Monument Natyre Kategoria: III-të (IUNC); V.K.M
nr.676, datë 20.12.2002
Ndodhet pranë fshatit Priskë e Madhe, në afërsi të
Honit të Gjyshit dhe burimit homonim. Ky rrap, 300
vjeçar dhe në gjëndje të mirë arin 18 m lartësi, ka
diametër të trungut rreth 1,7 m, ndërsa perimetri i tij
5,5 m, ndërsa i kurorës 76 m. Ai ndodhet në rrugën e
lashtë të Arbrit që lidhte pjesën perëndimore të vendit
me Dibrën. Pranë tij del një burim uji. Në ujërat e tij dhe
në ato që dalin nga galeritë e minierës së dikurshme
të boksidit, janë ngritur ambientet e rritjes artificiale
të troftës. Prej këtu mund të sodisësh gjithë fushën e
Tiranës, kodrat përreth saj, kryeqytetin etj. Monumenti
ka vlera biologjike, natyrore, estetike me rëndësi
vendore. Ai mund të vizitohet, duke ndjekur për rreth
20 minuta rrugën automobilistike Tiranë – Linzë-Parku
i Dajtit- pa vajtur te Postblloku(shiko tabelën në krahun
e majtë të rrugës). Masat e propozuara: Të vihen një
tabelë shtesë(përveç tabelës informuese që egziston)
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me informacion për vlerën e këtij rrapi.
Koordinatat(gjerësi, gjatësi):X-0411037" Y-4574741 ",
lartësia mbi nivelin e detit: 623 m.

Pamje nga Rrapi i Kranës, Dajt

13.- Rrapi i Ndroqit
Tipi: Monument Natyre Kategoria: III-të (IUNC); V.K.M
nr.676, datë 20.12.2002
Gjendet në qendrën e fshatit Nroq. Qysh në vitet ’20 të
shek të kaluar, përreth tij organizohej dita e pazarit për
gjithë krahinën e Ndroqit, ndaj njihet edhe me emrin
Rrapi i Pazarit. Ky rrap, me moshë 400 vjeçare, është
rreth 17 m i lartë; ka perimetër të kurorës rreth 64 m,
ndërsa diametër të trungut rreth 2.2 m. Ai është prekur
disa herë nga rrufetë, që kanë dëmtuar kurorën, duke
djegur e këputur degë të mëdha të tij. Degradimi i tij po
shpejtohet edhe nga betonimi pothuaj i plotë i tokës
përreth trungut. Ky monument ka vlera biologjike,
estetike, por edhe historike me rëndësi vendore.
Ai mund të vizitohet duke ndjekur rrugën dytësore
Tiranën-Durrës, duke u ndalur në fshatin NdroqQendra e fshatit Ndroq(njësia administrative me të
njëjtin emër). Masat e propozuara: Të vihen një tabelë
informuese në rrugën kryesore se ku ndodhet rrapi. Të
ndërgjegjësohen banorët për vlerat e këtij rrapi.
Koordinatat(gjerësi, gjatësi): X-0387278"Y-4569010",
lartësia mbi nivelin e detit: 52 m.

Pamje nga Rrapi i Ndroqit
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14.- Rrapi i Priskës
Tipi: Monument Natyre Kategoria: III-të (IUNC); V.K.M
nr.676, datë 20.12.2002 Ndodhet në lagjen Shporesh
të fshatit Priskë e Madhe(nën lapidarin dhe kroin
e fshatit), në lartësinë 550 m. Është druri më i vjetër
(mbi 500 vjeçar) dhe më i lartë (14,5 m) në të gjithë
fshatin. Diametri i trungut të tij arin rreth 3,2 m, ndërsa
perimetri i trungut rreth 10 m dhe i kurorës 58 m. Prej
këtu mund të sodisësh gjithë fshatin e Priskës, shpatin
perëndimor të Parkut Kombëtar të Dajtit, kryeqytetin,
fushën e kodrat përreth tij.Vitet dhe mungesa e kujdesit
po e brejnë këtë monumentet natyre: trungu i tij është
dëmtuar(i ndarë në dysh), ndërsa më shumë se gjysma
e kurorës po shkon drejt tharjes. Panorama e malit të
Priskës , që shpaloset nga lartësitë e këtij monumenti
iu shton vlerave biologjike të këtij biomonumenti. Ai
mund të vizitohet duke ndjekur për rreth 20 minuta
rrugën automobilistike Tiranë – Linzë – Priskë e Madhe.
Masat e propozuara: Të vihen një tabelë informuese në
rrugën kryesore se ku ndodhet rrapi. Të hiqen llamarina
e vendosura poshtë rrapit. Të ndërtohet një mur guri
për të mbrojtur rrënjët e rrapit.
Koordinatat(gjerësi, gjatësi): X-0410403" Y-4573703",
lartësia mbi nivelin e detit: 547 m.

Pamje nga Rrapi i Priskës

Bashkia Kavajë

Ndodhen në afërsi të fshatit Golemas, rreth 110 m mbi
nivelin e detit, pranë toponimit mjaft interesant: “Posta
e Golemit”. Janë burime me ujë të kripur, që dalin,
duke pulsuar dhe me zhurmë karakteristike në masën
e argjilit, pasi kanë përshkuar shtresat e kripës së gurit.
Ato kanë prurje jo të njëjtë dhe dalin në një areal mbi 2
ha. Në stinën e verës, masa e ujit e përzierë me baltë
bëhet shumë viskoze. masa e ujit e Qysh në lashtësi
ai është përdorur si vend kulti pagan. Edhe sot pranë
tyre shkojnë gra të reja që nuk kanë fëmijë, apo vajza
që ende nuk janë fejuar. Në të dy rastet ato luten për
dëshirën e tyre dhe po aty presin reagimin e pulskimit.
Sa më i madh të jetë pulskimi dhe zhuma e tij, aq më
shpejt dhe më mirë do të plotësohet dëshira e shprehur.
Për shkak të pulskimit dhe zhurmës, banorët këtë vend
e njohin me emërtimin “Papazët” ose “Papazi.
Burimi më i madh, ose Papazi i Madh, ka formuar një
krater të vogël, në pjesët anësore të cilit rrjedh “llava”
prej argjile. me ngjyrë hiri në intervale të rregullta duke
të dhënë idenë e burimeve vullkanike me përmbajtje
squfuri. Numrin më të madh të vizitorëve(kryesisht
femra), “Papazët” e kanë gjatë festave fetare të Shën
Gjergjit dhe të Novruzit. Për mënyrën e formimit, të
daljes, të legjendave dhe besimeve pagane e fetare
të lidhura me to, këto burime kanë vlera të karakterit
vendor shkencor, kulturore, fetar dhe turistik.
Për të vizituar këtë monument mund të ndiqen dy
intinerare rreth 8 km të gjatë: 1) Kavajë – Zigxhafaj –
Papaz, ose 2)Shkëmbi i Kavajës(Durrës) Golem – Tilaj
– Golemas. Masat e propozuara: Të vihen një tabelë
informuese që në Golem mbi vendndodhjen dhe
kordinatat e objektit dhe vlerat e tij. Të hapet një rrugë
nga fshati Tilaj deri në objekt për të shmangur konfliktet
me pronarët e tokave përreth objektit si dhe të bëhet
pjesë e paketave turistike që vizitojnë bregdetin dhe
qytetin e Kavajës dhe/ose të Durrësit.
Kordinatat (gjerësi, gjatësi): X-0381218 Y- 4565499,
lartësia mbi nivelin e detit 83 m.

A - GJEOMONUMENTET E NATYRËS
1.- Burimet e kripura të Golemasit
Tipi: Gjeomonument Natyre Kategoria: III-të (IUNC);
V.K.M nr.676, datë 20.12.2002
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Pamje nga Burimet e kripura Golemas
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2.- Faleza e Bardhorit

3.- Karsti në gjipsin e Mengajve

Tipi: Gjeomonument Natyre Kategoria: III-të (IUNC);
V.K.M nr.676, datë 20.12.2002
Ndodhet në jugperëndim të fshatit Bardhor në bregdetin
e Kavajës. Ajo është falezë e gjallë, krejt vertikale, 15
– 20 m e lartë dhe mbi 130 m e gjatë. Formimi i saj
lidhet me gërryerjen e valëve detare, që godasin me
forcë brigjet e larta, të përbëra nga konglomerate të
pliocenit, që formojnë shtresa me trashësi të madhe
dhe rënie në drejtim të tokës.

Tipi: Gjeomonument Natyre Kategoria: III-të (IUNC);
V.K.M nr.676, datë 20.12.2002
Ndodhet në masivin e gjipsit të Mëngajve në lindje të
Kavajës. Zhillimi i proçeseve të karstit në shkëmbinjtë
gjipsorë më të rinj (mesinian) në këtë territor përbëjnë
një rast interesant për gjithë truallin shqiptar. Në pjesën
fundore të tyre ka ponore që thithin me shpejtësi ujërat
e reshjeve, që dalin në formën e burimeve në rrëzën e
shpatit. Në faqet anësore të hinkave, aty ku mungon
bimësia dhe dalin në sipërfaqe gjipset uji ka formuar
brazda të vogla, tepër të dendura dhe me bukuri
mahnitëse. Aty ku ka dhe shtresë të vogël dheu, në
pranverë çelin me shumicë lule shumëngjyrëshe.
Pishat e mbjella dhe shkurret kanë krijuar një
ekosistem të pasur me lloje bimore dhe shtazore
ndër të cilat: dhelpra(vulpes vulpes ), lepuj(lepus sp.),
breshka(testudo hermanni) , zvarranikë/reptilë, zogj/
shpendë, nga të cilët dallohet thëllëza e fushës(perdix
perdix).

Në këto kushte formohen faleza vertikale, që tërhiqen
në drejtim të tokës. Falezat vertikale dhe blloqet
konglomeratikë kaotikë në rrëzë të tyre, i japin bregut
të detit një pamjet të egër, por me bukuri mahnitëse.
Kësaj pamje i shtohet bukuria e ujit të kristaltë të
detit dhe e zajeve shumëngjyrësh të plazheve zallorë;
vallëzimi i leshterikëve mbi valët detare, koloriti
gjithmonë i blertë dhe aroma e këndshme e bimësisë
mesdhetare të brigjeve.

Aktualisht objekti nuk mund të vizitohet nga toka
për shkak të postbllokut që ka vendosur firma
”VictoriaInvest” që po ndërton objektin e njohur si
“Porti i Karpenit” e cila nuk lejon askënd përveç stafit
të firmës që të afrohet me bregdetin dhe natyrisht
të shkojë të Faleza e Bardhorit e cili gjendet brenda
rrezes ndërtimore të kantierit të ndërtimit.

Peizazhi karstik është interesant për vizitorët specialist
dhe për të gjithë dashamirësit e natyrës. Takohen hinka
me diametër deri disa dhjetra metra; lugje dhe lugina
të vogla të vendosura pranë njëra –tjetrës në mënyrë të
shkallëzuar. Të gjitha këto përbëjnë vlera të shkencore,
ekologjike, kulturore, didaktike e turistike, që do
të mund të ruhen dhe të shfrytëzohen nëse e gjithë
zona e Mengajve do të shpallej dhe menaxhohej si
“Park Rajonal”. Ky monument mund të vizitohet, duke
ndjekur intinerarin: Kavajë - Shtodhër – ish miniera e
kripës Mengaj. Aktualisht i gjithi masivi pyjor me pishë
të egër (pinus halepensis Mill.) është i djegur nga zjarret
e qëllimshme të vëna gjatë stinës së verës. Masat e
propozuara: të vihen tabela informuese për Karstin
dhe Shpellën e Mengjve në fshatin Mengaj(për shkak
të afërsisë së objekteve me njëri tjetrin). Të përfshihen
në paketat turistike të bashkisë së Kavajës.

Koordinatat(gjerësi, gjatësi):N=?
nivelin e detit: ? m.

Koordinatat (gjerësi, gjatësi): X-0386320 Y- 4561086,
lartësia mbi nivelin e detit: 112 m.

Të gjitha këto i japin peizazhit të këtij monumenti vlera
të veçanta estetike, por edhe ekologjike e shkencore.
Ka edhe sektorët, në të cilët faleza ndodhet deri në
disa dhjetra metra larg ujit. Këtu shfaqen edhe disa
plazhe të vegjël zallorë. Në disa sektorë dalin argjilat,
prandaj proçesi i abrazionit shoqërohet me rrëshqitje
të mëdha. Për të vizituar këtë monument merret rruga
automobilistike Kavajë - Bago- Bardhor dhe pastaj
vazhdohet më këmbë.

Pamje nga Faleza e Bardhorit.
RGJM2017

E=?, lartësia mbi

Pamje nga Karsti në gjipsin e Mengajve
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4.- Plazhi i Carinës
Tipi: Gjeomonument Natyre Kategoria: III-të (IUNC);
V.K.M nr.676, datë 20.12.2002
Ndodhet në afërsi të fshatit Bago, në gjirin e Carinës,
midis kodrës së Karpenit në verilindje dhe atij të Lagjit
në jugperëndim. Emri i tij lidhet me pushtimet sllave
në vitet 650 – 1350. Carinë do të thotë doganë, ç'ka
tregon praninë e një skele detare të dikurshme në këtë
gji detar të mbrojtur. Territori ku janë vendosur fshatrat
e sotëm ka qënë i banuar qysh herët. Përbën një plazh
interesant dhe të virgjër, të formuar nga veprimtaria
akumuluese e valëve detare dhe depozitimet e shumta
që sjell aty përroi i Forsilogut. Është i gjatë 1 km, i
gjerë 10 - 40 m. Në shpatet e kodrave rrethuese të
plazhit zhvillohet erozion intensivdhe janë të shpeshta
rrëshqitjet. Për këtë është përgjegjës edhe veprimtaria
shekullore humane. Kurora vertikale ranore në
kreshtën e kodrës rrethuese impresionon vizitorët.
Ajëri, uji dhe rëra e pastër, peizazhi i bukur dhe qetësia
absolute tërheqin shumë vizitorë, të cilët në mungesë
të infrastrukturës së plazhit, do ta ta ndotin. Plazhi i
Carinës ka vlera, natyrore, shkencore, ekologjike,
didaktike, edukuese të karakterit vendor.Për ta vizituar
këtë monument merret rruga automobilistike Kavajë Bago – Bardhor. 12 km e gjatë dhe pastaj vazhdohet
rruga këmbësore rreth 15 minuta ose me makinë
foristrada për një kohë më të shkurtër.
Aktualisht objekti nuk mund të vizitohet nga toka
për shkak të postbllokut që ka vendosur firma
”VictoriaInvest” që po ndërton objektin e njohur si
“Porti i Karpenit” e cila nuk lejon askënd përveç stafit
të firmës që të afrohet me bregdetin dhe natyrisht të
shkojë të Plazhi i Carinës i cili gjendet brenda rrezes
ndërtimore të kantierit të ndërtimit.
Koordinatat(gjerësi, gjatësi):N=?
nivelin e detit: ? m.

E=?, lartësia mbi

Pamje nga Plazhi i Carinës

4.- Plazhi i Gjeneralit
Është plazhi më i madh (400 m i gjatë, 50 m i gjerë), më
i bukuri dhe më i pastërti në gjithë Rivierën e kodrave
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të Kryevidhit të rrethit të Kavajës. Ndodhet midis dy
kepave shkëmborë dhe është formuar nga veprimtaria
akumuluese e valëve të detit. Përbëhet nga rërë e imët
me ngjyrë të verdhë në të hirët. Ka formën e patkoit
dhe rrethohet nga shpate të buta kodrash me lartësi
rreth 100 m, të veshura me shkurre mesdhetare,
gjithmonë të blerta: dafinë, shqopë, mare, etj. Kepat
shkëmbore në veri dhe në jug të plazhit me blloqe
shkëmbore konglomerate, të përbëra nga zaje me
gjithfarë ngjyrash, përbëjnë një mozaik të mahnitshëm
që harmonizohet me koloritin
e pyjeve fantastikë nënujore të leshterikëve të detit
(cymodocea nodosa dhe zoostera marina). Këto
peizazhe me bukuri përrallore, pastërtia e kristaltë e
ujërave dhe e rërës e tërhoqën gjeneralin italian në
vitet ’30 të shekullit të kaluar që të vinte me jaht në
këtë plazh të virgjër dhe të pushonte me familjen e tij.
Së bashku me vlerësimin, ai i la plazhit edhe emrin e
gradës së tij të lartë ushtarake.
Por ajo që e bën të veçantë këtë plazh me rërë të
pastër është breshka e detit (caretta caretta), e cila,
në kohën e shumëzimit, del dhe lëshon vezët në rërën
e plazhit. Kur vezët çelin, të vegjlit lënë rërën dhe i
drejtohen me shpejtësi detit. Kjo specie, tepër e rrallë,
prej kohësh është futur në Librin e kuq, duke u cilësuar
si “e rrezikuar në shkallë mesdhetare”. Prandaj plazhet
ku ajo lëshon vezët janë shpallur me kohë objekte të
mbrojtjes së veçantë dhe në to nuk lejohet të afrohet
askush. Në të njëjtën kohë ato tërheqin shumë turistë,
të cilët i vrojtojnë breshkat dhe të vegjlit e tyre nga larg,
me dylbi.
Është rasti që edhe ne, mbi bazën e përvojës së
vendeve mesdhetare, duhet të përcaktojmë një
strategji dhe plan të studiuar për mbrojtjen e kësaj
perle të natyrës sonë dhe për shfrytëzimin me shumë
kujdes të vlerave të saj turistike. Për të vizituar këtë
monument duhet ndjekur rruga automobilistike Kavajë
– Bardhor,rreth 12 km e asfaltuar dhe më pas merret
rruga këmbësore(e pashtruar) rreth 20 minuta ose
mund të shkohet me një makinë foristrada. Masat e
propozuara: Në tabelat informuese mbi Plazhin e
Gjeneralit të shtohet edhe fakti që përbën një zonë të
mbrojtur dhe është gjitha shtu një habitat i breshkës
së detit(caretta caretta), që folezon dhe shtron vezët
pikërisht në këtë plazh. Në paketat turistike të bashkisë
Kavajë mbi plazhin e Gjeneralit të shtohet fakti që ky
plazh përbën një gjeomonument me vlera të rralla në
bregdetin e Adriatikut dhe që mbrohet me ligj.
Koordinatat (gjerësi, gjatësi):X-0369766
lartësia mbi nivelin e detit: 8 m.

Y-4554029,
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B - MONUMENTET E NATYRËS
6.- Dafina e Kalasë së Turrës
Tipi: Monument Natyre Kategoria: III-të (IUNC); V.K.M
nr.676, datë 20.12.2002
Dafina(lauris nobilis L.), e Kalasë së Turrës rreth 60
hektarë, ndodhet në afërsi të Kepit të Lagjit, ose të
Kalasë së Turrës, rreth 50 m mbi nivelin e detit.
Pamje nga Plazhi i Gjeneralit

5.- Shpella karstike në Gjips
Tipi: Gjeomonument Natyre Kategoria: III-të (IUNC);
V.K.M nr.676, datë 20.12.2002
Ndodhen në masivin gjipsor të Mëngajve, disa
kilometra në lindje të qytetit të Kavajës. Relievi ku ato
ndodhen është kodrinor, mjaft i copëtuar, rreth 120 450 m mbi nivelin e detit. Proçesi i karstit (tretjes në
ujë i gjipseve) është shumë i zhvilluar në sipërfaqe,
por edhe nëntokësor, me të cilën lidhen disa shpella.
Në bashkëpunim me grupin speleologjik të Firences
(Itali), janë eksploruar 7 shpella, por ka edhe të tjera.
Shpellat janë horizontale dhe mund të vizitohen me
lehtësi. Shpellat janë të mbushura me konkrecione apo
mikroforma që të mrekullojnë me larminë e ngjyrave
dhe formën e luleve të gurta. Disa nga shpellat janë:
shpella e Bishës (100 m e gjatë), shpella e Zbujit (70 m),
shpella e e Gjipsit (250 m), shpella e e Rezervave (100
m), shpella e Kripës ose e Banditëve (100 m); shpella
e Gjipsarëve (80 m), shpella e Merkajve (130 m), etj.
Shpella karstike, por dhe të tjera që mund të zbulohen,
së bashku me peizazhet karstike dhe rurale, pyjet e
pishës (pinus halepensis Mill.), galeritë e minierës së
dikurshme të kripës së gurit, etj, përbëjnë vlera të
mjaftueshme për ta shpallur këtë territor Park Rajonal
me vlera ekologjike dhe turistike. Ai ndodhet vetëm 8
km larg superstradës që lidh Kavajën me zonën jugore
të vendit.
Koordinatat(gjerësi, gjatësi): X - 0385235, Y – 4562469,
lartësia mbi nivelin e detit: 118 m.

Pamje nga Shpella karstike në Gjips
RGJM2017

Areali i sotëm i saj është vetëm një mbetje e arealit
shumë më të madh me shtrirje në gjithë brigjet e
Adriatikut dhe të Jonit.
Prerjet, mbikullotja, zjarret, shpyllëzimet e kanë
dëmtuar, copëtuar dhe ngushtuar vazhdimisht arealin
e saj. Tani ajo gjendet në vende të izoluara, në formën
e shkurreve dhe shumë rrallë në formën e drurëve të
lartë deri në 3 m. Jo vetëm kaq.
Ajo rrezikohet të zhduket. Prandaj është përfshirë në
“Librin e Kuq” të llojeve. Vlerat e monumentit rriten nga
rrënojat e kalasë së Turrës, nga ku mund të soditësh
me kënaqësi gjithë gjirin e Durrësit dhe qytetin me
portin më të madh të Shqipërisë, plazhin e Spillesë dhe
një pjesë të lagunës së Karavastasë.
Aktualisht objekti nuk mund të vizitohet nga toka
për shkak të postbllokut që ka vendosur firma
”VictoriaInvest” që po ndërton objektin e njohur si
“Porti i Karpenit” e cila nuk lejon askënd përveç stafit
të firmës që të afrohet me bregdetin dhe natyrisht
të shkojë të Dafina e Kalasë së Turrës e cili gjendet
brenda rrezes ndërtimore të kantierit të ndërtimit.
Koordinatat(gjerësi, gjatësi):N=?
nivelin e detit: ? m.

E=?, lartësia mbi

Pamje nga Dafina e Kalasë së Turrës
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Bashkia Rrogozhinë

A - GJEOMONUMENTET E NATYRËS
1.- Burimet Sulfurore të Fliballies
Tipi: Gjeomonument Natyre Kategoria: III-të (IUNC);
V.K.M nr.676, datë 20.12.2002
Janë afër fshatit homonim. Dalja e tyre në rrëzën
e shkëmbit gëlqeror të Rostejt, lidhet me thyerjen
tektonike tërthor vargut kodrinor, përgjatë së cilës
përroi ka formuar luginën dhe shtratin e vet. Ato kanë
temperaturë pak më të lartë se e mjedisit përreth, prurje
të vogël, përmbajtje sulfurore dhe erë karakteristike.
Afër burimeve janë rrënojat e një ndërtimi të hershëm,
ndoshta ambjentet e pacientëve.
Dalja dhe rrjedhja e këtyre ujërave për në përroin e
Rushtës, bimësia e shkurreve gjithmonë të blerta
krijojnë një mjedis të veçantë me vlera të karakterit
kombëtar shkencore, kulturore, didaktike, turistike. Ata
mund të vizitohen duke ndjekur intinerarin Rrogozhinë
– Sinaballaj – Fliballije.
Koordinatat(gjerësi, gjatësi):N=? E=?, lartësia mbi
nivelin e detit: ? m.

të kurrizit të kodrave të Çikalleshit dhe argjila, që
ndërthuren me ranorët.
Ndërthurja e shkëmbinjve me fortësi të ndryshme
ka kushtëzuar formimin e shkallëzimeve tërheqëse
në shpatin kodrinor. Më tërheqëse e bëjnë pamjen
shkëmbinjtë ranorë të ndarë në blloqe kuadratikë, të
cilët duket sikur njeriu i ka latuar dhe i ka vënë “në
rrjesht”, siç i quajnë banorët vendas. Por ai mjeshtër
i madh që i ka përpunuar ata është vetë natyra, e cila
si “daltë” ka përdorur erozionin e ujërave dhe të erës.
Kjo “daltë” ka gërryer e vazhdon të gërryejë më tepër
shtresat më të buta të shkëmbit, duke evidentuar më
të fortat dhe duke u dhënë kështu formën e “mureve”
gjigandë, që të kujtojnë mburojat e kështjellave apo
qyteteve tona të lashta. Në disa raste midis tyre
gjënden dhe “blloqe” të rrumbullakosur, duke e bërë
edhe më interesant “rrjeshtin”. Gurët në “rrjesht” kanë
vlera të karakterit vendor shkencor, peizazhor, didaktik,
kulturor dhe turistik. Ky monument mund të vizitohet
duke ndjekur intinerarin: Superstrada e Kavajës –
degëzimi Kryeluz – Gërmenj –Cikallesh.
Koordinatat(gjerësi, gjatësi):N=?
nivelin e detit: ? m

E=?, lartësia mbi

Pamje nga Gurët në Rrjesht

B - MONUMENTET E NATYRËS

Pamje nga Burimet Sulfurore të Fliballies

2.- Gurët në Rrjesht
Tipi: Gjeomonument Natyre Kategoria: III-të (IUNC);
V.K.M nr.676, datë 20.12.2002
Gjënden afër fshatit Cikallesh, të rrethit të Kavajës.
Relievi kodrinor, rreth 300 m mbi nivelin e detit,
ndërtohet nga ranorë, që ndërtojnë kreshtën e mprehtë
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3.- Lisi i Cikalleshit
Tipi: Monument Natyre Kategoria: III-të (IUNC); V.K.M
nr.676, datë 20.12.2002
Sipas konstatimeve të specialistëve është prerë.
Koordinatat(gjerësi, gjatësi):N=?
nivelin e detit: ? m.

E=?, lartësia mbi
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Përfundime dhe Rekomandime
Nga 746 monumente/gjeomonumente natyre në
Shqipëri në qarkun Berat ndodhen 43 prej tyre të
ndarë në tre nga 5 bashkitë e reja (sipas ndarje së re
administrative territoriale) të këtij qarku 1) Bashkia
Berat, Bashkia Poliçan dhe 3) Bashkia Çorovodë.
Qarku Berat

Gjendja e këtyre bio dhe gjeomonumenteve është
dhënë më lart sipas secilës bashki ku është lokalizuar
objekti. Njëkohësisht është përditësuar gjëndja e tyre
si dhe problematika që shfaqin disa prej tyre Këto bio/
gjeomunemte jepen sipas tabelës së mëposhtme.

Bashkia

Biomonument

Gjeomonument

Berat

9

2

Poliçan

15

17

Totali sipas bashkive

24

19

Totali i Qarkut

43

Çorovodë

Lista e monumente të natyrës të qarkut Berat për
vitin 2017 Bashkia Berat:
1-

Gështenjat e Mimasit

2-

Lisi i Çësmes së Prokopisë

3-

Lisi i Pashallisë

4-

Pylli i kulajve, Velçan

5-

Rrapi i Burimit, Paftal

6-

Rrapi i Lybeshes

7-

Rrapi i Veleshnjës

8-

Rrapi i Zhitomit

9-

Shpella e Kapinovës

10-

Shpella e Shahinovës

11-

Ulliri i Drobonikut në Palikesh.

Bashkia Poliçan, Çorovodë:
11-

Kanioni i Gradecit

12-

Kanioni i Osumit

13-

Karsti i Qafës së Devries

14-

Koshnica

15-

Lisi i Baba Fetahut

16-

Lisi i Munushtirit

17-

Lisi i Osojës

18-

Morenat e Ujanikut

19-

Pishat e gurit të prerë, Grevé

20-

Plepat, Konak të Tomorricës

21-

Qafa e Kulmakut

22-

Rrapi i Verzhevës

Bashkia Poliçan, Çorovodë:

23-

Rrapi i Verseshtës
Rrobulli i Kulmakes

Ahishtja e Leshnjës

24-

2-

Ahishtja e Lirzës

25-

Sterra e Borës

3-

Ahishtja e Symirzës

26-

Sterra e Kakrukes

4-

Arra e Madhe e Zhepës

27-

Sterra e Katofiqit

5-

Arrat në Novaj

28-

Sterra e Prosekut

6-

Bokërrimat e Tomorricës

29-

Sterra Uvlen(Pusi i Ramies)

1-

7-

Bredhi i Kuçit

30-

Shpella e Pirogoshit

8-

Burimi i Guakut

31-

Trasgresioni i Paleogjenit të Sipërm në Qafën e Devries

9-

Cirqet Akullnajore të Tomorrit

32-

Vrima e Dragoit(Kuçedrës).

10-

Dushkaja e Tendës së Qypit

Rekomandime për heqjen nga lista e monumenteve
për qarkun Berat:

2) Bashkia Poliçan, Çorovodë:
� Lisi i Osojës (është konstatuar që është prerë).

1) Bashkia Berat:
� Rrapi i Veleshnjes (është djegur nga rrufeja dhe
zjarri);
� Shpella e Shahinovës (sipas konstatimeve nga
specialistët e AKZM-s kjo shpellë është shkatërruar
nga guroret dhe nga firmat që shfrytëzojnë pllakat
natyrore të shpateve të malit të Tomorrit, aktualisht
të gjitha subjekteve që ushtronin aktivitet u janë
pezulluar punimet dhe hequr lejet mjedisore).

Gjithashtu jemi të hapur për sugjerime që do të vijnë
nga individë, organizata dhe OJQ të ndryshme për bio
dhe gjeomonumente të reja të cilat mund të shtohen
nga AKZM-ja në listën e përditësuar të MM/GJM për
qarkun Berat për vitet në vijim.
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Nga 746 monumente/gjeomonumente natyre në
Shqipëri në qarkun Tiranë ndodhen 25 prej tyre të
ndarë në tre nga 5 bashkitë e reja (sipas ndarje së re
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administrative territoriale)të këtij qarku: 1) Bashkia
Tiranë, Bashkia Kavajë dhe 3) Bashkia Rrogozhinë.
Gjendja e këtyre bio dhe gjeomonumenteve është

Qarku Tiranë

dhënë më lart sipas secilës bashki ku është lokalizuar
objekti. Njëkohësisht është përditësuar gjendja e tyre
si dhe problematika që shfaqin disa prej tyre Këto bio/
gjeomunemte jepen sipas tabelës së mëposhtme.

Bashkia

Biomonument

Gjeomonument

Tiranë

4

10

Kavajë

1

7

Rrogozhinë

1

2

Totali sipas bashkive

6

19

Totali i Qarkut

25

Rekomandime për heqjen nga lista e monumenteve për qarkun Tiranë:

Rekomandime për heqjen nga lista e monumenteve
për qarkun Tiranë:( Rekomandime për heqjen nga
lista e monumenteve për qarkun Tiranë)
1) Në territorin e Bashksë Tiranë:
� Shkalla e Tujanit (ky objekt është tjetërsuar nga
punimet që ka kryer firma për ndërtimin e Rrugës së
Arbrit. Duke qenë se nëpër këtë objekt kalon gjurma
e rrugës së Arbrit, firma ka kryer punime duke e
zgjeruar rrugën dhe duke e transformuar plotësisht
harkun natyral për të cilin dallohej kjo grykë (siç
është në dy forografitë e para të paraqitura në
raport) dhe njëkohësisht ka ndërtuar një tunel duke
ja hequr vlerat atraktive që paraqiste ky objekt);
� Shpella e Shutrresë (sipas specialistëve të AdZMsë Tiranë kjo shpellë është lokalizuar në territorin e
Bashkisë Bulqizë dhe për këtë aryse duhet të hiqet
nga fondi i AdZM së Tiranë dhe ti kalohet fondit të
AdZM-së Dibër).
Rekomandojmë stafet e AKZM-së të nisin praktikat
përkatëse
2) Në territorin e Bashkisë së Kavajës:
� Gjeomonumentet: 1) Faleza e Bardhorit dhe 2)
Plazhi i Carinës gjënden brënda rrezes së kantierit
të ndërtimit të objektit:”Porti i Karpenit” i cili po
ndërtohet nga firma “Victori Invest” dhe në bazë
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të projektit ato janë në transformim e sipër si dhe
nuk mund të vizitohen aktualisht për shkak të
post-bllokut që ka vendosur firma për personat
e paautorizuar. (Gjeomonumenti tjetër: Dafina e
Kalasë së Turrës e cila gjendet po ashtu në rrezen e
kantierit të ndërtimit të firmës(paralel dhe e dukshme
nga postblloku i firmës) nuk mund të vizitohet pa
lejen e firmës ndërsa mbetet për t’u parë nëse firma
zbatuese do të ruajë kalanë dhe masivin e shkurreve
të dafinës(laurus nobilis L. ) përreth apo do ta
transformojë objektin në bazë të projektit të hartuar
dhe që është në zbatim.
Rekomandojmë stafet e AKZM-së në bashkëpunim
me Inspektorjatin e Pyjeve të sqarojë problematikën
lidhur me menaxhimin e këtyre monumenteve
dhe disponibilitetin e vizitueshmerise së këtyre
monumenteve.
3) Bashkia Rrogozhinë:
Lisi i Cikalleshit që nuk egziston më pasi sipas
informacioneve është prerë.
Rekomandojmë stafin e AKZM-së (AdZM-së Tiranë)
të nisin praktikat përkatëse për heqjen nga lista
e monumenteve te natyrës për monumentin Lisi I
Cikalleshit.
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PYJET
Monitorimi i disa specieve drunore të
kërcënuara dhe në rrezik zhdukje.
Zhvillimi i treguesve pyjor dhe biodiversitetit në kuadrin
e “Programit Kombëtar të Monitorimit” të AKM, është
konceptuar në përputhje të plotë me standartet që
ofrojnë:
• Kriteret Pan - Europiane të monitorimit, për
menaxhimin e qëndrueshëm të pyjeve sipas procesit
“FOREST EUROPE”,
• Komisionit Ekonomik të Kombeve të Bashkuara
për Evropën ( UNECE)
• Organizata e Kombeve të Bashkuara për Bujqësinë
dhe Ushqimin (FAO).
Sipas këtyre kritereve, treguesit e monitorimit janë
tregues vjetor dhe periodik. Bazuar në metodologjinë
e monitorimit të tyre, për llojet drunore të kërcënuara
sipas librit të kuq shqiptar evidentohet gjendja dhe
treguesit e përhapjes dhe vitaliteti i tyre konform
kriteri përkatës (C4). Treguesi (C4.8) Llojet pyjore të
kërcënuara.
Në kuadër të Programit Kombëtar pika 1.5 Monitorimi
në Pyje për vitin 2017, për treguesit e gjendjes së pyjeve,
është kryer monitorimi i specieve drunore të këcënuara
dhe në rrezik zhdukjeje si; Rrobull (Pinus heldreichii
Crist), Arne (Pinus peuce Gris), Ilqe (Quercus ilex L ),
Rrenjë (Quercus robur L), Lajthi e egër (Corylus colurna
L) dhe Caraca e tournenforti (Celtis tourneforti).
Raporti përmban të dhëna për gjendjen e specieve
të lartpërmendura si lloje të rralla dhe të kërcënuara
dhe në rrezik zhdukjeje. Pjesë e rëndësishme e raportit
janë edhe konkluzionet dhe rekomandimet që jepen
për mbrojtjen e tyre. Të dhënat e prezantuara në këtë
Raport janë mbledhur gjatë vizitave në terren nga ana
e specialistëve të Drejtorisë së Pyjeve në Agjencinë
Kombëtare të Mjedisit, gjatë periudhës Prill-Dhjetor,
në kuadër të projektit si dhe ekspeditave të kryera në
terren në kuadër të Inventarit Kombëtar të Pyjeve, në
qarkun e Korçës.

gjatë viteve të mëparshme për llojet si; Rrobull (Pinus
heldreichii Crist), Arne (Pinus peuce Gris), Ilqe (Quercus
ilex L ), Rrenjë (Quercus robur L), Lajthi e egër (Corylus
colurna L) dhe Caraca e tournenforti (Celtis tourneforti).
Në mënyrë të detajuar nëpërmjet këtij projekti janë
zhvilluar objektivat e mëposhtme;
Evidentimi i gjendjes së llojeve drunore të kërcënuara
dhe në rrezik zhdukjeje në rrjetin e burimeve gjenetike
për monitorimin e treguesve pan-europiane në fushën
e biodiversitetit dhe pyjeve.
Verifikimi në terren i gjendjes së këtyre llojeve, kryerjes
së matjeve dhe plotësimi i skedave përkatëse të
terrenit për llojet drunore të sipërpërmendura, që janë
të kërcënuara dhe në rrezik zhdukjeje.
Treguesit për sipërfaqet monitoruese, koordinatat
gjeografike të sipërfaqeve provë dhe individëve të
veçantë të llojeve të kërcënuara dhe në rrezik zhdukjeje
si dhe të dhënat e tjera të grumbulluara në terren, janë
grumbulluar në skedat tip të terrenit.
Treguesi (C4.8). Llojet pyjore të kërcënuara dhe në
rrezik zhdukjeje
Monitorimi i disa specieve drunore të kërcënuara dhe
në rrezik zhdukjeje Bazuar në ligjin Për mbrojtjen e
Mjedisit Nr 8934, datë 05.09.2002, Ligjin për mbrojtjen
e biodiversitetit Nr. 9587, datë 20.07.2006 dhe në VKM
Nr 1189 dt. 18.11.2009 (pika B 6
l) “Për rregullat dhe procedurat për hartimin dhe
zbatimin e programit kombëtar të monitorimit
të mjedisit”, drejtoria e pyjeve, gjatë vitit 2017 ka
vijuar punën për monitorimin e specieve drunore
pyjore në rrezik zhdukje apo të kërcënuara, brenda
rrjetit të sipërfaqeve të monitorimit të ngritur gjatë
viteve të mëparshme për llojet si; Rrobull (Pinus
heldreichii Crist), Arne (Pinus peuce Gris), Ilqe
(Quercus ilex L ), Rrenjë (Quercus robur L), Lajthi e
egër (Corylus colurna L) dhe Caraca e tournenforti
(Celtis tourneforti).

Aktivitetet e zhvilluara për monitorimin e llojeve drunore
të lartpërmendura janë të përcaktuara sipas projektit të
miratuar.

Kontrolli i gjendjes së llojeve drunore të
kërcënuara dhe në rrezik zhdukjeje

Monitorimi ka si qëllim që të paraqesë gjendjen e
specieve drunore të kërcënuara dhe në rrezik zhdukjeje,
brenda rrjetit të sipërfaqeve të monitorimit të ngritur

Për realizimin e këtij qëllimi përmes ekspeditave
të terrenit është bërë verifikimi në terren i rrjetit të
sipërfaqeve të monitorimit të ngritur si dhe ngritja e
sipërfaqeve të reja të monitorimit për llojet drunore të
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kërcënuara dhe në rrezik zhdukjeje. Për sipërfaqet e
parashikuara në kuadër të monitorimit të llojeve drunore
të kërcënuara dhe në rrezik zhdukjeje si dhe sipërfaqet
që janë ngritur rishtazi, është bërë përshkrimi sipas
skedës tip të grumbullimit të dhënave.

menaxhimin e qëndrueshëm të pyjeve sipas procesit
“Forest Europe”, Organizata e Kombeve të Bashkuara
për Bujqësinë dhe Ushqimin (FAO), si dhe “Natyra
2000”, Bashkimi Ndërkombëtar për Konservimin e
Natyrës (IUCN).

Në rrjetin e sipërfaqeve provë të përherëshme, vrojtimet
dhe matjet do të kryhen me periodicitet 5 vjeçar në të
gjithë vendin.

Bazuar në metodologjinë e monitorimit të llojeve
drunore pyjore të kërcënuara ose në rrezik zhdukjeje,
me fillimin e vegjetacionit bimor e deri në fund të tij
është kryer monitorimi i specieve drunore pyjore në
rrezik zhdukje apo të kërcënuara të listuara në Librin e
Kuq të cilat janë si më poshtë:
1. Rrobull (Pinus heldreichii Crist)
2. Arne (Pinus peuce Gris)
3. Ilqe (Quercus ilex L )
4. Rrenjë (Quercus robur L)
5. Lajthi e egër (Corylus colurna L)
6. Caraca e tournenforti (Celtis tourneforti)

Për të qenë sa më të informuar lidhur me gjendjen e
specieve drunore të kërcënuara dhe të rrezikuara për
zhdukje, janë përdorur dhe materialet e mëposhtme:
• Libri i kuq
• Strategjia Kombëtare për Mbrojtjen e Diversitetit
Biologjik
• Rrjeti i Konservimit të Burimeve Gjenetike Pyjore
në Shqipëri
• Inventari Kombëtar i Pyjeve, viti 2004.
• Planet e mbarështrimit (menaxhimit) të ekonomive
pyjore shtetërore, komunale.
• Planet e inventarizimit të ekonomive pyjore, vitit
1985.
• Përmbledhëset e fondit pyjor sipas kadastrës, viti
2015.
• Studime të tjera të kryera nga studiues në lidhje
me burimet gjenetike pyjore.
• Studime floristike, monografi e disertacione nga
autore vendas dhe të huaj.
Në mënyrë të përmbledhur, për realizimin e objektivave
sipas kësaj metode, janë ndjekur hapat e mëposhtëm:
• Caktimi në hartë i rajoneve potencial
Verifikimi në terren i rajoneve dhe përcaktimi i zonave
të veçanta përmes të dhënave të
• grumbulluara nga terreni
• Kufizimi dhe kartelizimi i sipërfaqeve të vlerësuara
për llojet drunore që kërcënohen ose janë në rrezik
zhdukjeje
• Përshkrimi i grumbujve pyjor dhe i kushteve
ekologjike të tij.
• Përshkrimi i llojit drunor të kërcënuar ose që është
në rrezik zhdukjeje.
• Plotësimi i skedave tip të grumbullimit të të
dhënave në sipërfaqet e ngritura për monitorimin e
specieve drunore të kërcënuara për zhdukje.

(C4.) - Mirëmbajtja, Konservimi dhe Përmirësimi i
Diversitetit Biologjik të Ekosistemeve Pyjore
(C4.8)- Llojet pyjore të kërcënuara
Trashëgimia natyrore e një vendi është një ndër
pasuritë më të rëndësishme të tij. Parqet Kombëtare,
ekosistemet pyjore, monumentet e natyrës dhe
burimet ujore, përveç se janë vendbanime të shumë
llojeve të rralla bimore e shtazore janë edhe burime
të rëndësishme për zhvillim ekonomik, mirëqenie
shoqërore, edukim dhe rekreacion. Megjithatë,
shfrytëzimi i pakontrolluar dhe i paplanifikuar i këtyre
vlerave dhe burimeve natyrore, mund të sjellë dëme
të pariparueshme të cilat do të kenë për pasojë edhe
zhdukjen e llojeve të rralla bimore dhe shtazore.

Monitorimi i disa specieve drunore të
kërcënuara dhe në rrezik zhdukjeje

Shqipëria si edhe shumica e vendeve të botës po
përballet me problemin e humbjes se biodiversitetit.
Faktori kryesor që ka shkaktuar kërcënime serioze
për ekzistencën e shumë llojeve bimore dhe shtazore
padyshim është faktori njeri dhe aktivitetet e tij,
ndërkaq shpyllëzimet masive, zjarret pyjore, nxjerrja e
zhavorrit nga shtretërit e lumenjve, shfrytëzimi intensiv
i tokës, tharja e moçaleve, ndotja e tokës, ajrit dhe
ujit dhe gjuetia e pakontrolluar janë vetëm disa nga
faktorët qe vazhdojnë të rrezikojnë dhe përkeqësojnë
gjendjen e biodiversitetit në vendin tonë. Humbja e
Biodiversitetit përbën aktualisht një ndër problemet më
të mëdha në botë prandaj nevojitet një përkushtim më
i madh i faktorit njeri që këto trende të ngadalësohen e
mundësisht në të ardhmen edhe të ndalohen

Evidentimi i gjendjes së llojeve drunore të kërcënuara,
është konceptuar në përputhje të plotë me standartet
që ofrojnë Kriteret Pan-Europianë të monitorimit, për

Mbijetesa e shumë llojeve bimore nuk mund të
sigurohet, nëse njeriu nuk të kujdeset për ruajtjen e
tyre.
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Njohja e gjendjes së llojeve drunore të kërcënuara ose
në rrezik zhdukjeje, nëpërmjet eksplorimit, verifikimit
dhe grumbullimit të dhënave për çdo grumbull ose
individ (egzemplar) drurësh të llojeve të sipërpërmendur
është procesi i zbulimit të ndryshimeve, vënies në pah
të drejtimeve (trendeve), prirjes dhe i matjes së shtrirjes
e rritjes së tyre. Shpesh herë ky ndryshim është i lidhur
ngushtë me politikat dhe praktikat ekstensive dhe
intensive të zhvillimit.
Aktiviteti njerëzor edhe në vendin tonë ka patur dhe
akoma ushtron një ndikim të fortë në ekosistemet
natyrore dhe gjysëm natyrore, duke bërë që një pjesë
e bimëve dhe kafshëve të jenë zhdukur, një pjesë e
konsiderueshme llojesh bimore e shtazore janë të rralla
e që mund të rrezikohen për tu zhdukur në të ardhmen.
Për shumë lloje që konsiderohen të rralla, duhet treguar
kujdes për ruajtjen e tyre.
Njohja e gjendjes aktuale në të cilat ndodhen taksonet
drunore tashmë të identifikuara si të rrezikuara, ka
nevojë për marrjen e masave mbrojtëse. Kjo, pa
dyshim, shoqërohet me një vendosje të kritereve,
vlerësim të treguesve të ndryshëm për të mbajtur nën
kontroll ecurinë e këtyre specieve drusore në rrezik
zhdukjeje.
Gjatë vitit 2017 me fillimin e vegjetacionit (muajin Mars)
dhe deri në fund të vegjetacionit, janë grumbulluar të

dhënat si dhe janë kryer vrojtimet në sipërfaqet provë të
përhershme monitoruese. Për realizimin e objektivave
dhe për të patur një situatë sa më saktë janë hedhur
këto hapa:
1. Grumbullimi i informacioni lidhur me përhapjen
e llojeve të marra në studim në territoret e
lartpërmendura.
2. Skedimi i materialeve bibliografike që trajtojnë
problematikën e monitorimit të specieve pyjore të
kërcënuara e në rrezik zhdukje.
3. Hartimin e skedës tip të terrenit, për grumbullimin
e të dhënave në siperfaqet e ngritura për monitorimin
e specieve të kërcënuara
4. Kryerja e ekspeditave në terren në rrethet ku janë
takuar llojet drunore të kërcënuara dhe në rrezik
zhdukjeje.
Njohja e gjendjes së llojeve drunore të kërcënuara
ose në rrezik zhdukjeje, u bë nëpërmjet eksplorimit,
verifikimit dhe grumbullimit të dhënave në terren për
çdo grumbull drurësh, grup drurësh ose individ të
veëantë (egzemplar) të llojit. Gjatë ekspeditave të
terrenit, përveç marrjes së të dhënave dhe plotësimit të
skedave tip, për çdo grumbull, grup drurësh apo individ
të veçantë, janë bërë fotografi. Për llojet; mështekën,
rrobull, arne janë marrë sipërfaqe monitorimi të
përherëshme me madhësi 400 m2 dhe është bërë
matja e drurëve të përfshirë Brenda siperfaqes prove.

Për çdo sipërfaqe monitorimi si dhe
për cdo grup drurësh apo individë
të veçantë të llojeve drunore të
kërcënuara dhe në rrezik zhdukjeje
janë marrë të dhënat përkatëse për
llojin dhe është plotësuar skeda tip
e terrenit (Fig në të djathtë ), në të
cilën shënohen; Lloji, vendndodhja,
koordinatat gjeografike, lartësia
mbi nivelin e detit etj.
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Robulli (Pinus heldreichii Crist)
Është bërë verifikimi i llojit Rrobull në sipërfaqen e
përherëshme të monitorimit të ngritur në bashkinë
Gramsh në Ekonominë pyjore ‘’Sogorë Mali i
Grabovës’’, në lartësi 1520 metër mbi nivelin e detit, në
parcelat Nr; 14, 15, 16, 17, 23, 24. Grumbulli i rrobullit
zë një sipërfaqe rreth 50 ha në këtë ekonomi pyjore.
Sipërfaqja e marrë për monitorim është me kundrejtim
verior dhe me një pjerrësi afërsisht 60%, me koordinatat
N; 40°46’54’’ dhe E; 20°24’50’’. Lartësia mesatare e
grumbullit është 18 metra. Nënpylli përbëhet nga lloji
dëllinjë, ndërsa si bimë barishtore takohen graminacet
dhe leguminoset. Nga verifikimi i bërë në terren, rrobulli
ka një një gjendje shumë të mirë vegjetative. Grumbulli
është i prekur nga proçesonaria e pishës. Gjithashtu
në jëtë sipërfaqe takohen dhe drurë të prerë ilegalisht.
Gjithashtu në bashkinë Maliq, është verifikuar grumbulli
i rrobullit në Ekonominë pyjore ‘’Strelcë’’, parcelat Nr. 78
dhe 79, në lartësi 1000 m mbi nivelin e detit. Grumbulli
ka një moshë mbi 100 vjeçdhe është në gjendje të mirë
vegjetative. Nënpylli mungon dhe mbulesa barishtore
është e llojeve graminace dhe leguminose.

Grumbull Rrobulli, Gramsh

kryesisht rreth liqenit dhe në çeltirat e rrugëve. Takohen
gjithashtu llojet ah dhe bredh.

Grumbull Arneni

Ilqja (Quercus ilex L )
Lloji i Ilqes ka përhapje të lartë. Takohet zakonisht në
lartësi nga 100 metër deri në 800 metër mbi nivelin e
detit. Si pasojë e shfrytëzimit pa kriter, ky lloj tashmë
është i kërcënuar duke u listuar edhe ne librin e kuq
përkrah llojeve të kërcënuara. Për këtë lloj është
bërë verifikimi dhe marrja e të dhënave tek pika e e
përhershme e monitorimit e ngritur në Ekonominë
pyjore ‘’Lubinje-Tunjë’’ bashkisë Gramsh, sipërfaqe kjo
me madhësi 1000 m2. Sipërfaqja e monitorimit është
brenda parcelës 110 b që në total ka 17.5 ha. Grumbulli
është në gjendjë të mirë vegjetative. Lloji Ilqe në këtë
sipërfaqe është e përzier me llojet qarr, mare, lofatë dhe
shqopë dhe dëllinjë kokërrmadhe. Mbulesa barishtore
përbëhet nga pteridofitet. dhe Rubus ideaus. Lloji
Ilqe në këtë sipërfaqe ka një moshë mbi 100 vjeçare.
Kundrejtimi i sipërfaqes së monitorimit është VeriLindor. Gjendja vegjetative paraqitet e mirë uniforme,
ka kurorëdendësia të plotë (1) dhe mungon filizëria.
Nga sa më sipër ky lloj është i kërcënuar kryesisht nga
shfrytëzimi i tij në përgjithësi për dru zjarri dhe shpesh
herë edhe për qymyr druri (vlera financiare e të cilit
është shumë here më e lartë se e llojeve të tjera që
i nënshtrohen këtij përpunimi). Rekomandojmë që ky
lloj të mbahet nën kontroll në mënyrë që të mos pësojë
dëmtim të mëtejshëm.

Arneni (Pinus peuce Gris)
Në bashkinë Bulqizë, në Ekonominë pyjore ‘’ Liqeni
i Zi’’, është ngritur dhe një sipërfaqe monitorimi për
llojin Arne. Sipërfaqja me llojin arne është 9.5 ha dhe
shtrihet në lartësin 1600 metra mbi nivelin e detit.
Qendra e sipërfaqes ka koordinatat gjeografike N;
41o27’25’’ dhe E; 20o18’13’’. Lloji takohet i përzier me
llojin mështekën dhe ka drurë të rrallë të shpërndarë
RGJM2017
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Rrenja (Quercus robur L)
Monitorimi i llojit Rrenjë është bërë në ngritur sipërfaqja
e monitorimit në rrethin e Fierit, në Ekonominë pyjore
‘’Lumi Seman’’, (vendin e quajtur Kunora), që është
shpallur monument natyre kategoría e III sipas IUCNsë. Kjo sipërfaqe ndodhet afër bregdetit, në një
lartësi prej 9 metrash mbi nivelin e detit. Sipërfaqja e
monitorimit ka koordinatat gjeografike, përkatësisht
N; 40º48’48’’ dhe E; 19º32’34’’. Lloji Rrenjë në këtë
sipërfaqe shoqërohet nga plepi kanadez, plepi i
bardhë, shelgu i butë, driza, thanukla, urthi, dëllinja
e kuqe dhe rrapi. Në sipërfaqen e monitorimit u
konstatuan fidanë 2-3 vjeçarë të rrenjës (kryesisht në
çeltira ku kanë gjetur kushte të përshtatshme drite).
Gjendja vegjetative e grumbullit ëshë mesatare dhe
nuk ka shenja dëmtimesh.

Lloji i Rrenjës Fier

Lajthi e egër (Corylus colurna L)
Lloji Lajthi e egër në përgjithësi është takuar si grup
drurësh ose individ i veçantë (Egzemplar). Për këtë
lloj është janë marrë të dhëna në terren në vendet ku
është gjendur, por qe nuk formon grumbull duke qenë
se është e rrallë. Në bashkinë Pustec, në territorin e
parkut të Prespës brenda zonës strik të mbrojtur në
vendin e quajtur “Pika Voda”, vrojtuar sipërfaqja e
monitorimit për llojin Lajthi e egër e cila në këtë territor
është është shoqëruese e ahut, bungë butës dhe
panjës. Lartësia e sipërfaqes mbi nivelin e detit është
1550 metra, me një pjerrësi 200 dhe ka një kundrejtim
Jug- Lindor. Karakteristikë është dalja në sipërfaqe e
shkëmbit amnor. Lajthia e egër është e rrallë dhe e
lokalizuar në ngastrat 27a, 41, 42, 43 të ekonomisë
pyjore Goricë. Gjithashtu për llojin lajthi të egër është
kryer verifikimi i gjendjes së saj në bashkinë e Korçës në
vendin e quajtur ‘’Luadhet e Gollimbaçit’’, në lartësinë
1100 metër mbi nivelin e detit. Qendra e sipërfaqes
ka koordinatat; N; 40°50’17’’ dhe E; 20°54’07’’. Kjo
sipërfaqe ka egzemplarë me diametër 1.5 m, por ka
dhe lastarë të rinj. Llojet e tjera pyjore pjesëmarrëse
janë, bunga, frashëri, krekëza, dëllinja, shkoza si dhe
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panjë mali. Lloji eshtë në gjendje mesatare vegjetative
dhe nuk është dëmtuar.

Grup drurësh të Lajthisë së egër

Caraca e tournenforti(Celtis tourneforti)
Për këtë lloj verifikimi u bë në sipërfaqet monitoruese
të ngritura në bashkinë Pustec, në afërsi të fshatit
Gollomboç. Ajo ndodhet buzë rrugës auto. Ky lloj
ndodhet vetëm në këtë territor të parkut dhe numri i
drurëve është shumë i vogël. Sipërfaqja ka një lartësi
870 metër mbi nivelin e detit dhe kundrejtim Juglindor.
Sipërfaqja ndodhet brenda zonës strikt të mbrojtur.
Koordinatat gjeografike të qendrës së sipërfaqes janë;
N; 40°51;42;; dhe L; 20°56’21’’. Lloje të tjera pyjore të
takuara janë; frashëri, fiku i egër, bulgeri, dëllinja etj.
Rekomandojmë që materjali gjenetik mbjellës (fara)
të mblidhet dhe të ruhet në bankat gjenetike pranë
entit të farave, si dhe të mbillet në sera dhe më pas
të shikohet mundësia e shtimit të numrit drurëve në
vendin e origjinës. Për realizimin e këtij qëllimi u
realizua verifikimi në terren i sipërfaqeve ku gjenden
këto lloje. Për këtë u bë kontrolli i numrit të drurëve
për çdo sipërfaqe, matja e treguesve dentrometrik,
përshkrimi i gjendjes vegjetative, gjendjes fitosanitare
të llojit të etj. Për çdo sipërfaqe, grup individësh ose
për çdo egzemplar të takuar, i cili është pjesë e llojeve
drunore të kërcënuara ose në rrezik zhdukjeje, janë
marrë koordinatat me GPS. Kjo ka bërë të mundur
listimin e vendeve ku takohen llojet e kërcënuara.

Caraca e tournenforti, Prespë
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KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME
(Speciet e rezikuara)
Nga monitorimi i kryer për gjendjen e specieve të
kërcënuara dhe në rrezik zhdukjeje, rezulton se llojet
e monitoruara takohen në grumbuj pyjor, grup drurësh
por dhe si individ të veçantë (egzemplar).
Nga monitorimi rezulton se speciet e rrezikuara janë
të kërcënuara për zhdukje në shkallë të ndryshme.
Rreziku i zhdukjes varion sipas llojeve nga më e
kërcënuara tek më pak e kërcënuara.
1. Konkretisht të renditura nga më e kërcënuara tek
më pak e kërcënuar për zhdukje, llojet paraqiten si më
poshtë;
a- Caraca e Kaukazit (Ulmus Pumila)
b- Rrenja (Quercus robur L)
c- Lajthia e egër (Corylus colurna L)
d- Arneni (Pinus peuce Gris)
e- Rrobulli (Pinus heldreichii Crist)
f- Ilqja (Quercus ilex L )
2. Arsyet e kërcënimit ose shkaktarët që ndikojnë në
kërcënimin e llojeve të mësipërme janë të ndryshëm.
Kryesisht llojet e sipërpërmendura me shkallë më të
lartë rreziku, janë të kërcënuar si pasojë e ndryshimeve
të treguesve klimatike apo prishjes së habitatit të
tyre. Disa prej tyre janë të kërcënuara si pasojë e
shfrytëzimit pa kriter apo zjarreve të shfaqura në arealin
e vendndodhjes së tyre.

në kufijtë ekstrem të rrezikimit, është e nevojshme
ngritja e rrjetit të konservimit in- situ dhe ex-sit për këto
lloje.
5. Grumbullimi i farave nga këto pika monitorimi dhe
prodhimi i fidanëve për pyllëzim të këtyre llojeve
në arealin e përhapjes së tyre, do të ndihmonte në
ruajtjen dhe shtimin e këtyre llojeve në të ardhmen.
Rekomandojmë bashkive të stimulojnë përdorimin
e këtyre llojeve në projektet e pyllëzimeve që ato
ndërmarin sigyrisht në përshtatje me kushtet dhe
terrenet që pyllëzohen.
7. Rekomandojmë që stafet e AdZM-ve dhe zyrat
e shërbimit pyjor të krijuara pranë bashkive të
sensibilizojnë komunitetin rural për llojet e kërcënuara
dhe në rrezik zhdukjeje, në vendet ku takohen këto
lloje duke propoganduar vlerat e tyre dhe rrezikun që u
kanoset, do të ishte i nevojshëm, pasi do të ndikonte
tek komuniteti për të treguar më tepër kujdes ndaj
këtyre llojeve.
8. Rekomandojmë që stafet e ZM-ve apo zyrat pyjore
pranë bashkive (sipas territoreve që menaxhojnë) në
vendet ku takohen këto lloje të vihen tabela informuese
për vlerat dhe kujdesin që duhet treguar ndaj këtyre
llojeve, në mënyrë që të sigurohet mbrojtja e tyre

ANEX

3. Monitorimi i gjendjes së këtyre llojeve drunore,
është një domosdoshmëri që do të na çojë në gjetjen e
arsyeve të kërcënimit për zhdukje si dhe përcaktimin e
saktë të drejtimit që duhet ndjekur në të ardhmen për
ruajtjen dhe shtimin e këtyre llojeve.

Për llojin Rrobull, është marrë sipërfaqja provë e cila
plotëson kushtet si RNI (Rezervë Natyrore e Integruar).
Brenda sipërfaqes së ngritur me madhësi 400m2, janë
kryer matjet e treguesve që janë brenda sipërfaqes
provë, është bërë përshkrimi i grumbullit pyjor dhe
kushteve ekologjike të tij sipas specifikimeve përkatëse
të përcaktuara në metodikë.

4. Për llojet e sipërpërmendurae si; Caracën e Kaukazit
(Ulmus Pumila dhe Rrenjë (Quercus robur L), që janë

Për çdo sipërfaqe të evidentuar janë skeduar të dhënat
e plota duke plotësuar Skedën Tip të mëposhtme

Sipërfaqja e përherëshme e monitorimit me llojin Rrobull në bashkinë Gramsh.

1

Lloji

Rrobull

10

Toka

Livadhore malore

2

Rrethi

Gramsh

11

Numri i drurëve

30

3

Ekonomia pyjore

Sogorë Mali i Grabovës

12

Diametri mesatar

18

4

Parcela numër

27

13

Lartësia mesatare

20

5

Koordinatat

N; 40°46’54’’ dhe E; 20°24’50’’.

14

Zhvillim i kurorës

E Mirë

6

Sipërfaqja në m2

400

15

Gjendja vegjetative

E Mirë

7

Lartësia mesatare mbi
nivelin e detit

1520 m

8

Kundrejtimi

V

9

Shkëmbi

Bazik

RGJM2017

16

Gjendja fitosanitare

E Mirë

17

Llojet e tjera të takuara

Dëllinjë
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Për çdo sipërfaqe monitorimi si dhe për cdo grup drurësh apo individë të veçantë të llojeve drunore të kërcënuara
dhe në rrezik zhdukjeje janë marrë të dhënat përkatëse për llojin dhe është plotësuar skeda tip e terrenit (Fig në të
djathtë ), në të cilën shënohen; Lloji, vendndodhja, koordinatat gjeografike, lartësia mbi nivelin e detit etj

Pyjet e Shqiperisë shtrihën në një siperfaqe 1,052,237
ha ose zënë 60% të fondit pyjor dhe kullosor; Kullotat
dhe livadhet shtrihën në sipërfaqe. 478,188 ose 27 %
të fondit; Sipërfaqet më bimësi pyjore dhe inproduktive
që janë pjesë e fondit pyjor zënë një sipërfaqe 210,456
ha ose 13% të fondit pyjor dhe kullosor.
Në total: Fondi pyjor dhe kullosor i Shqipërisë shtrihet
në një sipërfaqe 1,740,880 ose zë 61% të sipërfaqes
totale të vëndit.
Pyjet gjithnjë e më shumë po marrin rëndësi; jo
vetëm për lëndën drusore, për prodhimet jo drusore;
por për ndikimin e madh të pazëvendesueshëm në:
biodiversitet, shendet, ekonomi dhe turizëm.
Pyjet janë të ndjeshëm ndaj klimës, ndryshimet klimatike
do ndikojnë në dinamikën e ekosistemit. Ndryshimet
e temperaturës dhe reshjeve mund të ndikojnë në
suksesin e llojeve të ndryshme vendase dhe të huaja.
Drurët pyjor të veçuar apo si pyll, kanë një potencial
të madh për të rivendosur ekosistemet e degraduara,
për të siguruar ushqim, produkte mjekësore dhe mallra
të tjera që kontribuojnë në shëndetin e njeriut. Vetem
pyjet mundësojnë shërbime mjedisore si: mbrojtje
nga rrezatimi diellor, mbrojtjen e ajrit nga ndotja,
mbrojtje nga erërat dhe zhurma. Vetem mjedisi pyjor
arrinë të krijojë një mikroklimë të përshtateshme për
njerëzit dhe faunën, mbrojtjen e burimeve ujore dhe të
pjellorisë së tokës, parandalimin e erozionit të tokës,
zbutjen e ndryshimeve klimatike. Pyjet dhe druret pyjor
në mjediset urbane, konsiderohen sot si mjeti më i
mirë; për të luftuar stresin e qenieve njerëzore, për të
përmirësuar mirëqenien psikologjike, në proceset e
shërimit me shpejtësi dhe rritje të kapacitetit mendor.
Pyjet dhe drurët janë të lidhura me kapacitet të punës së
njerëzve me veprimtarinë shoqërore dhe pjesëmarrjen
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sociale, mundësojnë stil të jetes ekologjikisht të
qëndrueshme. Njerëzit me nevoja të veçanta të tilla
si; të moshuarit, femijtë ose ata me aftësi të kufizuara
fizike apo mendore; I kanë të domosdoshme, ose është
terapia më e mirë veprimtaritë në mjedise natyrore me
pyje. Pyjet, sigurojnë parametrat për ushtrime fizike
që sjellin efekte pozitive shëndetësore tek të gjitha
kategoritë dhe moshat e njerëzve..
Rolit shoqeror të pyjeve, deri tani s’fundi, i është dhënë
pak vëmendje në politikën kombetare por dhe atë
ndërkombëtare, ndërkohë ai rol meriton dhe po merr
një vleresim më të madh.
Studimet mbi ndikimin e pyjeve dhe drureve në
shëndetin dhe mirëqenien e njeriut, deri tani kanë qënë
të kufizuara. Shëndeti i njeriut nuk është vleresuar
si komponent i rëndësishme në dimensionin social
të pylltarisë. Nga viti 2013 e ne vazhdim, studimet
ne kete fushe kane qene te medha dhe kane filluar
te pubkikohen rezultatet e gjetura. Shëndeti dhe
mjedisi janë të lidhura ngusht me çdo profesion,
kerkimet shkencore dhe palët e interesuara në këtë
fushë po rriten. Përvoja shkencore dhe të kuptuarit në
këtë fushë kërkon bashkëpunimin midis studiuesve
në shëndetësi, mjedis dhe shkenca sociale, si
dhe përfshirjen e ngushtë të agjencive të zbatimit.
Nga menaxherët e pyjeve kërkohet; të njohin, të
inkurajojne dhe promovojnë praktikisht për publikun
kontributin e madh të pyjeve në shëndetin mendor të
popullsisë, krahas efekteve mjedisore. Në mënyrë të
ngjashme në punën e tyre, profesionistë e shëndetit
dhe planifikuesit urban duhet t’i kushtojnë vëmendje
efekteve shëndetësore, në promovimin funksioneve
të pazevendësueshme për shendetin e komunitetit i
pemëve dhe e pyjeve urban. Profesionistët e pyjeve,
ata shëndetësor dhe planifikuesit urban; duhet të
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marrin persipër edhe të kenë fokus kryesore; rolin
pyjeve urban në shëndetin e njeriut: Vendosja e
dialogut, partneritetit dhe shkëmbimi i informacionit
ndërmjet aktorëve të ndryshëm që lidhen me pyjet;
shëndetin e njeriut dhe mirëqenien; shkencëtarët
nga disiplina të ndryshme (p.sh. shëndetësi, pylltari,
mjedis, shkencat sociale) politikëbërësve, agjencive
kërkimore e zbatuese dhe financuesve; merr rëndësi
dhe ka rol të veçantë, jo vetën për ditet e sotme, por
për perspektivën e rolit të të pazëvëndesueshëm pyllit
në shendetin e njerëzve.
Një nder problemet më të mëdha mjedisore shqetësues
jo vetëm për vëndin tonë por dhe në nivel botëror
është paksimi i pyjeve ose shpyllëzimi. Ky proces i
kryer në disa forma; tashmë është si një problem të
madh globale i shoqërisë dhe mjedisit. Shpyllëzimi
është si një dënim i rëndë për planetin dhe vazhdimi
me ketë ritëm, tregon fundin e jetës në planet. Prerja
e parregullt e pyjeve po krijon shumë efekte negative
mbi klimën, mjedisin, biodiversitetin, si dhe kërcënon
mbijetesën kulturore dhe fizike të qenies njerëzore.
Si qytetarë të mirë të vendit, ne kemi nevojë të dinë
dhe të mësojmë për pyjet ne veçanti dhe mjedisni në
përgjethësi. Ne duhet të kuptojmë se të gjithë ne jemi
përgjegjës për një gjendje më të mirë të pyjeve dhe
mjedisit në tërësi. Ne kemi nevojë për të ndryshuar
mënyrën e të menduarit dhe të vepruarit, për të sjellë
ndikime pozitiv në mjedisin dhe shoqërinë tonë.
Ne (njerëzia), duhet të ndyshojme veten (të përshtatemi)
pa ndyshuar natyrën në se duam të kemi një zhvillim të
qëndrueshëm.
Drurët pyjorë gjatë jetës së tyre i nënshtrohen ndikimit
të një kompleksi agjentësh; biotik ose abiotik, me
origjinë natyrore apo njerëzore. Dëmtimi nga faktorët
biotik dhe abiotik është një komponent thelbësor i
ekosistemeve pyjore natyrore, pasi ai nxit proçese
të tilla si rigjenerimi, përzgjedhja, dhe përshtatja e
llojeve në rrugën e gjatë evolative të zhvillimit natyror,
megjithatë dëmet që i shkaktohen ekosistemit pyjor,
në të tilla raste, shpesh rezultojnë me humbje të
pakrahasueshme si në aspektin biologjik edhe atë
ekonomikPyjet si pasuri natyrore të vlerësuara ndryshe
“mushkërite” e gjelbërta të mjedisit jetik, kryejnë
funksione të rëndësishme; ofrojnë prodhime, shërbime
e funksione mjedisore me vlerë të pazëvëndësueshme
ekonomike, sociale dhe ambjentaliste.
Burimet natyrore janë baze e zhvillimit të njerëzimit,
plotësimit të nevojave të tyre ekonomiko- sociale, janë
pjesë e çdo praktike ekonomike.
Agjentët abiotik përfshijnë ngjarjet nga zjarret, stuhit,
erërat, dëbora, thatësirat, rrëshqitjet dhe ortekët.Njeriu
është nxitësi kryesor i ndikimeve afatgjata në mjedis,
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me anë të ndotjes së ajrit, ndikimit në ndryshimimin
e klimës ose ekspozimit të pyjeve ndaj rreziqeve më
të rënda, që ndikojnë mbi shëndetin dhe vitalitetin e
drurëve duke krijuar një seri efektesh të dëmshme të
cilat bëhen pengesë për menaxhimin e qëndrueshëm
të pyjeve.

Qellimi dhe Rendesia
• Monitorimi realizon vlerësimin e fenomenit të
ç’ngjyrosjes (ç’ngjyrosja e halave dhe gjetheve),
ç’halëzimi (rënia e halave dhe gjetheve), për llojet
pyjore, si dy elementë bazë të përcaktimit të
gjëndjes shëndetësore të fondit pyjor.
• Realizohet evidentimi dhe përcaktimi i dëmtuesve,
sëmundjeve më kryesore që prekin llojet; pishat
mesdhetare, pishë e zezë, arnen, hormoq, hartinë,
berdh i bardhë, ahut dhe dushkajave.
• Nëpërmjet këtij monitorimi realizohet përcaktimi
i intesitetit të prekjes nga; dëmtuesit, sëmundjet,
ndikimin e faktoreve, përcaktimin e shkaqeve dhe
dhënien e masave për minimizimin dhe luftimin e
tyre për një mjedis sa më të shëndetshëm.

TREGUESIT KRYESORË TË
MONITORIMIT
Njohja e gjëndjes shëndetësore të Halorve dhe fletorve
është arritur , nëpërmjet realizimit të ekspeditave në
teren për;
• Ripërcaktimi dhe vlerësimi i sipërfaqeve te
perhershme monitoruese (SPM) të ngritura për llojet;
pishat mesdhetare, pishë e zezë dhe dushkajave.
• Grumbullim të dhënash për lloje; pishat mesdhetare,
pishë e zezë dhe dushkajave për parametrat e
mëposhtëm:
• Rënies së halave
• Sëmundjeve,
• Dëmtuesve,
• Faktorëve te tjerë që influencojnë në gjendjen
shëndetësore të pyjeve në Shqipëri.
• Ripërcaktimi dhe vlerësimi i sipërfaqeve te
perhershme monitoruese (SPM) të ngritura për llojet;
pishat mesdhetare, pishë e zezë dhe dushkajave.
• Grumbullim të dhënash për lloje; pishat mesdhetare,
pishë e zezë dhe dushkajave për parametrat e
mëposhtëm:
• Rënies së halave
• Sëmundjeve,
• Dëmtuesve,
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• Faktorëve te tjerë që influencojnë në gjendjen
shëndetësore të pyjeve në Shqipëri.
• Përcaktimit të sëmundjeve e dëmtuesve më
kryesore që prekin llojet; pishat mesdhetare, pishë
e zezë, dushkajave dhe faktorëve të tjerë që
influencojnë në gjëndjen shëndetësore.
• Dhënies së një tabloje sinoptike Drejtorisë së
Programimeve të Zhvillimit të Mjedisit (Sektori i
Pyjeve dhe Kullotave), informacione te nevojeshme
DSHP-ve ne 61 Basghkitë për gjëndjen e pyjeve
konkretisht si dhe propozime konkrete për
përmirësim.
• Përcaktimit të masave dhe strategjisë për të
ardhmen për minimizimin, parandalimin e tyre si
dhe te vlersimit te potencialit ekologjik.
Monitorimi i gjendjes fitosanitare në pyjet e vendit
tonë (kryesisht nëpërmjet fenomenit të rënies së
halave, dëmtuesve dhe sëmundjeve per vitin 2017
u realizua brenda rrjetit te konservimit te burimeve
gjenetike te llojeve halore; pishat mesdhetare, pishë e
zezë, dushkajave si dhe ne bashkitë me siperfaqe
me te pasur te fondit pyjor, ku dhe eshte ngritur rrejti
i siperfaqeve prove dhe konkretisht ne: Pukë, Kukës,
Mat, Tiranë, Librazhd, Pogradec, Korçë, Përmet,
Berat, Vlorë, Dibër, Kolonjë, Mirditë, Krujë, Shkodër,
tropojë, etj ku nëpërmjet vrojtimeve të përhershme u
bë e mundur të grumbullohen të dhënat e terrenit.
Nëpërmjet vrojtimeve në druret e kontrollit, u
përcaktuan kryesisht përqindja e humbjes së halave
apo përqindja e masës së halave të ç’ngjyrosura, si dhe
dëmtuesit e sëmundjet më kryesore, shkaqet e dëmit,
faktorët e tjerë që influencojnë në gjendjen fitosnitare
të pyjeve duke i pasqyruar këto rregullisht në pasqyrat
e formularët përkatës.

AKTIVITETE TË KRYERA
Është kryer ripërcaktimi dhe vlerësimi i Sipërfaqeve
të Përhereshme Monitoruese (SPM) (do të përdorene
sipërfaqet që ndodhen brenda rrjetit të konservimit të
burimeve gjenetike) në terren, në kulmet e një rrjeti
katroresh me brinjë 10 x 10 km (sistem gjeografik
koordinatash), ku nga ky sistem i ngritur janë spostuar
ose neglizhuar kulmet që bien jashtë zonave pyjore.
Për vitin 2017 do të grumbullohen te dhena vetem
per siperfaqet monitorues që korespodojnë me
rrjetin e burimeve gjenetike per llojet halore; pishat
mesdhetare, pishë e zezë dhe dushkajave. SPM kanë
një sipërfaqe prej 400m2 rrethore (me reze 11.28m),
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të konturuara për t’u dalluar nga grumbulli rrethues.
Për çdo sipërfaqe monitoruese është dhënë vendosja
gjeografike, lartësia mbi nivelin e detit, llojet e drurëve,
mosha e grumbullit, shkalla e prekjes dhe dëmtimit etj.
Në çdo SPM janë marë të dhënat për të gjithë drurët
që shtrimen në sipërfaqen 400m2 .
Në këto sipërfaqe është realizuar evidentimi i
ndryshimeve, përcaktimi i dy parametrave të
ç’gjethëzimit (përqindjes së humbjes së halave apo
gjetheve) dhe ç’ngjyrosjes (përqindjes së masës së
halave apo gjetheve të ç’ngjyrosura), per llojet halore
dhe fletore në shkallë vendi. Në të njëjtën kohë këta
drurë do të shërbëjnë edhe për përcaktimin të shkallës
së prekjes nga dëmtuesit dhe sëmundjet, shkalla
e dëmtimit, si dhe ndikimi i faktorëve kompleks që
kanë ndikuar në gjëndjen shëndetësore të secilit lloj.
Metoda e përdorur në këtë rast eshtë ajo e propozuar
nga Schroter (1984) për R.F.Gjermane, e adaptuar në
vijim nga Komuniteti Europian për të qënë uniforme në
të gjithë vendet dhe që përdoret sot gjerësisht.
Dëmtuest, sëmundjet, shkalla e prekjes, përhapjes,
intensiteti do të përcaktohen me sy të lirë, me dylbi,
lupë në teren dhe nëpërmjet çelsave tregues nga
kampionet e mara.
Parametrat Ç’halëzimit, Ç’ngjyrosjes së halave sias
llijeve, janë përcaktuar në periudhën Korik- Tetor që
përkon dhe me periudhën e influencimit të dëmtimit të
shkaktuar nga faktoret kompleks.
Që të behet nje diagnostikim i sakte eshte e nevojshme
te percaktohen grupet e halave te ç’ngjyrosura (p.sh.
vetem halat e vitit ne vazhdim; halat e vjetera apo te
gjitha halat pamvarsisht nga mosha).
Mbas evidentimit te tyre janë plotesuar formularet
perkates ne druret e kontrollit ne siperfaqet monitoruese
te ngitura ne terren. Ne te njejten kohe është percaktuar
lidhja ndermjet klasave te ç’gjethezimit (ç’halezimit)
dhe çngjyrosjes nepermjet klasave te demit ne fazen
e perpunimit te te dhenave, e rendesishme do te jete
dallimi midis shkaqeve te njohura e te panjohura.
Vlerësimi dhe grumbullimi i të dhenave për plotësimin
e skedave për këtë periudhë është përqëndruar në;
Kontrolli i gjendjes të sipërfaqeve provë për monitorimin
e treguesëve pan-europiane në fushën e shëndetit
dhe vitalitetit për; llojet, Pishë mesdhetare, Pishë e
zezë dhe Dushkajave.
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Për pishat mesdhetare
Nr.

Rrethi (Bashkitë)

Lloji drunor

Ekonomia pyiore

Parcela

1

Lushnje

P.e butë

Divjak

5

2

Lushnje

P.e egër

Divjak

8

3

Fier

P. e butë

Bregdet seman

9

4

Fier

P. e butë

Bregdet seman

36/37

5

Elbasan

P.e butë

Kushe 2

61/a

6

Librazhd

P.e bute

Kuterman

7

7

Shkoder

P. e bute

Velipoj

12

8

Shkoder

P. deti

Velipoj rezervat

1/a

9

Lezhe

P. deti

Shengjin tale

11

10

Mirdite

P. e butë

Derven

1/a

11

Kavaje

P.e egër

Kryevidh

36

12

Kavaje

P.e butë

Spille

48

13

Tirane

P.e butë

Vore

29/a

14

Peqin

P.e butë

Malsi e Peqinit

53/c

Rrethi (Bashkitë)

Lloji drunor

Ekonomia pyiore

Parcela

1

Mat

P.e zeze

Kudri-plan

9/a

2

Tirane

P.e zeze

Shkallë

55/a

3

Krujë

P.e zeze

Qaf-shtam

53

4

Elbasan

P.e zeze

Fushkuqe-zavalin

13

5

Librazhd

P.e zeze

Qarisht

161/a

Për pishën e zezë;
Nr.

Për llojet e Dushqeve:
Nr.
1

Bashkitë/ Ek
Pyjore

Numri i
parceles

Gjatesi
gjeografike

Gjeresi
gjeografike

Siperfaqja
Ha

Altituda

Kategoria e
Konservimit

VAU I DEJES
Shllak 1

23 a, 32

19°35'20"

42°07'00"

40

600-700

RNI

Shllak 1

59

19°36'00"

42°08'20"

35

700

RNI

Gomsiqe

74-84

19°38'15"

42°08'20"

284

500

RNI

25 ac

20°09'00"

42°05'00"

20

600

RNI

16

19°52'00"

41°417'00"

42

300

RNI

2-10

19°35'00"

41°35'00"

100

150

RNI

38-40

19°34'00"

40°58'30"

50

80-120

RNI

2

KUKESI

3

MIREDITE

Goske
Qafmolle
4

DURRES

5

LUSHNJE

Kuraten
Gjeneruke
Total

ZONAT E STUDIMIT
• Për vitin 2016 Monitorimi i gjëndjes fitosanitare në
pyjet e vendit tonë (kryesisht nëpërmjet fenomenit
të rënies së halave, dëmtuesve dhe sëmundjeve për
vitin 2017 do të kryhet brënda rrjetit të konservimit
të burimeve gjenetike.
• Ky monitorim është shtrirë në rrethet me
përfaqësuese në shkallë vëndi në vartësi të potencialit
të fondit pyjor të llojeve halore si; pishat mesdhetare,
pishë e zezë dhe dushkajat si dhe në bashkitë me
siperfaqe me të pasur te fondit pyjor, ku dhe është
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ngritur rrejti i sipërfaqeve prove dhe konkretisht në
bashkitë: Pukë, Fusharzë, Shkodër, Malësi e Madhe,
Kukës, Has, Tropojë, Peshkopi, Mat, Bulqizë, Lezhë,
Mirditë, Tiranë, Kavajë, Krujë, Elbasan, Librazhd,
Peqin, Gramsh, Pogradec, Korçë, Kolonjë, Maliq,
Përmet, Gjirokastër, Tepelenë, Berat, Skrapar, Vlorë,
Fjer, Divjakë, Lushnjë, etj ku nëpërmjet vrojtimeve
të përhershme janë grumbulluar të dhënat e terrenit.
• Marja e të dhënave është e realizuar në të gjitha
sipërfaqet e përhershme, ku për secilën sipërfaqe
(400m2), janë marë të dhënat dentrometrike për të
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gjithë drurët. Në drurët e kontrollit janë përcaktuar
si; ç’ngjyrosja, ç’halëzimi, sëmundje -dëmtues dhe
faktore të tjere, që kanë influencouar në gjëndjen
fitosnitare të pyjeve duke i pasqyruar këto rregullisht
në pasqyrat e formularët përkatës.
• Në të njëjtën kohë monitorimi është përqëndruar
edhe në fenomenin e tharjes së llojit Rap, Plep në
shtretrit e lumenjve.

OBJEKTIVAT
• Ngritja e sipërfaqeve monotoruese në teren sipas
metodologjisë së miratuar.
• Marje dhe përpunimi i të dhënave sipas
metodologjisë dhe termave te referencës.
• Evidentimi i ndryshimeve, përcaktimi i dy
parametrave të ç’gjëthezimit dhe ç’ngjyrosjes në
shkallë vëndi.
• Evidentimi i sëmundjeve, dëmtuesve më kryesor që
prekin llojet e pishave mesdhetare pishës së zezë,
dushkalave dhe faktoreve komleks që influencojnë
në gjëndjen shëndetësore të llojeve.
• Përcaktimi i intensitetit të prekjes nga ç’gjëthezimit,
ç’ngjyrosjes sëmundjet, dëmtuesit dhe influencimi i
faktoreve komleks për llojet e pishave mesdhetare,
pishë së zezë, dushkajave.
• Evidentimi i i fenomenit të tharjes së llojit rap dhe
plep në të gjithë shtretrit e lumenjve ku llojet rriten
ne mënyrë masive, përcaktimin e shkallës së prekjes
nga fenomeni i tharjes.

REZULTATET E PRITSHME
• Nxierja e rezultateve për gjëndjen shëndetësore të
pyjeve me llojin; pishat mesdhetare, pishë e zezë,
dushkajave në shkallë vëndi.
• Përcaktimi i sëmundjeve, dëmtuesve kryesorë
që prekin llojet; pishat mesdhetare, pishë e zezë,
dushkajave përcaktimi i shkallës së prekjes.
• Përcaktimi i parametrave të ç’gjethëzimit dhe
ç’ngjyrosjes në shkallë vëndi.
• Identifikimi i faktoreve të tjerë që kanë influencuar
në gjëndjen shëndetësore të llojeve drunore.
• Përcaktimi i shkallës së përhapjes së fenomenit të
tharjes në llojin rap, palma, ekualipt si dhe përcaktimi
i shkallës së tharjes nga vëzhgimet e kryera në teren
për vitin 2017.
• Rekomandime mbi masat e kontrollit (luftimit)
për sëmundjet dhe dëmtuesit më problematik me
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preparatet më të efekshme e me më pak impakte
për florën dhe faunën.

PËRSHKRIMI I PUNËS SË KRYER, PËR
VITIN 2017
• Hartimi i programit të punës sipas objektivave të
përcaktuara për periudhën Janar-Dhjetor 2017.
• Vlerësimi dhe përcaktimi i sipërfaqeve prove të
përhershme (400m2), monitoruese në të gjitha
bashkitë.
• Përcaktimi i parametrave të ç’gjethëzimit dhe
ç’ngjyrosjes per secilen siperfaqe te ngitur ne teren.
• Përcaktimi i dëmtuesve, sëmundjeve që kanë
prekur llojet drunore në secilen sipërfaqe prove të
përhershme dhe përcaktimi i shkallës së prekjes.
• Plotesimi i formularve perkates për secilen
sipërfaqe provë monitoruese sipas metodologjise
se miratuar.
• Identifikimin dhe përcaktimi i faktorëve kompleks
që influencojnë në gjëndjen shëndetësore të
grumbujve pyjore me llojin; e pishës së zezë, pishën
mesdhetare dhe dushkajave.
• Fotografimi i siperfaqeve, drureve të dëmtuar.
• Hartimi grafikëve të lëvizjes për çdo qark sipas
programit te miratuar.
• Për secilin Bashki dhe qark, hartimi i informacionit
të hollësishëm, për problematikat e hasura në teren.
Bazuar në programin e monitorimit e grafikut të lëvizjeve
të miratuara, me fillimin e vegjetacionit (muajin Mars), u
realizua ngritja e sipërfaqeve të përhershme provë në
të gjitha bashkitë e përcaktuara sipas programit.
Në të njëjtën kohë u realizua marjen e të dhënave në të
gjitha bashkitë si dhe plotësimi i formularëve përkatës,
për sipërfaqet provë të ngritura për llojin e dushkajave.
1.Monitorimi është përqëndruar (në 400m2, të gjithë
drurët që ndodhen në këtë sipërfaqe kosiderohen
drurë kontrolli, për secilën sipërfaqe prove të
përhershme monitoruese).
2.Në këto sipërfaqe janë kryer monitorimet mbi;
dëmtuesit, sëmundjet dhe faktoret komleks. Me
pas është vlerësuar dhe gjëndja shëndetësore e
fondit pyjeve.
3. Në periudhën Korik-Tetor është kryer vlerësimi
i gjëndjes shëndetësore, duke u mbështetur në
përcaktimin e parametrave të ç’gjethëzimit dhe
ç’ngjyrosjes.
4. Nëpërmjet vrojtimeve me sy te lire, lupe
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zmadhuese dhe me përdorimin e çelsave përkatës
janë përcaktuar dëmtuesit dhe sëmundjet që kanë
takuar llojet drunore të sipërfaqes monitoruese të
mare për monitorim.
Monitorimin i gjëndjes shëndetësore të pyjeve, gjatë vitin
2017 është përqëndruar në 5 sipërfaqe të përhershme
për pishën e zezë (2000m2), 14 sipërfaqe për pishët
mesdhetare (5600m2) , në 5 siperfaqe per llojet
dushkajave (2000m2), dy siperfaqe të llojit gështënjë.
Në këto sipërfaqe të përhershme monitoruese në
shkalle vëndi, anë vlerësuar parametrat e ç’gjethëzim/
ç’halëzim, dëmtuesit, sëmundjet dhe faktorët komleks
(afërsisht në të gjitha bashkitë janë monitoruar 490
drurë kontrolli te pishës mesdhetare dhe 399 drurë të
llojit pishë e zezë, 201drurë të llojit halor të tjerë, 194
drurë të llojit ah dhe mështeknë dhe 169 drurë tëë llojit
dushk dhe gështënjë), të cilët janë të evidentuar dhe
shënuar.

METODOLOGJIA E PËRDORUR,
PËR MONITORIMIN E GJËNDJES
SHËNDETËSORE DHE VITALITETIT TË
FONDIT PYJOR.
Metodologjia e përdorur në këtë monitorim është ajo
e propozuar nga Schroter (1984) për R.F.Gjermane,
që është adaptuar në vijim nga Komuniteti Europian
për të qënë unike në të gjithë vëndet dhe që përdoret
sot gjerësisht. Sipërfaqet e përhershme monitoruese
janë 400m2, të konturuara për tu dalluar nga grumbulli
rrethues. Në secilën sipërfaqe monitoruese janë marë
të dhënat për; vendosja gjografike, lartësia mbi nivelin
e detit, speciet e drureve, mosha e grumbullit, shkalla
e prekjes dhe dëmtimit etj. Në çdo sipërfaqe janë marë
të gjithë drurët për kontroll. Të dhënat për secilin dru
janë shënuar në skedat e terenit.

Formulari nr.1
Të dhënat e përgjithshme të secilës sipërfaqe prove monitoruese.

Rrethi:_______________________ Ek.Pyjore:_______________________ Parcela nr:_______________________
Shenime:________________________________________________________________________________________
Kundrejtimi;___________________ Pjerresia:_______________________Koordinatat: x:____________
y:____________
Sip. e vrojtimit Nr;_________________ Lartesia mbi nivelin e detit:_____________________________________
Nr Druve

Lloji drunor

Diametri cm

Lartesi m

Mosha ve vite

Kati i vendosjes drurve

1__________________ ____________ ___________

________

________

____________________

2__________________ ____________ ___________

________

________

____________________

3__________________ ____________ ___________

________

________

____________________

4__________________ ____________ ___________

________

________

____________________

< 20 21-60 >60

Përcaktimi i ç’gjethëzimit dhe ç’ngjyrosjes.

Formulari nr.2: Ç’halëzimi është vleresuar në 5 klasa, sipas përqindjes së humbjes së halave, si me poshte:
Klasat

Shkalla e ç’gjethëzimit (ç’halëzimit)

Përqindja e humbjes halave (gjetheve)

0

Të pa ç’halëzuara

0-10 %

1

Lehtësisht të ç’halëzuara

11-25%

2

Mesatarisht të ç’halëzuara

26-60 %

3

Shumë të ç’halëzuara

61-99%

4

Komplet të ç’halëzura

100%
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Formulari nr.3: Ç’ngjyrosja e halave është vleresuar në 5 klasa, sipas përqindjes së ç’ngjyrosjes së tyre si me poshte:
Klasat

Ç’ngjyrosja

Përqindja e halave /gjetheve të ç’ngjyrosura

0

Nuk ka ç’ngjyrosje

0-10 %

1

Ç’ngjyrosje e lehte

11-25%

2

Ç’ngjyrosje e mesme

26-60 %

3

Ç’ngjyrosje e shkallës së lartë

61-99%

4

Komplet e ç’ngjyrosur

100%

Grumbullimin e të dhënave për dëmtuesit, sëmundjet dhe fenomenet e tjera janë hedhur në formularët e më
poshtëm.
Formulari nr.4:
Të dhënat për shkallën e prekjes së drureve nga dëmtuesit:

Rrethi:_______________________ Ek.Pyjore:_______________________ Parcela nr:_______________________
Shenime:________________________________________________________________________________________
Sip. e vrojtimit Nr; ___________________ Periudha e vrojtimit; Data, ___________ Muaj____________
Viti____________
Nr Druve

Lloji drunor

Emri i dëmtuesit Shkalla e prekjes;

1__________________ ____________ ______________
2__________________ ____________ ______________
3__________________ ____________ ______________
4__________________ ____________ ______________

0-10%

11-20%

21-50%

51-90%

91-100%

________ ________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________ ________

Formulari nr.5:
Të dhënat për shkallën e prekjes së drureve nga sëmudjet:

Rrethi:_______________________ Ek.Pyjore:_______________________ Parcela nr:_______________________
Shenime:________________________________________________________________________________________
Sip. e vrojtimit Nr; ___________________ Periudha e vrojtimit; Data, ___________ Muaj____________
Viti____________
Nr Druve

Lloji drunor

Emri i sëmundjes Shkalla e prekjes;

1__________________ ____________ ______________
2__________________ ____________ ______________
3__________________ ____________ ______________
4__________________ ____________ ______________
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0-10%

11-20%

21-50%

51-90%

91-100%

________ ________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________ ________
________ ________ ________ ________ ________
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Dëmtuesit, sëmundjet, shkalla e prekjes, përhapjes,
intensiteti janë përcaktuar me sy të lirë, me dylbi, lupë
në teren dhe nëpërmjet çelsave tregues nga kampionet
e mara.
Parametrat Ç’halëzimit, Ç’ngjyrosjes së halave sias
llijeve, janë përcaktuar në periudhën Korik- Tetor që
përkon dhe me periudhën e influencimit të dëmtimit të
shkaktuar nga faktoret kompleks.

TË DHËNAT E GRUMBULLUARA PËR
VITIN 2017
� Të dhënat e përgjithshme të secilës sipërfaqe
prove monitoruese si; ekonomia pyjore, numuri
parcelës, kundrejtimi, pjerësia, kordinatat, lartësia
mbi nivelin e detit etj. Të dhënat për secili dru
kontrolli si; diametri, lartësia mosha e drurit, etj.
� Përcaktimi i ç’gjethëzimit dhe ç’ngjyrosjes sipas
përqindjes së humbjes së halave dhe njgyrës për
secilin dru.
� Të dhënat për secili dru kontrolli si; dëmtuesit,
sëmundjet kryesorë që kanë prekur çdo dru sipas
shkallës së prekjes.
� Janë përcaktuar faktorët që ndikojnë në fenomenin
ç’gjethëzimit dhe ç’ngjyrosjes.
� Është përcaktuar shkalla e prekjes, për dëmtuesit,
sëmundjet dhe faktorët komleks.
Është përcaktuar shkalla e dëmit të shkaktuar nga
dëmtuesit, sëmundjet, etje.
� Kontrolli i shtretërve të lumenjve për fenomenin
e tharjes për llojet rap dhe sipërfaqet e mbiella me
llojin palmë dhe ekualipt.

� Përcaktimi i shkaqeve kryesorë që kanë ndikuar
në gjëndjen shëndetësore të fondit pyjor.

2. Mbi Monitorimin e Ekosistemit
Pyjor, Shëndeti dhe vitaliteti,
Rënia e gjetheve.
2.1 Rënia e gjetheve
Gjethet e drurëve pyjor reagojnë gjthmonë ndaj
faktorëve të ndryshëm, duke përfshirë kushtet
klimatike dhe ekstremet e motit, si dhe depozitimin
apo shkallën e ekspozimit të drurëve pyjor ndaj
nivelit të prekjes prej sëmundjeve kërpudhore dhe
dëmtimeve nga insektet. Vezhgimet mbi rënien e
gjetheve për llojet e pishave mesdhetare, tregojne se
nuk ka rritje në përqindjen e ngastrave të monitoruara
gjatë këtij viti, luhatjet e vëzhguara nuk janë argument
për të treguar një përkeqsim në gjendjen e kurorave
të drurëve. Këto reagime të drurëve janë ndikime nga
thatësira, mungesa e lagështirës ajrore dhe ujit, të
cilat kanë shkaktuar rënien e gjetheve. Dëmtimet e
insekteve dhe sëmundjeve kërpudhore, në kombinim
me rritjen e vulnerabilitetit të shkaktuar nga ngarkesat
e depozitimit, kushtet e motit, dhe faktorë të tjerë
antropogjenë, janë të lidhura ngusht me këto trende.
2.2.PËRQINDJA E Ç’HALËZIMIT
Nga monitorimet vizuale të kryera në terren gjatë
periudhës (Korik-Tetor 2017), për parametrat;
Ç’halëzimit, nga përpunimi statistikor i tyre në shkallë
vëndi për halorët rezulton:

Formulari nr.6:
Lloji

Mosha

Klasat e vlerësimit
0-10%

11-25%

26-60%

61%-100%

P.Mesdhetare

deri 59 vjet

37.19

36.16

21.85

4.8

P.zeze

deri 59 vjet

34.55

28.57

26.91

9.97

mbi 60 vjet

39.6

27.1

25

8.3

Bredh

mbi 60 vjet

38 .18

27.28

30.9

3.64

Halor te tjer

mbi 60 vjet

38.88

27.78

25.4

7.84

RGJM2017

mbi100%
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Grafiku i fenomenit të ç’halëzimit për halorët 2017 Nr. 1
Fenomeni i Ç'halëzimit Haloret 2017

Klasat e vlerësimit

Nga monitorimet vizuale të kryera në terren gjatë periudhës (Korik-Tetor 2017), për parametrat; Ç’halëzimit, nga
përpunimi statistikor i tyre në shkallë vëndi për fletorët rezulton:
Formulari nr.7
Lloji

Ahu

Mosha

0-10%

11-25%

26-60%

61%-100%

25.52%

33.79%

28.97%

11.72%

44.89%

32.66%

18.04%

4.08%

mbi100%

59 vjet
60 vjet

Fletor te tjer

Klasat e vlerësimit

59 vjet
60 vjet

Fenomeni Ç'halezimit Fletoret 2017

Klasat e vlerësimit
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RGJM2017

RGJM2017
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Formulari nr.8

Nga monitorimet në terren gjatë periudhës (Korik-Tetor 2017), për parametrat; Ç’halezimit, (llojet halorë), nga përpunimi statistikor i tyre në shkallë vëndi
Rezulton

PËRQINDJA E Ç’HALEZIMIT
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Formulari nr.9

Nga monitorimet në terren gjatë periudhës (Korik-Tetor 2017), për parametrat; Ç’halezimit, (llojet fletorë), nga përpunimi statistikor i tyre në shkallë vëndi
Rezulton;

RGJM2017
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Formulari nr. 10

Nga monitorimet në terren gjatë periudhës (Korik-Tetor 2017), për parametrat; Ç’ngjyrosjes, (llojet halorë) nga përpunimi statistikor i tyre në shkallë vëndi
rezulton;

PËRQINDJA E Ç’NGJYROSJES
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Formulari nr. 11

Nga monitorimet në terren gjatë periudhës (Korik-Tetor 2017), për parametrat; Ç’ngjyrosjes, (llojet fletorë) nga përpunimi statistikor i tyre në shkallë
vëndi rezulton;

PËRQINDJA E Ç’NGJYROSJES

PËRQINDJA E Ç’NGJYROSJES
Pasqyra permbledhese, për parametrat; Ç’ngjyrosjes, (llojet halorë) viti 2017.
Formulari nr. 12
Lloji

Mosha

Klasat e vlerësimit

0-10%

11-25%

26-60%

61%-100%

P.Mesdheta

59 vjet

39.19

38.16

22.65

P.zeze

59 vjet

34.88

27.57

26.92

10.63

60 vjet

39.6

27.1

25

8.3

Bredh

60 vjet

3819%

29.09

27.27

5.45

Halor te tjer

60 vjet

39.68

31.75

23.02

5.55

mbi100%

Grafiku i ç’ngjyrosjes halorët 2017 Nr.3

Klasat e vlerësimit

Pasqyra permbledhese, për parametrat; Ç’ngjyrosjes, (llojet fletorë).
Formulari nr. 13
Lloji

Mosha

Klasat e vlerësimit

0-10%

11-25%

26-60%

61%-100%

Ah

mbi 60 vjet

37.94

28.96

21.38

11.72

Dushk,Geshtenje

nen 60 vjet

37.87

31.96

20.12

8.87

Fletor te tjer

nene 60 vjet

44.9

30.61

16.33

8.16

RGJM2017

mbi100%

1.18
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Grafiku i ç’ngjyrosjes fletorë 2017 Nr.4
Fenomeni Ç'ngjyrosjse per Fletoret 2017

Klasat e vlerësimit

DËMTIMI NGA INSEKTET DHE
SËMUNDJET
Prekja e drurëve nga fitopatogjenet (bakteret, viruset,
kërpudhat) dhe insektet mund të shkaktojnë ndikime
të mëdha në pyje, duke çuar në një dobësim të
shëndetit të ekosistemit të pyjeve dhe vitalitetit të tyre,
për rrjedhojë pasohen edhe me humbje ekonomike.
Popullatat e insekteve gjithashtu, kanë të ngjarë të
reagojnë gjatë proceseve të ndryshime afatgjata të tilla
siç është ndryshimi i klimës, për më tepër, dëmtimi prej
tyre mund të ndikojë në përkeqësimin e gjendjes së
drurëve, jo vetëm në vitin e shfaqjes, por edhe në vitet
e mëvonshme. Vleresimi i kësaj gjendje mbështetet në
të dhënat e monitorimeve gjatë viteve 2017. Por duhet
theksuar se ato nuk përbëjnë rrezikshmëri për pyjet e
vendit tone.

Dëmtuesit më problematikë për
gjininë Pishë, (Pinus spp.).
Dëmtuesit për gjininë Pishë, (Pinus spp.)
Dëmtuesit për llojin e pishës së zezë
Procesionaria e pishes (Thaumetopoea pityocampa,
Den and Schiff), më problematike paraqitet në
bashkitë; Pukë, Fush Arz, Mirditë, Bulqizë, Kolonjë,
Pogradec, Korçë, Peshkopi, mat, Klos, Shkodër,
Malësi e Madhe, Vaui Dejës, Vlorë, etj. Biskperdredhesi
i pishes ( Rhyacionia boliana, Den and Schiff),
më problematike paraqitet në bashkitë; Skrapar,
Berat, Vlorë, Pukë, Shkodër, Mat. Kuqeziu i halave
(Haematoloma darsatum Ahrens), ka një përhapje në
të gjitha bashkitë e mara në studim. Piralida e pishës
(Dioryctria sylvestrella Ratz), në bashkitë; Pukë, Dibër,
Mat
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Dëmtuesit për llojet e pishave mesdhetare
Krasitesi (Tonicus Minor Htg), në bashkitë: Skrapar,
Berat, Vlorë Përmet, Mat, Fier, Lushnjë Skolitet e pishës
(Ips sexdentitus Berner), në bashkitë: Skrapar, Tiranë,
Vlorë, Berat, sidomos në llojin e pishave mesdhetare.
Hundëgjati i pishës (Pissodes castaneus De Geer), me
i atakuar është në zonën e pishës së detit dhe pishës
së egër sidomos në zonën bregdetare.
Për gjininë Bredh (Abies)
Skolitet e trungut dhe degëve të bredhit (Cryphalus
piceae Ratz); në bashkitë: Vlorë,Berat, Skrapar,
Kolonjë, Korçë dhe Përmet. Turigjati i bredhit (Pissades
piceae), me te perhapur jane ne rrethet, në bashkitë;
Përmet, Kolonjës, Librazhd, Pukë.
Gjinia Selvi (Cupressus)
Morri i selvisë (cinara cupressi Buckson), në bashkitë;
Berat, Vlorë, Përmet. Skolitet e selvisë (Phlesinus
aubie, thuyae Pires), në bashkitë; Berat, Vlorë, Përmet.
Gjinia e Ahut (Fagus sylvatica)
Miza e Ahut (Micola fagi Hartig), në bashkitë; Librazhd,
Kolonjë, Korçë, Pogradec. Turigjati i ahut (Rhynchaenus
fagi L.); Kukës, Shkodër,Korçë, Pukë.Morri i ahut
(Phyllaphis fagi L), në shkallë vëndi. Breshka e lëvores
së Ahut (Cryptococcus fagisuga Lindinger); në tëgjitha
ahishtet e moçme.
Gjinia e dushqeve (Quercus spp.)
Vemja e dushkut (Limantria dispar L), në
bashkitë: Librazhd, Pogradec, Pukë dhe Kolonjë.
Gjethpërdredhësja e dushkut (Tortrix viridana L), në
bashkitë: Mirditë, Mat, Shkodër. Krizomela e dushkut
(Altica quercetarum), në bashkitë ; në të gjitha dushkajat
e llojit Bulgër. Procesionaria e dushkut ( Thaumetopoea
processionea L), në bashkitë; Vlorë, Tiran, Berat. Matësi
RGJM2017

skeletues (Erannis defoliaria Cleck), në bashkitë;Pukë,
Kukës, Dibër. Skolitet e dushqeve (Scolitus inricatus
Ratz.), në bashkitë; në shkallë vëndi.
Gjinia gështënjë (Castanetum.L)
Krimbi i gështenjës (Carpocapsa Splendona Hb), në
bashkitë: Pukë. Pogradec, Tropojë, Kukës, Pogradec.
Turigjati i gështenjës (Corculio elephas Gyll), në
bashkitë: Mat, Librazhd, Korçë. Minusja e gjetheve të
gështënjës (Titischeria complonella Hb), në bashkitë:
Pukë. Pogradec.
Dëmtuesit për fletorë të tjerë
Krizomela e plepit (Melasoma populic), në bashkitë;
Berat, Vlorë, Fier. Kolonjë.
Saperda e plepit (Saperda charcharis-L), në
bashkitë; Fier, Kuçovë.
Pleshti i dafinës (Trioza alacris); Tiran, etj.
Krizomela e vidhit (Xyphantria cunea); në shkallë
vëndi.
Minuesja e gjetheve të rrapit (Lithocollettis platania.
Stainton). në lumin Drino dhe Vjosë.
Turigjati i plepit (Cryotorhynchus lapathi. L), Kolonjë.
Grerëza e vogël e plepit (Paranthrene tabaniformis
Rott), Kolonjë

Sëmundjet më problematikë për
gjininë Pishë, (Pinus spp.).
Për gjininë e Pishave (Pinus)
Shyta e zakonshme (Lophodermium pinastri), në
bashkitë, Pogradec,Pukë, Kolonjë, Dibër, Korçë.
Ndryshku i halave (Cronartium ribicola Fisch); në
shkallë vëndi.
Ç’ngjyrosja e halave (Diplodia mutila); në shkallë
vëndi sidomos në llojin pishë e zezë (në objektet e
pyllëzuara).
Bredh (Abies)
Rrëzimi i halave të bredhit (Lophodermium
nervisequm D.C), në bashkitë; Kolonjë, Përmet etj.
Nxirja e halave (Trichesphaeria parasitica Hartig), në
bashkitë: Korçë, Pukë.
Ndryshku kërpudhor
rhedendria).

i

halave

(Hrysomyta

Selvi (Cuppressus)
Kanceri i selvisë (Seiridium cardinale), në bashkitë:
Berat, Përmet, Vlorë.

RGJM2017

Ah (Fagus sylvatica)
Kanceri i ahut (Nectia dittisima), në të gjitha ahishtet
e moçme
Vrugu i Ahut (Phytophthora fagi), në bashkitë:Shkodër,
Kukës.
Kalbëzimi i ahut (Fome fomentarius), Librazhd
(sipërfaqet e pa shfrytëzuara)
Dushqeve (Quercus)
Hiri i dushkut (Microsphaera alphitoides), në
bashkitë; Mat, Kolonjë, Korçë etj.
Kanceri i dushkut (Cryphonectria parasitica);në të
gjitha dushkajat e trajtuara për dru zjari.
Tharja e majave të lisit (Botryosphaera sterensi), në
bashkitë; Kolonjë, Mirditë, Mat etj.
Eshka e dushkut (Polyperus dryphilus); në dushkajat
që kanë kaluar moshën e shfrytëzimit.
Kalbëzimi i dushkut (Armillaria mellea), në bashkitë;
Berat, Shkodër etj.
Gështënjë (Castanetum)
Kanceri i gështenjës (Cryphonectria parasitica).
Sëmundja e bojës(Phytoftora cambirora).
Ndryshku i gështenjës ( Mycosparella maculiformis).
Këto sëmundje janë problematike për të gjitha
masivet me gështënjë në vëndin tonë.
Për fletorë të tjerë
Antraknoza e arrës (Merassonia juglandis), në
bashkitë :Librazhd, Kolonjë.
Tharja e vidhave (Ceratostomella ulmi), në shkallë
vëndi.
Njollosja e zezë e panjës (Rhytizma acerinum Pers),
në bashkitë: Kolonjë, Korçë, Kukës, Mat etj.
Njollat e murrme të gjethes së dafinës (Phyllastica
lauri), Tiran, Berat.
Vjezhdulla e zakonshme (Viscum album), në të gjitha
pyjet e lartë me pishë , ah dhe dushk.
Ndryshku i gjetheve të plepit (Melampsora alli
populina). E përhapur në të gjitha plepishtet e
kultivuara.
Deformimi i gjetheve të plepit (Taphrina aurea Fr), në
sipërfaqen monitoruese të Kolonjës dhe Tepelenës.
Anekroza e rrapit (Gnomonia veneta.Kleb), (Genomonia
platani.Kleb) dhe (Gloeosporium platania), gjatë
shtratittë lumit Drino dhe Vjosë.
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SHKALLA E PREKJES NGA DËMTUESIT PËR SECILËN SIPËRFAQE PROVË.
Shkalla e prekjes nga demtuesit për llojin pishë mesdhetare.
Formulari nr. 19
Nr.

Bashkia

Lloji
drunor

Nr dru.per
siperfaqe

Shkalla e
prekjes;
0-10%

11-25%

26-60%

61-100%

mbi100%

Nr.drurve

Nr.drurve

Nr.drurve

Nr.drurve

Nr.drurve

1.18

1

Lushnje

P.e butë

35

18

11

6

2

Lushnje

P.e egër

16

8

4

4

3

Fier

P. e butë

39

18

11

10

4

Fier

P. e butë

41

17

16

8

5

Permet

P. egër, deti

27

12

8

7

6

Elbasan

P.e butë

46

24

16

6

7

Librazhd

P.e bute

31

13

10

8

8

Shkoder

P. e bute

24

10

9

5

9

Shkoder

P. deti

33

20

9

4

10

Lezhe

P. deti

24

10

8

6

11

Mirdite

P. e butë

18

8

6

4

12

Tropoje

Hormoq.

33

9

15

9

13

Kavaje

P.e egër

25

14

7

4

14

Kavaje

P.e butë

21

7

8

6

15

Tirane

P.e butë

28

10

12

6

16

Peqin

P.e butë

28

16

8

4

17

Gramsh

P.e butë

21

8

8

5

490

222

166

102

Shkalla e prekjes nga demtuesit për llojin pishë e zezë.
Formulari nr. 20
Lloji
drunor

Nr.

1

Mat

Pishe e zeze

Nr dru.per
siperfaqe

21

Shkalla e
prekjes;
0-10%

11-25%

26-60%

61-100%

mbi100%

Nr.drurve

Nr.drurve

Nr.drurve

Nr.drurve

Nr.drurve

9

8

4

2

Peshkopi

Pishe e zeze

74

23

25

26

3

Vlorer

Pishe e zeze

11

4

4

3

4

Tirane

Pishe e zeze

29

10

11

8

5

Kruje

Pishe e zeze

11

5

4

2

6

Elbasan

Pishe e zeze

36

12

13

11

7

Librazhd

Pishe e zeze

25

9

9

7

8

Tropoje

Pishe e zeze

20

7

8

5

9

Gramsh

Pishe e zeze

20

4

8

8

10

Kukes

Pishe e zeze

47

15

16

16

11

Skrapar

Pishe e zeze

28

10

10

8

12

Korçe

Pishe e zeze

16

5

6

5

13

Kolonje

Pishe e zeze

37

14

13

10

14

Bulqize

Pishe e zeze

24

7

8

9

Totali

399

134

143

122

Bredh

26

13

8

5

1

240

Librazhd
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Shkalla e prekjes nga demtuesit për llojin halorë të tjerë.
Formulari nr. 21
Lloji
drunor

Nr.

Nr dru.per
siperfaqe

Shkalla e
prekjes;
0-10%

11-25%

26-60%

61-100%

mbi100%

Nr.drurve

Nr.drurve

Nr.drurve

Nr.drurve

Nr.drurve

1

Gramsh

Hartinë

59

23

21

15

2

Gramsh

Robull

30

13

9

6

2

3

Kukes

Robull

15

7

5

2

1

4

Tropojë

Arrne

22

12

6

4

5

Permet

Bredh

29

14

9

6

6

Totali

155

69

50

33

3

7

Fush-Arz

46

13

14

15

4

8

Totali

46

13

14

15

4

9

Totali

201

82

64

48

7

Pish e zezë

Permbledhsja e shkalles se prekjes nga demtuesit halorve viti 2017.
Formulari nr. 22
Lloji drunor

Shkalla e
prekjes;
0-10%

11-25%

26-60%

61-100%

mbi100%

Pishe ezeze

33.03

35.28

30.79

0.9

0

Bredh

49.1

30.9

20

0

0

P.Mesdhetare

40.4

34

20.3

5.3

0

Halort e tjer

41.77

32.54

23.31

2.38

0

Grafiku i shkallës së prekjes nga dëmtuesit, halorët 2017 Nr.5
Shkalla e prekjes nga demtuesit Halore 2017

Shjkalla e prekjes në %
RGJM2017
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Shkalla e prekjes nga demtuesit për llojin Fletorë (ah & të tjerë).
Formulari nr. 23
Lloji
drunor

Nr.

Nr dru.per
siperfaqe

Shkalla e
prekjes;
0-10%

11-25%

26-60%

61-100%

mbi100%

Nr.drurve

Nr.drurve

Nr.drurve

Nr.drurve

Nr.drurve

1

Bulqizë

Ah

36

13

12

8

3

2

Has

Ah

26

9

8

7

2

3

Tropojë

Ah

10

4

4

2

4

Fush Arz

Ah

18

6

6

4

2

5

Shkodër

Ah

25

8

8

7

2

6

Kukës

Ah

30

12

10

7

1

7

Kukës

Mështeknë

20

7

8

5

4

8

Peshkopi

Mështeknë

29

10

12

7

4

145

52

48

35

10

Totali

Shkalla e prekjes nga demtuesit për llojin Fletorë (dushk & gështënjë).
Formulari nr. 23/1
Lloji
drunor

Nr.

Nr dru.per
siperfaqe

Shkalla e
prekjes;
0-10%

11-25%

26-60%

61-100%

mbi100%

Nr.drurve

Nr.drurve

Nr.drurve

Nr.drurve

Nr.drurve

5

1

Pustec

Dushk

51

21

15

10

2

Kolonje

Dushk

11

5

3

3

3

Korce

Dushk

33

15

7

8

4

Tiran

Dushk

14

5

7

2

5

Kukes

Dushk

35

13

10

8

4

6

Tiran

Geshtenje

10

2

3

3

1

7

Delvin

Geshtenje

15

5

4

3

3

169

66

49

37

16

Totali

3

1

1

Permbledhsja e shkalles se prekjes nga demtuesit për llojin Fletorë
Formulari nr. 24
Lloji drunor

Shkalla e
prekjes;
0-10%

11-25%

26-60%

61-100%

Ah

35.8

33.1

24.21

6.89

Dushk, Geshtenje

39.05

28.99

21.89

9.47

Te tjera

34.69

40.83

24.48

0
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mbi100%

0.59
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Grafiku i shkallës së prekjes nga dëmtuesit, fletorët 2017 Nr.6
Shkalla e prekjes nga demtuesit Fletoret 2017

Shjkalla e prekjes në %

Nga përpunimi i të dhënave të grumbulluar në teren në
të gjitha sipërfaet provë të ngrirura në teren, shkalla e
prekjes nga dëmtuesit kryesorë të monitoruar sipas
klasave të vlerësimit, për vitin 2017 rezulton; për llojin
e pishave mesdhetare nuk është problematike pasi
shkalla e prekjes është deri në klasën e dytë (26-60%)
kemi 21 % të drurëve të prekur nga dëmtuesit dhe
klasa e tretë, e katërt dhe e pestë nuk kemi drurë të
prekur.
Për llojin e pishës së zezë është problematike, pasi
shkalla e prekjes është në klasën e dytë (26-60%)
kemi 30.79% të drurëve të prekur dhe në klasën e
tretë (61-100%) kemi 0.9% të derurve të prekur. Në
këtë shkallë prekjeje influencon prania e dëmtuesit të
procesionares i cili është i pranishëm në sipërfaqet e
krijuar në mënyrë artificial dhe në ato massive qe jane
me një kundrejtim të theksuar jugor dhe me terene ku
shkëmbi amnor ka dalë në sipërfaqe.
Për llojin bredh nuk është problematike pasi shkalla
e prekjes është deri në klasën e dytë (26-60%) kemi
20% të drurëve të prekur nga dëmtuesit.
Për llojet halorë të tjerë si; robull, hartinë, arrne , etj,
fenomeni i prekjes nga dëmtuesit eshte i pranishëm
deru në klasën e dutë të vlerësimit (26-60%) kemi
21.43% të numurit të drurëve të prekur nga dëmtuesit,
në klasat e tretë të vlerësimit (61-100%) kemi 2.38% të
numurit të drurëve të prekur dhe më i theksuar është
për llojin rrobull që duhet të meret ne konsideratë për
ta mbajtur nën kontroll.
Për llojin Ah fenomeni i shkalles së prekjes nga
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dëmtuesit paraqitete jo shumë i favorshëm pasi
fenomenet klomaterike të viteve të fundit dhe mënyra
e trajtimit të një pjesë të grumbujve të ahut kanë
favorizuar fenomenin e prekjes nga dëmtuesit, ku në
klasën e dytë të vlerësimit (26-60%) kemi 24.21% të
numurit të drurëve të prekur dhe në klasën e tretë të
vlerësimit
(61-100%) kemi 6.89% e numurit të drurëve të prekur.
Për llojet fletorë të tjerë si; mështeknë, etj, fenomeni i
prekjes nga dëmtuesit eshte i pranishëm deri në klasën
e dutë të vlerësimit (26-60%) kemi 24.48% të numurit
të drurëve të prekur nga dëmtuesit, në klasat e tjera
si atë të tretë dhe të katërt që janë për tu marë në
konsideratë nuk kemi derurë të prekur.
Kjo tregon se gjatë vitit 2017 shkalla e prekjes nga
dëmtuesit paraqet problem dhe kjo është e lidhur
edhe me ciklin biologjik të dëmtuesve si dhe kushtet
klimaterike kanë qënë më të favorshëm për zhvillimin
e tyre. Është e domosdoshme që të ndërhyjet për të
mbajtur parametrat në kufijtë e lejuar kritik, sidomos
ato të klasës së tretë e të katërt të vlerësimit, sidomos
për dëmtuesin e procesionares së pishës së zezë.
Duhet të theksojmë se si rezultat i kushteve klimaterike
me temperature ekstreme nën zero gradë u konstatua
se pati ndikim në llojet e future në pyllëzimet në
lartësitë ekstreme të llojit të pishave mesdhetare
në fenomenin e skuqjes dhe renise së halave në një
shkalë të konsiderueshme gjatë vitit 2017, ky fenomen
në vitet e më parshme nuk ishte i pranishëm.
Më poshtë po japim disa pamje të mara në teren në
sipërfaqet e ngritura për monitorimin.
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Sëmundjet më kryesore sipas
llojeve të monitoruara:
Për gjininë e Pishave (Pinus).
Shyta e zakonshme (Lophodermium pinastri),
Pogradec,Pukë, Kolonjë, Dibër, Korçë. Ndryshku i
halave (Cronartium ribicola Fisch); në shkallë vëndi.
Ç’ngjyrosja e halave (Diplodia mutila); në shkallë vëndi
sidomos në llojin pishë e zezë (në objektet e pyllëzuara).
Bredh (Abies)
Rrëzimi i halave të bredhit (Lophodermium
nervisequm D.C); Kolonjë, Përmet etj.
Nxirja e halave (Trichesphaeria parasitica Hartig),
Korçë, Pukë.
Ndryshku kërpudhor
rhedendria).

i

halave

(Hrysomyta

Selvi (Cuppressus)
Kanceri i selvisë (Seiridium cardinale), Berat,
Përmet, Vlorë.
Ah (Fagus sylvatica)
Kanceri i ahut (Nectia dittisima), në të gjitha ahishtet
e moçme
Vrugu i Ahut (Phytophthora fagi), Shkodër, Kukës.
Kalbëzimi i ahut (Fome fomentarius), Librazhd
(sipërfaqet e pa shfrytëzuara)
Dushqeve (Quercus)

Kolonjë, Mirditë, Mat etj.
Eshka e dushkut (Polyperus dryphilus); në dushkajat
që kanë kaluar moshën e shfrytëzimit.
Kalbëzimi i dushkut (Armillaria mellea); Berat,
Shkodër etj.
Gështënjë (Castanetum)
Kanceri i gështenjës (Cryphonectria parasitica).
Sëmundja e bojës(Phytoftora cambirora).
Ndryshku i gështenjës ( Mycosparella maculiformis).
Këto sëmundje janë problematike për të gjitha
masivet me gështënjë në vëndin tonë.
Për fletorë të tjerë
Antraknoza e arrës (Merassonia juglandis), Librazhd,
Kolonjë.
Tharja e vidhave (Ceratostomella ulmi), në shkallë
vëndi.
Njollosja e zezë e panjës (Rhytizma acerinum Pers),
Kolonjë, Korçë, Kukës, Mat etj.
Njollat e murrme të gjethes së dafinës (Phyllastica
lauri), Tiran, Berat.
Vjezhdulla e zakonshme (Viscum album), në të gjitha
pyjet e lartë me pishë , ah dhe dushk.
Ndryshku i gjetheve të plepit (Melampsora alli
populina). E përhapur në të gjitha plepishtet e
kultivuara.

Hiri i dushkut (Microsphaera alphitoides); Mat,
Kolonjë, Korçë etj.

Deformimi i gjetheve të plepit (Taphrina aurea Fr), në
sipërfaqen monitoruese të Kolonjës dhe Tepelenës.

Kanceri i dushkut (Cryphonectria parasitica);në të
gjitha dushkajat e trajtuara për dru zjari.

Anekroza e rrapit (Gnomonia veneta.Kleb),
(Genomonia platani.Kleb) dhe (Gloeosporium
platania), gjatë shtratittë lumit Drino dhe Vjosë.

Tharja e majave të lisit (Botryosphaera sterensi);
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SHKALLA E PREKJES NGA SËMUDJET PËR SECILËN SIPËRFAQE PROVË .
Permbledhse e shkalles se prekjes se pishave mesdhetare nga semundjet 2017. Formulari nr.25
Nr.

Bashkia

Lloji
drunor

Nr dru.per
siperfaqe

Shkalla e
prekjes;
0-10%

11-25%

26-60%

61-100%

mbi100%
Nr.drurve

Nr.drurve

Nr.drurve

Nr.drurve

Nr.drurve

35

17

10

5

3

16

6

6

3

1

39

20

8

8

3

41

16

15

7

3

27

14

7

4

2

Elbasan

P. e butë
P.e egër,
P.deti
P.e butë

46

18

17

7

4

7

Librazhd

P.e bute

31

12

9

7

3

8

Shkoder

P. e bute

24

9

8

4

3

1

Lushnje

2

Lushnje

P.e butë,Vidh,
frash
P.e egër

3

Fier

P. e butë

4

Fier

5

Permet

6

9

Shkoder

P. deti, Plep

33

16

8

7

2

10

Lezhe

P. deti

24

9

8

5

2

11

Mirdite

P. e butë

18

9

4

3

2

12

Tropoje

Hormoq, Ah

33

11

12

8

2

13

Kavaje

P.e egër

25

10

9

3

3

14

Kavaje

P.e butë

21

7

7

5

2

15

Tirane

P.e butë

28

11

10

5

2

16

Peqin

P.e butë

28

12

9

4

3

17

Gramsh

P.e butë

21

9

6

4

2

Totali

490

206

153

89

42

Permbledhse e shkalles se prekjes se pishës së zezë nga semundjet 2017 Formulari nr.26
Nr.

Bashkia

Lloji
drunor

Nr dru.per
siperfaqe

Shkalla e
prekjes;
0-10%

11-25%

26-60%

61-100%

mbi100%

Nr.drurve

Nr.drurve

Nr.drurve

Nr.drurve

Nr.drurve

1

Mat

Pishe e zeze

21

10

5

4

2

2

Peshkopi

Pishe e zeze

74

21

24

26

3

3

Vlore

Pishe e zeze

11

5

4

2

4

Tirane

Pishe e zeze

29

9

10

9

5

Kruje

Pishe e zeze

11

4

3

4

6

Elbasan

Pishe e zeze

36

14

12

10

7

Librazhd

Pishe e zeze

25

11

8

6

8

Tropoje

Pishe e zeze

20

6

7

7

9

Gramsh

Pishe e zeze

20

6

7

7

10

Kukes

Pishe e zeze

47

17

16

14

11

Skrapar

Pishe e zeze

28

12

9

7

12

Korçe

Pishe e zeze

16

7

5

4

13

Kolonje

Pishe e zeze

37

15

12

10

14

Bulqize

Pishe e zeze

24

9

8

7

399

146

130

117

26

11

8

7

Totali
16

Librazhd
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Bredh

1

6
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Permbledhsja e shkalles se prekjes nga sëmundjet halorve viti 2017 . Formulari nr.28
Lloji drunor

Shkalla e
prekjes;
0-10%

11-25%

26-60%

61-100%

mbi100%

Pishe eze

35.64

31.75

29.91

2.7

0

Bredh

41.82

32.73

21.81

3.64

0

P.mesdhetare

40.18

32.12

19.35

8.35

0

H.Tjera

35.71

31.75

26.19

6.35

0

Grafiku i shkallës së prekjes nga sëmundjet halorët 2017 Nr.6
Shkalla e prekjes nga semunsdjet Haloret 2017

Shjkalla e prekjes në %
Shkalla e prekjes nga sëmundjet për llojin Fletorë. Formulari nr 29
Nr.

Bashkia

Lloji
drunor

Nr dru.per
siperfaqe

Shkalla e
prekjes;
0-10%

11-25%

26-60%

61-100%

mbi100%

Nr.drurve

Nr.drurve

Nr.drurve

Nr.drurve

Nr.drurve

5

1

Pustec

Dushk

51

20

13

13

2

Kolonje

dushk

11

5

4

2

3

Korce

Dushk

33

13

10

8

2

4

Tiran

Dushk

14

5

5

3

1

5

Kukes

Dushk

35

14

10

7

4

6

Tiran

Gesht

10

2

3

2

1

7

Delvin

Gesht

15

4

4

3

4

169

63

49

38

17

Totali

2

2

Permbledhsja e shkalles se prekjes nga sëmundjet fletorët viti 2017 . Formulari nr. 30
Lloji drunor

Shkalla e
prekjes;
0-10%

11-25%

26-60%

61-100%

Ah

43.46

30.34

17.24

8.96

Dushk, Geshtenje

30.62

36.73

24.49

8.16

Te tjera

37.29

28.99

22.48

10.06
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mbi100%

1.18
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Grafiku i shkallës së prekjes nga sëmundjet fletorët 2017 Nr.7
Shkalla e prekjes nga sëmundjet Fletoret 2017

Shjkalla e prekjes në %

Nga përpunimi i të dhënave të grumbulluar në teren në
të gjitha sipërfaet provë të ngrirura, shkalla e prekjes
nga sëmundjet kryesorë të monitoruar sipas klasave
të vlerësimit, për vitin 2017 rezulton; për llojin e pishave
mesdhetare është problematike pasi shkalla e prekjes
është në klasën e dytë (26-60%) kemi 18.17 % dhe
në klasën e tretë (61-100%) kemi 8.57% të drurëve të
prekur nga sëmundjet, prandaj del domosdoshmeri
marja e masave parandaluese dhe mbajtja nën kontroll
e drurëve të klasës së trete të vlerësit.
Për llojin e pishës së zezë është problematike, pasi
shkalla e prekjes është në klasën e dytë (26-60%) kemi
29.91% të drurëve të prekur dhe në klasën e tretë (61100%) kemi 2.7% të derurve të prekur. Në këtë shkallë
prekjeje influencon prania e kushteve klimaterike
të cilat kanë qënë të favorshme për zhvillimin e
sëmundjeve që prekin drurët pyjorë.
Për llojin bredh është problematike, pasi shkalla e
prekjes është në klasën e dytë (26-60%) kemi 21.81%
të drurëve të prekur dhe në klasën e tretë (61-100%)
kemi 3.64% të derurve të prekur. Në këtë shkallë
prekjeje influencon prania e kushteve klimaterike
të cilat kanë qënë të favorshme për zhvillimin e
sëmundjeve që prekin drurët pyjorë.
Për llojet halorë të tjerë si; robull, hartinë, arrne , etj,
fenomeni i prekjes nga sëmundjet është i pranishëm
deri në klasën e dytë të vlerësimit (26-60%) kemi
26.19% të numurit të drurëve të prekur nga dëmtuesit,
në klasat e tretë të vlerësimit (61-100%) kemi 6.35% të
numurit të drurëve të prekur dhe më i theksuar është
për llojin rrobull që duhet të meret ne konsideratë për
ta mbajtur nën kontroll.
Për llojin Ah fenomeni i shkalles së prekjes nga
sëmundjet paraqitete jo shumë i favorshëm pasi
fenomenet klimaterike të viteve të fundit dhe mënyra e
RGJM2017

trajtimit të një pjesë të grumbujve të ahut.
kemi 17.24% të numurit të drurëve të prekur dhe në
klasën e tretë të vlerësimit (61-100%) kemi 8.96% e
numurit të drurëve të prekur.
Për llojet fletorë të tjerë si; mështeknë, etj, fenomeni i
prekjes nga dëmtuesit eshte i pranishëm deri në klasën
e dutë të vlerësimit (26-60%) kemi 24.49% të numurit
të drurëve të prekur nga sëmundjet, në klasën e tretë
(61-100%) kemi 8.165 të numurit të drurëve duhet
të meren në konsideratë derurët e klasës së tretë të
vlerësimit.
Për llojet fletorë të tjerë si; dushku dhe geshtenja,
fenomeni i prekjes nga dëmtuesit është i pranishëm
deri në klasën e dutë të vlerësimit (26-60%) kemi
22.48% të numurit të drurëve të prekur nga sëmundjet,
në klasën e tretë (61-100%) kemi 10.06% të numurit të
drurëve dhe në klasën mbi 100% kemi 1.18% të drurve
(kjo është e pranishme për llojin gështënjë)duhet të
meren në konsideratë derurët e klasës së dyte, tretë
dhe të katërt të vlerësimit.
Kjo tregon se gjatë vitit 2017 shkalla e prekjes nga
sëmundjet paraqet problem për llojin e gështënjës.
Është e domosdoshme që të ndërhyjet për të mbajtur
parametrat në kufijtë e lejuar kritik, sidomos ato të
klasës së tretë e të katërt të vlerësimit, sidomos për
kancerin e gështënjës.
Duke u nisur nga gjëndja problematike që është
vërejtur vitet e findit për llojin Rap (Platanus orientalis),
në shtretrit e lumenjve; Shkumbin, Mat, Vjosë dhe
Drino, në përmbushje të detyrimit ligjor që rrjedh nga
ligji nr.9385, datë 04.05.2005 “Për Pyjet dhe Shërbimin
Pyjor”, të ndryshuar edhe gjatë vitit 2016 janë kryer
verifikime në teren për gjatë shtretërve të këtyrë
lumënjve.
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Në këta basene ujëmbledhës fenomeni i tharjes së llojit
rrap ka disa vitë që është shfaqur;
i) kjo verehet gjatë gjithë gjatësisë së shtreteve të
lumenjve
ii) kemi drure që janë të tharë 100%
iii) kemi drurë qe kanë një tharje më masën 50-60%
të drurit
iv) drurë që janë 10-40% në fazën e fillimit të
fenomenitn të tharjes.
Fenomeni i tharjes vërehet;
i) në drurët e të gjitha moshave
ii) me diametra nga 10cm e lartë
iii) lartësia e tyre varion nga 3m deri në 20m lartësi
iv) origjina e tyre është farore
v) fenomeni vërehet edhe në drurët që janë shumë
pranë njëri tjetrit një është i tharë kurse tjetri është

Dëmtues më kryesor të konstatuar në këtë sipërfaqe
monitoruese do të përmëndnim; Minuesja e gjetheve të
rrapit (Lithocollettis platania. Stainton). Sëmundjet më
kryesore të konstatuara në drurët e tharë plotësisht, po
edhe ata që janë në proçes tharje janë;
Anekroza e rrapit (Gnomonia veneta.Kleb), (Genomonia
platani.Kleb) dhe (Gloeosporium platania). Për
përcaktimin e shkaqeve që kanë sjellë fenomenin e
tharjes mendojmë se duhet ndërmarë një studim më
i hollësishëm. Duhet që të maren kampine të tokës,
kampione të lëvores, kampione te gjetheve që janë
248

në gjëndje të mirë vëgjetative.
vi) një dukuri e veçantë vërehet në disa individë të
rrallë që fenomeni i tharjes ka ndodhur brënda një
sezoni të vegjetacionit (kjo verehet ne drure që i ka
të gjitha gjethet të thara).
vii) fenomeni i tharjes së verejtur gjatë gjithë gjatësisë
së lumit Shkumbin nga Prenjasi deri në Peqin është
afërsisht 10-12% të numurit të derurëve. Ky vlerësim
është kryer nga vëzhgimi gjatë lëvizjes në shtratin e
lumit (por të nxier numurin e saktë të drurve të thare
është domosdoshme një inventarizim i plotë).
Në gjithë shtratin e lumit kemi drurë që janë të tharë
komlet, por kemi dhe drurë që janë në fillimim të
fenomenit të tharjes.
Më poshtë po japim disa pamje të gjëndjes së rrapit në
shtretrit e lumenjve.

në proçes tharje, kampione të sistemit rrënjor si
dhe kampione druri të lartësive të. ndryshme (një në
sipërfaen e tokës, 2m nga toka dhe një kur fillonte
kurora), të cilat ti nënshtrohen analizave të hollësishme
në laborator. Për realizimin e këtij studimi duhet të
bashkëpunohet me Universitetin Bujqësor; Fakultetin
e Shkencave Pyjore, Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
(Departamenti i Mbrojtjes së Bimëve) dhe Fakultetin e
Shkencave të Natyrës Tiranë. Një fenomen i ngjashëm
me atë të tharjes së rrapit është vërejtur edhe në llojin
Plep.
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Pamje nga gjëndja e rrapit në urën e leklit (Tepelenë)

Gjëndja e plepishteve të thërës.

Gjatë viti 2017 është vërejtur edhe fenomeni i
tharjes së llojit dushk (Quercus spp):
Ky fenomen është vërejtur në masivet e dushkajave të
rrethit të Mirditës, këto dushkaja janë të trajtuara vetëm
për kullotë dhe nuk kanë kaluar me faza të ndërhyrjes
me prerje.
Sipërfaqet e thara shtrihen në Ekonomine pyjore
“Perlat–Shebë”.
Në këta masive fenomeni i tharjes së llojit dushk nuk
është shfaqur në vitet e mëparshme;
kjo verehet gjatë gjithë gjatësisë së kreshtës (kurores
së kodrës, kur ngjitesh nga Kthella për në Kurbnesh)
kemi drure që janë të tharë në 35-50% të kurorës.
Fenomeni i tharjes vërehet;
në drurët e të gjitha moshave
me diametra nga 10cm e lartë
lartësia e tyre varion nga 3m deri në 7m lartësi

Fenomeni i dëmtimit nga krasitësi

verehet ne drure që i ka të gjitha gjethet të thara).
Ky vlerësim është kryer nga vëzhgimi gjatë lëvizjes
në teren (por të nxier numurin e saktë të drurve të
thare është domosdoshme një inventarizim i plotë).
Si rjedhoje e temperaturave ekstreme nën zero gradë
(deri në 15-20 gradë nën zero) te fillimit te vitit 2017
dhe me një kohëzgjatje pati ndikim në llojet e mbjella
në pyllëzime dhe gjelbërime sudomos në llojet e
palmave , te ekualiptave dhe te mimozave. Grupi i
monitorimit verifikoj ne vend disa nga këto masive dhe
pa konkretisht gjëndjen e tyre dhe krehu vlerësimin
dhe fotografimin e tyre.
Në këta masive fenomeni i tharjes së llojve të
përmëndura nuk është konstatuar në vitet e
mëparshme; kjo verehet gjatë gjithë pyllëzimeve me
këto lloje sudomos në zonën qëndroere të vëndit, ku
edhe këto lloje janë më masive.
Kemi drure që janë të tharë në 70-100% të kurorës.

origjina e tyre është farore

Fenomeni i tharjes vërehet;

fenomeni vërehet edhe në drurët që janë shumë
pranë njëri tjetrit një është i tharë kurse tjetri është
në gjëndje të mirë vëgjetative.

Në drurët e të gjitha moshave
Me diametra nga 5cm e lartë

një dukuri e veçantë vërehet që fenomeni i tharjes
ka ndodhur brënda një sezoni të vegjetacionit (kjo

Origjina e tyre është farore
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Lartësia e tyre varion nga 3m deri në 15m lartësi
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Një dukuri e veçantë vërehet që fenomeni i tharjes ka
ndodhur brënda një sezoni të vegjetacionit.
Ky vlerësim është kryer nga vëzhgimi gjatë lëvizjes në
teren, por të nxier numurin e saktë të drurve të thare

është domosdoshme një inventarizim i plotë dhe
kryerja e një vlerësimi për masat që duhet të meren për
të ardhmen e këtyre masiveve.

Më poshtë po japim disa pamje të gjëndjes nga fenomeni i tharjes
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Dru vidhi i prekur nga tharja

Dru i lisi të trajtuar për prodhim gjethi

Lloji Dushk i prekur nga demtuesit dhe semundjet
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SHKAQET KRYESORE
Shkaqet kryesore që kanë ndikuar në gjëndjen
shëndetësore të fondit pyjor janë;
1.Temperaturat ekstreme si ato të ulta gjat periudhës
Janar-Shkurt dhe ato të larta gjar Muajve KorikGusht kane patur ndikimin e tyre në fenomenin e
tharjes dhe atë të zjareve të rëna.
2..Rritja e shkallës së prekjes nga dëmtuesi i
procesionares së pishës edhe në llojin e pishave
mesdhetare sidomos në qarkun e elbasanit.
3. Shfaqja e fluturës së bardhë në zonën e prespës
dhe skeletimi në masë i llojeve fletorë në këtë zonë
(sidomos ato të llojit dushk)
4.Ndikimi i faktorëve klimaterikë dhe petologjikë,
kushtet klimaterike si lagështira dhe temperaturat
kanë qënë jo shumë të favorshme të favorshme për
zhvillimin normal të drurëve.
5. Sipërfaet e përshkuara dhe djegura nga fenomeni
i zjareve gjtë vitit 2017 ka qënë në vlera më të larta
se ato të krahasuar me vitin e mëparshm.
6.Vlen të përmëndim edhe fenomenin e tharjes të
llojit rap në luginën e vjosës, drinos, shkumbinit
dhe mati, pishe mesdhetare, dushkut, plep, si dhe
llojeve të ekualiptave, palmave dhe mimozave,
llojet e permendura kanë një tharje numerike të
konsiderueshme.
7. Ç’faqja e fenomenit të tharjes së llojit ekualipt,
palmave dhe mimozave në pjesën qëndrore të
vëndit.

KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME
Nga vrojtimet e kryera në periudha të ndryshme në
të gjithë masivet e grumbujve pyjorë, sipas programit
të monitorimit të shëndetit dhe vitalitetit në fondin
pyjorpër gjatë vitit 2017 janë kontrolluar; Masivet e
grumbujve pyjorë me llojin pishë mesdhetare, pisha
e zezë, hartin, hormoq, arrne, bredh i bardhë, robull
dhe ahu, dhe dushkajat si dhe dukuritë e shfaqura
si fenomeni i tharjes së rapit, fenomeni i tharjes së
dushkajave, fenomeni I tharjes së ekualipteve, palmave
dhe mimozave ç’faqja e dëmtuesit të fluturës së bardhe
na masivet e pyjeve të zonës së prespës, fenomenet
e krijuara pas ngricave të vonshme në momentin kur
kishte filluar vegjetacioni, etj. Grumbujt e llojeve të
hormoqit, arnenit, hartinës, robullit, janë shumë te rrallë
ne vendin tonnë dhe shtrihen në ekstremin e rritjes së
pyjeve të Shqiperisë. Këto të dhena do të shërbejnë si
bazë për përcaktimin e gjëndjes së tyre dhe marjen e
masave për mbrojtjen nga dëmtuesit dhe sëmundjet
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si dhe përcaktimin e detyrave dhe strategjive për të
ardhmen e ketyre llojeve.
Mbështetur në tëdhenat e grumbulluara bazuar edhe
në objektivat e përcaktuara për këtë periudhë janë
realizuar të gjitha sipas afatit dhe cilësisë së përcaktuar
në programin e monitorimit të rrishikuar .
Ky monitorim shërbeu si
domosdoshmri që të
fokusohemi më shumë në matjet dhe vlerësimin e
treguesve specifikë që janë të lidhura me shëndetin
dhe vitalitetin e grumbujve pyjore dhe specifikat e
secilit lloj të marë në studim.
Këto të dhëna do të shërbejnë si bazë për hartimin
e raportit të gjëndjes së pyjeve dhe të gjëndjes së
mjedisit. Në vazhdim sugjerohet që të shfrytëzohen
të gjitha të dhënat e grumbulluar dhe përpunuar sipas
metodologjisë paraqitjen e gjëndjes dhe hartografimi
(GSI) të llojeve të eksploruar dhe i rrjetit të konservimit
të burimeve gjenetike për këta lloje. Treguesit dhe pikat
e siperfaqeve prove me kordinatat dhe te dhenat e
grumbulluara ne terren do te materjalizohen ne hartat
përkatese në sistemin GIS.

KËSHILLIME
Për mbajtjen nën kontroll të shëndetit në pyje
nëpermjet fenomenit të ç’ngjyrosjes (ç’ngjyrosja e
halave), ç’halëzimit (rënies së halave), dëmtueseve,
sëmundjeve dhe faktoreve të tjerë që influencojnë në
gjëndjen fitosanitare të fondit pyjor për llojet; pishë
mesdhetare, pisha e zezë, hartin, hormoq, arrne, bredh
i bardhë, robull, ahut dhe dushkajave, këshillomë:
1. Ndërgjegjësimi dhe marja e përgjegjësisë nga
specialistët e pyjeve, organet e pushtetit vendor,
fermerët që meren me menazhimin e fondit pyjor,
për mbështetjen të specialisteve dhe personelit
të vrojtim sinjalizimit të Agjencisë Kombëtare të
Mjedisit.
2. Marja e masave për mbajtjen nënkontroll dhe
minimizimin e shkallës së prekjes, nga dëmtuesit,
sëmundjet më problematike, me përdorimin e
metodave: silvikulturore, fiziko-mekenike, biologjike,
dhe karantina pyjore.
a) Metoda silvikulturore;
të konsistojë në,
mbjelljen e farave dhe kalemëve të pastra e
fidaneve të shëndoshë, punimeve mirëmbajtëse,
krijimin e pyjeve të përzier etj.
b) Metoda fiziko-mekanike të konsistojë në
marrjen e masave, për eleminimin e vezëve të
dëmtuesve, vendosjen e brezave, vendosjen e
drurëve kurth, prerjen dhe shfarosjen e çerdheve
(qeskave), grumbullimin dhe largimin e insekteve,
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heqjen e drurëve e degët të prekura nga
dëmtuesit dhe sëmundjet dhe djegien e tyre.
c) Metoda kimike të konsistojë në përdorimin e
pesticideve nëpërmjet; pluhrosjeve, spërkatje,
etj.
d) Metoda biologjike të konsistojë në përdorimin
e organizmave të gjalla për zhdukjen e vatrave
të dëmtuesve.

REKOMANDOJMË;
• Rekomandojme MTM-së marjen e një studimi të
hollësish për përcaktimin e shkaqeve që kanë sjellë
fenomenin e tharjes së llojit rrap , dushk dhe plep.
• Identifikimi i të gjitha sipërfaqeve të llojeve të
pishëve mesdhetare të prekura nga dëmtuesi i
procesionares së pishës si dhe marja e masave për
mbajtjen nën kontroll të këtij dëmtuesi.
• Rekomandojme MTM-së nëpërmjet strukturave të
saj apo duke kontraktuar Fakultetin e Shkencave
Pyjore të ndërmarë një studimi të hollësish për
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përcaktimin e mundësisë së rehabilitimit të
sipërfaqeve të përshkuar dhe të djegura nga zjaret
në vitete e mëparshme që nuk kanë mundësi të
ripërtëriten në mënyrë natyrale.
• Pjesë e tyre të jetë një studim i hollësishëm për
të përcaktuar të gjitha sipërfaqet dhe drurët e tharë
nga ekstremet e temperaturave për llojet ekualipt,
palma dhe mimosa si dhe rekomandimin e duhur
për zvëndesimin e këtyrë drurëve të tharë.
• Mbajtja nënkontroll e sëmundjeve dhe dëmtuesve,
ku shkalla e prekjes është më e madhe se kufijtë
kritikë të lejueshëm.
• Rekomandojmë menaxherët e territoreve ku
shtrihen sipërfaqet pyjore (Bashkitë, AKZM) dhe
Institucionin e Emergjencave Civile (që ka qetyranë
menaxhimin e situatave të tilla) marjen e masave
për parandalimin e fenomeneve të zjareve si;
ndërgjegjësimin e komunitetit, ndërtimin e brezave
mbrojtës, si dhe Inspektorjatin e Pyjeve për vënien
parapërgjegjësisë të gjithë kundravajtësit që
shkaktojnë zjaret, etj.
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NDOTJA INDUSTRIALE 2017

Drejtoria e Informacionit dhe Statistikave pranë
Agjencisë Kombëtare të Mjedisit është departamenti
që bën të mundur grumbullimin e raporteve te
vetmonitorimit të subjekteve të pajisura me leje Mjedisi
te Tipit A dhe B, ndërsa grumbullimi i raporteve të
vetmonitorimit për subjektet e pajisura me leje të tipit
C bëhet e mundur në Drejtoritë Rajonale të Mjedisit.
Gjithashtu kjo drejtori në bashkëpunim dhe me
DRM-të, bën të mundur grumbullimin e informacionit
mbi transfertat e mbetjeve të rrezikshme dhe të
parrezikshme, vajrat e përdorura dhe menaxhimi I tyre,
statistikat e mbetjeve urbane, mbetjet spitalore etj.
Një pikë kyce e kësaj derjtorie është edhe krijimi
I Rregjistrit të Shkarkimeve dhe të Transferimit të
Ndotesve, I ngritur në kuader të VKM-së Nr.742
datë 09.09.2016, e cila ka filluar efektet juridike në 1
Qershor 2016, dhe Rregullores së KE-së Nr. 166/2006
amenduar me Rregulloren e KE-së Nr.596/2009.
Regjistri i Shkarkimit dhe Transferimit të Ndotësve në
Shqipëri është një bazë të dhënash elektronike publike,
që kontribon në transparencën dhe pjesëmarrjen më
efektive të publikut në vendim-marrje mjedisore, pasi
përmes internetit, publiku mund të kenë qasje në
informacion mjedisor me qëllim parandalimin dhe uljen
e ndotjes së mjedisit.
Raportimi sipas këtij regjistri për vitin 2017 eshtë i
dyti për këtë lloj formati dhe veshtirësitë nuk jane
përplotësuar nga kompanitë. Kemi pasur shumë
vështirësi në dërgimin e plotë të matërialit nga ana ë
opëratorëvë, gjë e cila ka qënë pengesë për të paraqitur
në këtë raport të dhënat ë shkarkimevë totalë vjetorë
për ndotësit e mëdhenj. Kompanite e kanë të drejtën të
raportojnë deri në fund të muajit mars prandaj dhe në
raport nuk është përfshirë viti 2017 por viti 2016.
Meqenëse së viti 2016 ishte dhe viti i parë i raportimit
kemi vetem katër kompani të mëdha të cilat kalojne
vlerën për raportimin në Rregjistrin e Sharkimeve dhe të
Transfërimit te Ndotesve Europiane (E-PRTR), ndersa
kompanite e tjera të cilat operojne në vendin tonë e
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kanë kapacitetin më të vogël për tu përfshirë në këtë
rregjistër. Gjithashtu për vitin 2017 shumë subjekte të
cilat janë pjesë e këtij rregjistri kanë lajmëruar se nuk
kanë kryer aktivitet. Më poshtë po paraqesim një tablo
të këtyre kompanive:
1. Antea Cement, kjo kompani ka si aktivitet kryesor
prodhimin e çimentos dhe sasia e shkarkimeve
është bërë në bazë të monitorimit të vazhdueshëm.
Përgjatë vitit 2016 kjo kompani ka shkarkuar e ajer
99.6 ton monoksid karboni CO, 435717 ton dioksid
karboni CO2, 383.9 ton okside azoti (NOx/NO2).
Sasia e metaleve të rënda të shkarkuara në ajër
është brenda vlerave të lejuara.
2. Bankers Petroleum LTD, kjo kompani ka si aktivitet
kryesor nxjerjen e naftës, ku sasia e shkarkimeve
është bërë me anë të llogarritjeve dhe jo nga
monitorimi i vazhduëshëm. Nga kjo kompani vlen të
theksohet sasia e metaleve të rënda të shkarkuara
në tokë si: Arsenic (As) 15.8 kg/vit; Krom (Cr) 460
kg/vit; Baker (Cu) 96.3 kg/vit; Nikeli (Ni) 535 kg/vit;
plumbi (Pb) 96 kg/vit dhe Zinku (Zn) 232 kg/vit.
3. Fushe-Kruje Cement Factory, edhë kjo kompani
ka aktivitet kryesor prodhimin e çimentos. Sasia
e shkarkimeve është bërë në bazë të llogaritjeve
dhe jo të monitorimit të vazhdueshëm. Shkarkimet
kryesore nga ky aktivitet janë në ajër ku mund të
theksojmë se: 8710 ton monoksid karboni CO,
776000 ton dioksid karboni CO2, 25800 ton okside
azoti (NOx/NO2), 2090 ton dioksid squfuri (SO2).
Sasia e metaleve të rënda të shkarkuara në ajër
është brënda vlerave të lejuara.
4. Dyrrakium Shpk, kjo kompani është brenda
vlerave të lejuara, llogaritjet i ka bërë me anë të
llogaritjeve dhe aktiviteti kryesor saj është prodhimi
tullave.
Agjencia Kombëtare e Mjedisit nga viti në vit ka arritur
të krijojë dhe të menaxhojë me së miri sistemin e
informacionit mjedisor, të paraqitura në tabelën dhe
grafikun Nr.1
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Tab.1 Numri i raporteve te vetmonitorimit te protokolluara ne vite.

Leje e tipit A&B

2014

2015

2016

2017

422

835

995

813

Leje e tipit A&B

Grafiku Nr.1. Numri i raporteve ne 4 vitet e fundit

Gjatë vitit 2017 janë realizuar 549 raporte vetmonitorimi të lejeve të tipit A dhe B, ku të gjitha raportet e vetmonitorimit
të dërguara pranë AKM-së janë rregjistruar në forme elektronike dhe është bërë analizimi i tyre.
Tab. 2 Numri i subjekteve të cilat kane realizuar vetmonitorimin për lejet e mjedisit A dhe B, për vitin 2014, 2015,
2016 dhe 2017.
Vitet

2014

2015

2016

2017

Tirane

49

89

188

145

Durres

33

80

165

77

Lezhe

27

21

53

31

Gjirokaster

1

9

14

15

Vlore

31

50

68

38

Berat

15

35

91

58

Fier

29

75

92

67

Kukes

3

27

23

23

Shkoder

8

21

45

43

Diber

49

88

41

23

Elbasan

29

35

29

29

Korçe

16

36

56

43

Totali

290

566

865

549

Qarku
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Secili subjekt ka realizuar vetmonitorimin duke u bazuar
në kushtet e lejeve. Nga kjo vërehet qartë se kemi një
interesim si për kushtet e ambjenteve të punës për
punëtorët edhe në mjedisin përreth ku janë vendosur
keto instalime.

Sic duket dhe nga tabela Nr. 2 kemni një rënië të numrit
të subjekteve të cilat janë monitoruar e cila vjen si
rezultat e pezullimit te aktivitetit për shumë kompani si
dhe nga mos pranimi I disa raporteve të cilat nuk kishin
parametrat e kërkuara.

Subjektet e vetmonitoruara ne qarqe

Grafiku Nr.2. Numri i raporteve te vetmonitorimit per subjektet e pajisura me leje te tipit A&B.

Përsa i përket lejeve të tipit C, të cilat i dorëzojne
raportet në Drëjtoritë Rajonale të Mjedisit të secilit
qark, kryesisht monitorojne sasinë e zhurmave dhe të
mbetjeve. Vlen per tu përmendur se sasia e zhurmave
nuk rregjistrohet e plote por vetem citohet se shkojnë

në vendin e caktuar nga pushteti vendor. Numri i
aktiviteteve ndryshon shumë nga njëri qark në tjetrin.
Qarku i Tiranës është kryesuesi me 1097 subjekte dhe
Kukësi është qarku më me pak, 14 subjekte. Në figurën
ë mëposhtme kemi një shperndarje sipas qarqeve.

Grafiku Nr. 3. Shperndarja e monitorimeve te Lejeve te tipit C sipas qarqeve
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në fortësinë e ujit dhe amoniakut.
Shumë pak aktivitete kanë trajtuar sasinë e mbetjeve
dhe ndarjen e tyre sipas kategorive dhe katalogut
shqipëtar të mbetjeve. Kryesisht shprehen se dërgohen
në pikat e grumbullimit të percaktuara nga pushteti
vëndor.
Aktivitetet e pajisura me leje të tipit c jane kryesisht
prodhimet e ushqimeve për tregtim, shitje me pakicë
të naftës dhe nënprodukteve të saj si dhe serviset e
makinave.

Tirane

Qarku i Tiranës përmban numrin më të madh të
raporteve të vëtmonitorimit si 145 subjekte për Lejet
e tipit A dhe B si dhe 760 subjekte të pajisur me leje
të tipit C. Duke marrë shkak edhe nga numri i madh
i subjekteve spektri i aktiviteteve është shumë i gjërë
si karrierat sipërfaqesore, përpunumi i metaleve me
ngjyre, prodhimi i produkteve ushqimore, prodhimi i
materialeve të ndërtimit, sërviset e makinave, trajtimi
i mbetjeve spitalore e deri në instalimet ricikluese për
letrën dhe plastikën.
Për shkak të nismës së Ministrisë së Turizmit dhe
Mjdisit “Të pastrojmë Shqipërinë” shumë aktivitete
janë mbyllur dhe kemi një ulje të numrit të raporteve
të monitorimit.
Të gjitha raportet e vetmonitorimit i jane përmbajtur
kushteve të lejeve mjedisore ku kryesisht janë matur
treguesit e ajrit dhe ujit. Mund të themi se zhurmat
janë matur në çdo aktivitët si në ambjentet e punës
ashtu dhe jashtë saj. Në shumë raste niveli minimal i
zhurmave ka kaluar vlerat e lejuara por jo në nivele të
cilat shkaktojne problem për shëndetin e punonjesve.
Nga rezultatet e monitorimit verejme se aktiviteti i
prodhimit të enëve prej materiali plastik ka tejkalim të
vlerave të parametrave të matura (fortësia, amoniumi,
fosfati, klorure, nitriti, turbullira) si në ujërat nëntokësore
ashtu edhe në ujërat teknologjik. Aktiviteti i prodhimit
të detergjentëve ka tejkalim të vlerave të lejuara vetem
RGJM2017

DURRES

Në qarkun e Durrësit për vitin 2017 janë realizuar
monitorimet nga 77 aktivitete të ndryshme të pajisura
me leje të tipit A dhe B dhe nga 189 subjekte të
pajisura me leje të tipit C, duke zvogëluar numrin
me shumë se gjysma. Këto aktivitete kryesisht janë:
Impiant për material lidhëse, llaç dhe bojra për
industrinë e ndërtimit, shtypshkronja, Impiant për
prodhimin ë fletëve të plasmasit bujqësor, fabrikë
për prodhim këpucësh, Linjë për riciklimin e baterive,
Linjë prodhimi duralumini, Impiant për prodhimin e
biokarburantëve, Impiant për prodhimin e tubave
plastike me metoden extrudim për përdorim bujqësor,
Trajtim ose magazinimi peshqve të ngordhur ose
mbetjeve të peshqve, Grumbullim, përpunim dhe
riciklim të mbeturinave portuale nga anijet, prodhim
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tullash, Impiant grumbullimi dhe përpunimi letre
dhe kartoni dhe prodhimi letre dhe kartoni, depozita
karburanti, Perpunim i lëndëve drusore për prodhimin
e pelletave dhe derivateve të tyre, si dhe prodhimi i
çimentos. Parametrat e matura kryesisht janë Brënda
normave të lejuara duke perjashtuar disa raste ku kemi
vlera të larta të kadmiumit (Cd) dhe plumbit (Pb) në
impiantin e përpunimit të baterive, nivel të lartë të NBOsë dhe NKO-së ne ujërat teknologjik të impianteve të
përpunimit të peshkut të cilave u mungon impianti i
trajtimit të ujit para shkarkimit në kolektorët kryesor.
Në shumë pak raporte jepet informacion i detajuar për
mbetjet urbane dhe teknologjike.

GJIROKASTER

Gjirokastra ka numrin më të vogël të aktiviteteve të
monitoruara për vitin 2017, 15 raporte vetmonitorimi
por kemi një rritje konstatnte në vite në krahasim me
qarqet e tjera. Raporte të vetmonitoimit të lejeve të tipit
C per vitin 2017 janë 17 raporte. Aktiviteti kryesor ka
qenë ndërtimi i hidrocentralit të Lengaricës, prodhimi i
lëngjeve të frutave, ambalazhimi i ujit të pijëshëm, dhe
prodhimi i materialeve piroteknike si dhe shfrytezimi i
gurit gilqeror, pllakave dekorative, nxjerrja e mineraleve,
rërës dhe argjilës nga minierat me shfrytëzim në qiell
të hapur dhe nga gurorët. Në të gjitha parametrat e
matura janë brenda vlerave të lejura vetëm në dy
raste kemi tejkalim të vlerës minimale të zhurmave në
ambientet e punës.
VLORA

LEZHE

Edhe në qarkun e Lezhës kemi një zvoglim të numërit
të raporteve të vetmonitorimit në krahasim me vitin e
kaluar, nga 53 raporte në 31 raporte për vitin 2017, dhe
33 raporte të lejeve të tipit C. Aktivitetet kryesore në
këtë rajon janë përpunimi i inerteve, përpunim peshku,
prodhimi i asfalto bëtonit si dhë rritja dhë mbarështimi
i derrave. Më shumë janë monitoruar parametrat e ajrit
dhe të zhurmave duke qenë se dhe aktivitetet kryesore
janë përpunimi i inërtëvë të cilat janë brenda vlerave
të lejuara. Parametrat ujore të matura janë shumë afër
vlerave të lejuara por asnjëherë nuk kemi kapërcim të
tyre. Mbetjet në çdo rast dërgohen në vendin e caktuar
nga pushteti vëndor por nuk jepet asnjeherë sasi dhe
ndarje sipas kategorive.
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Edhe në qarkun e Vlorës për vitin 2017 kemi një
zvoglim me 30 raporte vetmonitorimi me pak sesa
vitin e kaluar dhe 106 raporte vetmonitorimi të lejeve
të tipit C. Aktivitetet kryesore janë akuakultura në
habitate natyrore, përpunim inertesh, shfrytëzim guri
gëlqeror dhe rërave bituminoze si dhe zhvillimi dhe
prodhimi i hidrokarbureve të cilët zënë dhe pjesën
më të madhe të ndotjes. Parametrat e matura janë
brenda normave të lejura duke tejkaluar tek tuk nivelin
minimal të zhurmave në ambientët ku janë instaluar
pajisjet. Mbetjet nga secili aktivitet dërgohen në
vendin e caktuar nga pushteti vendor por nuk kemi
sasi të tyre. Ajo që vlen per tu theksuar është se nga
shfrytëzimi burimeve të naftës Drashovicë – Karbunar,
Niveli i Squfurit paraqitet në nivele minimale nën kufirin
e detektimit 0.001mg/m3. Cilësia e ujit të liqenit të
Marushës paraqitet e ndotur me nivele të larta të COD
dhe BOD5, që tregon prani të lartë të lëndës organike
në të. Niveli i eutrofizimit është i lartë dhe pritet të ketë
shkatuar dëmtime të popullatës së peshqëve në këtë
liqen. Në sipërfaqe të liqenit dhe në brigje të tij vihej rë
prania e hidrokarbureve.
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BERATI

KUKESI

Qarku i Beratit për vitin 2017 ka një zbritje të
konsiderueshme në numrin e aktiviteteve në te cilat
janë realizuar monitorime, nga 91 raporte në vitin
2016 në 58 raporte në vitin 2017, ndërsa për lejet e
tipit C kemi 31 raporte. Aktivitetet kryesore të cilat
zhvillohen në këtë rajon janë kërkimi dhe prodhimi
i naftës, rehabilitimi i puseve të naftës dhe gropat
ekologjike, prodhimi dhe përpunimi i gurit gelqeror,
përpunimi i lëkurës dhe riciklimi i plastikës. Parametrat
e matura janë brenda normave të lejura vetëm në disa
raste kemi tejkalim të nivelit minimal të zhurmës në
ambjentet shumë pranë makinerive. Në monitorimet e
kryera nga industria e prodhimit të naftës analizimi i
mostrave është bërë nga laboratore jashtë Shqipërisë
dhe jo nga laboratore vendas.

Në qarkun e Kukësit për vitin 2017 kemi pot e njejtin
numër të subjekteve të monitoruara ne krahasim
me vitin e kaluar 23. Aktivitetet kryesore këtu janë
shfrytezimi i mineralit të kromit dhe nikelit si dhe
përpunimi i tij. Gjithashtu kemi edhe ndërtimin e
hidrocentraleve të reja, rritjen e shpendëve për mish
dhe vezë. Nga të gjitha parametrat e matura nuk kemi
tejkalim të normave të lejuara, vetëm ne disa rastë të
nivelit minimal te zhurmave të lejuara në ambientet
shumë prane makinerive. Mbetjet dërgohen në vëndet e
përcaktuara nga pushteti vëndor. Gjithashtu Kukësi ka
dhe numrin më të vogel të raporteve të vetmonitorimit
të lejeve të Tipit C me 10 raporte për vitin 2016.

FIERI

Shkodra

Në qarkun e Fierit kemi 67 raporte vetmonitorimi,
ndërsa përsa u përket lejeve të tipit C kemi 217 raporte
vetmonitorimi ku renditet i dyti pas Tiranës. Treguesit
e matur janë të gjithë parametrat e përcaktuar në lëjen
mjedisore dhe sipas afateve të përcaktura. Mbetjet
dërgohen në vendet e përcaktura nga pushteti vendor
dhe nuk jepen sasi se sa mbetje gjenerohen nga
secili aktivitet. Aktivitetet kryesore në këtë qark janë
prodhimi i naftës nga vedburimet me puse, nxjerrja
dhe përpunimi i argjilave, përpunimi i qumështit dhe
produkteve të tij, rritja intensive e shpendeve si dhe
karriera të rërës bituminoze. Në të gjitha monitorimet
e bëra për aktivitetin e prodhimit të naftës vërehet
se vlerat e NBO dhe NKO janë më të larta se vlerat e
lejuara.
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Në qarkun e Shkodrës kemi 2subjekte me pak të
monitoruara per vitin 2017. Aktivitetet kryesore
në rajonin e Shkodrës jane përpunimi i peshkut,
qumështit, thertore për derrat, nxjerrja dhe pasurimi i
bakrit në rajonin e Munelles, veshje të telave spirale
si dhe hidrocentrali i Ashtes. Të gjitha parametrat e
matura janë brenda normave të lejuara ku vetëm në 2
aktivitete të cilat janë franksionimi I mineraleve inerte
kemi tejkalim të normës minimale të zhurmave në
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afersi te pajisjeve. Vlen për tu theksuar që në raportin
e vetmonitorimit per aktivitetin e veshjeve të telave
me spirale kemi një deklarim të rregullt për sasine e
mbetjeve të prodhuara të ndara dhë te kodifikuara
sipas katalogut të mbetjeve.
Diber

Në qarkun e Dibrës përgjate viteve 2015, 2016 dhe
2017 kemi një përgjysmin të numrit të raporteve të
vetmonitorimit nga kemi një rënie të numrit të raporteve
të vetmonitorimit respektivisht nga 88 raporte në 41 dhe
në 23 raporte për lejet e tipit A dhe B si dhe 26 raporte
për lejet e tipit C. Aktiviteti kryesor është shfrytëzimi i
vendburimeve për nxjerrjen dhe perpunimin e mineralit
te kromit, ndertim HEC-i, shfrytëzim dhe përpunim
inertesh dhe vetem 1 subjekt për riciklim plastike.
Parametrat e matura janë të gjitha brenda vlerave të
lejuara ku në asnjë rast nuk kemi tejkalim të normave
të lejuara. Mbetjet transportohen në zonat e caktuara
nga pushteti vëndor.

ELBASANI

Në qarkun e Elbasanit kemi një monitorim konstant
përsa I përket viteve 2016 dhe 2017, 29 subjekte. Përsa
i përket subjekteve të tipit C kanë realizuar monitorimin
49 subjekte. Këtu kemi një shumellojshmëri të
aktiviteteve duke filluar që nga Kurum International i cili
ka Fabrikë Gelqereje, Uzina e Çelikut, Linja e Skrapit
dhe Uzina e Petezimit, 9 leje mjedisi për kompanine
"Limak Insaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi
Age Insaat Ve Ticaret Anonim Sirketi Adi Ortakligi"
Dege e Shoqërisë së Huaj, funksionim hidrocentrali
grumbullim skrapi grumbullim i mbetjeve urbane, etj.
Të gjitha raportet kanë realizuar monitorimin duke iu
permbajtur kushteve të lejës mjedisore. Parametrat e
matura janë të gjitha brenda normave të lejuara. Përsa
i përket mbetjeve nuk është se trajtohen shumë mirë
në këto raporte, por ajo që duhet theksuar është se
subjekti Limak-age jep të dhëna për të gjitha llojet e
262

mbetjeve sipas kodit të katalogut shqiptar të mbetjeve
sasinë e tyre si dhe ku ka përfunduar deri në fund.
Gjithashtu edhe raporti i vetmonitorimit të Kurum
jep sasinë totale të shkarkimeve në secilin raport tre
mujor, lëndet djegëse të përdorura si dhe mbetjet e
gjeneruara.
Për vitin 2017 në qarkun e Elbasanit është vënë në
punë edhe inceneratori I mbetjeve I cili ka pasur nje
ndikim pozitiv në zonë përsa I perkët menaxhimit të
mbetjeve urbane, ku banorët janë shumë te kënaqur.
Përsa I përket kompanisë së përpunimit të kromit dhe
një kompanie për rafinerimin e lëndeve djegëse ka
pasur ankesa nga komuniteti përreth edhe pse nga
monitorimet ato janë brenda normave të lejuara.

KORCA

Në qarkun e Korçës ka ndodhur I njëjti fenomen si
në rastin e qarqeve të tjera ku kemi një numër me
të vogël subjekteve të cilat kanë realizuar raportin e
vetmonitorimit ne krahasim me vitin e kaluar, nga
56 subjekte në 43. Aktivitet kryesore në këtë rajon
janë përpunimi i lëkurave dhe nënprodukteve të saj,
gurore dhe shfrytëzim i gurit gelqeror, përpunim dhe
ambalazhim bojrash, prodhim të produkteve të mishit,
funksionim hidrocentrali, rritja intensive e pulave
për mish, prodhim dhe ambalazhim i kimikateve
inorganike, Impiant depolimerizimi dhe riciklimi të
gomave jashtë përdorimit, Grumbullim, përpunim dhe
eksportim i duhanit si dhe Për ndërtimin dhe operimin
e gazsjellesit TAP dhe infrastruktures ndihmese të tij.
Në parametrat e matura nuk kemi tejkalim të vlerave të
lejura vetem në disa raste të nivelit të zhurmave por jo
shqetesuese për shëndetin e punonjësve.

MENAXHIMI I MBETJEVE

Agjencia kombetare e Mjedisit është institucion në
varësi të Ministrisë së Mjëdisit dhë disa nga funksionët
ë saj që lidhen më menaxhimin ë integruar të mbetjeve
janë si më poshtë:
• Monitorimin dhe Vlerësimin e Gjëndjës së Mjedisit
• Përgatitjen e programit Kombëtar për Monitorimin
e Mjedisit
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përdorura”, përgjate katër viteve 2014-2017 AKMja ka krijuar rregjistrin e Vajrave te Përdorura. Mund
të theksojmë së gjatë vitit 2014 janë tërhequr për tu
trajtuar nga subjektet e Liçensuara 446869 litra vaj
të përdorur, për vitin 2015 janë tërhequr 291664 litra
vaj të përdorur, për vitin 2016 janë tërhequr për tu
trajtuar 245165 litra vaj, ndërsa për vitin 2017 janë
tërhequr 9634505 litra. Në qarkun e Korçës i gjithë vaji
i përdorur gjendet në pikat e grumbulluesve sepse nuk
ka një kompani afër këtij qarku ndërsa kompanitë e
tjera që operojnë në treg nuk janë të interesuara sepse
është larg.

• Përgatitja dhe publikimi i raportit të Gjëndjes në
Mjedis
• Krijon dhe menaxhon rregjistrin e shkarkimeve dhe
të transferimit të ndotësve
• Mban dhe përditëson statistikat për krijimin,
rikuperimin dhe asgjësimin e mbetjeve.
• Mban dhe përditëson rregjistrat për vajrat e
përdorura
• Mban dhe përditëson rregjistrat për mbetjet
spitalore
Bazuar në Vendimin “Për miratimin e rregullave për
grumbullimin e diferencuar dhe trajtimin e vajrave të

Tabela.3 Sasia e vajrave të përdorura të generuara në kater vitët e fundit
Nr

Sasia e VP të dorëzuar
në subjekte të liçensuara për menaxhim dhe
riciklim (litra), 2014

Qarku

Sasia e VP të dorëzuar
në subjekte të liçensuara për menaxhim dhe
riciklim (litra), 2015

Sasia e VP të dorëzuar
në subjekte të liçensuara për menaxhim dhe
riciklim (litra), 2016

Sasia e VP të dorëzuar
në subjekte të liçensuara për menaxhim dhe
riciklim (litra), 2017

1

Tiranë

Tiranë

2540

14090

182682

2

Durrës

Durrës

14664

9525

9137686

3

Lezhë

Lezhë

3350

1030

380

4

Gjirokastër

Gjirokastër

3030

-

2580

5

Vlorë

Vlorë

4000

24170

4140

6

Berat

Berat

7650

7350

-

7

Fier

Fier

32540

-

88106

8

Kukës

Kukës

8290

-

11470

9

Shkodër

Shkodër

1960

-

64273

10

Dibër

Dibër

10560

6710

6585

11

Elbasan

Elbasan

200000

180000

136603

12

Korçë

Korçë

3080

2290

-

13

Totali

Totali

291664

245165

9634505

Bazuar në vendimin “Për miratimin e rregullave
për transferimin e mbetjeve jo të rrezikshme dhe
informacionit që duhet të përfshihet në dokumentin
e transferimit” si dhe “Për miratimin e rregullave për
dorëzimin e mbetjeve të rrezikshme dhe të dokumentit
të dorëzimit të tyre”, AKM-ja deri me tani ka pajisurme

Kodin Unik 60 Subjekte, të cilat kryejnë transportin
e këtyre mbetjeve. Në bazë të kodit unik janë krijuar
rregjistri i mbetjeve të rrezikshme dhe i mbetjeve të
parrezikshme. Subjektet të cilat kane kryer transferta
përgjatë vitit 2017 janë si me poshtë:

Tabela 4. Subjekte të cilat kanë transportuar mbetje të rrezikshme dhe të parrezikshme.
Nr

Te parrezikshme

Te rrezikshme

1

Green recycle

Q.Sinaj

2

Gusto Oil

Antea Cemet

3

Dani Group

3P Life Logistic

4

Antea Cement

S.I.A Kalandra

5

Fiona 06

T-Zyka

6

Titan

Alb-Star

7

Q.Sinaj

Sherwood

8

Shijaku

Bankers

9

Tea Kolnikaj

Dani group

10

Sherwood

Iridiani & Kadeli

11

Mini Cab

Fabas

12

Likja 2014

Meditel

13

Sani Service

Amos Oil
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Përsa i përket sasisë së mbetjeve spitalore më poshtë është paraqitur sasia e mbetjeve spitalore të gjeneruara
per secilin qark si dhe për spitalet private. Ky informacion ka ardhur nga Ministria e Shendetesise dhe Çështjeve
Sociale.
Tabela Nr.5 sasia e mbetjeve spitalore te gjeneruara per vitin 2017
Nr

Qarku

Sasia e mbetjeve Spitalore te rrezikshme (kg)

1

Tirane

218669

2

Durres

22625

3

Shkoder

26695

4

Vlore

31145

5

Elbasan

31016

6

Korçe

26266

7

Fier

25994

8

Gjirokaster

2670

9

Lezhe

10270

10

Diber

3260

11

Berat

26310

12

Kukes

11060

Nr

Spitali Privat

Sasia e mbetjeve Spitalore te rrezikshme (kg)

1

Spitali Hygea

82515

2

Spitali Amerikan

122995,6

3

Spitali Shani Medical

400

Sasia më e madhe e mbetjeve të gjeneruara është Qarku i Tiranës dhe Spitali Amerikan, ndërsa sasia me e vogel
është gjeneruar në Qarkun e Gjirokastrës.

STATISTIKAT E MBETJEVE
Në mbështetje te nenit 60 të Ligjit Nr.10463,
datë 22.9.2011, “Për menaxhimin e integruar të
mbetjeve”të ndryshuar, si dhe VKM-ve ne funksion
te ketij Ligji, Agjencia Kombetare e Mjedisit ka ngritur
databazen e mbetjeve ne territorin e Republikes se
Shqiperise, databaze kjo e ndertuar sipas ndarjes së
re territoriale dhe përmban të gjitha rrymat e mbetjeve
sipas Katalogut Shqiptar të Klasifikimit të Mbetjeve.
Gjithashtu kjo database ka hapësirën për të vendosur
të dhëna mbi sasinë totale të mbetjeve të depozituara
në landfill, sasine e mbetjeve të trajtuara në incenerator
si dhe mbi sasine totale të automjeteve në fund të jetës
për secilin Qark.
Në bazë të Vendimit te mësiperm Agjensia Kombëtare
ë Mjedisit për vitin 2017 ka grumbulluar informacionin
nga 49 bashki (8 bashki më shumë se vitin e kaluar.).
Deri me tani nuk kanë dërguar asnje informacion
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bashkitë: Klos, Divjake, Tepelenë, Përmet, Has, Tropojë,
Kurbin, Malesi e Madhe, Kamëz (I ështe përgjigjur
shkresës por nuk ka të dhëna), Vorë, Selenicë, Himarë.
(Bashkengjitur do të gjeni tabelën në excel).
Të gjitha bashkitë të cilat kanë raportuar kanë dërguar
sasinë totale të mbetjeve urbane dhe inerte në kg si dhe
kryesisht sasinë e mbetjeve spitalore të parrezikshme,
të mbetjeve plastike, metalike, qelq, leter dhe karton.
Vetem në disa bashkësi kanë dhënë informacion për
sasine e mbetjeve të drurit, të mbetjeve nga kafshet,
baterive dhe akumulatoreve, mbetjeve elektrike dhe
elektronike si dhe për mbetjet tekstile.
Në të gjitha qarqet e vendit tonë nuk ështe së kemi
ndarje të mbetjeve në burim dhe sasia e dërguar nga
ato është në bazë të llogaritjeve të sasisë totale të
harxhuar.
Për të plotësuar tablonë e plotë të kesaj VKM-jë
mungon informacioni nga ministritë ë linjës, ku u është
dërguar shkresë zyrtare që me datë 7 shkurt 2018 me
Nr. 495 Prot.
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Të dhënat e informacionit

Kodi i
Katalogut
Shqiptar

Tiranë

Durrës

Shkodër

Vlorë

Elbasan

KORCE

Numri i Banorëve

-

0

0

0

0

0

0

Sasia e mbetjeve organike,
shtëpiake (Kg)

20

222,837,771

92,810,872

44,416,515

39,115,945

60,660,426

48,150,246

Sasia e mbetje Inerte (Kg)

17 09 04

17,780,000

6,648,000

3,865,980

6,510,000

10,420,000

14,800,600

Sasia e mbetjeve
farmaceutike Spitalore (Kg)

07 05 13*

0

0

0

0

0

0

Sasia e mbetjeve Spitalore
jo të rrezikshme (Kg)

07 05

164,250

144,000

1,762,580

113,000

1,460

9,040

Sasia e mbetjeve Spitalore të
rrezikshme dhe Dentare (Kg)

07 01 02*

0

0

0

0

0

0

Sasia e mbetjeve Plastike (Kg)

15 01 02

896,211

21,456,000

6,823,930

6,069,170

6,949,700

8,533,800

Sasia e mbetjeve të Qelqit (Kg)

15 01 07

527,340

7,920,000

2,423,100

4,278,280

2,905,250

2,580,000

Sasia e mbetjeve Metalike (Kg)

15 01 04

178,940

187,200

1,176,680

533,250

1,081,250

5,148,980

Sasia e mbetjeve të Drurit (Kg)

15 01 03

3,329,000

1,440,000

1,068,520

869,200

0

790,146

Sasia e mbetjeve të Letër
dhe Kartonit (Kg)

03 03 08

1,034,720

22,176,000

5,518,590

6,005,350

7,106,950

5,992,860

Sasia e mbetjeve të Baterive të
dala jashtë përdorimit (Kg)

16 06

22,180

432

12,750

12,000

0

1,500

Sasia e mbetjeve të gomave të
dala jashtë përdorimit (Kg)

16 01 03

36,290

1,584

2,000

137,000

0

105,000

Numri i automjeteve të dala
jashtë përdorimit

Automjete

0

0

0

0

0

0

Sasia e mbetjeve të vajrave
të përdorur (Kg)

12 01 06*

52,000

0

0

33,000

0

153,500

Sasia e mbetje nga produktet
e Kafshëve (Kg)

02 01 02

290

2,304

447,520

650,000

9,000

2,801,000

Sasia e mbetjeve nga plehrat
kimike dhe pesticideve të
skaduara nga përdorimi në
bujqësi (Kg)

20 01 19*

0

0

0

0

0

0

Sasia e mbetjeve farmaceutike
bujqësore (Kg)

16 05 08*

0

0

0

0

0

0

Sasia e mbetjeve të
produkteve të tekstilit (Kg)

4

175,780

0

2,000,590

3,160,000

12,000

8,266,660

Sasia e mbetjeve të vajrave
izolues dhe përcjellës
nxehtësie që përmbajnë PCB/
PCT (Kg)

13 03 01*

0

0

0

0

0

0

Sasia e mbetjeve nga sektori i
industrisë dhe minierat (Kg)

1

0

0

0

0

0

0

Sasia e mbetjeve Elektrike
dhe Elektronike (Kg)

16 02
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0

195,840

0

0

1,100

Sasia e mbetjeve bimore dhe
shtazore e pakompostuar (Kg)

19 05 02

0

0

0

0

0

0

Sasia e mbetjeve të depozituara
për kompostim e mbetjeve
urbane (Kg)

19 05 01

0

0

0

0

0

0

Sasia e mbetjeve të
depozituara në Lendfill (Kg)

Lendfill

44,228,580

70,921,260

42,161,000

46,598,000

0

0

0

0

Sasia e mbetjeve të
Incenerator
depozituara në Inceneritor (Kg)
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226,584,000 152,940,640

0

0
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Të dhënat e informacionit

Fier

Gjirokastër

Lezhë

Dibër

Berat

Kukës

Numri i Banorëve

129,179

0

0

345,345

500,000

0

Sasia e mbetjeve organike,
shtëpiake (Kg)

88,343,220

9,688,700

19,830,000

4,065,523

30,064,500

6,570,000

Sasia e mbetje Inerte (Kg)

7,917,344

774,000

3,391,000

1,769,945

4,446,400

3,128,000

Sasia e mbetjeve
farmaceutike Spitalore (Kg)

0

0

0

0

0

0

Sasia e mbetjeve Spitalore
jo të rrezikshme (Kg)

24,986,000

135

7,000

1,197

1,794

0

Sasia e mbetjeve Spitalore të
rrezikshme dhe Dentare (Kg)

0

0

0

0

0

0

Sasia e mbetjeve Plastike (Kg)

4,894,467

1,118,360

951,000

210,798

2,186,000

463,000

Sasia e mbetjeve të Qelqit (Kg)

1,667,200

168,396

158,300

30,160

1,460,000

1,112,000

Sasia e mbetjeve Metalike (Kg)

368,419

3,766,848

158,300

20,199

412,000

0

Sasia e mbetjeve të Drurit (Kg)

501,574

226,210

676,100

14,000

969,846

0

Sasia e mbetjeve të Letër
dhe Kartonit (Kg)

3,241,036

513,710

663,000

230,000

2,711,000

1,327,000

Sasia e mbetjeve të Baterive të
dala jashtë përdorimit (Kg)

5,247

370

12,000

4,000

5,400

0

Sasia e mbetjeve të gomave të
dala jashtë përdorimit (Kg)

874,842

280

111,400

11,000

40,900

0

Numri i automjeteve të dala
jashtë përdorimit

0

0

0

0

0

0

Sasia e mbetjeve të vajrave
të përdorur (Kg)

0

200

8,000

4,000

1,100

0

Sasia e mbetje nga produktet
e Kafshëve (Kg)

1,077,365

6,300

21,200

13,000

269,500

0

Sasia e mbetjeve nga plehrat kimike
dhe pesticideve të skaduara nga
përdorimi në bujqësi (Kg)

0

0

0

0

0

0

Sasia e mbetjeve farmaceutike
bujqësore (Kg)

0

0

0

0

0

0

Sasia e mbetjeve të
produkteve të tekstilit (Kg)

4,707,295

81,436

3,000

6,000

2,656,000

0

Sasia e mbetjeve të vajrave izolues
dhe përcjellës nxehtësie që
përmbajnë PCB/PCT (Kg)

0

0

0

0

0

0

Sasia e mbetjeve nga sektori i
industrisë dhe minierat (Kg)

0

0

0

0

0

0

Sasia e mbetjeve Elektrike
dhe Elektronike (Kg)

119,269

5,340

2,000

8,000

5,500

0

Sasia e mbetjeve bimore dhe
shtazore e pakompostuar (Kg)

0

0

0

0

0

0

Sasia e mbetjeve të depozituara për
kompostim e mbetjeve urbane (Kg)

0

0

0

0

0

0

Sasia e mbetjeve të
depozituara në Lendfill (Kg)

33,016,450

2,537,000

4,288,000

7,200,000

15,855,400

9,698

Sasia e mbetjeve të
depozituara në Inceneritor (Kg)

0

0

0

0

0

0
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Cilësia e Lëndëve Djegëse të
Analizuara për vitin 2017
Ispektoriati Shtetëror Teknik dhe Industrial ka bëre
të mundur kontrollin e cilësisë së lëndëve djegëse të
lengëshme për përdorim termik, civil dhe industrial, si
dhe në mjetet e transportit ujor, për tremujorin e tretë
të vitit i cili kryhet në zbatim të direktivës 1999/32/
EC. Metodat e marrjes së mostrave janë në përputhje
me standartin S SH UNI 3170: 2005, ndërsa kryerja
e analizave është realizuar në laboratorin e këtij
institucioni (ISHTI), i cili funksionon sipas S SH ISO/
IEC 17025 2006. Nga te dhenat e derguara nga ky
institucion mund te themi se:
• Për tremujorin e dyte vlerësimet e treguesve
fiziko-kimik janë bëre sipas standartit S SH UNI
6579: 2011 për tete mostra Solar dhe 3 mostra
Mazut. Nga të dhënat për treguesit e analizuar në
laborator të lëndëve djegëse gjatë këtij tremujori
nuk kemi kapërcim të vlerave sipas VKM-së Nr.781
datë 14.11.2012. Sasitë e prodhuara në rafineritë
e Ballshit, në të cilat përmbajtja e squfurit pas
analizave laboratorike rezulton me më shumë se 1
%, nuk janë të çertifikuara për tregtim brenda vendit,
por vetëm për eksport. Nuk janë marrë mostra dhe
kryer analizime për lëndet djegëse të tipit marine
fuel.
• Për tremujorin e trete vlerësimet e treguesve
fiziko-kimik janë bëre sipas standartit S SH UNI
6579: 2011 për shtatë mostra Solar dhe 2 mostra
Mazut. Nga të dhënat për treguesit e analizuar në
laborator të lëndëve djegëse gjatë këtij tremujori
nuk kemi kapërcim të vlerave sipas VKM-së Nr.781
datë 14.11.2012. Sasitë e prodhuara në rafineritë
e Ballshit, në të cilat përmbajtja e squfurit pas
analizave laboratorike rezulton me më shumë se 1
%, nuk janë të çertifikuara për tregtim brenda vendit,
por vetëm për eksport. Nuk janë marrë mostra dhe
kryer analizime për lëndet djegëse të tipit marine
fuel.
• Për tre mujorin e katert vlerësimet e treguesve
fiziko-kimik janë bëre sipas standartit S SH UNI
6579: 2011 për shtatë mostra Solar dhe 2 mostra

Mazut. Nga të dhënat për treguesit e analizuar në
laborator të lëndëve djegëse gjatë këtij tremujori
nuk kemi kapërcim të vlerave sipas VKM-së Nr.781
datë 14.11.2012. Sasitë e prodhuara në rafineritë
e Ballshit, në të cilat përmbajtja e squfurit pas
analizave laboratorike rezulton me më shumë se 1
%, nuk janë të çertifikuara për tregtim brenda vendit,
por vetëm për eksport. Nuk janë marrë mostra dhe
kryer analizime për lëndet djegëse të tipit marine
fuel.
Mbrojtja e mjedisit dhe e shëndetit të njerëzve nga
ndotja dhe dëmtimi, që shkaktohen nga mbetjet e
ngurta (shtëpiake, tregtare) dhe inerte (ndërtimi dhe
shkatërrimi), kërkon zbatimin e legjislacionit të miratuar
në fushën e mbetjeve në të cilin janë përcaktuar
rregullat, teknikat dhe metodat e trajtimit të tyre, të
cilat çojnë në pakësimin e mbetjeve dhe në zvoglimin e
ndikimeve të tyre në mjedis.

Mbetjet urbane dhe inerte
Në zbatim të Vendimit Nr. 1189 datë 18.11.2009
"Për Rregullat dhe Proçedurat për Hartimin dhe
Zbatimin e Programit Kombëtar të Monitorimit të
Mjedisit", Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës
ka bërë vëzhgime në drejtim të llogaritjes së sasisë
së mbetjeve urbane që prodhon një banor ne dite ose
gjatë një viti. Nga analizimi i këtyre të dhënave rezulton
se sasia e mbetjeve urbane për cdo banore në dite për
vitin 2017 është 0.25 kg /person/ditë. Kahasuar me
vitin 2016 sasia e mbetjeve urbane për cdo banore në
dite është ulur me rreth 3here Mbështetur në kushtet
konkrete të çdo bashkie Ministria e Transportit dhe
Infrastrukturës ka ngritur dhe plotësuar “Regjistrin
vjetor të prodhimit të mbetjeve urbane dhe inerte sipas
Bashkive dhe Qarqeve”. Siç vihet re nga tabela, qarku
i Tiranes gjeneron sasinë më të madhe të mbetjeve
urbane ndërsa qarku i Gjirokastres gjeneron sasinë më
të madhe të mbetjeve inerte në krahasim me qarqet e
tjera. Kjo shpjegohet me numrin e madh të popullsisë
si dhe zhvillimin ekonomik (prioritar sektori i ndërtimit)
në këto qarqe. Llogaritja e sasisë së mbetjeve të ngurta
urbane është bërë për të gjitha bashkitë dhe komunat.

Tabela mbi gjenerimin e mbetjeve sipas qarqeve
Nr

Qarku

Numri i pergjithshm
banoreve perfitues
te sherbimit

Sasia Vjetore
Mb.ngurta
Shtepiake (ton)

Sasia vjetore
Mb.Inerte (ton)

Sasia Mb.ngurta
shtepiake (kg/person
ne dite )

1

BERAT

228771

42300

8222

0.2

2

DIBËR

180021

58556

14570

0.3

3

DURRËS

391614

70676

3934

0.2
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Tabela mbi gjenerimin e mbetjeve sipas qarqeve
Nr

Qarku

Numri i pergjithshm
banoreve perfitues
te sherbimit

Sasia Vjetore
Mb.ngurta
Shtepiake (ton)

Sasia vjetore
Mb.Inerte (ton)

Sasia Mb.ngurta
shtepiake (kg/person
ne dite )

4

ELBASAN

402481

73390

9670

0.2

5

FIER

502186

141196

18337

0.3

6

GJIROKASTËR

158492

36873

36897

0.2

7

KORÇË

280803

70374

23851

0.3

8

KUKËS

109129

15647

12221

0.1

9

LEZHË

220321

40606

2465

0.2

10

SHKODËR

328834

111330

2650

0.3

11

TIRANË

1082194

288009

22995

0.3

12

VLORË

381021

160805

6518

0.4

TOTALI

4265867

1109762

162330

0.25

Sasia vjetore e mbetjeve
shtepiake te depozituara
ne landfill

Sasia vjetore e mbetjeve
shtepiake te depozituara
ne incenerator

Sasia vjetore e mbetjeve
shtepiake te depozituara
ne venddepozitim

Nr

Qarku

1

BERAT

33614

2

DIBËR

52656

3

DURRËS

67248

4

ELBASAN

5

FIER

83050

6

GJIROKASTËR

17043

7

KORÇË

55900

8

KUKËS

25977

9

LEZHË

10

SHKODËR

11

TIRANË

193899

61121

12

VLORË

1200149

76685.83

TOTALI

116.583

27000316

25490

4955

27341
45515

27000316

47.636

1

Landfilli Bushat

59003

2

Landfilli Bajkaj

14000.65

3

Incenerator Elbasan

27000.316

4

Landfilli Tiranë

193899

5

Total Lendfill/Incener

Burimi: Ministria e Transportit dhe Infrastruktur

Nga analizimi i këtyre të dhënave rezulton se sasia e mbetjeve urbane për cdo banore në dite për vitin 2017 është
0.25 kg /person/ditë. Kahasuar me vitin 2016 sasia e mbetjeve urbane për cdo banore në dite është ulur me rreth
3here
Qarku Diber dhe qarku Durrës kanë ulur gjenerimin e mbetjeve për banore në ditë nga 0.9 në vitin 2016 përkatesisht
në 0.3 kg/ për banore në ditë dhe 0.2 kg/ per banore ne vitin 2017 ose rreth 3 here.
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Gjenerimi i mbetjeve urbane per vitin 2017

Vlerën më të lartë të gjenerimit të mbetjeve shtëpiake e ka qarku Tirana me 288 009 tone në vit
Siç vihet re edhe nga grafiku i mësipërm, gjatë vitit 2017 janë gjeneruar më shumë mbetje urbane sesa mbetje
inerte. Kjo tregon që gjenerohet më shumë mbetje nga konsumi i mallrave nga popullata sesa nga sektori i ndërtimit.
Sasia Mb.ngurta shtepiake (kg/person ne dite )

Sasia e mbetjeve shtepiake për përson në ditë 2016, 2017
VITI

Sasia Mb.ngurta shtepiake
(kg/person ne dite) 2016

Sasia Mb.ngurta shtepiake
(kg/person ne dite) 2017

BERAT

0.5

0.2

DIBËR

0.9

0.3

DURRËS

0.9

0.2

ELBASAN

0.1

0.2

FIER

0.1

0.3

GJIROKASTËR

0.7

0.2

KORÇË

0.2

0.3

KUKËS

0.8

0.1

LEZHË

0.55

0.2

SHKODËR

0.1

0.3

TIRANË

0.7

0.3

VLORË

1.0

0.4
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Krahasimi i gjenerimit e mbetjeve per person ne dite 2016, 2017

Duket qarte edhe nga grafiku se për vitin 2017 kemi një ulje të ndjeshme e gjenerimit të mbetjeve shtëpiake për
banore në ditë krahasuar me vitin 2016
VITI

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Mbetje urbane

1 069094

1 128728

1136802

1 039455

760407

2 641498

1055125

1109762

Mbetje inerte

326805

710613

332199

293360

211158

206306

203000

162330

Totali

1395899

1839341

1469001

1332815

971565

2847804

1258126

1272092

Trendi ne vite i gjenerimi te mbetjeve shtepiake

Në grafikun më sipër duket qartë se gjenerimi më i lartë i mbetjeve urbane është në vitin 2015 kjo edhe për arsye
se bashkite po bëjne gjithnje e më mire mbi menaxhimin e mbetjeve urbane
Mbetjet inerte më të larta rezulton të kene qenë në vitin 2011, pasi ishte viti me ndërtime me të shumta në vend.
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04

KOSTO E MONITORIMIT
TË MJEDISIT 2017

272

RGJM2017

Tendenca e Gjenerimit total të mbetjeve në ton ne vite
Sektori

Kosto e programit me stacionet
dhe indikatoret për vitin 2018 (në milion/lekë)

Ajër

50

Zhurmat

17
75

Ujë lumi

-

Uje lumi

-

Ujë liqeni

-

Ujë lagune

-

Ujë deti

-

Sedimente

-

Ujë bio-cilësi

23

Ujë nëntokësor

5

Toka

20

Biodiversiteti

25

Pyje

35

Total

250

V.O:Nuk eshte perfshire kosto e inventarit te Pyjeve
Kosto e akorduar nga Ministria e Financave per monitorimin e Mjedisit 2016, 2017
Nr

Emertimi

Vlera 000 /lek
2016

2017

1

Financimi I Buxhetit të AKM

72403

64350

2

Fondi për monitorimet

39200

17.500

3

% Ndaj totalit të finacimit për monitorim

54%

27 %

Kosto e parashikuar e monitorimit të mjedisit në
PKMM 2017 është 250 000 000L. Për vitin 2016 fondi
i akorduar për monitorimin e mjedisit në AKM ka qenë
39.2 milion lekë ose 54% e gjithë buxhetit të AKMsë prej 72.4 milion lekë. Ndërsa në vitin 2017 kosto
e akorduar Agjencise Kombëtare të Mjedisit për
monitorimin e mjedisit është 17.5 milion lekë ose 27%
e buxhetiti përgjithshëm të AKM-së prej 64,35 milion
lëke, akorduar në AKM nga Ministra e Financave .
E thënë ndryshe në vitin 2017 kosto e monitorimit të
mjedisit në AKM është 27% me e vogel se kosto e
monitorimit në vitin 2016.

Për treguesit e Ajrit, mbulimi kohor i monitorimit
të PM10 dhe PM2.5 nga AKM ka qënë përkatësisht
53%,17%, 65%, 29%, 42%, 14%,në stacionet e
monitorimit Durrës, Elbasan, Korcë, Tiranë BT, Tiranë
AKM, Shkodra, për arsye mungesë fondi të monitorimit.

Zvogelimit i buxhetit të monitorimit për vitin 2017
është dhe arsyeja që programet vjetore të monitorimit
të mjedisit në AKM nuk janë realizuar plotesisht për
nga mbulueshmeria kohore ose me saktë nuk është
zbatuar frekuenca e matjeve te treguesve mjedisore.

Të njëjtën gjë mund të themi edhe për monitorimin e
treguesve të pyjeve dhe biodiversitetit ku gjate vitit
2017 është realizuar vetëm gjysma e programit vjetore
të monitorimit

RGJM2017

Për ujrat siperfaqësore , monitorimi ka qënë i pjesshëm
për efekt të mungesës së buxhetit dhe për Basenin
e Drinit është realizuar një ekspeditë, Lumi Ishëm 3
ekspedita, Lumi Erzen 2 ekspedita, Baseni Shkumbinit
1 ekspeditë, Baseni i Semanit 1 ekspeditë, Baseni i
Vjosës 1 ekspeditë, Baseni i Matit 1 ekspeditë

273

Referencat
Republika e Shqipërisë – Maj 2016 -Strategjia
Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim (SKZHI 20152020).
Republika e Shqipërisë - Qershor 2016 -Komunikimi
tretë Ndërkombëtarë i Republikës së Shqipërisë mbi
Ndryshimet Klimatike.
Ministria e Mjedisit -Draft Strategjia Ndërsektoriale e
Mjedisit 2015-2020.
Ministria Mjedisit, gef, UNDP -Nëntorë 2015 Plani i
Menaxhimit Parku Kombëtar i Ekosistemit Natyro Detar
Pranë Gadishullit Të Karaburunit Dhe Ishullit të Sazanit.
Rpublika e Shqipërisë - Programi i Bashkëpunimit për
Zhvillim të Qëndrueshëm Ndërmjet Këshillit të Ministrave
të Republikës së Shqipërisë dhe Kombeve t ë Bashkuara
2017-2021.
Republika e Shqipërisë -Plani i Dytë dhe i Tretë
Kombëtar i Veprimit për Efiçencën e Energjisë për
Shqipërinë, 2016-2020.
Shkurtimore SHGJSH -Monitorimi I Dinamikës së
Shtratit në Lumenjtë e Shqipërisë në Pjesën e Mesme
dhe të Poshtme të Rrjedhës dhe Propozimi I Masave për
Stabilizimin e Gjëndjes.
AKM -Raporti I Zhurmave Urbane 2017.
AKM - Raport Vjetor-‘’Cilësia e ajrit urban në qytetet
kryesore të vendit tonë ‘’ viti 2017.
AKM -Raport vjetor ‘’Monitorimi i cilësisë së ujërave
sipërfaqësore të Shqipërisë në lumenj, liqene dhe zona
bregdetare si dhe ndikimi i shkarkimeve të lëngëta
urbane në cilësinë e tyre. Përcaktimi i metaleve të rënda
në lumenjtë Drin, Mat, Ishëm, Seman, Gjanicë, Vjosë dhe
Shkumbin” viti 2017.
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UB - Raport Vjetor ‘’Monitorimi i Cilësisë sëTokës në
Shqipëri ’’viti 2017.
UB - Raport Vjetor “Vlerësimi i statusit ekologjik të tre
lagunave bregdetare, nëpërmjet monitorimit të treguesve
të cilësisë së ujit’’viti 2017.
SHGJSH- Raport Vjetor “Monitorimi i Ujërave
Nëntokësorë në Basenet Kryesore të Shqipërisë" viti
2017.
SHGJSH - Raport Vjetor "Matja e Prurjeve Ujore në
Lumenjtë e Shqipërisë” viti 2017.
SHGJSH - Raport Vjetor "Përcaktimi i statusit të trofisë
nëpërmjet përdorimit të imazheve satelitore "MODIS"
bazuar në përmbajtjen e klorofilës-a Azotit dhe Fosforit"
viti 2017.
IFBZ - Raport Vjetor ‘’Monitorimi i Ndotjes Atmosferike
nga Metalet Toksike dhe Identifikimi i Burimeve Kryesore
të Ndotjes nëpërmjet Analizës Elementare të Aerolsoleve
"viti 2017.
ISHP - Raport Vjetor “Vlerësimi Mikrobiologjik i Ujërave
Bregdetare të Larjes në Plazhet e Velipojës, Shëngjinit,
Tales, Durrësit, Gjirit të Lalzit, Kavajës (Golemi, Spille,
Qerret) Divjakës, Semanit Vlorës (Vlorë, Orikum, Zvërnec),
Dhërmiut, Himarës, Borshit,Qeparoit, Sarandës, Ksamilit"
viti 2017.
ISHP - Raport Vjetor "Monitorimi i Cilësisë së Ajrit në
qytet, Fier, Berat, Kukës, Gjirokastër" viti 2017.
Vlerësim Strategjik Mjedisor i Planit të Përgjithshëm
Vendor të Bashkisë Tiranë 2016.
Ligj nr. 111, Viti 2012 "Për menaxhimin e integruar të
burimeve ujore"
Ligji nr.73/2015 "Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin
nr.107/2014 "Për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit"

RGJM2017

Ligji Nr.8906, datë: 06.06.2002 "Për zonat ë mbrojtura"
Ligji Nr.91/2013, datë 28.02.2013 "Për Vlërësimin
Stratëgjik Mjëdisor"
Plani Kombëtar për Integrimin Ëvropian të Shqipërisë.
Stratëgjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim .
Strategjia e Bashkimit Evropian për Rajonin Adriatiko Jonian (SBERAJ),
Strategjia Kombëtare Ndërsektoriale për Bujqësinë
dhe Zhvillimin Rural 2014-2020
Strategjia Kombëtare Ndërsektoriale për Menaxhimin
e Mbetjeve 2010-2025
Strategjia Kombëtare Ndërsektoriale për Mjedisin
2015-2020
Strategjia Kombëtare Ndërsektoriale për Turizmin
2015-2020 (përfshirë trashëgiminë kulturore, artin dhe
kulturën)
Strategjia Sektoriale Kombëtare për Energjinë 20152030
Strategjia Sektoriale Kombëtare për Transportin 20152020
Strategjia Sektoriale Kombëtare për Ujësjellësit dhe
Kanalizimet 2014-2020
VKM nr. 408, datë 13.08.2015 "Për miratimin e
Rregullores së Zhvillimit të Territorit"
VKM nr. 510, datë 10.06.2015 "Për miratimin
eprocedurave për transferimin e të drejtave dhe
detyrimeve, personelit, aktiveve të trupëzuara dhe të
patrupëzuara, të arkivave dhe cdo dokumentacioni tjetër
zyrtar në njësitë e qeverisjes vendore të prekura nga
riorganizimi administrativo-territorial"

RGJM2017

VKM Nr. 620. datë 07.07.2015 "Për miratimin e
rregullave, përgjegjësive dhe proceduarve të detajuara për
Vlerësimin Strategjik Mjedisor në kontekstin ndërkufitar."
VKM nr. 671, datë 29.07.2015 "Për miratimin e
Rregullores së Planifikimit “
VKM Nr.219, datë11.03.2015 "Për përcaktimin e
rregullave e të procedurave për konsultimin me grupet
e interesit dhe publikun, si dhe dëgjesen publike gjatë
procesit të Vlerësimit Strategjik Mjedisor”
VKM Nr.247, datë 30.04.2014 "Për përcaktimin e
rregullave, të kërkesave e të procedurave për informimin
dhe përfshirjen e publikut në vendimmarrjen mjedisore"
VKM Nr.507, datë 10.06.2015 "Për miratimin e listës së
detajuar të planeve apo programeve me pasoja negative
në mjedis, që do ti nënshtrohen procesit të Vlerësimit
Strategjik Mjedisor"
VKM Nr.598, datë 01.07.2015 "Për përcaktimin e
rregullave dhe të procedurave për Vlerësimin e Ndikimit
në Mjedisin ndërkufitar"
VKM nr.672, datë 29.07.2015 "Për një ndryshim në VKM
nr.408, datë 13.05.2015 "Për miratimin e Rregullores së
Zhvillimit të Territorit"
VKM Nr.686, datë 29.07.2015 "Për miratimin e
rregullave, të përgjegjësive e të afateve për zhvillimin e
procedurës së Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis (VNM)
dhe procedurës së transferimit të vendimit e deklaratës
mjedisore"
VKM Nr.742 datë 09.09.2015 "Për funksionimin dhe
menaxhimin e regjistrit të shkarkimit e transferimit të
ndotësve, miratimin e listes së veprimtarive dhe ndotësve,
që janë subjekt i këtij regjistri, si dhe formularit të deklarimit
të të dhënave për shkarkimet dhe transferimin e ndotesve
nga operatori".

275

Shkurtimet

PVBRE		
		

AKM		

Agjencia Kombëtare e Mjedisit

BE		

Bashkimi Europian

PNNK		
Paneli Ndërqeveritar për
		Ndryshimet Klimatike

BOD		

Kërkesa Biokimike për Oksigjen

BMA		

Bimë Mjekësore dhe Aromatike

CEMSA		
		

Projekti për Konsolidimin e Sistemeve
të Monitorimit Mjedisor në Shqipëri

COD		

Kërkesa Kimike për Oksigjen

DLDM		

Derdhja e Lumenjve Drini dhe Mat

IDA		

Shoqata Ndërkombëtare për Zhvillim

BT		

Bashkia Tiranës

IE		

Streptokoku Fekal

INSTAT		

Instituti i Statistikave

ISHP		

Instituti i Shëndetit Publik

ITUNU		
Impiant i Trajtimit të Ujërave të
		Ndotura Urbane

Plani i Veprimit për Burimet
e Ripërtërishme të Energjisë

MMN		

Menaxhimi i Mbetjeve të Ngurta

BT		

Bashkia Tiranës

DKU		

Direktiva Kuadër të Ujit.

Klor-a		

Klorofili-a.

Rrs		

Reflektimi i kapjes në vënd.

Q		

Prurja e ujit

q		

Prurja Specifike

Fp		

Fortësia e Përgjithshme

Mp		

Mineralizimi i Përgjithshëm

Ns		

Niveli Statik i Ujërave Nëntokësorë

Nd		

Niveli Dinamik i Ujërave Nëntokësorë

PM10, PM2.5,

Grimcat e pluhurit

T 		

Ujëpërcjellshmëria

IUCN		
		

Bashkimi Ndërkombëtar për
Ruajtjen e Natyrës

K		

Koficienti i Filtrimit

MIE		

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

PB		

Plumbi

MTM		

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

Cd		

Kadiumi

NBO5		

Nevoja Biologjike për Oksigjen

Zn		

Zinku

NKO		

Nevoja Kimike për Oksigjen

Cu		

Bakeri

OBSH		

Organizata Botërore e Shëndetsisë

As		

Arsenik

pH		

Pehashi

Mn		

Magnez

PML		

Përmbajtje Maksimale të Lejuar

SELEA		
		

Projekti për Mbështetjen e Forcimit
të Legjislacionit Mjedisor në Shqipëri

UN		

Ujërat Nëntokësore

UNEP		
Programi i Kombeve të Bashkuara
		për Mjedisin
USLE 		
Ekuacioni Universal i Humbjeve
		të Tokës
ËFD		

Direktivat e Bashkimit Europian

IFBZ		

Instituti i Fizikës Bërthamore të Zbatuar

SHGJSH

Shërbimi Gjeologjik Shqiptar

UB		

Universiteti Bujqësor

SAI		

Subjektet e Aktiviteteve Industriale

GES		

Emetimi i gazeve Serë

AEM		

Agjencia Evropiane e Mjedisit

NPTP		

Nryshimi i Përdorimit të Tokës dhe Pyjet

Ni		 Nikel
CO		

Monoksidi i karbonit)

NOx		

Oksidet e azotit

SO2		

Dioksid Squfuri)

O3		

Ozoni

Ci		 Klori
Ti		 Titan
Cr		

Kromi

Mo		

Molibdeni

Fo		

Fosfati

Ni		 Nikeli
Br		

Bromi

Sr		

Stronciumi

SKZHI		
Strategjia kombëtare për Zhvillim
		dhe Integrim
PKBZH		
Programi i Kombeve të Bashkuara
		për Zhvillim
PKVEE		
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Plani Kombëtar i Veprimit për
Efiçencën e Energjise
RGJM2017

RGJM2017

277

