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Lumenjtë e jetës – mbresa dhe fakte 
Po çelim këtë seri shkrimesh mbi rëndësinë dhe shqëtësimet e lumenjve shqiptarë duke 
përkthyer dhe përshtatur në shqip shkrimin ’Lumenjtë e jetës’, shkruar nga Dawson D. J. 
(1992) në shkrimin që shoqëronte pikturën e tij të një habitati lumor në pazlin ekologjik 
përkatës. 

‘Ujërat rrjedhin poshtë shpateve kodrinore – kjo është dukuri tepër e qartë për jetën. Duke 
bërë një gjë të tillë, formohen lumenjtë - një nga dhuratat më të çmuara të natyrës. Lumenjtë 
fillojnë si rrëke të vogla në shpatet e larta, të cilat mblidhen në përrenj, bashkohen në lumenj 
të vegjël, grumbullohen më poshtë në lumenj të gjerë, dhe këta të gjithë shkojnë dhe derdhen 
në det. 

Shumë lloje bimësh dhe kafshësh jetojnë vetëm përgjatë lumenjve; shumë të tjera duhet të jenë 
në afërsi të lumenjve për të mbijetuar. Krahas peshqve dhe kafshëve të tjera ujore, shumë 
lloje gjallesash priren të afrohen pranë lumenjve për shkak të insekteve dhe botës bimore 
nënujore të bollshme. Shumë gjitarë të vegjël, si vidra, minj dhe brejtës të tjerë shumë rrallë 
qëndrojnë larg ujit. Gjitarë të tjerë, si ariu, derri i egër dhe kaprolli afrohen për të pirë dhe 
për të kullotur në gëmushat e dendura buzë lumenjve. Shpendë të shumtë enden poshtë e 
përpjetë lumenjve, duke u ushqyer me peshq, insekte, karkalecë, kërminj dhe kafshata të tjera 
të shijshme. 

 

 
Në pikturën ’Lumenjtë e jetës’ të Dawson D. J. (1992: Rivers of life. Aubudon Puzzle Collection, 1000 
JIGSAW PUZZLE) përshkruhet një habitat natyror lumor. Në të autori ka paraqitur 44 kafshë; 
ngacmojmë lexuesin të dëfrehet duke gjetur secilën prej tyre. 

 

Edhe njerëzit kanë, gjithashtu, nevojë për lumenjtë. Lumenjtë mund të transportojnë, të 
vaditin kulturat tona bujqësore, mund të mbushin tubacionet e ujësjellsave, të venë në lëvizje 
turbinat, si dhe të furnizojnë fabrikat tona me ujë. Lumenjtë janë burim frymëzimi dhe çlodhje 
për njeriun. Ne kënaqemi kur lahemi, kur peshkojmë dhe lundrojmë në lumenj. Por për fat të 
keq, ne i kemi përdorur lumenjtë si kolektorë, për të mbledhur ujërat e zeza të vendbanimeve 
dhe shkarkimet industriale. Edhe pse disa nga lumenjtë tanë mbeten ende të pastër, shumë 
prej tyre mbeten ende të ndotur rëndë. Edhe digat janë kërcënuese për shkak të kthimit të 
lumenjve natyrorë në ujëmbledhës të qetë, duke ndryshuar ekosistemin përgjithmonë. Për më 
tepër, këto barrjera betoni pengojnë edhe peshqit për të shtegëtuar, në rrugën e tyre për 
shumim dhe mbrojtje. Disa njerëz përdorin makina të rënda që gërryejnë shtratin lumor për 
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të shfrytëzuar rërën e tyre ose për t’i bërë ata më të lundrueshëm; edhe kjo dukuri, e njohur si 
kanalizim i lumenjve, i shkatërron ata dhe shkatërron botën e gjallë të tyre.’  

Ky shkrim dhe piktura përkatëse nuk mund të mos na bëjë të mendojmë thellë mbi qëndrimin 
tonë ndaj lumenjve në Shqipëri. Lumenjtë tanë në dhjetëvjeçarët e fundit, qoftë në sistemin e 
kaluar, por edhe në periudhën e fundit, po i nënshtrohen një trysnie gjithnje në rritje nga 
veprimtaria e njeriut dhe zhvillimi, e cila në shumë raste është dukshëm aspak miqësor me ta. 
Në këtë mënyrë, shumica e lumenjve shiptarë mbeten gjithnjë nën ndotjen nga lëndët e ngurta 
pezull që vijnë nga gërryerjet e theksuara të shpateve të zhveshura, nga ndotja me lëndë 
organike nga shkarkimet e pa trajtuara të venbanimeve të mëdha, nga ndotjet e shkarkimeve 
industriale dhe minerale që shpesh shkarkohen në lumenj pa asnjë përpunim. Shumë lumenj 
vuajnë nga shfrytëzimi i tepruar për lëndë inerte për ndërtim. Shumë lumenj janë ndërprerë 
tashëm me diga për energjetikë, prirje kjo gjithnjë në rritje, për më tepër e quajtur si zgjidhja e 
artë për të mbështetur zhvillimin e sotëm.  

Kërkesat që rrjedhin nga Direktiva 60 e Rrjetit Evropian të Ujërave (EC WFD 2000/60) janë, 
gjithashtu, po aq të rëndësishme edhe për Shqipërinë. Sipas kësaj Direktive, gjithë ujërat e 
vendeve anëtare të BE-së duhet t’i përkasin të paktën cilësisë ‘mirë’ brenda viteve 2015. Si 
vend që po përpiqet të bëhet pjesë e BE-së, Shqipëria duhet të synojë në plotësimin e këtyre 
kërkesave. Kjo kërkon vënien në zbatim të një skeme monitoruese në përputhje me kërkesat 
cilësore të direktivave të BE-së, e cila do të ndihmojë në njohjen më mirë të gjendjes dhe të 
burimeve kryesore ndotës, duke caktuar si duhet shkaqet edhe përgjegjësitë dhe duke marrë 
masat për përmirësimin e gjendjes në kohën e duhur. 

Në shkrimet që do të vijojnë do të sqarojmë mëtej disa prej shqetësimeve të mësipërme, 
mbështetur në të dhënat ekzistuese, në vrojtimet e drejtëpërdrejta dhe eksperienca 
shumëvjeçare në këtë fushë. Por le ta theksojmë që në fillim: e kuptojmë shumë mirë nevojën 
e shoqërisë shqiptare për zhvillim të shpejtë, dhe synimin për të fituar kohën e humbur, por 
kjo duhet të vijë natyrshëm, megjithë kuptimin e gjerë që ka kjo fjalë. Ne nuk mund të 
zhvillohemi natyrshëm në se nuk mendojmë natyrshëm edhe për natyrën që na rrethon, 
përfshirë këtu edhe lumenjtë. Një zhvillim që cënon rëndë, që ndot rëndë, që tjetërson rëndë 
gjendjen natyrore të atyre ekosistemeve që janë në themel të mbijetesës sonë për shekuj nuk 
mundet kurrësesi të jetë fitimprurës për gjithësecilin prej nesh. Me këtë mesazh duam të 
prekim sedrën e gjithë shoqërisë shqiptare për këtë, të rinisë shqiptare, dhe këtu më shumë të 
vendimarrësve kuvendorë, pushtetarëve qendrorë dhe vendorë dhe gjithë institucioneve 
qeveritare ose jo qeveritare në vend. Vetëm duke menduar natyrshëm për jetën zhvillimi 
ynë do të ‘ngjitë’, thënë ndryshe ‘do të zërë vend’, për të sotmen dhe për të ardhmen. 

 

Prof. Aleko Miho 

Hidrobiolog bimor, Universiteti i Tiranës 



Lumenjtë e jetës (mbresa dhe fakte), nga A. Miho, FShN, UT – Janar 2012 3

Ujërat sipërfaqësore shqiptare dhe rëndësia e tyre 
Shqipëria është vend malor me rreth 450 km vijë bregdetare dhe me rezerva të shumta ujore, 
si lumenj, liqene, ujëra nëntokësore, burime dhe ujëra bregdetare. Shpërndarja e burimeve 
ujore është jo e njëtrajtshme brenda territorit, ku shumica përbëhet nga ujërat sipërfaqësore, e 
pranishme tek lumenjtë, liqenet dhe lagunat. Në këtë mënyrë, për sasinë e ujit për frymë të 
popullsisë, Shqipëria renditet ndër vendet e para të Evropës, me mbi 13’000 m3 frymë/vit, 
duke lënë pas për këtë vetëm Luksenburgun.  

Shqipëria ka rreth 230 liqene ku më të rëndësishmit janë liqenet e mëdhënj ndërkufitarë të 
Ohrit, Prespës dhe Shkodrës. Mbi 130 liqene akullnajorë gjenden në zonat malore mbi 1500 
m, të Shqipërisë Qendrore (Lurë, Ballgjaj, Dhoks dhe Shebenik), dhe në Alpet Shqiptare 
(Jezercë). Këta liqene janë të vegjël, kryesish në formacione magmatikë (ultrabazikë), shumë 
prej tyre me ujë shumë të pastër (oligotrofë) të rrethuar me pyje ahu ose pishe. Në zona 
gëlqerore ose gipsi gjenden mbi 90 liqene karstikë, shumica të vegjël (deri në 1 ha) dhe të 
cekët (deri në 10 m thellësi). Më të njohurit janë ata të zonës së Dumresë (Peqin). Këta liqene 
nuk kanë rrjedhje hyrëse ose dalëse, dhe shpesh mbushen nga ujërat e shiut, dukuri e cila bën 
që niveli i ujit të tyre të ndryshojë dukshëm gjatë vitit. Në gjithë territorin shqiptar janë 

ndërtuar tashmë mbi 600 
ujëmbledhës (me sipërfaqë 10-40 
ha), me sipërfaqë të përgjithshme 
prej 40 km2 dhe vëllim ujor prej 
400 milionë m3, të cilët përdoren 
për vaditje, energjetikë, industri, 
peshkim, por edhe shërbejnë për 
kontroll rreshjesh dhe 
përmbytjesh. Ndër më të 
mëdhënjtë janë ujëmbledhësit e 
kaskadës së lumit Drin (Fierza, 
Komani dhe Vau Deja), të lumit 
Mat (Ulëza dhe Shkopeti), në 
Bistricë etj.  

 

 

 

 

 

 

 
Mbi 150 përrenj dhe lumenj të vegjël 
përshruajnë të gjithë vendin nga jug-
lindja në veri-perëndim, duke u 
afruar në Ultësirën Perëndimore 
Adriatike. Këtu ata formojnë 8 lumenj 
të mëdhenj: Bunën, Drinin, Matin, 
Ishmin, Erzenin, Shkumbinin, 
Semanin dhe Vjosë. Hartë e 
lumenjve kryesorë të Shqipërisë. 
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Të dhëna mbi lumenjtë kryesorë shqiptarë (nga Gjeografia Fizike e Shqipërisë, Kabo, 1990–91) 

Lumi Gjatësia, 
km 

Pellgu, 
km2 

Prurja mesatare, 
m3/s 

Raporti midis prurjes 
maksimale / minimale  

Buna 41 5187 320 5.3 
Drini 285 14173 352 5.1 
Mati 115 2441 103 9.3 
Ishmi 74 673 21.5 5.9 
Erzeni 109 760 18.1 11.2 

Shkumbini 181 2441 61.5 13.2 

Semani 281 5649 95.7 13.7 
Vjosa 272 6706 195 7.2 

 

 

 
 

Lumenjtë shfaqin regjim të rrëmbyeshëm dhe gërryes, veçanërisht në pjesën lindore, malore, dhe 
formojnë shtrete të gjerë dhe të lakuar në Ultësirën Perëndimore Bregdetare.  Sipër, pamje nga pjesa 
malore e lumit të Tiranës në zonën e Zall Dajtit. Poshtë, pamje e pjesës fushor të lumit të Semanit në 
Mbrostar, Fier. (Fotot nga L. Shuka dhe A. Miho) 
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Në zonat karstike burojnë rreth 110 burime me prurje mesatare mbi 0.1 m3/s. Ndër më të mëdhenjtë 
janë burimet e Bistricës në Delvinë, me prurje të përgjithshme prej 18 m3/s, burimet e Drilonit në 
Pogradec, me prurje të përgjithsme perj 16.3 m3/s, në Selitë dhe Shënmëri (Tiranë), burimet e Ujit të 
Ftohtë në Tepelenë, në Këlcyrë, në Borsh, në Vlorë etj. Majtas, pamje nga burimi i Syrit të Kaltër, 
Bistricë, Delvinë. Djathtas, pamje nga burimi i Ujit të Ftohtë në Këlcyrë. (Fotot nga L. Shuka) 

 

 
 

Gjithsej sasia e ujërave sipërfaqësore llogaritet me rreth 41.7 miliardë m3 në vit, ku vetëm 44% buron 
brenda vendit, kurse pjesa tjetër në vendet fqinje. Prurja e tyre mesatare e përgjithshme është rreth 
1’308 m3/s, e cila bën që ata të jenë furnizuesit më të rëndësishëm me ujë në Adriatikun lindor, krahas 
lumit Po në pjesën perëndimore (Itali, prurje e përgjithshme rreth 1’459 m3/s). Majtas, hartë ku 
tregohen të gjithë pëllgjet ujëmbledhës shqiptarë. Djathtas sipër,  histogramë që krahason dy 
kontribuesit kryesorë me ujë për Detin Adriatik në m3/s: lumit Po në Itali dhe lumenjtë shqiptarë. 
Djathtas poshtë, paraqitje grafike e shtrirjes së pellgut ujor shqiptar të përgjithshëm prej rreth 43’905 
km2, brenda dhe jashtë vendit. 
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Habitatet ujore shqiptare janë të rëndësishëm nga ana natyrore, për florën dhe faunën që ato 
strehojnë, por ato përbëjnë, gjithashtu, një pasuri të madhe edhe për ekonominë e vendit. Ujërat janë 
të rëndësishëm për shumë përdorime tradicionale, si bujqësi, turizëm, peshkim, energjetikë dhe 
industri. Majtas, pamje nga pjesa e sipërme e luginës së Vjosës në Çarshovë, Përmet. Djathtas, 
pamje nga lumi i Shalës dhe Alpet Shqiptare në Dukagjin (Fotot nga A. Miho). 

 

 

 
 
Sipër majtas, pamje e ujëmbledhësit të Fierzës mbi lumin Drin. Sipër djathtas, pamje e ujëmbledhësit 
të Shkopetit mbi lumin Mat. Poshtë, pamje e ujëmbledhësit të Bistricës, Delvinë. (Fotot nga A. Miho) 
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Të dhëna hidrologjike mbi liqenet dhe ujëmbledhësit kryesorë shqiptarë 
Liqeni Sipërfaqja

(km²) 
Lartësia nga deti

(m)  
Thellësia maksimale

(m)  
Liqene natyrorë  
Shkodra 368–542 4.4–9.4 44 
Ohri 358 693 288 
Prespa e Madhe 254 849 48 
Prespa e Vogël 47.4 852 8.4 
Ujëmbledhësa 
Fierza 72.5 295 128 
Komani 13 170 96 
Vaut i Dejës 24.7 74 52 
Ulëza 13.5 117-129.5 61 

  

Basent lumore -  strehë për biodiversitetin shqiptar 
Shqipëria edhe pse vend i vogël, është mjaft origjinal për veçoritë natyrore të larmishme dhe 
të ndërlikuara, të gjeologjisë dhe relievit, qoftë bregdetar, qoftë kodrinor dhe malor. Relievi 
është mjaft i copëzuar, horizontalisht dhe vertikalisht, me shpate të pjerrëta si dhe me 
peizazhe të ndryshme dhe të ndërthurura, të cilat strehojnë florë dhe faunë të pasur. Këto 
tipare janë pasuri e madhe natyrore dhe ekonomike e vendit; por njëkohësisht, ato janë të 
ndjeshme, sidomos ndaj shfrytëzimit të tepruar.  

Në shtretet e lumenjve dhe rreth burimeve të tyre, kryesisht në pjesët malore, zhvillohen 
formacione pyjore lumore me rrepe (Platanus orientalis) dhe shelgje (Salix spp.). Vende 
vende zhvillohen formacione me kallamishte, Phragmites australis, dhe bimë të tjera ujore të 
ngjashme, si Typha latifolia dhe Scirpus sp. diverse. Këtu rriten bimë dikote, si Tamarix sp. 
diverse  (marinat) dhe Vitex agnus-castu, Mentha aquatica, Veronica beccabunga. Midis tyre 
janë përshtatur edhe shumë monokote, si lloje të gjinive Carex, Scirpus, Juncus, dhe gjinive të 
tjera të afërta. Të gjitha këto formacione bimore sot po bëhen gjithnjë e më të rralla dhe të 
rrezikuara në mbarë botën, dhe si të tilla, këta habitate lumore bëjnë pjesë në listën e 
habitateve me rëndësi të veçantë që kanë nevojë të mbrohen.  

Tashmë janë mjaft të mirënjohura dhe shpesh të përmendura se formacionet me rrepe, me 
shelgje, me marinë etj. janë shumë të dobishme për të shmangur gërryerjen e brigjeve dhe 
grryerjen e shtratit lumor. Po aq të rëndësishme për mbrojtjen e shpatit nga erozioni janë edhe 
brezat bimorë të shkurretave mesdhetare dhe të dushkajave. Kallamishtet e zakonshme ose me 
bimë të tjera kënetore ndihmojnë në vetëpastrimin e ujit nga ndotja, duke ndihmuar në 
largimin e ndotësve nga ujërat zeza që shpesh shkarkohen nga vendbanimet, dukuri e njohur 
si fitopastrim natyror. 

Por edhe në shpatet e lumenjve ngrihen natyrshëm brezat bimorë të shkurreve dhe pyjeve 
mesdhetare, të dushqeve, të ahut, dhe të kullotave malore. Të gjithë këta breza bimorë, në 
mënyrë të drejtëpërdrejtë ose të tërthortë, bashkëveprojnë me rrjedhën lumore. Shoqërimet më 
të bollshme janë pyjet dhe shkurretat gjetherënëse, makja tipike mesdhetare, shkurretat 
përherë të blerta, pyjet termofile gjethegjera ose dushkajat, pyjet mesofile mesdhetare malore 
të ahut etj. Janë me interes edhe formacionet e veçuara, ndonjëherë shumë të rralla të pyjeve 
gjethegjerë paramalorë me gështenjë, pyjeve halorë me rrobull etj. Në gjithë hapësirat e 
zhveshura midis pyjeve dhe shkurreve (çeltira) dhe në zonën e kullotave malore mbi 1’500 m 
lartësi zhvillohet bimësi barishtore, e përfaqësuar nga kullotat e thata gurishtore malore. Në 
zonat e larta malore zënë vend të rëndësishëm livadhet gjysmë të thata dhe livadhet e vërteta, 
kurse në shpatet dhe gropat më të freskëta zhvillohen edhe livadhe mesofile të ftohta.  
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Lloje të rralla të florës shqiptare që rriten në shpate tona lumore: 1, Paramoltkea doerfleri (Kolsh, 
Kukës);  2,  Centaurea kosanini (Pashtrik, Kukës); 3. Wulfenia baldaccii (Theth, Shkodër);                      
4. Hypericum haplophylloides (Llogara, Vlorë), 5. Dioscorea balcanica (Kolsh, Kukës);                            
6. Acantholimon albanicum (Boboshticë, Korçë), 7,  Forsythia europaea (Mat); 8. Tulipa albanica 
(Surro, Kukës); 9. Lilium albanicum (Kallabak, Kukës) (Fotot nga L. Kashta dhe L. Shuka). 

 

Në luginat lumore dhe në bimësinë e shpateve strehohen shumë lloje bimore të rralla ose në 
rrezik zhdukje, që i përkasin listës së kuqe. Llojet Aesculus hippocastanum (gështenja e kalit), 
Dioscorea balcanica, Dryas octopetala, Forsythia europaea (boshtra), Gymnospermium 
scipetarum, Narthecium scardicum, Pinus heldreichii (rrobulli), Ramonda serbica, Salix 
reticulata dhe S. retusa (shelgje), Wulfenia baldaccii etj., njihen si relikte të Terciarit; kurse 
Aster albanicus ssp. paparistoi, Acis ionica (=Leucojum valentinum ssp. vlorense), Carex 
markgrafii, Centaurea candelabrum dhe C. kosaninii, Crepis bertiscea, Lunaria telekiana, 
Petasites doerfleri, Ranunculus degenii, R. hayekii, Sanguisorba albanica etj. janë neo-
endemike ose sub-endemike. Ndër bimët endemike më të rëndësishme mund të përmendim 
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Acantholimon albanicum, Astragalus autrani, Cistus albanicus (sub-endemike), 
Gymnospermium maloi, Hypericum haplophylloides (ssp. haplophylloides dhe ssp. 
devollense), Paramoltkea doerfleri, Tulipa albanica  etj. 

Flora e shpateve dallohet për lloje me vlera aromatike-mjekësore, si sherbela, rigoni, 
zhumbrica, lule basani, trëndafili i egër (Salvia officinalis, Origanum vulgare, Thymus sp., 
Hypericum perforatum, Crataegus monogyna, Rosa canina) etj. Grumbullimi i bimëve 
mjekësore duket se është drejtim i rëndësishëm dhe fitimprurës në Shqipëri, por mbledhja e 
bimëve në natyrë duhet gjithmonë të menaxhohet me kujdes, dhe të jetë nën kontroll, në 
përputhje me sasinë dhe aftësinë ripërtëritëse të florës së çdo zone. Shumë prej bimëve 
aromatiko-mjekësore bëjnë pjesë, gjithashtu në listën e kuqe të Urdhërit nr. 146 (2007) ‘Për 
miratimin e listës së kuqe të florës dhe faunës’, shpallur tashmë nga nga Ministria e Mjedisit, 
Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave. 

Habitatet me bimësi lumore janë të veçantë për biodiversitetin shtazor, pasi strehojnë faunë të 
pasur ujore (invertebrorë, peshq, amfibë, zvarranikë, shpendë ujorë dhe gjitarë). Ato janë 
shumë prodhues, dhe si të tillë janë vende shumë të mira ushqimi, mbrojtje dhe riprodhimi për 
peshqit, veçanërisht për të vegjlit (rasatin) e llojeve të krapit (ciprinideve), duke i mbrojtur 
nga grabitqarët peshkngrënës (kryesisht shpendët ujorë). Në këtë mënyrë, lumenjtë shqiptarë 
strehojnë mbi 120 lloje peshqish. Në pjesët e pastra të lumenjve dhe përrenjve malorë gjenden 
ende lloje që janë globalisht të rrezikuara, si trofta e malit, Salmo trutta, për ujërat e, 
Pachychilon pictum (lloj endemik i rajonit Adriatik), Gobio gobio ssp. albanicus etj. Në 
lumenj ende strehohen gjitarë të rrallë dhe këcënuar sot në shkallë botërore, si vidra (Lutra 
lutra) etj.  

 

   
Trofta e malit (Salmo trutta ssp.) lloj globlaisht i kërcënuar nga rrjedha e sipërme e lumit Shkumbin 
(Foto nga A. Cake). 

 

Lumenjtë si pasuri energjetike  
Gati ¾ e territorit shqiptar shtrihen midis 200 dhe 2000 m mbi nivelin e detit, me lartësi 
mesatare prej 708 m, sa dyfishi i kontinentit evropian. Kjo do të thotë që ujërat tona kanë 
energji potenciale shumë të lartë, pra jemi vend jo vetëm i pasur me ujëra, por dhe me energji 
të lartë. Kjo ka qënë arsyeja që në lumenjtë shqiptarë janë ndërtuar rreth 287 hidrocentrale 
(HEC) që janë sot në pronësi shtetërore, private ose të dhëna me koncesion, me fuqi të 
përgjithshme prej 2.6 MW. Le ta themi me bindje se energjia elektrike ujore ka qënë arritje e 
madhe për kohën dhe njëkohësisht edhe mbështetje e rëndësishme e zhvillimit ekonomik të 
vendit. Rreth 18 hidrocentrale janë të mëdhenj me fuqi mbi 15 MW, të cilët prodhojnë rreth 2 
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milionë KWh/vit energji elektrike. Më të njohurit janë ata të kaskadës së lumit Drin (Fierzë, 
Koman dhe Vaun e Dejës). Hidrocentrale të tjerë gjenden mbi lumin e Matit (Ulëz dhe 
Shkopet), në Bistricë etj. Kurse rreth 269 të tjerë janë të vegjël, me fuqi nën 15 MW dhe 
kapacitet prodhimi 600 mijë KËh/vit. Megjithatë sot thuhet se vetë rreth 30% e burimeve 
ujore shqiptare janë duke u shfrytëzuar për hidroenergjetikë, dhe ende ka mundësi të pa 
shfrytëzuara. Fuqia e përgjithshme e instaluar sot në Shqipëri nuk i kalon të 1´500 MW, kur 
nevojat e vendit do të mbuloheshin ndoshta me fuqi rreth 2´500 MW. 
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Në dhjetëvjecarin e fundit kërkesa për energji elektrike ka pësuar rritje nga 6 milonë MWh duke shkuar 
drejt 9 milionëve MWh, ku pjesa më e madhe fillimisht ka qënë mbuluar nga burimet energjetike të 
brendshme. Në vitet e fundit është rritur dukshëm plotësimi i kërkesave me energji; kjo është bërë nga 
jashtë në kurriz kjo të zvogëlimit të energjsë së prodhuar në vend. Furnizimi me energji elektrike 
(MWh) për periudhën 2000-2010 (sipas Bidaj, 2011 - 
http://www.fim.edu.al/research/pdf/wksa/F_Bidaj_Energjia-Mjedisi.pdf).  
 

Sistemi shqiptar i energjisë elektrike mbështetet tashmë kryesisht në prodhimin nga 
hidrocentralet me kapacitet të instaluar prej pothuajse 1´450 MW dhe mesatare vjetore 
prodhuese prej rreth 4´200 GWh. Hidrocentralet më të rëndësishëm janë vendosur pranë 
kaskadave të lumit Drin dhe të gjithë së bashku ata prodhojnë 1´350 MW. Pronarja dhe 
përdoruesja e vetme e këtyre tri hidrocentraleve është Korporata Energjetike Shqiptare 
(KESH sh.a.) me pronësi  shtetërore, dhe aktualisht prej tyre përftohet gati 99% e energjisë në 
vend. Prej nëntorit të vitit 2009, në gjendje pune është vetëm termocentrali që u ndërtua në 
Vlorë me fuqi prej 97 MW, gjithashtu, në pronësi të KESH.  

Nisur nga nevojat e ngutshme që ka vendi për energji, Qeveria shqiptare ka vendosur si 
objektiv  që kjo nevojë të përmbushet duke shfrytëzuar deri në skaj energjinë ujore, duke 
ndërtuar diga të reja ose duke shmangur rrjedhën natyrore të ujërave në hidrocentrale të vegjël. 
Qeveria synon që numri i hidrocentraleve që do të ndërtohen të shkojë deri në 450, duke e 
quajtur këtë edhe si sukses të përdorimit të energjisë së blertë. Në këtë mënyrë, gjatë 
periudhës 2006-2011, METE ka lidhur rreth 110 kontrata për rreth 300 hidrocentrale, nga të 
cilët, në 73 ose kanë filluar, ose kanë përparuar, ose kanë përfunduar punimet. Mendohet se 
fuqia  e instaluar e tyre është rreth 1.3 milionë MW. Në vitin 2011përfunduan 14 HEC-e 
vendore, me kapacitet 53 mijë MW. Ndërkohë mendohen të ndërtohen edhe dy hidrocentrale 
të reja mbi lumin Drin, ai i Skavicës (Kukës) me fuqi 400 MW dhe ndërkohë është duke 
përfunduar hidrocentrali i Ashtës (Shkodër) me fuqi 40 MW. Po në këtë vit, ka nisur puna në 
lumin e Devollit për ndërtimin e tri HEC-eve të mëdhenj, me kapacitet 319 MW dhe prodhim 
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energji 985.4 GWh/vit. Gjithashtu, është miratuar kaskada e HEC-eve mbi lumin Fan i Madh 
dhe Fan i Vogël, me fuqi rreth 88 MW dhe prodhim energjie rreth 378 GWh. Kohët e fundit 
po diskutohet edhe për ngritjen e një parku eolik në malin e Karaburunit (Vlorë) për 
shfrytëzimin e energjisë së erës; ky mendohet të jetë më i madhi në Evropë, me fuqi të 
përgjithshme prej 500 MW. Parqe eolike të tjerë mendohet të ndërtohen, gjithashtu, në Lezhë 
dhe në Gjirokastër, të cilat së bashku me Karaburunin do të japin 1´200 MW. 

Kjo frymë për të shfrytëzuar në skaj të gjithë burimet hidrike të vendit nuk është rruga më e 
mirë për të përballuar nevojat tona për energji. Edhe pse ky aksion i Qeverisë etiketohe si 
sukses për prodhimi të energjisë së blertë, qoftë kjo me energjinë ujore dhe me atë të erës, nuk 
mund të mos ketë pasoja mjedisore. Nuk jemi në dijeni në se për gjithë këtë masë lejesh 
ndërtimi për hidrocentrale ka pasur vlerësime serioze nga ekspertë të fushës lidhur me 
ndikimin në mjedis. E parë për një hidrocentral të vogël ndoshta ndikimi nuk është aq 
domethënës, por kur është fjala për 450 hidrocentrale, ku midis tyre ka edhe të mëdhenj, me 
diga, si në lumin e Vjosës, në atë të Devollit etj., të gjithë sëbashku, pa dyshim do të 
humbasin, gati deri në zhdukje, të gjithë vlerat natyrore dhe biologjike që kanë lumenjtë tanë.  

Është e njohur standarde ndikimi që hidrocentralet dhe parqet energjetike do të kenë në 
mjedis, qoftë me digat, qoftë me shmangiet e rrjedhjeve natyrore. Nga këto ndërhyrje ujërat 
humbasin cilësinë natyrore të tyre, nuk janë më streha normale për bimët dhe kafshët që 
strehojnë prej miliona vjetësh, nuk janë më koridore biologjike për peshqit (troftën, ngjalën 
etj.). Mbledhja e ujërave në ujëmbledhësa mund të jetë i dobishëm vetëm për pak gjallesa, 
shpesh jo shumë të rëndësishme për larminë biologjike, dhe për njeriun, por për lumenjtë atë 
krijojnë shpesh kushte të vështira për përmbajtjen e sedimenteve, për temperaturën, për 
oksigjenin e ujërave etj. Në Shqipëri kemi sakrifikuar nga ana natyrore lumin Drin dhe lumin 
Mat, ndoshta kjo edhe mund të justifikohet; por aksioni i ndërtimit të hidrocentraleve në çdo 
skaj të vendit nuk mund të gjejë mbështetje për kohën që jetojmë dhe zhvillimin tonë afatgjatë. 
Theksojmë se në këtë nismë nuk ka shpëtuar Vjosa, që deri tani njihet si një ndër lumenjtë në 
rajonin e Ballkani pa barrjera artificiale. Po në këtë mënyrë, nuk duket se ka shëptuar as lumi 
Fan, as lumi i Devollit. Pa llogaritur që në listën e hidrocentraleve janë të përfshira të gjitha 
rrjedhjet malore, të cilat janë pika më e fortë e biodiversiteti shqiptar, për florën dhe faunën e 
çmuar që strehojnë, por edhe për zhvillimin e turizmit natyror për të cilin vizitorët e huaj na 
kanë zili. Si përfundim, ky vizion i Qeverisë nuk është aspak në përputhje me zhvillimin e 
qëndrueshëm të vendit, në turizmin e qëndrueshëm etj. si përflitet shpesh dhe nënvizohet fort 
edhe në strategjitë përkatëse të zhvillimit. 

 

Lumenjtë si burim për ujë të pijshëm 
Në Shqipëri pjesa më e madhe e ujit të pijshëm të merret nga burimet nëntokësore (80%), dhe 
vetëm 20% nga ujërat sipërfaqësore. Nga gjithë sistemi i ujësjellësve shqiptarë prodhohet 
rreth 120 l/ditë për çdo person; meqë humbjet dhe shpërdorimet në rrjetin e shpërndarjes janë 
shumë të mëdha; në shkallë vendi vetëm 20-50 l/ditë shkojnë tek konsumatorët, e cila është 
më poshtë se nevojat minimale për të plotësuar kërkesat normale në zhvillimin e sotëm. Nga 
mungesa e mbikëqyrjes së rrjetit shpërndarës dhe e amortizimit të thellë humbjet e ujit luhaten 
në 50-70%. Për këtë, megjithëse jemi vend shumë i pasur me burime ujore, përsëri furnizimi 
me ujë të pijshëm në shkallë vendi mbetet ende jo i kënaqshëm, shpesh me orar të kufizuar, e 
përforcuar kjo edhe nga kapaciteti grumbullues i pamjaftueshëm dhe nga ndërprerjet e 
vazhdueshme të energjisë elektrike.  

Zona e Tiranës ka veçori natyrore dhe gjeologjike të pasura me ujëra me cilësi të mirë. Para 
vitit 1988, uji i pijshëm në Tiranë përftohej nga burime nëntokësore dhe puse nëntokësore 
arteziane; burimet e Selitës dhe Shënmërisë kanë qenë furnizuesit kryesorë. Një tunel përmes 
malit të Dajtit, i ndërtuar në vitin 1951, sjell ujërat e këtyre burimeve në Tiranë, duke vënë në 
punë njëkohësisht edhe një hidrocentral të vogël të ndërtuar posaçërisht në rrëzë të malit të 
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Dajtit. Një pjesë e këtyre ujërave ambalazhohen sot edhe në shishe. Nga gushti i vitit 1998 
hyri në shfrytëzim Ujëmbledhësi i Bovillës. Sasia e përgjithshme e ujit të prodhuar për 
Tiranën vlerësohet të luhatet rreth 83’700’000 m3/vit, me prurje mesatare ditore prej rreth 
2’758 l/s. Duke bërë një llogaritje të thjeshtë për një popullsi prej 850’000 banorësh, në 
Tiranë prodhohet mesatarisht rreth 270 l/ditë/person ujë i pijshëm. Kjo sasi është 
jashtëzakonisht e madhe (p.sh. më e madhe se ajo që harxhon Anglia), edhe pse duhet të 
pohojmë se shpërndarja në qytet mbetet ende me orar të kufizuar dhe shpesh me shqetësime. 

 

 
Pamje e ujëmbledhësit të Bovillës mbi lumin Tërkuzë, furnizuesi kryesor për gjithë kryeqytetin shqiptar. 
Në të majtë duket diga e Ujëmbledhësit dhe kulla e marrjes së ujit (Fotot nga L. Shuka dhe A. Miho). 
Më shumë informacion për Bovillën dhe cilësinë e ujit të pijshëm që merret prej saj lexuesi mund të 
gjejë në adresat: http://www.unitir.edu.al/doc/fshn/BOVILLA(Albania)-WEB-PDF/000-
0BOVILLA(Albania)-Pasqyra-Content.htm ose http://www.fshn.edu.al/BOVILLA%28Albania%29/000-
0BOVILLA%28Albania%29-Pasqyra-Content.htm.   
 

Burim peshkimi dhe akuakulture 
Peshkimi dhe akuakultura përbëjnë drejtime të rëndësishme të zhvillimit ekonomik në 
Shqipëri, ku peshkimi në ujërat e brendshme, si liqene, ujëmbledhës dhe lumenj, zë një peshë 
të konsiderueshme. Nga të dhënat duket se në vitin 2007, në ujërat e ëmbëla janë peshkuar 
2’245 tonë. Edhe akuakultura është gjithnjë e në rritje. Pohohet se janë ngritur mbi 60 
ndërmarrje të kultivimit dhe rritjes së peshkut në vaska peshkimi, shumica e tyre për rritjen e 
troftës në rrjedhat e pastra malore të lumenjve. Në vitin 2007, sasia e peshkut të tregëtuar nga 
këto vaska ishte rreth 1’430 tonë.  

 
Sasia e peshkut në tonë 
të gjuajtur ose të rritur në 
vaska peshkimi në ujëra 
të ndryshme gjatë 
periudhës 2001-07 (të 
dhëna nga Drejtoria e 
Politikave të Peshkimit, 
prana Minsitrisë së 
Mjedisit, Pyjeve dhe 
Administrimit të Ujërave; 
http://www.dfishery.gov.a
l/) 
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Shqetësim për ujërat tona mbetet peshkimi i pa kontrolluar, por edhe gjuetia e pa kontrolluar. Ligji 
7908, dt. 05/04/1995 mbi peshkimin dhe akuakulturën duket se nuk po zbatohet me rreptësi. Pamje 
nga vjelja e (cironkës) në liqenin e Ohrit, në Pogradec, ku bashkë me të ‘peshkatarët’ grumbullojnë 
edhe të vegjël të peshqve të tjerë të kërcënuar që rriten në këtë liqen për t’i tregëtuar si ushqim për 
vaskat e peshkimit të troftës (Fotot nga A. Shuke).  

 

Ujërat dhe zhvillimi i turizmit 
Pas viteve 1990, turizmi përfaqëson një drejtim themelor për zhvillimin e Shqipërisë. Qeveria 
shqiptare ka miratuar dhe është duke vënë në zbatim Strategjinë Kombëtare të Zhvillimit të 
Turizmit (2002-2012), në të cilën synohet të fuqizohen përfitimet ekonomike dhe shoqërore 
nga zhvillimi i turizmit nëpërmjet rritjes së prodhimit dhe zbatimit të turizmit të 
qëndrueshëm nga ana mjedisore.  
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Pas viteve 1990 numri i turistëve që viztojnë Shqipërinë është rritur në mënyrë eksponenciale. Shumë 
nga këta turistë vizitojnë për pak ose shumë kohë qëndrat e banuara pranë ekosistemeve të 
rëndësishme ujore, jo vetëm në zonën bregdetare dhe lagunore, por shumë prej tyre ndjenë kënaqësi 
të vizitojnë liqenet, luginat tona malore dhe burimet e tyre. 
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Shqetësime në pellgjet ujëmbledhës shqiptarë 
Një pellg ujëmbledhës ose një basen ujëmbledhës përfshin një territor të caktuar, ku gjithë 
ujërat e rreshjeve të shiut dhe dëborës mblidhen sëbashku në një lumë, në një liqen, 
ujëmbledhës, grykëderdhje lumore, kënetë, det ose oqean. Si i tillë, ai shërben si hinkë që 
grumbullon ujërat nga shpatet drejt trupave ujorë kryesorë. Në pellg përfshihen gjithë 
përrenjtë dhe lumenjtë që përcjellin ujërat, si dhe sipërfaqet tokësore që i furnizojnë ata me 
ujë, dhe ndahet nga basenet fqinjë prej vijës ose kurrizit ujëmbledhës. 

 
Pellgjet ujëmbledhës janë të rëndësishëm 
për ekologjinë e tyre. Ujërat janë përbërësi 
më i rëndësishëm dhe më kuptimplotë i 
tyre; ujërat duke rrjedhë brenda hapësirës 
së pellgut mund të mbledhin ushqyes, 
pezulli dhe ndotësa, të cilët mblidhen 
bashkë me ujin drejt trupave ujorë 
kryesorë dhe drejt grykëdaljes së basenit. 
Këto lëndë kur janë të tepërta krijojnë 
shqetësime në baraspeshën natyrore 
ekologjike. Në këtë mënyrë, përdorimi i 
shkujdesur, shpesh tej kufijve të duhur, i 
plehërave artificiale me përmbajtje azoti, 
fosfori dhe kaliumi ndikon dukshëm në 
trupat ujorë kryesorë (lumenj dhe liqene) 
dhe në dalje të pellgjeve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ujërat brenda një pellgu ujëmbledhës janë shpesh pasqyrim i saktë i gjendjes së përgjithshme 
të tij, për rrjedhojë edhe mbrojtja e cilësisë së ujërave është lidhur ngushtë me veprimtarinë e 
gjithanshme të njeriut. Në këtë mënyrë, perandori kinez Yu (rreth 1´600 vjet p.e.s.) kujtohet 
ende sot për aftësitë e tij dhe për teknikat e kontrollit të përmbytjeve; është e famshme thënia 
e tij se ‘që të mbroni lumenjtë tuaj duhet të mbroni më parë malet tuaja’, e cila mbetet ende 
shumë kuptimplote edhe në ditët e sotme në mbarë botën, dhe mjaft aktuale për Shqipërinë. 

Thujase të gjithë ekosistemet natyrore jo vetëm në Shqipëri, por në mbarë botën, janë sot duke 
u tjetërsuar shumë prej veprimtarisë së njeriut, përfshirë këtu edhe ekosistemet lumore.  

- Shkaku kryesor është përdorimi i keq i tokës nga urbanizimi, infrastruktura dhe turizmi 
masiv; këtu hyjnë shpyllëzimet për lëndë drusore ose tokë bujqësore, kullotje e tepruar,  
zjarre të pa kontrolluara, tharje kënetash etj.  

- Shkak tjetër është ndotja prej shkarkimeve urbane (të lëngëa, por dhe të ngurta), nga 
blegtoria, prej sedimeneteve nga erozioni i tokës, nga bujqësia, nga industria, industria e 
përpunimit të naftës, shkarkimet në ajër dhe shirat acide.  

- Shfrytëzimi i tepruar i disa llojeve po i çon ato drejt zhdukjes, si shumë lloje bimore 
(p.sh. sherbela, çaji i malit, rigoni i bardhë etj.), por edhe për shumë kafshë (peshq, 

Ujëra nëntokësore 
Lumë 

Depërtim 
në tokë

Rreshje 

Ujëra  
sipërfaqësore 

Pyll

Zonë bujqësore 

Zonë urbane 

Zonë 
industriale 

Zonë industriale

Rrjedhje 
sipërfaqësore 
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shpendë ujorë dhe gjitarë). Rreth 300 lloje të bimëve mjekësore aromatike-mjekësore ose 
etero-vajore janë në mbrojtje dhe grumbullim natyror të kufizuar, për shkak të 
shfrytëzimit të tepruar të tyre në të kaluarën. Ashtu si gjithë pasuritë e tjera natyrore edhe 
këto kërkojnë shfrytëzim me kujdes, duke ruajtur dhe ripërtëritur vazhdimisht vlerat e 
tyre. 

- Pushtimi biologjik (nga llojet pushtuese ose invazive) është një dukuri në rritje e sipër për 
shkak të zhvillimit të turizmit dhe të globalizimit të ekonomisë; shembull tipk për këtë 
është përhapja e algës së blertë pushtuese dhe helmuese Caulerpa taxifolia në Mesdhe, 
por edhe e shumë bimëve dhe kafshëve, si p.sh. peshku i familjes ciprinide Pseudorasbora 
parva, me origjinë nga Asia, është sot lloj pushtues në ujërat e ëmbla për gjithë Evropën, 
përfshirë këtu edhe Shqipërinë. Kohët e fundit në zonën e Patokut është gjetur me shumicë 
gaforrja bu, Callinectes sapidus, si dhe në disa laguna të tjera bregdetare, e njohur si një 
ndër 100 llojet pushtuese më të këqia të Mesdheut, me ndikim negativ në biodiversitetin 
ujor dhe në zhvillimin ekonomiko-shoqëror. Shqipëria ende trashëgon ujëra të pastra për 
akuakulturë, por duhet patur gjithmonë kujdes dhe kontroll të rreptë për të parandaluar 
futjen e pavetëdijshme të llojeve jovendase ose llojeve transgjenike. 

Arsyeja kryesore e shfrytëzimit të tepruar të 
habitateve natyrore dhe e pasurive biologjike 
të tyre prej shoqërisë së sotme njerëzore 
qëndron në stilin konsumist të jetesës së 
çastit, duke mos zbatuar ligjësitë e 
shfrytëzimit të qëndrueshëm të tyre,  për të 
sotmen dhe për të ardhmen. Le ta ilustrojmë 
këtë koncept me të dhëna mbi përdorimin e 
ujit të pijshëm, i cili po bëhet gjithnjë e më i 
kërkuar në botë. Në tabelën përbri jepen të 
dhëna mbi përdorimin e ujit të pijshëm sot në 
botë. Vihet re se sasia e ujit që konsumohet 
në shumë vende, përfshirë këtu edhe 
kryeqytetin tonë Tiranë, është nga 3 deri në 6 
herë më shumë se sasia e ujit që ka nevojë një njeri për jetën e stilit të sotëm modern që është 
rreth 40-80 litra në ditë. Vlen të theksojmë se uji nuk është një pasuri e mirëfilltë biologjike, 
por është shumë i lidhur ngushtë me mbijetesën e pasurive biologjike. Kujtojmë së jeta ndodh 
vetëm në mjedis ujor. 
 
 
Përdorim i keq i tokës - dëmtimi i mbulesës bimore 
Troendle (2002) në raportin e tij mbi vlerësimin e pellgjeve ujore shqiptare përmbledh 
faktorët kryesorë të degradimit të tokës në Shquipëri. Në këtë mënyrë, ai përmend se erozioni 
dhe sedimentimi i lartë janë dukuri e dukshme që ndodh nga praktikat e gabuara të 
përdorimit të tokës (çpyllëzime dhe shfrytëzim inertesh), nga industria, nga bujqësia, nga 
ndotja urbane, dhe nga përmbytjet. Më shumë për përdorimin e keq të tokës në Shqipëri 
lexuesi mund të kërkojë në faqet e internetit në adresën: 
http://www.fs.fed.us/institute/albania/albania_watershed_assess.pdf.  

Vlerat natyorore dhe biologjike brenda një pellgu ujëmbledhës janë të lidhura ngushtë me 
cilësinë e mbulesës bimore. Dëmtimi i mbulesës bimore ndryshon aftësinë ujëmbajtëse të 
tokës, dhe sasia e ujit që largohet në atmosferë, si drejtëpërdrejt nga toka, ashtu edhe 
nëpërmjet trupit të bimëve ulet, pra ulet evapotranspirimi, si paraqitet në skemën e figurës që 
vijon.  

 

Shembull mbi përdorimin (shpërdorimin) e 
ujit të pijshëm (litra/ditë/person) sot në botë 

Shembuj L / ditë / 
person  

Një njeri për të mbijetuar ka 
nevojë vetëm për: 

5  

Për jetën e stilit të sotëm 
modern ka nevojë vetëm për: 

40-80  

Në Angli konsumohet  220  
Në ShBA konsumohet  500  
Në Zyri (Zvicër) konsumohet  205  
Në Tiranë (Shqipëri) prodhohet 
mesatarisht rreth: 

270  
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Vlen të theksojmë se në territorin 
shqiptar dukuria e gërryerjes 
(erozionit) është vazhdimisht e 
theksuar për shkak të natyrës së 
thyer të relievit, të gjeologjisë dhe 
tokës, e nxitur kjo dhe nga klima 
mesdhetare dhe rreshjet e shumta 
dhe të çrregullta. Në hartën e 
figurës tregohet fuqia e mundshme 
e erozionit të tokës dhe faktorë të 
tjerë ndotës në Shqipëri. Zonat me 
gri të errët tregojnë për fuqi të 
gërryese shumë të lartë (zonat e 
Shkodrës dhe Sarandës), kurse 
zona me gri të hapur (në Ultësirën 
Përndimore Bregdetare) tregon për 
një fuqi gërryese mesatare 
(përpunuar sipas Draftit të 
Strategjisë Kombëtare të Ujërave, 
1997).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Humbja e tokës nga erozioni në Shqipëri mendohet të jetë nga 20 deri 70 tonë/ha në vit, dhe në raste 
të veçanta deri në 100 t/ha. Pamje nga përdorimi i keq i tokës dhe erozioni në pellgun e Bovillës nga 
prerja e pyjeve dhe shkurreve për dru zjarri dhe nga kullotja e tepruar në zonë (Fotot nga L. Shuka). 
Kujtojmë se pellgu i Bovillës është tashmë pjesë e Parkut Kombëtar të Dajtit të zgjeruar, me rëndësi të 
veçantë për gjithë rajonin e Tiranës, për sigurimin e ujit të pijshëm. 
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Përdorimi i keq i tokës në pellgjet ujëmbledhës shqiptarë është vënë në dukje edhe nga studimi i kryer 
nga specialistë të fushës në Fakultetin e Shkencave Natyrore, UT. Në histogramën e figurës jepen 
vlerat mesatare (mg/l) të lëndëve të ngurta pezull (TSS) të 7 matjeve të ndryshme gjatë periudhës maj 
2002 - mars 2004, në lumenjtë e Ultësirës Bregdetare Adriatike; mesatarja e përgjithshme ishte 113.6 
mg/l, mbi 4 herë më shumë se vlera e detyruar prej 25 mg/l, e përcaktuar nga Direktiva 44 e BE-së për 
peshqit (EC Fish Directive 44, 2006), por ka lumenj si Semani që kjo vlerë është mbi 11 herë më e 
lartë. Mendojmë se gjendja e sotme nuk ka pësuar ndryshime përmirësuese nga ato të periudhës kur 
është kryer ky studim. Vlerat e larta të grimcave të ngurta pezull në ujërat shqiptare janë dëshmi e 
erozionit të madh dhe e përdorimit të keq të tokës në pellgjet ujorë përkatës të këtyre lumenjve, e 
shkaktuar kjo nga dëmtimi i mbulesës bimore dhenga shkalla e madhe e çpyllëzimeve. Më shumë 
lexuesi për cilësinë e ujërave të lumenjve kryesorë të Ultësirës Bregdetare Shqiptare mund të lexojë 
në faqet e internetit në adresat: http://www.unitir.edu.al/doc/fshn/ALB-RIVERS-WEB-PDF/000a-
ALBRIVERS-Pasqyra-Content.htm ose http://www.fshn.edu.al/ALB-RIVERS/000a-ALBRIVERS-
Pasqyra-Content.htm.  

 

Thuajse në gjithë territorin shqiptar mbulesa bimore është dëmtuar rëndë në mënyrë të 
dukshme. Sipërfaqet pyjore janë zvogëluar gjatë këtyre dhjetëvjeçarëve të fundit në mënyrë 
eksponenciale, pa përdorur asnjë masë ripërtëritëse dhe shfrytëzimi të qëndrueshëm. Por edhe 
më e rëndë duke gjendja e shkurretave mesdhetare dhe dushkajave të zonës kodrinore deri në 
700-800 m lartësi, dhe fundi i luginave lumore, të cilat janë ndër më të shfrytëzuarat. Zonat e 
zhveshura rëndë (10-50%) ose thuajse tërësisht të zhveshuara (75-100%) janë të pranishme në 
çdo skaj të vendit, dhe lehtësisht të dukshme. Ndryshimet në mbulesën bimore dhe në 
përdorimin e tokës ndikojnë në funksionet ekologjike të pellgut, dhe shkaktojnë ndryshime në 
biocenozat bimore natyrore. Hapësira të bollshme sot janë pushtuar nga formacione që 
përfaqësojnë dushkaja të degraduara, më e theksuar kjo sidomos pranë zonave të banuara dhe 
në toka të braktisura, disa prej të cilëve janë në gjendje të pakthyeshme.  
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Në një hapësirë të pyllëzuar plotësisht, evapotranspirimi përbën rreth 40% të rreshjeve, kurse rrjedhjet 
sipërfaqësore janë vetëm 10%; në një hapësirë të shpyllëzuar plotësisht, për shembull në një zonë 
urbane ose industriale, evapotranspirimi zbret në 30%, kurse prurjet sipërfaqësore rriten deri në 55% 
të rreshjeve të përgjithshme brenda pellgut; kjo rritje e dukshme e rrjedhjeve sipërfaqësore në zonat e 
zhveshura bëhet në kurriz edhe të pakësimit të ujërave nëntokësore, që shoqërohet edhe me 
pakësimin ose tharjen e burimeve. Në grafikët e figurës tregohet zvogëlimi i transpirimit, rritja e prurjes 
sipërfaqësore dhe zvogëlimi i ujërave nëntokësore (të thella dhe të cekëta) me rritjen e sipërfaqes së 
zhveshur. Shigjetat tregojnë proporcionalisht shpërndarjen në % të rreshjeve që bien në një basen 
ujëmbledhës (sipas Michael et al., 2001) 

 

Blegtoria dhe prerja e druve duket se janë veprimtaritë kryesore që mbështetin mbijetesën e 
banorëve të zonave kodrinore malore të vendit. Prerja është mbizotëruese kryesisht për shkak 
të kërkesës së madhe prej qendrave të mëdha të banuara, për lëndë ndërtimi ndërtimi, për 
industrinë e përpunimit të drurit, për prodhim gëlqere, por edhe si lëndë djegëse. Megjithëse, 
bujqësia duket se është tradicionale në zonat rurale të vendit, pa përdorim plehërash kimike, 
ndikimi i njeriut dhe i bagëtisë në mbulesën bimore si dhe në ndotjen e ujërave është e 
dukshme, sidomos në ndotjen me lëndë ushqyese që nxitin eutrofikimin, si nitrate, amonium, 
por edhe me përmbajtje bakteresh patogjene. 

Krahas pasojave që sjell në humbjen e larmisë biologjike që pyjet dhe shkurret strehojnë, 
dëmtimi i mbulesës bimore ka nxitur shumë erozionin dhe ndotjen e dukshme të ujërave të 
lumenjve të përmendur më sipër. Zhveshja e tokës, e ndihmuar dhe nga struktura flishore-
argjilore e zonës kodrinore paramalore bën që aftësia ujëmbajtëse të jetë e pakët dhe ujërat të 
luhaten dukshëm gjatë shirave. Kjo sjell pasoja edhe në moskontrollin e rreshjeve dhe në 
përmbytje, deri dhe në ndryshime të klimës, në ashpërsim të mikroklimave, sidomos të 
temperaturës dhe lagështisë së ajrit. 

Erozioni i fuqishëm sjell edhe ndryshime cilësore në përbërjen kimike të ujërave. Në 
përgjithësi të gjithë përbërësit kimikë rriten, por më shumë rritet kërkesa për oksigjen, 
përcjellshmëria, lëndët pezull, azoti dhe fosfori, hidrokarburet (p.sh. pesticidet) dhe metalet 
(jonet e kalciumit, kaliumit dhe magnezit, metalet e rënda etj.) që vijnë nga shplarja që i bëhet 
sipërfaqes së pellgut, sidomos nga shpëlarja e shkarkimeve të zonave të banuara brenda 
pellgut ujëmbledhës.  

Këta përbërës ndikojnë në nxitjen e eutrofikimit të lumenjve, liqeneve dhe zonës bregdetare, 
duke nxitur lulëzimin e algave, sidomos të cianofiteve, peridineve ose diatomeve. Edhe sasia 
e baktereve patogjene rritet gjatë prurjeve të mëdha. Vlen të theksojmë se rreth 60% e 
cianofiteve lulëzuese janë helmuese, duke ulur ndjeshëm cilësinë dhe shkallën e përdorimit të 



Lumenjtë e jetës (mbresa dhe fakte), nga A. Miho, FShN, UT – Janar 2012 19

ujërave, duke kërënuar seriozisht botën e gjallë ujor dhe shëndetin e njeriut. Shumë nga këto 
tipare janë vënë re në cilësinë e ujërave të Ultësirës Bregdetare Shqiptare, ku më të theksuara 
kanë qenë në ujërat e Lanës, Tiranws, Ishmit dhe Gjanicës.  

Ndikimet e mësipërme, krahas kushteve natyrore të nxitura edhe nga veprimtaria e njeriut, 
kanë pasoja ekologjike në shpatet lumor, si shqetësime në rrjetat ushqyese, në dinamikën e 
popullatave, të baktereve, algave, makrofiteve, invertebrorëve dhe peshqve. Bashkë me 
mbulesën bimore varfërohet dukshëm larmia bimore dhe shtazore, përfshirë këtu edhe ato që 
kanë interes ekonomik, si p.sh. bimët mjekësore dhe industriale. Peshqit, parruazorët e 
zoobentosit dhe algat e fitobentosit janë mjaft të ndjeshme ndaj ndryshimeve ekologjike në 
ujëra.  

 

 
gjerësia e 

përroit 

FAZA PARA 
SHPYLLËZIMIT FAZA E MBATHJES 

-nis gjatë fazës së parë të 
shpyllëzimit 
-gërryerja nga shpatet 
është burim i madh 
pezullish të ngurta; 
-raporti gjerësi/thellësi në 
përrenj mund të rritet ose 
të mos ndryshojë; 
-sipërfaqja tërthore e 
përroit rritet. 

FAZA E GËRRYESE 
-nis pasi gërryerja e shpatit është 
përfunduar dhe ka dalë shkëmbi 
amnor; 
-gërryerja nga përroi është burimi  
më i madh i pezullive të ngurta; 
-raporti gjerësi/thellësi rritet; 
-sipërfaqja tërthore e përrenjve rritet 
nga prurjet ujore më të mëdha. 

mbathje mbi brigje 

thellimi dhe 
zgjerimi i shtratit 

gërryerje e 
brigjeve  

FAZA E MBATHJES 
MBIZOTËRON, 

GJITHASHTU, NË 
LUMENJ FUSHORË, 

UJËMBLEDHËS, 
LIQENE NATYRORË  

DHE BREGDET 

mbathja  e 
shtratit 

 
 

Dëmtimi i mbulesës bimore çon në dëmtimin e gjeomorfologjisë së pellgjeve ujëmbledhëse. Në figurë 
jepen ndryshimet gjeomorfologjike nga zhveshja e shpateve në rrjetin hidrografik të baseneve 
ujëmbledhës. Rrjedhjet e vrullshme shkaktojnë gërryerje duke rritur thellësinë dhe duke zgjeruar 
shtretërit në zonat malore. Shtimi i prurjeve dhe i shpejtësisë së përrenjve dhe lumenjve i bën ata të 
rrëmbyeshëm. Ujërat në rrjetin hidrologjik pësojnë luhatje të mëdha, shpesh dalje nga shtrati dhe 
përmbytje. Kjo është edhe arsyea kryesore që shkakton përmbytje dhe gërryerje të lartë, mjaft e 
dukshme në gjithë territorin shqiptar si rrjedhojë e dëmtimit të mbulesës bimore nga shpyllëzimet, 
zjarret dhe kullotja e tepruar. Theksojmë se kjo dukuri mund të nxitet më tej edhe nga shfrytëzimi i 
tepruar i lëndëve inerte në shtretërit fushorë të lumenjve.  

 

Nga gërryerjet masive në shumë lumenj janë formuar shtrete zallorë përgjatë përrenjve, ku 
bimësia e rrepeve dhe shelgjeve natyrore është zëvendësuar nga bimë pak të rëndësishme, si 
Pyrrocantha coccinea, Sparthium junceum etj. Për të ngadalësuar erozionin, ka rëndësi prania 
dhe mbrojtja e formacioneve pyjore të llojeve tipike të luginave lumore, si rrepet dhe shelgjet 
(Platanus, Salix) etj. Masat më të mira për mbrojtjen e tyre janë ndalimi i prerjeve, mbjellja e 
fidanëve dhe kontrolli marrjes së inerteve. Vlen të theksojmë se kjo tip bimësie është më e 
kërcënuara nga ndërtimi i digave dhe shfrytëzimi i lumenjve për inerte. Shumë formacione 
bimore, shkurresh ose cungishte dushkajash në shpatet e tyre, po qe se lihen të lira mund të 
ripërtërihen vetë. Është më se domosdoshme që të shkohet drejt kontrollit dhe kufizimit të 
mbajtjes së dhisë në vend. Masa të rrepta dhe ndëshkuese duhet të mbahen ndaj kontrollit dhe 
shuarjes së zajrreve, të cilët mbeten gjithmonë shqetësues, veçanërisht në stinën e verës  
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Me kadastër Shqipëria zotëron rreth 1.4 milionë ha pyje (48.7% e sipërfaqes së gjithë territorit 
shqiptar) dhe rreth 400 mijë ha kullota (13.9%), por pyje të vërteta thuhet se kanë mbetur vetëm 300 
mijë ha (10.4%), pjesa tjetër është kthyer në pyje të ulët, të rrëgjuar, shkurre ose tokë djerrë. Sipër 
majtas: ecuria e zvogëlimit të sipërfaqes pyjore në Shqipëri. Sipër djathtas: pamje nga pyjet e Lurës, 
korrik 2005. Poshtë, pamje nga prerjet e pyjeve të Pukës, korrik 2005 (Fotot nga A. Miho). 

 

Por ajo që duhet nxitur dhe mbështetur fuqimisht janë masat për nxitjen e pyllëzimit, 
sidomos në pjesët më të zhveshura, përgjatë përrenjve, në tokat e braktisura etj., me programe 
pyllëzimi serioze, me mobilizim të gjithë rinisë, sidomos asaj shkollore, për t’u bërë pararojë 
në pyllëzimin e vendit, por edhe në ndërgjegjësimin e gjithë shoqërisë. Tipi i bimësisë që 
duhet të shtohet në fidanishte të posaçme dhe të mbillet mund të kombinohet nga përzierje 
bimësh barishtore, shkurresh dhe drurësh nga flora spontane e secilës zonë. Masa të 
rëndësishme janë edhe ndërtimi i veprave sado të thjeshta hidroteknike, si prita nëpër përrenj, 
ujëmbledhës të vegjël etj. Që masat e mësipërme të kenë sukses duhet të mbështeten 
gjithmonë nga një program serioz ndihme në drejtim të veprimtarive të qëndrueshme, si kredi 
të buta për pyllëzime, për prita ose ujëmbledhës për kontrollin e rreshjeve të vrullshme, për 
rrugë lidhëse të mira për lëvizjen e shpejtë të banorëve dhe prodhimeve të tyre etj., por edhe 
për pritjen me lehtësi të turistëve. Nxitja e turizmit natyror do të ishte me interes të ndërsjelltë 
për të gjitha palët e interesuara për mbrojtjen e cilësisë së ujërve në secilën zonë të caktuar. 
 

Ndotja e ujërave  
Para viteve 1991 rreth 65% e popullsisë shqiptare jetonte dhe punonte në zonat rurale. Në vitin 
1997 rreth 54% e popullsisë  u përqëndrua në zonën fushore, kryesisht atë bregdetare, në një 
me rreth 179.3 banorë km2, prorje e cila po shkon gjithnjë e më shumë në rritje. Në 
dhjetëvjeçarët e fundit është vënë re zhvillim urban dhe turistik i vrullshëm, veçanërisht në 
Ultësirën Perëndimore Adriatike, ku gjenden edhe qëndrat më të zhvilluara bujqësore dhe 
industriale, si p.sh. kryeqyteti Tiranë, Durrësi, Vlora, Elbasani, Berati, Fieri etj.  



Lumenjtë e jetës (mbresa dhe fakte), nga A. Miho, FShN, UT – Janar 2012 21

 
 

Shembuj nga shfrytëzimi i shtratit të lumenjve për lëndë inerte: 1 & 2, pamje e shtratit të lumit të 
Tiranës në zonën e Brarit, përkatësisht në korrik 2003 dhe tetor 2006; 3, pamje e urës së rrëzuar mbi 
lumin e Tërkuzës pranë Bovillës, në maj 2006, e nxitur kjo nga gërryerjet e tepruara në shtratin e tij; 4, 
grumbullim inertesh përgjatë lumit Vjosë (Fotot nga A. Miho). 

 

Pranë qendrave të mëdha, ujërat  e zeza dhe shumë shkarkime të tjera industriale mblidhen pa 
asnjë përpunim drejtëpërdrejt në lumenj, dhe transportohen drejt detit. Kryeqyteti Tiranë me 
gjithë rrethinat me mbi 850’000 banorë përshkohet nga lumenjtë e Lanës dhe Tiranës, të cilët 
sëbashku formojnë lumin e Ishmit, lumenj që kanë parametra cilësorë jashtë çdo lloj standardi. 
Në pellgun e Tiranës është duke u ngritur vrullshëm një zonë industriale, veçanërisht industri 
e lehtë dhe ushqimore. 

Në studimin e lumenjve të Ultësirës Përëndimore Bregdetare gjatë periudhës maj 2002-mars 
2004, jo vetëm në lumenjtë e Tiranës, Lanës, Ishmit dhe Gjanicës, por edhe në rrjedhjen e 
poshtme të Matit, Shkumbinit dhe Osumit, nga lëndët ushqyese, veçanërisht nitritet dhe 
amoniumi tejkalonin shpesh kufijtë detyruese të Standardit 44 të BE-së (2006) për cilësinë e 
ujërave sipërfaqësore për të siguruar mbijetesën e peshqëve. Për shembull, në lumin e Lanës 
nitritet ishin deri në 1.75 NO2-N mg/l (mars 2004), amoniumi deri në 32.7 NH4-N mg/l 
(nëntor 02), nitratet në Shkumbin (Papër) ishin deri në 9.8 mg/l NO3-N (nëntor 2002). Me 
përjashtim të Lanës, Ishmit dhe Gjanicës vlerat e fosforit ishin përgjithëisht të ulëta; fosfatet 
në Lanë arrinin deri në 1.55 PO4-P mg/l (nëntor 2003). Kujtojmë se sipas standardit të BE-së, 
kufijtë e detyruar për fosfatet (PO4 mg/l) janë ≤ 0.2 për ujërat e troftës (salmonide) dhe ≤ 0.4 
për ujërat e krapit (ciprinide). Po sipas këtij standardi, vlera detyruese për nitritet (NO2, mg/l) 
është <0.03 mg/l, kurse vlera e këshilluar për amoniumin (NH4 mg/l) është ≤ 1; kurse vlerat e 
detyruara janë ≤ 0.04 për ujërat salmonide, dhe ≤ 0.2 për ujërat ciprinide, përkatësisht.  
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2 
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Dy zona tepër të banuara dhe të industrializuara, lumenjtë e të cilave janë gjithmonë nën ndikimin e 
ndotjes së rëndë urbane, industriale ose bujqësore. Sipër, pamje e pellgut të Tiranës nga mali i Dajtit 
(rreth 1000 m a.s.l). Poshtë, pamje e pellgut të Elbasanit nga qafë Krraba (Fotot nga A. Miho).  

 

 

 
 

Në sistemin e ri ekonomik pas viteve 1990 turizmi filloi të bëhet degë me përparsi. Duket se pushimet 
pranë detit dhe turizmi balnear përbën zgjedhjen kryesore për shqiptarët sot. Kjo shkaktoi pushtimin e 
shumë zonave bregdetare nga infrastukturë turistike, hotele, restorante etj., e gjithë kjo pa pasur 
parasysh aspak shkallën e ndjeshmërisë së habitateve bregdetarë. Shtegëtimi drejt zonës bregdetare 
po vazhdon ende në ditët e sotme, gjithmonë pa asnjë kontroll, pa zbatuar asnjë kërkesë për 
planifikimin e territorit dhe urbanizimin e qëndrueshëm, në përputhje me kapacitetin mbajtës dhe 
kërkesat mjedisore.  Kjo dukuri mund të vrojtohet lehtë në shkatërrimin e brezit pyjor të dunave në 
Golem, në Velipojë, në Shëngjin, për ndërtimet në Vlorë dhe sidomos në Sarandë. Pamje nga 
urbanizimi i pakontrolluar në zonën e plazhit të Golemit, Durrës-Kavajë (Fotot nga A. Miho). 
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Vlera mesatare e NO2 mg/l  (maj 2002 - mars 2004)
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Vlera mesatare e NH4 mg/l  (maj 2002 - mars 2004)
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Në histogramat e figurave më sipër jepen vlerat mesatare (mg/l) përkatësisht nitriteve (sipër), të 
amoniumit (mes) dhe të fosfateve (poshtë) të 7 matjeve të ndryshme gjatë periudhës maj 2002 - mars 
2004, për lumenjtë e Ultësirës Bregdetare Adriatike; vini re se në Lanë vlerat mesatare të nitriteve 
janë 44 herë më të larta se vlera e standardit 44 të BE-së. Edhe për këta ushqyes mendojmë se 
gjendja e sotme nuk ka pësuar ndryshime përmirësuese nga ato të periudhës kur është kryer ky 
studim. Më shumë lexuesi për cilësinë e ujërave të lumenjve kryesorë të Ultësirës Bregdetare 
Shqiptare mund të lexojë në faqet e internetit në adresat: http://www.unitir.edu.al/doc/fshn/ALB-
RIVERS-WEB-PDF/000a-ALBRIVERS-Pasqyra-Content.htm ose http://www.fshn.edu.al/ALB-
RIVERS/000a-ALBRIVERS-Pasqyra-Content.htm. 

 

 
Të dhëna mbi përmbajtjen e fosfateve (PO4, 
mg/L) në Lanë (stacionin e Kasharit) dhe në 
Gjolë (Fushë Krujë) të matura gjatë periudhës 
maj 2002-mars 2004. Kujtojmë se sipas 
standardit të BE-së 44 (2006) mbi peshqit, kufijtë 
e detyruar për fosfatet (PO4 mg/L) janë ≤ 0.2 për 
ujërat salmonide dhe ≤ 0.4 për ujërat ciprinide. 

 

 

 

 

 

 

Nga të gjithë vlerësimet biologjike të mbështetura në komunitetet e algave silicore (treguesi 
IPS) të kryera gjatë dhjetë viteve të fundit në lumenjtë shqiptarë është theksuar se rrjedhjet e 
sipërme malore mbeten ende në gjendje cilësore relativisht të mirë, me ndotje të pakët deri në 
mesatare. Nga të dhënat e treguesit IPS, duket se një pjesë e mirë e stacioneve lumore janë në 
një gjendje cilësore të mirë ose shumë të mirë (13 ≤ IPS ≤ 20); në të gjitha stacionet që i 
përkasin pellgut të Vjosës, IPS i përket klasës ‘mirë’ dhe në lumin e Shalsit (Gërmenj) 
‘shumë mirë’. Po kjo mund të pohohet për pellgun e Drinit dhe atë të Matit. Në stacionin e 
Milotit (Mat) janë gjetur vlerat më të mëdha të IPS, përkatësisht 19.2 (maj 2003) dhe 18 
(shtator 2006); megjithatë, gjendja ‘shumë mirë’ nuk duket se është shumë e pranishme në 
gjeografinë e stacioneve lumore shqiptare; përgjithësisht ajo gjendet në pjesët e sipërme 
malore të rrjedhjeve, ku përveç stacioneve të përmendura të lumit Mat, mund të shtojmë dhe 
stacionin e Topojanit (Drini i Zi), stacionet e rrjedhjeve të sipërme të lumenjve të Tërkuzës 
(Bovillë), të Tiranës (Zall Dajt), Erzenit (Ibë) etj.  

 

Kufijtë cilësorë të ujërave sipërfaqësorë sipas klasave të IPS, llogaritur sipas të përbërjes së algave 
silicore në ujëra, për Francën dhe Belgjikën (nga Coste në Cemagref, 1982) 

Keqe Varfër Mesatare Mirë Shumë e mirë 

 < 5 5 ≤ IPS < 9 9 ≤ IPS < 13 13 ≤ IPS < 17 17 ≤ IPS ≤ 20 

 

Ndër lumenjtë më të ndotur në krye qendrojnë shumica e stacioneve brenda pellgut të 
Ishmit, sidomos të lumenjve të Lanës (Kashar), të Tiranës (Bregu i Lumit, Kamëz, Rinas) 
dhe të Gjolës (Fushë Krujë). Po kjo gjendje është parë edhe për lumin e Gjanicës (Fier). 
Vlerat e IPS për këta stacione janë ndër më të ulëtat që mund të llogariten ndonjëherë për 
ujërat e rredhëshme sipërfaqësore. Cilësia e tyre shpesh është ‘e keqe’, dhe rrallë mund të jetë 
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në klasën ‘e varfër’ (IPS < 9). Vlen të theksojmë se Lana, Tirana dhe Ishmi përshkojnë një 
hapësirë shumë të banuar, me një popullsi prej rreth 850’000 banorësh. Mbeten gjithmonë të 
shqetësuar dhe me një ndotje hera-herës ‘mesatare’ ose ‘të varfër’ (5 ≤ IPS < 13) edhe 
stacionet e rrjedhjeve fushore të Semanit (Mbrostar, Fier), të Osumit (Berat dhe Ura 
Vajgurore), të Shkumbinit (Papër) etj.  
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Treguesit i Ndjeshmërisë së Ndotjes (IPS) është llogaritur sipas të dhënave të perifitonit (algave 
silicore) të mbledhura gjatë periudhës maj 2002-mars 2004, gjatë periudhës shtator-tetor 2006, si dhe 
në mënyrë rastësore.  

 
Të dhëna mbi vlerat e Treguesit të Ndjeshmërisë së Ndotjes (Index of Pollution Sensitivity, 
IPS, sipas Coste, në Cemagref, 1982) të llogaritur në disa lumenj shqiptarë sipas të dhënave 
të algave silicore të mbledhura gjatë perudhës maj 2002-mars 2004.   

Pe
llg

u 
lu

m
or

 Kodi 
kombëtar 
stacionit 

Emri i 
stacionit / 

Periudha e 
matjes

Maj 
2002

Nëntor 
2002

Maj 
2003

Korrik 
2003

Shtator 
2003 

Nëntor 
2003 

Mars 
2004

M
at

 - Mat (Shkopet) 16 15.7 16.7 16.5 16 15.8 14.9 

- Fan (Rubik) 13 16.1 14 13.2 16.6 10.5 16.3 

Al_RV_23 Mati (Milot) 16.9 15.7 19.2 16.2 17.7 13.5 14.7 

Is
hë

m
 Al_RV_5 Lumi i Tiranës 

(Brari) 15.1 8.6 16.4 14.8 15.8 12.8 12.8 

Al_RV_27 Lumi i Tiranës 
(Lana) 1.3 2.8 2 1 1.1 1.3 3.1 

Al_RV_24 Lumi Gjolës 
(Fushë Krujë) 4.1 7.6 1.8 1.7 1.3 2.9 7.1 

S
hk

um
bi

n Al_RV_26 Shkumbin 
(Labinot) 17.3 13.9 15.2 16.1 11 14.7 14.3 

Al_RV_13 Shkumbin 
(Papër) 13.6 7.3 12.8 13.8 12.2 12.5 11.6 

Al_RV_14 Shkumbin 
(Rrogozhinë) 9.2 7.6 13.2 11.5 13.6 12.2 13.5 

S
em

an
 

- Osum (Berat) 14.9 14.6 15.7 10.7 7.8 6.5 10.3 

Al_RV_34 Osum (Ura 
Vajgurore) 15 14.2 7.7 10.8 6.2 5.1 15.1 

Al_RV_17 Gjanicë (Fier) 7.7 3.5 3.8 2.3 2.1 3.9 7.6 

Al_RV_18 Seman 
(Mbrostar) 11.2 14.8 9.5 4.2 6.2 7.4 14.2 
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Të dhëna mbi vlerat e Treguesit të Ndjeshmërisë së Ndotjes (IPS) të llogaritur në disa lumenj 
shqiptarë sipas të dhënave të perifitonit (algave silicore) të mbledhura gjatë periudhës shtator-tetor 
2006).  

Pellgu Emri i stacionit  / 
Periudha e matjes

Shtator / 
Tetor 2006 Pellgu 

Emri i stacionit  /  
Periudha e 

matjes 

Shtator / 
Tetor 
2006

 D
rin

i 

Bunë  (Fabrika e Çimentos) 13.8 

E
rz

en
i Erzen (Ndroq) 13.5 

Drini i Zi (Topojan) 17.7 Erzen (Ibë) 17.2 

Drini (Baçallëk) 15.3 

S
hk

um
bi

ni
 Shkumbin (Qukës) 14.4 

M
at

i 

Fani i Madh (Ndërfani) 15.6 Shkumbin (Librazhd) 15.4 

Fan (Rubik) 15.5 Shkumbin (Labinot) 16.6 

Mati (Milot) 18.0 Shkumbin (Papër) 10.2 

Mat (Shkopet) 15.7 Shkumbin 
(Rrogozhinë) 14.8 

Mat (Burrel) 16.4 

S
em

an
i Gjanicë (Fier) 5.5 

Fan i Vogël (Bukmir) 17.7 Seman (Mbrostar) 10.2 

Is
hm

i 

Lumi Gjolës (Fushë Krujë) 1.6 Osum (Ura Vajgurore) 10.8 

Lumi i Tiranës (Kamëz) 3 

V
jo

sa
 

Vjosë (Çarshovë) 14.9 

Lumi i Tiranës (Rinasi) 2.2 Vjosë (Përmet) 13.1 

Lumi i Tiranës (Brari) 15.4 Vjosë (Dragot) 15.5 

Lumi i Tiranës (Zall Dajti) 17.6 Drino (Lekël) 15.4 

Lumi i Tërkuzës (Bovillë) 16.9 Vjosë (Memaliaj) 14.8 

E
rz

en
i 

Erzen (Ndroq) 13.5 Vjosë (Qesarat) 15.7 

Erzen (Ibë) 17.2 
Vjosë (Mifol) 15.2 

Shushicë (Drashovicë) 14.9 

 
 

y = 3.0687x-0.344
R² = 0.6405; n=86
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Nga të dhënat mbi ushqyesit, veçanërisht azot dhe fosfor, vihet re se treguesi i ndjeshmërisë së 
ndotjes ulet menjëherë dukshëm me rritjen e vlerave të ushqyesve, p.sh. amoniumit ose fosfateve, tej 
vlerave të caktuara. Lidhja midis treguesit IPS dhe vlerave të fosfateve (PO4, mg/l) (majtas), dhe të 
amoniumit (NH4, mg/L) (djathtas), përkatësisht, të llogaritur në disa lumenj shqiptarë sipas të dhënave 
të algave silicore të mbledhura gjatë periudhës maj 2002-mars 2004. Kujtojmë se sipas standardit 44 
të BE-së mbi peshqit, vlera kufi e lejuar për amoniumin (NH4 mg/l) është ≤ 1, si për ujërat e llojeve të 
krapit (ciprinide) dhe për ujërat e llojeve të troftës (salmonide); kurse vlerat e detyruara janë, 
përkatësisht, ≤ 0.04 për ujërat salmonide, dhe ≤ 0.2 për ujërat ciprinide. Kurse kufijtë e detyruar për 
fosfatet (PO4 mg/l) janë ≤ 0.2 për ujërat salmonide dhe ≤ 0.4 për ujërat ciprinide. 
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Ujërat e lumenjve të Tiranës dhe të Lanës janë të cilësisë së parë (mirë ose shumë mirë) para 
se ata të hyjnë në qytetin e Tiranës, përkatësisht në Zall Dajt (për Tiranën) dhe në shpatet e 
Dajtit (për Lanën). Gjatë kalimit nëpër qytetin e Tiranës këta dy lumenj kthehen në kolektorë 
të zakonshëm të ujërave të zeza, pa llogaritur më tej edhe ngarkesën e madhe me mbetje të 
ngurta, më e theksuar kjo për lumin e Tiranës; kjo jo vetëm që krijon një pamje të shëmtuar 
brenda Kryeqytetit, por është edhe shumë e rrezikshme për organizmat e gjalla përgjatë gjithë 
rrjedhës, deri në grykëderdhjen e Ishmit, si dhe për vetë shëndetin e njeriut që është i detyruar 
të bjerë në kontakt me këto ujëra për qëllime nga më të ndryshmet. Kujtojmë se nga 
vlerësimet e fundit në Bregun e Lumit (lumi i Tiranës) (http://www.iep-al.org/), edhe 
ngarkesa me baktere patogjene tejkalon dukshëm edhe kufijtë më të lartë të vendosur për 
ujërat sipërfaqësore nga standardet ndërkombëtare, si ato të BE-së 44 (2006) dhe 440 (1975). 

 
Koliformët fekalë me ngjyrë jeshile dhe 
koliformët totalë me ngjyrë blu, në CFU/100 ml 
(CFU, koloni të formuara në 100 ml ujë lumi; 
Colony Forming Unit) në lumin e Tiranës, te 
vendi i quajtur Bregu i Lumit, të matura në dy 
muaj të ndryshëm, në 09.02.2010 dhe në dt. 
05.07.2010. Shigjetat tregojnë vlerën më të 
madhe për cilësinë e ujit shumë të keqe, 
përkatësisht për koliformët fekalë (shigjeta 
jeshile), dhe për koliformët totalë (shigjeta blu), 
për vlerat e standardit ISO 6222:1999 për ujërat 
e rrjedhshme sipërfaqësore. 

 

 

Ndotja sipërfaqësorë kalon shpesh në ujërat nëntokësore; kjo është shumë më e vështirë të 
vlerësohet se ndotja sipërfaqësore, për shkak se ujërat nëntokësore mund të përshkojnë largësi 
të mëdha nëpërmjet rrugëve ujore të padukshme. Ujërat nëntokësore që lëvizin nëpër të çara 
dhe guva nuk filtrohen; këta ujëra mund të transportojnë lehtë si dhe ujërat sipërfaqësore. Në 
të vërtetë, kjo mund të rëndohet më tej nga prirja që ka njeriu për të përdorur gropat natyrore 
si vende për hedhjen e mbeturinave, në zonat me natyrë karstike. 

Është më se e ngutshme të fillojë përpunimi i ujërave të zeza për zonat e mëdha të banuara 
të vendit; kjo është e domosdoshme për zonën e Tiranës dhe të Durrësit. Lumenjtë e Tiranës, 
Lanës dhe Ishmit nuk mund të vazhdojnë si mbledhës të ujërave të zeza, dhe për më tepër të 
bëhen strehë edhe për shumë shkarkime mbetjesh të ngurta. Është e udhës të mendohet për 
kolektorë që të mbledhin ujërat e zeza në të dy anët e këtyre lumenjve gjatë gjithë rrugës së 
tyre brenda qytetit të Tiranës; këto ujëra duhen detyrimisht të trajtohen, ku të paktën ‘trajtimi 
parësor’ duhet të fillojë sa më parë, duke ndërhyrë me përpunim fizik dhe kimik, ku lëndët e 
ngurta të mund të ulen të paktën me 50% dhe BOD5 të ulet me të paktën 20%, para se të 
shkarkohen, si është saktësuar në direktivën 271 të BE-së (1991) lidhur me trajtimin e ujërave 
të zeza urbane; por cilësisa e ujërave mund të zgjidhet vetëm kur ato t’i nënshtrohen ‘trajtimit 
dytësor’ në të cilin ndërhyhet me trajtim biologjik sipas kërkesave të paracaktuara në 
direktivën e sipërpërmendur. 
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Menaxhim i dobët i plehërave 
Shumë e zakonshme në lumenjtë shqiptarë është edhe ndotja makroskopike pamore nga 
hedhjet e plehërave të ngurta, që përfaqësohet nga objekte ndotëse të mëdha të dukshme – 
shpesh të njohura si sende notuese në ujërat vërshyes të rreshjeve ose dhe të zonës bregdetare. 
Hedhurina të ngurta (p.sh. kartona, sende plastike ose mbeturina ushqimore) të hedhura në 
tokë me vend e pavend, shpesh buzë brigjeve, dhe të mbledhura nga rreshjet gjatë kullimit të 
ujërave, ose notojnë shpesh  rastësisht në sipërfaqe të ujërave; në zonat bregdetare cilësia e 
ujit ndikohet edhe nga mbeturina të anijeve të mbytura ose objektesh të tjera të braktisura në 
ujë. 

 

 

 
 

Mbeturinat e ngurta urbane janë bërë me të vertet shqetësim i madh, jo vetëm pranë zonave kryesore 
të banuara. Nuk ka skaj të vendit ku nuk shihen pirgje me plehëra, qese plastike fluturuese, shishe 
dhe kanaçe, të cilat shpesh përhapen nga era dhe ujërat deri në largësi të mëdha; deltat tona lumore 
kanë humbur prej kohësh bukurinë e tyre, dhe pamje sureale vrasin rëndë këdo që viziton këto zona, 
kam parasysh këtu deltën e Ishmi, të Erzenit, por edhe të Bunës dhe të lumenjve të tjerë të vendit. 
Ndotje pamore nga ujëra shqiptarë, përkatëisht në lumin e Ishmit (Gjolë, dy fotot majtas), në lumin e 
Shkumbinit (Papër, sipër djathtas) dhe në Rezervatin e Kunes (Shëngjin, poshtë djathtas) (Fotot nga 
A. Miho dhe L. Shuka). 

 

Pastrimi nga plehërat kërkon me ngutje të ndërhyhet fort me masa të shpejta dhe 
gjithëpërfshirëse, duke filluar nga ndarja e pjesëve të veçanta (letër, qelq, plastikë etj.), 
grumbullimi dhe përpunimi i tyre, por edhe ndërgjegjësimi i gjerë. Edhe këtu është vendimtar 
mobilizimi i gjërë i rinisë, sidomos i asaj shkollore, i organizatave joqeveritare etj. Vendi 
duhet pastruar në çdo skaj, sidmos përgjatë brigjeve të lumenjve ku janë hedhurinat më të 
shumta. Vetëm në këtë mënyrë mund të rritim sigurinë për mbrotjen e natyrës dhe të larmisë 
biologjike, por edhe të shëndeti tonë. Por edhe vizitorët e huaj do të ndjejnë më shumë 
kënaqësi dhe do të ndjehem më të sigurt në qëndrimin e tyre në vendin tonë. 

Contrasts in Kune Reserve, Mars 2008)
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Shumë vende evropiane kanë miratuar akte të rrepta ligjore në lidhje me përpunimin e 
plehërave. Studimet kanë treguar se epidemitë e shkaktuara (p.sh. kolera) janë gjithmonë të 
lidhura me superpopullimin dhe me problemet higjenike. Për këtë, përpunimi i plehërave 
është para së gjithash çështje higjenike, pikërisht për parandalimin e përhapjes së sëmundjeve 
me anë të plehërave në kalbëzim e sipër. Eksperienca e sotme tregon se mbetjet e ngurta 
urbane përpunohen kryesisht duke i grumbulluar dhe groposur në sheshe (landfilling), e cila 
është relativisht më e thjeshtë dhe më pak e kushtueshme. Bashkitë që zgjedhin metodën e 
shesheve dhe të groposjes duhet medeomos të kenë në dispozicion hapësira toke të 
mjaftueshme për të lejuar që të ndodhin këto procese oksido-reduktuese të ngadalta. 
Grumbullimi i drejtpërdrejtë në sheshe shoqërohet me oksido-reduktim shumë të ngadaltë të 
lëndës organike e pasuar nga një periudhë shumë e gjatë stabilizimi. Theksjomë se në qendrat 
e mëdha të banuara në këto sheshe formohen pirgje (kodra) plehu që kërkojnë gjithnjë 
hapësira të reja toke, e cila bëhen faktor kufizues. Kjo është shumë e rëndësishme për 
Shqipërinë, e cila dallohet për pakë tokë të lirë. 

Vetëm një numër i kufizuar vendesh në botë praktikojnë djegien e plehërave në furrënalta, kjo 
për faktin se është relativisht shumë më e kushtueshme pasi kërkon teknologji djegieje të 
përparuar dhe më pas teknologji kontrolli të ndotjes prej tymrave. Por djegia ka përparsinë e 
pakësimit të sasisë së mbeturinave nga oksidimi i lëndëve organike, edhe mbeturinat që 
groposen pas djgies janë vetëm pak hira dhe llumra. Energjia që çlirohet nga djegia mund të 
shërbejë për përftimin e një sasie energjie elektrike, e cila mund të futet në rrjetin e 
përgjithshëm të vendit. 

Disa mbeturina urbane mund të ndahen veç që në burim (në familje), duke mos i bashkuar me 
plehërat që duhet të përpunohen, si p.sh. letra, kartoni, qelqi, basmat, shishet plastike, kutitë 
metalike, kutitë alumini dhe bateritë. Në shumë raste, rendimenti riqarkullues i materialeve që 
ndahen veç është shumë i lartë; p.sh. përpaktësisht, rreth 90% dhe 70% e qelqit dhe letrës që 
grumbullohet mund të vihet në riqarkullim dhe të ripërdoret. Zakonisht, disa lëndë organike 
(p.sh. bari i korrur, gjethet) mund të grumbullohen nga bashkitë, gjithashtu, veçasi dhe të 
fermentohen në impiante qendrore kompostimi (shpërbërje anaerobe) të posaçme; nga një 
process i tillë mund të përftohet lëndë djegëse e gaztë (biogas). Më shumë mbi këto praktika 
lexuesi mund të gjejë në adresën: http://www.fshn.edu.al/ALB-RIVERS/003-Kreu3-
Eksperienca%20Zvicerane.pdf.  

Pavarësisht nga kostua relativisht e lartë, për gjendjen shiptare, sidomos për Ultësirën 
Bregdetare, për rajonin e Tiranë-Durrësit, të Shkodër-Lezhës dhe të Fier-Vlorës, unë do të 
rekomandoja fort mbështetjen e ngritjes së tri fabrikave të vogla të djegies. Nuk është vështirë 
të përllogaritet kapaciteti përpunues i tyre vetëm në përputhje me kapacitetin prodhues të 
plehërave brenda vendit, duke u menduar mirë për zhvillimin tonë afat-gjatë. Nevoja për 
djegien e plehërave dhe pastrimin e vendit nuk mundet kurrësesi të justifikojë Ligjin për 
importin e plehërave nga jashtë dhe përpunimin e tyre në Shqipëri, tashmë të miratuar nga 
Qeveria. Në të gjitha kohërat, vendi ynë ka qenë i lakmuar për këto lloj nismash pastrimi të 
mallit të huaj. Shqiptarët e provuan në kurrizin e tyre se sa u kushtoi pastrimi i parave në 
skemat piramidale; po kjo gjë po ndodh me industrinë e ndërtimit dhe me sa duket atë të 
centraleve elektrike, me shfrytëzimin e pyjeve dhe të lëndëve inerte në lumenj. Më vjen 
shumë keq kur shoh të bëhet i padituri përpara miratimit të akteve të tilla. Le ta themi hapur se 
pavarësisht nga shkalla e zhillimit, çdo vend duhet të pastrojë vetë plehërat e veta. Ndihma 
të tilla ´miqësore´ nga jashtë nuk përmbajnë asnjëherë përfitim të ndërsjelltë. Nuk ka aspak 
biznes të ndershëm kur njëri vend prodhon plehëra, dhe tjetri i përpunon duke mbajtur brenda 
vetes edhe koston e ndotjes që shkaktohet nga përpunimi i tyre me cilindo tekonogji sado e 
përparuar qoftë. Forma të tilla shfrytëzimi janë sot shumë të njohura edhe dhe jo shumë të 
pranuara edhe nga standardet e botës së qytetëruar. 
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Ndikimi në zonën bregdetare 
Shumë nga ndotësit e ujit transportohen nga lumenjtë drejt detit. Në disa zona bregdetare 
shqiptare ky ndikim mund të vihet re shumë qartë sidomos në afërsi të grykëderdhjes së 
lumenjve. Shumë nga këto mbetje jetëgjata kalojnë brenda stomakut të shpendëve dhe 
kafshëve të tjera detare (p.sh. peshqve dhe gjitarëve ujorë) duke shkaktuar bllokimin e rrugëve 
të aparatit tretës, mungesën e oreksit dhe dobësim nga të pangrënit. Shumë lëndë kimike (p.sh. 
PCB-të), i nënshtrohen shpërbërjes ose ndryshimeve kimike vepruese, veçanërisht gjatë 
periudhave të gjata në ujërat fundore të ujëmbledhësve.   
 

Shqipëria ka pozicion të 
rëndësishëm strategjik në lidhje 
me të gjithë ekosistemin e 
Adriatikut, duke qënë në krahun 
e majtë të ngushticës së 
Otrantos, në të cilën masat 
ujore rrjedhin drejt tij nga deti 
Jon dhe ujërat e Adriatikut dalin 
jashtë në anën e kundërt, në 
atë të brigjeve të Pulias, Itali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontributi në bregdet (t/v, tonë në vit) nga lumenjtë shqiptarë Mat, Ishëm, Shumbin dhe Seman, për 
lëndët e ngurta pezull (TSS), nitratet (NO3), nitrite (NO2), ammonium (NH4) dhe fosfate (PO4) në 
ujëra, të llogaritura nga sipas vlerës mesatare të matur gjatë periudhës maj 2002 – mars 2004 në 
stacionet fundore të tyre. 

Lumi Mat Ishëm Shkumbin Seman 
Mesatarja 
shqiptare Stacioni Milot Fushë 

Krujë Rrogozhinë Mbrostar 

Prurja mesatare e 
lumit, m3/s 103 21 62 96 1’308

TSS, t/v 172’109 55’966 277’454 863’750 4’686’531
NO3, t/v 2’334 558 1’568 4,816 44’956
NO2, t/v 65 213 107 83 4’550
NH4, t/v 455 3’682 496 578 76’057
PO4, t/v 21 218 27 26 5’052

 

 

M A L I   I    Z I  K O S O V OK O S O V A  

PRISTINAPRISTINA   

SHKUPI  

G R E Q I A

  

Deti Adriatik
  

Kosturi

  

TIRANATIRANA  

ShkodraShkodra   

DurresiDurresi   

VloraVlora  

LezhaLezha  

KukesiKukesi  

PeshkopiPeshkopi   

FieriFieri  

Bera tiBera ti   KorçaKorça  Brindis iBrindis i  

I T A L I  A
  

Gji rokastraGji rokastra   

Ohri
  

N 

50 km50 km  

Deti Jon

  

PODGORICAPODGORICA   

Ulqin i  

GjakovaGjakova   

PrizreniPrizreni   

ElbasaniElbasani  

SarandaSaranda  

Bajram CurriBajram Curri   

M A Q E D O N I A

 

Janina   

1.51.5  

1.51.5  

Kanali  i Otrantos



Lumenjtë e jetës (mbresa dhe fakte), nga A. Miho, FShN, UT – Janar 2012 31

Kontributi në bregdet (t/yr, tonë në vit) nga 
lumenjtë shqiptarë Mat, Ishëm, Shumbin dhe 
Seman, për lëndët e ngurta pezull (TSS) 
(sipër), nitratet (NO3), nitrite (NO2), 
ammonium (NH4) dhe fosfate (PO4) (poshtë) 
në ujëra, të llogaritura nga sipas vlerës 
mesatare të matur gjatë periudhës maj 2002 
– mars 2004 në stacionet fundore të tyre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fanerogami detar Posidonia oceanica është bimë nënujore  indikatore e cilësisë së ujërave në 
mjediset detare. Sipas studimeve të fundit lidhur me përhapjen e livadheve nënujore të 
posidonias përgjatë bregdetit shqiptar është vënë re se kjo bimë endemike e ujërave të 
Mesdheut është mbizotëruese vetëm  në livadhet nënujore litorale të bregdetit të Jonit.  Në 
bregdetin Adriatik livadhet e saj thuajse mungojnë nga Velipoja deri te kepi i Rodonit, dhe 
nga Durrësi deri në Vlorë. Kjo është dëshmi e qartë e ndikimit që vjen nga prurjet e lumenjve 
Bunë, Drin, Mat dhe Ishëm, në pjesën e parë, dhe Seman dhe Vjosë, në pjesën tejtër. Këtu ajo 
po zëvëndësohet gjithnjë e më shumë nga bima tjetër nënujore Cymodocea nodosa, e cila 
është me zhvillim më të ngadaltë, formon livadhe me individë shumë më të rrallë, por mjaft 
më toleruese se Posidonia, lidhur me cilësinë e ujërave detare.  
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Majtas, livadhe të denduar me bimën nënujore detare Posidonia oceanica në bregdetin Jonik Shqiptar. 
Djathtas, në bregdetin adriatik është më shumë e përhapur bima tjetër nënujore Cymodocea nodosa, 
e cila është me zhvillim më të ngadaltë, formon livadhe me individë shumë më të rrallë, por mjaft më 
toleruese lidhur me cilësinë e ujërave detare (Fotot nga L. Kashta). 
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Ndikimi i njeriut në zonën bregdetare ka çuar tashmë drejt zhdukjes së disa llojeve shpendësh 
ujorë globalisht të kërcënuar, për të cilat zona jonë bregdetare ka qënë strehë e rëndësishme. 
Në grafikun e figurës sipër jepet ecuria e numrit të çifteve të pelikanit kaçurrel (Pelecanus 
crispus) në Parkun Kombëtar të Divjakë-Karavastasë, ndër të tjera shpallur në vitin 1995 si 
zonë e Konventës ndërkombëtare të ligatinave RAMSAR. Kurse në grafikun poshtë jepet ecuria 
e kolonisë së karabullakëve (Phalacrocorax) në gadishullin e Kunes, në Shëngjin gjatë viteve 
1952 – 2000. Djathtas: çift pelikanësh (sipër) dhe një karabullak (poshtë), të dy nga liqeni i 
Shkodrës (Fotot nga D. Bejko). 
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Zhvillimi i tepruar i algave të blerta, si Enteromorpha, Ulva, Chladophora etj., në ujërat bregdetare 
është dëshmi e ngarkesës së lartë me lëndë ushqyese (azot dhe fosfor). Bimë të algës së blertë 
nitrofile Enteromoropha të zhvilluar dendur në bunkerë dhe drurë të zhytur në bregdetin e Rrushkullit 
në Gjirin e Lalzit, Durrës, dëshmi e ndikimt të ujërave të lumit Erzen (Fotot nga A. Miho). 

 


