
                           
 

Cilësisa e Tokës  
 
Shqipëria është një vënd me resurse tokësore të kufizuara dhe toka konsiderohet një burim i pa 

rinovueshëm. Presionet mbi tokën në Shqipëri janë rritur në dekadat e fundit. Urbanizimi dhe 

zhvillimet spontane të territorit, ndotja, aktiviteti intensiv bujqësor, erozioni etj., janë disa prej tyre. 

“Një komb që shkatërron tokën e vet, shkatërron veten.” (Franklin D. Roosevelt). Raport i lëshuar së 

fundmi i OKB-së në sigurimin e ushqimit, thotë 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 tokën dhe 

shëndetin e njerëzve. 

Politika e përbashkët Europiane për tokën 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. 

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. 

 

 
Tabela 1. Metalet e rënda dhe efektet në shëndetin e njeriut (Singh et al. 2011) 
 

MR 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 

 
Eshtë bërë vlerësimi i gjendjes mjedisore të zonës dhe përshkrimi i profilit për çdo stacion 

monitorimi. Mostrat janë analizuar në laborator për pH, N, P, K, Ca, Mg, Lenda Organik (OM), dhe 

metalet e rënda (Cd, Cr, Co, Ni, Pb, Zn). 

 

 

 



 

 

Tabela 2. Tëdhena për stacionet e monitorimit 

Nr Emri i Zones Rrethi 
Kodi i 

zones 

Gjeresia 

Gjeografike 

Gjatesia 

Gjeografike 

1 Rrotull Durres AL420 41°32'19" N 19°30'54" E 

2 Lapani Berat AL090 40°25'26" N 20°17'44" E 

3 Topojan Diber AL430 41°35'2"   N 20°25'51" E 

4 Klosi Mat AL390 41°30'22" N 20° 5'11"  E 

5 Gjegan Kukes AL530 41°55'56" N 20° 0'38"  E 

6 Theth Malesi e Madhe AL610 42°24'13" N 19°45'49" E 

7 Kopliku Malesi e Madhe AL580 42°12'47" N 19°26'10" E 

8 Ishuli Lezhes Lezhe AL490 41°45'10" N 19°35'31" E 

9 Dritaj Elbasan AL300 41° 4'13"  N 20°28'9"   E 

 

 
Paraqitje skematike e marrjes së mostrës përfaqësuese në një stacion. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



 

 
Pamje nga vëndi i mostrimit 
Monitorimi i cilësisë tokës është fokusuar në matjen e parametrave kimik dhe metaleve të rënda  sipas 

tregueseve ISO. 

 

Gjëndja e analizave të kryera në laborator për pH, N, P, K, Ca, Mg, Lënda Organike (OM), dhe 

metalet e rënda (Cd, Cr, Co, Ni, Pb, Zn). 

Për pH, N, P dhe K në tokë. 

Analizat për pH, N, P dhe K janë kryer për 9 stacionet e monitorimit për mostrat mesatare të marra në 

dy thellësi të ndryshme 0-30 cm dhe 30-60 cm për çdo stacion (tabela 3). 

pH është një tregues i rëndësishëm që ndikon lëvizshmërinë e elementëve kimik në tokë. Tokat e 

ndotura 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. 

 

 

 

Tabela 3. Tëdhëna për pH, N, P dhe K për 9 stacionet e monitorimit në dy thellësi të 

profilit. 



Nr 
Emri i 

Zones 
Rrethi 

Kodi i 

zones 

Thellesia e 

tokes cm 

pH 

(H2O) 

N 

(ppm) 

P 

(ppm) 

K 

(ppm) 

1 Rrotull Durres AL420 
0-30 7.01 1350 1148 15200 

30-60 6.95 1247 1247 16400 

2 Lapani Berat AL090 
0-30 7.12 654 485 9500 

30-60 6.98 542 496 10300 

3 Topojan Diber AL430 
0-30 6.54 698 890 12200 

30-60 6.45 657 756 11200 

4 Klosi Mat AL390 
0-30 6.65 512 480 8920 

30-60 6.87 480 452 7980 

5 Gjegan Kukes AL530 
0-30 6.45 450 356 12120 

30-60 6.38 496 345 11320 

6 Theth 
Malesi e 

Madhe 
AL610 

0-30 7.14 612 850 15240 

30-60 7.62 608 785 14560 

7 Kopliku 
Malesi e 

Madhe 
AL580 

0-30 6.97 897 897 19875 

30-60 7.19 785 754 22322 

8 
Ishuli 

Lezhes 
Lezhe AL490 

0-30 7.32 1204 986 24320 

30-60 7.11 1156 1056 22350 

9 Dritaj Elbasan AL300 
0-30 7.65 987 980 16540 

30-60 7.78 905 754 14780 

 

Tokat e monitoruara kanë pH nga lehtësisht acid në Topojan, Klos, Gjegjan në lehtësisht bazik në 

Lapan, Rrotull, Lezhë dhe Dritas. Përmbajtja e N është më e ulët në tokat e monitoruara në Dibër dhe 

Kukës dhe më e lartë në tokat e ulëta Durrës dhe Lezhë. E njëjta tendencë vërehet edhe për dy 

makroelementët P dhe K. 

Gjëndja e analizave të kryera në laborator për 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 ndotëse duke i penduar ato të 

lëvizin drejt zinxhirit ushqimor. Tokat me përmbajtje të LO kanë strukturë të qëndrueshme duke i 

rezistuar më mirë erozionit. Pëmbajtja e LO, Ca dhe Mg në tokat e monitoruara dhe për dy thellësi (0-

30 dhe 30-60cm) janë paraqitur në tabelën 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela4. Të dhëna për përmbajtjen e Lëndës Organike, Ca dhe Mg për 9 stacionet 
 e monitorimit në dy thellësi të profilit 

Nr 
Emri i 

Zones 
Rrethi 

Kodi i 

zones 

Thellesia e 

tokes cm 

Lenda 

Organike % 
Ca % Mg% 

1 Rrotull Durres AL420 
0-30 2.219 2.64 0.98 

30-60 1.983 2.53 0.65 

2 Lapani Berat AL090 
0-30 0.875 3.65 0.65 

30-60 0.648 3.12 0.89 

3 Topojan Diber AL430 
0-30 1.162 1.21 2.61 

30-60 1.027 1.19 2.18 

4 Klosi Mat AL390 
0-30 0.654 1.11 1.99 

30-60 0.564 1.13 1.68 

5 Gjegan Kukes AL530 
0-30 0.845 1.12 2.93 

30-60 0.457 1.14 2.63 

6 Theth Malesi e Madhe AL610 
0-30 0.982 2.13 0.81 

30-60 0.875 2.22 0.93 

7 Kopliku Malesi e Madhe AL580 
0-30 1.254 2.98 1.13 

30-60 1.125 2.65 1.24 

8 
Ishuli 

Lezhes 
Lezhe AL490 

0-30 1.132 2.15 0.98 

30-60 1.354 1.68 0.65 

9 Dritaj Elbasan AL300 
0-30 1.234 2.98 1.13 

30-60 0.987 3.02 1.23 

 
Të dhënat tregojnë se përmbajtja e lëndës organike në tokë është e ulët në tokat kodrinore malore 

(Berat, Dibër, Mat, Kukës dhe Malësi e Madhe) dhe varion nga 0.46 në 0.88%. Në tokat e zonës së 

ulët (Durrës, Lezhë dhe Elbasan) përmbajtja e LO rritet dhe varion nga 1.1% në 2.2% të lëndës së 

thatë. 

Normalisht përmbajtja e Ca në tokë është më e lartë se Mg. Kjo konstatohet në mostrat e mara në 

Durrës, Berat, Lezhë, Malësi e Madhe dhe Elbasan. Raporti i çrregullt është konstatuar në tokat 

serpentinore që shtrihen në Klos, Dibër dhe Kukës. 

Gjëndja e analizave të kryera në laborator për përmbajtjen  e metaleve të rënda 

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. 

Kadmiumi (Cd) 

Kadmiumi 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. Ndaj thithja e Cd në sedimente dhe argjilë rritet me pH. 

Çlirimi i Cd nga sedimentet ndikohet nga një numër faktorësh përfshi aciditetin, kushtet redoks dhe 

agjentëve kompleksformues në ujë. Cd është më pak i lëvizshëm nën kushtet alkaline. Përqëndrimi 

mesatar i Cd në litosferë është ~0.1μg/g dhe është kalkofilik i fuqishëm. Përqëndrimet në zonat e 

pacënuara janë < 0.2 μg/g e deri në nivele që kalojnë 100 μg/g në zona të kontaminuara. 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 ajrore të mushkërive mufaten dhe 

eventualisht shkatërrohen duke zvogëluar kapacitetin e mushkërive. 

 

 



 

Tabela 5. Të dhëna për përmbajtjen e disa elementëve në tokë 

 

Metalet 

Përmbajtja Mesatare 

 mg/kg 

Intervalet e përqëndriumit në tokë 

mg/kg 

Al 71,000 10,000-300,000 

Fe 38,000 7,000-550,000 

Mn 600 20-3,000 

Cu 30 2-100 

Cr 100 1-1000 

Cd 0.06 0.01-0.70 

Zn 50 10-300 

As 5 1.0-50 

Se 0.3 0.1-2 

Ni 40 5-500 

Ag 0.05 0.01-5 

Pb 10 2-200 

Hg 0.03 0.01-0.3 

Kobalti (Co) 

Kobalti është i ngurtë e në ngjyrë të argjend në të hirtë. Është elementi i 33-të dhe gjendet në 

variacion në mjedis, përfshi ajër, sipërfaqe uji, i filtruar nga zonat me mbetje të rrezikshme, ujrat 

nëntokësorë, tokë dhe sediment. Burimet e ekspozimit të kobaltit dhe komponimeve inorganike të 

kobaltit janë si natyrale dhe antropogjenike. 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 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. 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 ashtu si 

zinku është një ndër metalet e rëndë më të bollshëm në litosferë me një përqëndrim mesatar rreth 69 

μg/g dhe përmbajtje mërkuri në sedimente karbonatesh që raportohet të jetë 0.03 μg/g. Kromi është 

mesatarisht toksik për organizmat ujorë. Burimet kryesore të tij janë mbetjet industriale dhe shtëpiake, 

derdhjet urbane, ujrat e zeza etj. 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, dhe mendohet si një agjent inorganik më pak 

toksik sidomos për invertebrorët dhe peshqit. 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. Në litosferë Ni ndodhet 

në një përqëndrim mesatar prej 55 μg/g. Disa nga efektet serioze shëndetësore për shkak të ekspozimit 

ndaj këtij elementi përmendim ulje të funksionimit të mushkërive, e 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. 

Burimet kryesore të Pb përfshijnë mbetjet shtëpiake dhe industriale, ujrat e zeza, etj. Llojet e plumbit 

janë fort të absorbuara me oksidet e Fe/Mn, të cilat raportohen të jenë më të rëndësishme sesa ato të 

bashkuara me materialet argjilorë dhe organikë. Futja e plumbit në oksidet e Fe/Mn nuk ndikohet nga 

periudha kohore. Proçesi i thithjes/futjes varet nga pH. Si rrjedhojë, Pb është i lëvizshëm në mjediset 

ujore ndaj tenton të akumulohet në sedimente. Pb është toksik dhe konsiderohet një rrezik ndaj njeriut 

dhe kafshëve. 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. Rreth 

nje e treta e të gjithë emisioneve atmosferike të zinkut janë nga burimet natyrore, pjesa tjetër vjen nga 

metale joferrorë, diegia e karburanteve fosilë dhe mbetjeve bashkiake dhe nga prodhimi i plehrave 

kimikë e çementos. Sedimentet njihen si pjesë grumbullimi ne sasi të mëdha metalesh dhe kur janë 

pranë minierash apo fabrikash vlerat e depozitimit arrijnë në 3000 μg/g. Përmbajtja mesatare e Zn në 

litosferë është rreth 80 μg/g, ndersa sedimentet e pakontaminuara duhet të përmabjnë një përqëndrim 

prej 5-50 μg/g. 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.Megjithatë, disa vlera të rekomanduara të metaleve të rënda për tokën 

bujqësore janë dhënë në 

tabelën 6.  

 

Tabela 6. Vlerat e rekomanduara të metaleve të rënda në tokë(Ros, 1994). 
Elementët Përmbajtja e rekomanduar (mg /kg tokë e thatë)

-1
 

Cd 3 

Cr 200 

Ni 75 

Pb 300 

Zn 300 

 
Në tabelën 7 tregohen nivelet e përmbajtjes së metaleve të rënda në tokë.Të dhënat tregojnë se 

përmbajtja e Cd në tokat e monitoruara është në nivele të pranueshme nga 1-3 ppm. Në Elbasan Cd 

është mbi 3 ppm për faktin se kjo zonë është e ndikuar nga reshjet e ndotura nga emetimet e 

kompleksit metalurgjik. pH i tokës me tendencë bazike nuk lejon ose vështirëson levizjen e Cd drejt 

zinxhirit ushqimor. Në tokën e mostruar në Lapan dhe në Koplik përmbajtja e Cd nuk është e 

dedektueshme ose me e vogël se 1 ppm. Kjo shpjegohet me faktin se Cd që gjendet në këto toka ka 

origjinë natyrore. 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 Cr në tokë është më e lartë në mostrat e tokës: Topojan, Klos dhe Gjegjan dhe varion nga 

250-354 ppm (tokë e thatë) në shtresën e sipërme (0-30cm). Me rritjen e thellësisë përmbajtja ngelet e 

lartë nga 235 në 460 ppm (tokë e thatë.) Përmbajtja e lartë e Cr në këto toka shpjegohet me faktin se 

ato janë zhvilluar mbi shkëmbenj bazik dhe ultrabazik me përmbajtje të lartë të metaleve Cr, Co dhe 

Ni. Pëmbajtje e lartë e Cr është konstatuar në Elbasan deri në 360 ppm në thellësinë 0-30 cm dhe më e 

vogël me rritjen e thellësisë 211 ppm (30-60 cm). 

 

Tabela 7. Përmbajtja e Metaleve të Rënda në tokë 

Nr 
Kodi i 

zones 

Thellesia e 

tokes cm 
Cd Cr Co Ni Pb Zn 

1 AL420 
0-30 2.2 120 25.4 54 175 270 

30-60 2.1 154 23.2 48 225 254 

2 AL090 
0-30 0.0 120 12.9 68 124 150 

30-60 0.0 145 9.3 62 120 180 

3 AL430 
0-30 1.2 250 89.3 560 295 250 

30-60 1.5 235 96.4 542 254 254 

4 AL390 
0-30 2.3 326 105.6 650 310 262 

30-60 1.2 245 108.7 642 290 232 

5 AL530 0-30 3.4 354 204.6 870 190 225 



30-60 2.1 460 189,2. 650 187 354 

6 AL610 
0-30 3.4 148 24.3 48 120 345 

30-60 3.2 165 23.8 64 95 212 

7 AL580 
0-30 0.0 174 45.3 74 180 235 

30-60 0.0 163 36.6 62 65 158 

8 AL490 
0-30 2.4 110 78.6 56 265 223 

30-60 2.1 197 65.7 34 157 240 

9 AL300 
0-30 3.2 360 105.8 285 290 180 

30-60 3.5 211 65.7 180 284 210 

 
Përmbajtja e Ni, Pb dhe Zn është në nivelet normale duke përjashtuar mostrat e mara në Dibër, 

Mat dhe Kukës. Këto toka janë zhvilluar mbi shkëmbinj të pasur me Ni, Cr, Co dhe polimetale. 

 
Mbështetur në të dhënat e grumbulluara përsa i përket cilësisë së tokave, përmbajtjes së metaleve të 

rrënda, për këtë qëllim rekomandojmë masat e mëposhtëme. 

Tokat e analizuara sipas rrajoneve tregon se ato janë të përshtatshme për aktivitet bujqësor veçanërisht 

në zonën e Beratit, Durrësit, Lezhës, Elbasanit dhe Malësisë së Madhe. 

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. Përcaktimi i 

nivelit të rriskut lidhet me format e asimilueshme nga bimët. 

Tokat në zonën e Klosit, Dibrës dhe Kukësit në pikat e monitorimit janë të formuara mbi formacione 

të pasura me Cr, Co dhe Ni. Këto metale gjenden në fazën e ngurte dhe qëndrojnë të palëvizura në 

tokë ose akumulohen nga bimë të veçanta. 

Megjithatë formacionet tokformuese nuk janë gjithmonë të njëjta. Shpeshherë ato alternohen me 

formacione gëlqerore ose konglomerate ku situata ndryshon. 

Fermerët e këtyre zonave duhet të tregojnë kujdes me praktikat agronomike për të mos ndikuar në 

acidifikimin e këtyre tokave. 

Gjëndja: 

Gjëndja e cilësisë së tokës është e lidhur me kushte kritike,  faktoreve natyrore dhe atyre njerezore. 

aktivitetet industriale, emetimet dhe shkarkimet nga burime të ndryshme, kimizimi i bujqësisë 

sidomos sipërfaqet e serave dhe mbetjet urbane dhe ujrat e përdorura. 

Duke u mbështetur në treguesit e monitorimit dhe krahasimi i tyre me standartet mund të themi se 

cilësia e tokës në këto rajone ku është shtrirë monitorimi janë të përshtatshme për aktivitet bujqësor, të 

përshtatshme për një shumëllojshmëri kulturash në vartësi dhe të kushteve klimaterike. Metalet e 

rënda përgjithësisht janë në kufijt e rekomanduar. 

Trendi: 

Për përcaktimin e trendit të gjëndjes së cilësisë së tokës nuk mundet të jepen të dhëna pasi ky vlerësim 

i treguesve është hera e parë që meren në studim dhe nuk ka të dhëna të tjera nga ku mundet të kryhet 

edhe krahasimi për të përcaktuar trendin e tyre. 

 Burimi I te dhenave UB ,Kohzgjatja e monitorimit janar-Dhjetor2015, 

 

 

 



Erozioni në tokat pyjore 
 

Baseni i Vjosës përfshin shumë ekosisteme sensitive pyjore, kullosore dhe bujqësore me toka të 

cekëta, të zhvilluara kryesisht mbi formacione të ndjeshme ndaj erozionit (flishe) dhe në kushtet e 

mbulesës bimore të rrallë apo të dëmtuar nga mbikullotja, zjarret, prerjet ilegale duke bërë që erozioni 

dhe format e tjera të degradimit të shfaqen në nivele shqetësuese. Megjithatë, njohuritë për shtrirjen 

dhe shkallën e erozionit të tokës në këtë rajon janë të kufizuara.  

 

Qëllimi i përgjithshëm i këtij studimi ishte të dokumentonte format kryesore të erozionit, shtrirjen dhe 

shkallën e këtij fenomeni në nivel baseni dhe mikrobaseni/stacioni, të siguronte një vlerësim të ritmit 

të erozionit në basenin e Vjosës dhe të vleresonte treguesit kimikë të tokave pyjore në këtë basen. 

Studimi synon të vlerësojë rolin e  mbulesës bimore në frenimin e erozionit si dhe sasinë dhe natyrën 

e tokës së eroduar në pellgun e Vjosës në bazë të formave kryesore të pë rdorimit të territorit. 

Në studim u përdorën miningastrat e monitorimit të erozionit shtresor. Në përiudhën Janar 2015-Mars 

2015 edhe sipas raportit të dërguar nga stafi i projektit, u bë e mundur nëpërmjet vleresimeve në 

terren që të studioheshin karakteristikat e terrenit përgjatë basenit të lumit Vjosa duke filluar nga Tre 

Urat (kufiri me Greqinë) deri në grykëderdhjen e lumit Vjosa në detin Adriatik. Bazuar në këtë 

monitorim u bë e mundur që territori i pellgut të Vjosës të ndahej në mikrobasene dhe me pas në to të 

vendoseshin stacionet e monitorimit të erozionit.Ngritja e stacioneve të monitorimit u krye në muajin 

Qershor 2015. Në këtë mënyrë vrojtimet e kryera dhe rezultatet e siguruara i përkasin periudhës 

Qershor – Nëntor 2015. Dihet se reshjet janë faktori kryesor klimatik që shkaktojnë erozionin 

shtresor. Gjatë periudhës Qershor-Nentor 2015 u konstatua një shpërndarje e pabarabartë e reshjeve 

dhe në përgjithsi reshjet kanë renë në sasi shumë të vogël (psh: gjatë muajit Korrik sasia e reshjeve ka 

qënë zero, në muajin Gusht ka rënë vetëm 1 hërë reshje në sasi të bollshme (rreth 83.5 mm), në 

Shtator ka rënë vetëm 1 hërë por në një sasi të pakët (32 mm), gjatë muajit Tetor ka rënë një sasi prej 

122.3 mm reshje dhe në këtë muaj u konstatua edhe sasia më e madhe e erozionit shtresor nga 

vrojtimet në terren,ndërsa muaji Nentor rezultoi shumë i thatë ku sasia më e madhe e reshjeve u 

regjistruar në fund të muajit). 

 

Vrojtimet në terren treguan se erozioni shtresor nga pyjet dhe kullotat varionte nga 0.78 ton/ha/vit për 

kullotën me mbulesë bimore 100 % në 13.05 ton/ha/vit për pyllin e pishës së djegur. Pra, erozioni nga 

pylli i djegur ishte shumë më i lartë. Ritmi mesatar i erozionit për periudhën e monitorimit në pellgun 

e Vjosës (zona e Permetit) ishte 5.32 ton/ha/vit. Kjo vlerë tregon se humbja e tokës është e karakterit 

sipërfaqsor dhe vlera e humbjes nuk është shumë e lartë. 

 

Bazuar në këtë ritem mesatar të erozionit, vleresohet se 1 688 400 ton  ose  2 520 000 m
3
 (1 ton 

sedimente = 0,67m
3
) të sedimenteve erodohen brenda basenit të Vjosës, gjatë sezonit të monitorimit.  

  

Përmbajtja më e lartë e lëndës organike dhe elementëve ushqyese (NPK) në sedimentet nga pyjet e 

djegur tregon se djegia shton humbjen e këtyre lëndëve nga toka. Prandaj, mbrojtja e pyjeve nga 

zjarret konservon lendët ushqyese në tokë. Përmbajtjet mesatare të lëndëve ushqyese në sedimentet e 

eroduara nga zona e studimit ishin: lënda organike 3.02%, N total 1888.7 mg/kg dhe P asimilueshëm 

96.8 mg/kg. Humbjet e lendëve ushqyese nga toka për periudhën e monitorimit ishin: lënda organike 

127.5 kg/ha, N-total 9.87 kg/ha dhe fosfori i asimilueshem 0.59 kg/ha. Kjo humbje është më e lartë 

nga ardhjet nëpërmjet  proceseve natyrale, duke bërë që humbja e tokës të jetë e pakthyeshme. 

Bazuar në këto vlerësime, mund të konkludohet se mbrojtja e tokës nga erozioni në pellgun e Vjosës 

është ekonomikisht e leverdisshme. Sidoqoftë, studime të mëtejshme nevojiten për të vlerësuar 



humbjen mesatare vjetore të tokës në tipe të ndryshme të mbulesës bimore, si edhe për të llogaritur 

humbjet ekonomike nga fenomeni i erozionit . 

 

Vlerësimi Erozionit në Tokat Pyjore (Rast Studimi Pellgu i Lumit Vjosa) 

 
 
Programi Kombëtar i Monitorimit të Mjedisit (2015) thekson nevojën e krijimit të një sistemi 

monitorimi të përshtatshëm në përputhje me standartet europiane. Kjo do të siguronte bazën për 

zhvillimin e strategjive dhe programeve të mbrojtjes së mjedisit në përgjithësi dhe tokës si 

komponenti themelor i tij në veçanti. Aktualisht ekziston një rrjet pikash të monitorimit të tokës së 

bashku me indikatorët e cilësisë së tokës duke përfshirë indikatorët e ndikimit dhe të presionit. Por, 

një rrjet i mirëfilltë i monitorimi të gjëndjes së tokave pyjore, duke përfshirë erozionin dhe treguesit 

kryesorë kimike pothuajse mungon. 

Erozioni është një problem i mprehtë pasi shkakton largimin e materialeve tokësore dhe lëndëve 

ushqyese të bimeve duke reduktuar në këtë mënyrë pjellorine e tokës (efekti on-site) dhe shkaktuar  

sedimentimin dhe eutrofikimin e ujërave (efekti off-site). Të dhënat tregojnë se humbja vjetore e tokës 

në Shqipëri është 20-70 t/ha (World Bank, 2007), ose rreth 14-50 herë më e lartë se ritmi vjetor i 

formimit të tokës në Europë (Vërheijen, etj. 2009). Humbja  ekonomike nga erozioni i tokës bujqësore 

në vendin tonë llogaritet në rreth 98 milion US$ ose 82 US$/ha/year (Binaj et al. 2014).  

Studimi i kryer nga CNVP në Shtator 2013 me titull: “Innovative financing for sustaianble forest 

management in Ulza ëatershed” financuar nga Banka Botërore nxjerr në pah se në tokat e zhveshura 

ngarkesa e sedimenteve ishte 3 herë më e lartë sesa në tokat pyjore. Po kështu sipas studimit pjerrësia 

e terrenit është një faktor mjaft i rëndësishëm që ndikon në shpejtësinë e rrjedhieve sipërfaqësore 

ujore dhe në gërryerjen e shtresave të tokës. Kështu në tokat me bimësi pyjore, tokat bujqësore dhe 

plantacionet me drurë të rinjë është konstatuar një rritje e erozionit dhe largimeve të sedimenteve me 

rritjen e pjerrësisë. Në rastin e tokave pyjore pjërrësia ka rezultuar se nuk ndikon në largimin e 

sedimenteve.Në tokat pyjore karakteristikat e grumbujve pyjore si: kurora, mbulesa e bimësisë 

barishtore, legusha etj kanë një ndikim më të madh sesa pjerrësia e terrenit. Përsa i takon shkallës së 

ngarkesës mesatare të sedimentimit, studimi raporton  këto vlera: 

-pyje      11.5 m
3
/ha 

-sipërfaqe me bimësi barishtore  14.4 m
3
/ha 

-plantacione me drurë të rinj   20.6 m
3
/ha 

-sipërfaqe me bimësi pyjore   21.8 m
3
/ha 

-tokë bujqësore e kultivuar   25.9 m
3
/ha 

-toka të çara 111 m
3
/ha 

Tokat në pellgun e Lumit Vjosë janë të prekura nga forma të ndryshme të erozionit si: erozioni 

shtresor, erozioni me vija dhe erozioni me kanale, etj. Të dhënat e matura të erozionit të tokës në këtë 

zonë përgjithësisht mungojnë. Miningastrat e erozionit dhe kunjat e erozionit si edhe Ekuacioni 

Universal i Humbjes së Tokës (EUHT) janë përdorur në këtë studim për të vlerësuar humbjen 

mesatare tokës dhe rrezikun e erozionit të tokës në zonën e projektit.  

Materiali dhe metoda 

 

Gjatë periudhës 1 Janar 2015-30 Nëntor 2015, grupi kërkimor ka kryer 7 vizita studimore në terren 

për ngritjen e stacioneve të monitorimit të erozionit dhe monitorimin peroidik të tyre, marrjen e 



mostrave të tokës dhe sedimentit për analiza kimike. Për të vlerësuar ndikimin që ndryshimet në 

mbulesen vegjetative kanë në fenomenin e erozionit, stacionet e monitorimit u instaluan në toka me 

mbulesa të ndryshme dhe konkretisht: 

1) Kullotë me bimësi pyjore. 

2) Pyll me bimësi pyjore i mbikullotur. 

3) Pyll pishë i djegur/i ripyllëzuar 

4) Pyll dushqesh 

5) Pyll pishë e egër 

6) Tokë bujqësore 

Metodologjia e punës e perdorur në projekt konsistoi në  hartografimin dhe ndarjen e sipërfaqes së 

pellgut të Vjosës sipas formave të përdorimit të territorit bazuar në sistemin Europian të klasifikimit 

CORINE. Më pas sipërfaqja e pellgut të Vjosës u nda në mikrobasene bazuar në rrjedhën ujore, 

shkallën e erozionit dhe formën e përdorimit të territorit në mikrobasen. Kjo shërbeu për të përcaktuar 

pikat e nexheta “hot spotet” që do shërbenin për ngritjen e stacioneve të monitorimit. Identifikimi i 

zonave që u monitoruan u krye bazuar në klasifikimin sipas shkallës së erozionit në 3 nivele: 

1-zona me erozion të moderuar;   2-zona me erozion sinjifikativ;  3- zona me erozion në nivel 

kritik 

Zgjedhja e stacioneve të monitorimit u krye sipas faktorëve të Ekuacionit Universal të Humbjes së 

Tokës (USLE). Këta faktore ishin: 

1-pjerrësia e shpateve  të klasifikuar (< 25%;25-40%;> 40%). 

2-faktori i gjatësisë së shpateve 

3-zona klimatike (Mesdhetare fushore, paramalore apo malore) 

4-shkalla e gërryerjes së tokës (mjaft e lartë,e lartë,e moderuar,e lehtë) 

4-mbulesa e vegjetacionit (kultura buqjesore, kullota, pyll, tokë bujqësore etj) 

5-praktikat e menaxhimit të tokës (tokë e punuar, tokë e kultivuar). 

Bazuar në mikrobasenet e identifikuara dhe në format e përdorimit të territorit u bë e mundur ngritja e 

9 stacioneve eksperimentale me ramë 

llamarine me dimensione 1x 1 x 1 m. Njëra 

nga faqet e ramës ka formën e hinkës në 

mënyrë që të gjithë aluvionet që zhvendosen 

nga ujrat (shirat) sipërfaqsorë të 

grumbullohen në kova me kapacitet 

ujëmbajtës 15 litra. 

Miningastrat e erozionit janë instaluar në 

toka me pjerresi të ndryshme, që variojnë 

nga 15% ne 58%. Ngastrat 1.15 m
2
 janë 

përdorur për matjet në shkallë mikro dhe 

mezo të erozionit të tokës (Zorn & Petan 

2008, et al.; Dunjo´ et al. 2003; Usón & 

Ramos 2001). Miningastrat e adoptuara të 

erozionit janë të përbëra nga tre pllaka 

metalike 1 m të gjatë dhe 30 cm të gjërë (një 

në shpinë dhe dy në anët) dhe 2 pllaka në 

formen e hinkës (para). Pllakat u ngulën në 

tokë  rreth 10 cm thellë. Ramat metalike janë vendosur në mënyrë të tillë që ngastrat të jenë të ndara 

nga mjedisi rrethues. Prandaj, ngastrat e ngritura në këtë mënyrë i perkasin tipit “ngastra të mbyllura 

të erozionit”. Sipas rastit, u mor i gjithë suspensioni i grumbulluar në enën pritëse (kur ka pak volum) 

ose merrren mostra uji dhe sedimenti (kur ka shume volum), duke përcaktuar dhe regjistruar me 

përpara volumin e suspensionit të mbledhur në enën pritëse. Materiali i marrë është tharë në 105 °C 

në termostat dhe më pas është përcaktuar përmbajtja e lëndës së thatë.  

Po kështu u përdor edhe metoda e kunjave.Për këtë përdorëm kunja hekuri me seksion tërthor rrethor 

me diametër 1 cm dhe gjatësi 30 cm. Këto shufra u ngulën në tokë dhe u vendosën larg njëra-tjetrës 

në mënyrë të baraslarguar duke mbuluar një sipërfaqe toke me dimensione 15 x 10 m. Ndryshimi i 

Figura 1: Stacionet e monitorimit me rame 
llamarinë 



nivelit të sipërfaqes së tokës është kryer duke patur si pikë majën e kunjit. Të gjitha matjet janë bërë 

në pjesën e kunjit nga kundrejtimi lindor. Vëllimi i tokës së gërryer nga erozioni shtresor llogaritet 

duke shumëzuar thellësinë mesatare të erozionit me sipërfaqen. 

Në rastin e stacioneve me rame llamarine niveli i erozionit vjetor të tokës u percaktua në bazë të 

sasisë së sedimenteve që grumbulloheshin në kovat plastike. Sedimentet e grumbulluara u analizuan 

për përmbajtien e humusit, elementeve ushqyes, përmbajtien e argjilës etj. Po kështu në këto stacione 

u morën edhe mostra toke në një thellësi prej 30 cm dhe mostrat u analizuan persa i përket elementeve 

kimike në laboratorin e tokave pranë Universitetit Bujqesor të Tiranës. Mostrat e tokës dhe sedimentit 

u analizuan në laborator për përmbajtjen e humusit, azotit, fosforit, potasit, pH dhe metaleve të rënda. 

Ne rastin e stacioneve me kunja erozioni eshte llogaritur si vlere mesatare e mbushjeve dhe gërryrjeve 

të tokës në të gjitha kunjat brenda siperfaqes prove me madhesi 150 m
2
 dhe më pas të dhënat u 

konvertuan për 1 ha. Bazuar në rezultatet e nxjerra nga matjet do të bëhet e mundur një llogaritje e 

përfitimeve që rrjedhin nga frenimi erozionit. 

 Veçorite fizike dhe hidrografike të pellgut të Vjosës 

Lumi Vjosa buron në  veriperëndim të Greqisë në Epir dhe derdhet në Shqipëri në Detin Adriatik. 

Lumi rrjedh nga malet e Pindit në lindje të Janinës, kurse burimi gjëndët në malin Mavrovouni. 

Rrjedha e tij vazhdon në drejtim të veriperëndimit për në Shqipëri. Lumi ka një gjatësi prej rreth 

272 km, prej të cilave 80 km 

në territorin e Greqise, kurse rreth 192 

km brënda territorit të Shqipërisë. Vjosa 

lag zona me një siperfaqe prej 

6.706 km², 2.154 km² prej të cilave 

gjënden brënda kufijve të Greqise, dhe 

4536.4 km² brënda kufijve të 

Shqipërisë. Prurja mesatare e ujrave në 

grykëderdhje është rreth 204 m³/s. Më 

poshtë po japim vendodhjen e basenit të 

lumit Vjosa së bashku me karakteristikat 

fizike të terrenit. Ky lum në tërë 

gjatësinë e tij ushqehet nga një sërë 

përrenjësh dhe prroskash të cilat rrjedhin 

nga zonat malore dhe më pas derdhen në  

shtratin e Vjosës. Këta përrenj gjatë rrugës gërryejnë shpatet e maleve apo kodrave dhe transportojnë 

mjaft materiale të ngurta deri në shtratin kryesor. Disa nga përrenjtë më kryesore të konstatuar 

përgjatë rrjedhës së lumit Vjosa janë: Prroi Radovës, Benjës, Langarices, Pagrise, Shtikës, Suhes dhe 

Mezhgoranit që rrjedhin nga krahu lindor i lumit Vjosa dhe më pas derdhen në të. Më pas në anën 

perëndimore disa nga përrenjtë më kryesore janë: Prroi Peshtanit, Bënçës, Luftinjës dhe Selenicës. Po 

kështu në afërsi të Tepelenës lumi Vjosa bashkohet me lumin Drinos. Prurja mesatare e ujrave të 

lumit Vjosa në grykëderdhje sipas studimeve të kryera është rreth 204 m³/s. Në prurjet dhe në 

erozionin e lumit Vjosa një rol luan edhe altituda dhe pjerrësia e shpateve të terrenit. Lumi Vjosa, 

rrjedha e të cilit përshkon jugun e Shqipërisë është dhe kufiri ndarës natyror midis rrethit të Fierit (në 

veri) dhe rrethit të Vlorës. Bazuar në rrjetin hidrik primar, sekondar dhe terciar që derdhet në lumin 

Vjosa për lehtësi në identifikimin e stacioneve të monitorimit kemi bërë ndarjen e basenit në Vjosës 

në 22 mikrobasene (shih ndarjet në hartë). Këto mikrobasene shërbejnë për ngritjen e pikave të 

monitorimit të erozionit. 
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te lumit Vjosa ne 
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Figura 2: Baseni i Lumit Vjosa 
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Nga studimi ka rezultuar se në basenin e lumit Vjosa amplituda e altitudes varion nga 0 m në 

grykëderdhjen e Vjosës në detin Adriatik deri në altituden 2477.5 m mbi nivelin e detit në Majen e 

Dritës përgjatë kurrizit 

Çarshovë-Suhë. Për këtë 

qëllim në kuadër të këtij 

studimi kemi bërë ndarjen e 

terrenit në basenin e lumit 

Vjosa në klasa me disnivel 

400 m. Nga kjo ndarje 

rezultoi se në basenin e 

Vjosës mbizotërojnë klasat 

e altitudes 0 - 400 m që 

zënë 38.3% të siperfaqes së 

basenit, më pas ato 400-

800 m (26.1%) dhe 800-

1200 m  mbi nivelin e detit 

(20.85%). Në tabelen e 

mëposhtme jepen klasat e 

disniveleve të altitudes së 

bashku me sipërfaqet dhe 

përqindjen respektive. 

 

Tabela 1. Klasat e altitudes në basenin e Vjosës 

Altituda (m) Siperfaqja (km ²) Perqindja  

0-400 1736.94 38.29 

400-800 1184.42 26.11 

800-1200 945.68 20.85 

1200-1600 514.81 11.35 

1600-2000 136.14 3.00 

2000-2477.5 18.45 0.41 

Totali 4536.436 100.00 

Një aspekt tjetër i studimit ka qënë percaktimi i pjerrësisë së shpateve si një nga variablat që ndikon 

në madhësinë e erozionit (Figura 4). Ky variabel i kombinuar me mbulesën e vegjetacionit sherbeu  

për të përcaktuar pikat e monitorimit të erozionit.  

Nga vrojtimi i të 

dhënave fizike të 

terrenit rezultoi se 

pjerrësia e basenit të 

lumit Vjosa luhatet nga 

0° deri në 88°. Bazuar 

në këtë interval vlerash 

bëmë një ndarje të 

pjerrësisë së terrenit në 

klasa pjerrësie me 

madhësi çdo 10°. Ashtu 

siç rezulton edhe nga 

harta e mësipërme 

vëmë re se në basenin e 

Vjosës dominojnë 

klasat e pjerrësisë deri 

40°. Klasat e pjerresisë 

Shperndarja hapsinore sipas 

klasave te altitudes ne basenin 

e Vjoses 

Klasifikimi basenit të lumit 
Vjosa ne klasa pjerrësie 

 

Figura 3: Ndarja e basenit të lumit Vjosa në mikrobasene 

Figura 4: Shpërndarja hapsinore sipas klasave të altitudës në 
basenin e Vjosës 



nga 41° deri ne 88° zënë një përqindje më të vogël dhe takohen kryesisht në zonat më malore të 

basenit të Vjosës dhe këto shpate janë edhe më të prirurat për tu gërryer.  

 

Tokat në basenin e Vjosës 

Tipet kryesore të tokave në basenin e Vjosës janë: 1. Tokat e kafenjta, 2. Tokat e hirta kafe, 

3. Tokat e murrme pyjore .Këto toka kanë variacione të gjëra ne cilesite e tyre kimiko-fizike   

Kjo për shkak të ndryshueshmërisë së faktorëve gjeo-morfologjik dhe bio-klimatik në zonën 

e projektit, por edhe të praktikave të menaxhimit të tokës. 

Si rregull, tokat e zhvilluara në substrate flishi janë të cekta dhe mund të kenë pjellori të ulët. 

Shumica e tokave të kësaj zone janë të cekta (deri ne 30 cm) dhe me teksturë të ekuilibruar 

skeletore (tokat kanë 35% te vellimit fragmente më te trasha se 2 mm), dhe nje pjesë e vogel 

e zonës (perendimi i diellit) kanë toka të thella (> 40 cm) me teksturë të ekuilibruar 

(përmbajnë pjesë përafërsisht të barabarta të rërës, lymit dhe argjilit). Cilësitë e tokës 

përcaktojnë vleren e faktorit të erodibilitetit të tokës (faktori K) në Ekuacionin Universal të 

Humbjes së Tokës (EUHT).  

 
Tabela 2. Karakteristikat tipike të tokave të pellgut të Vjosës 

Tipi i tokës Pershkrimi i shkurtër 

Tokë e kafenjtë        

( Kambisole, Luvisole, 

Leptosole, Regosole) 

Toka ka ngjyre karakteristike kafe, permbajtje humusi të 

larte (6-7%) te dominuar nga acidet fulvike, raport tëgjërë 

C:N (15-17), kapacitet kembimi kationik mesatar të lartë 

(20-40 meq/100gr), reaksion acid, N dhe K mesatar dhe P 

të pakët në mesatar, dhe permbajtje të lartë argjile në 

horizontin B. 

Toke e hirte kafe 

(Kambisole, Regosole, 

Luvisole, Faeozieme, 

Leptosole) 

Toka ka ngjyrë të hirte kafe, teksture të mesme, nivel 

mesatar humusi (2-3%), reaksion neutral, kompleks 

koloidal të ngopur me baza, nivel të larte karbonatesh (10-

16%) ne horizontin A), nivel mesatar N, te ulet P dhe te 

larte K. 

Tokë e murrme pyjore ( 

Kambisole, Luvisole, 

Leptosole) 

Toka ka ngjyrë të errët, humus 8-14% në shtresën 

siperfaqësore, dhe rreth 1% në thellesi 60 cm, strukture 

granulare në horizontin A, përmbajtje të larte N dhe K dhe 

të ulet P, reaksion acid në neutral dhe prani të Al, kapacitet 

kåmbimi kationik mesatar dhe ngopje me baza Ca2+. 

Flora në pellgun e Vjosës 

Flora e ekosistemit të Vjosës është gjithashtu mbreselenëse. Në rrjedhen e sipërme janë të pranishme 

disa lloje të rrezikuara të bimeve endemike, të tilla si Solenanthus albanicus. Rrjedha e mesme dhe e 

poshtme karakterizohet nga dushkaja të  përziera (Qurecus sp.) Lloji i veçantë dhe i rrallë është 

Arbutus andrachne, pasi për të lugina e sipërme e Vjosës përfaqëson habitatin e vetëm në vend. Në 

basenin e Vjosës gjënden tipe të ndryshme vegjetacioni duke filluar nga ai barishtor deri në pyjet e 

lartë duke e konsideruar atë një basen me vlera të larta biodiversiteti. Në të takohen lloje drunore si 

Bredhi Maqedonise (Abies borissii-regis) në parkun Kombëtar të Hotoves, si dhe lloje të tjera si panja 

e malit, shkoza, ilqja, dëllinja etj. Në pjesën e mesme dhe të poshtme të rrjedhës së lumit Vjosa 

takohen pyjet dushkaja me llojet: qarr, shpardh, ilqe, prrall si dhe Pishat mesdhetare në grykedredhjen 

në Seman në detin Adriatik. Nënpylli përbëhet nga mersina, shqopa, xina, dellinja e kuqe etj. Me 

interes për tu përmendur në pellgun e lumit Vjosa është prania e Salepit shqiptar (Orchis albanica), e 

fierit të rrallë ujor (Marsilea quadrifolia), Heliosperma intonsum, Silene cephallenia, Solenanthus 



albanicus, Gymnospermium maloi që janë edhe bime endemike. Brënda pellgut gjënden edhe bimë të 

tjerë endemike si: Orobanche lavandulacea, Gagea granatelli, Galanthus reginae-ilgae ssp. Vernalis, 

Stachys sercophylla, Viola acrocerauniensise. Erozioni përbën një nga rreziqet kryesore për 

shkaterrimin e habitateve natyrore ku rriten këto bimë si dhe për prishjen e cilësisë së ujrave të lumit 

si rezultat i transportimit të aluvioneve. Nisur nga rëndësia dhe roli që vegjetacioni luan në frenimin e 

fenomenti të erozionit në këtë studim kemi përcaktuar tipet kryesore të mbulesës së vegjetacionit dhe 

shpërndarjen e tyre hapsinore përgjatë pellgut të Vjosës duke u bazuar në sistemin e klasifikimit 

Corine. Në tabelën 5 jepen tipet e mbulesës pyjore si edhe sipërfaqet përkatëse që zënë në pellgun e 

Vjosës.  

  

Tabela 3. Tipet e mbulesës në basenin e Vjosës sipas klasifikimit CORINE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nga tabela e mësipërme vëmë re se bimësia pyjore zë rreth 3172 km

2
 dhe se në të dominojnë tipet e 

mbulesës së vegjetacionit sklerofil dhe atij të fletorëve të përbërë kryesisht nga dushkajat dhe 

shkurret. Ne Figuren 5 paraqitet vendodhja hapsinore e tipeve të mësipërme të vegjetacionit pyjor në 

pellgun e Vjosës. 

 
                    Figura 5: Klasifikimi i basenit të lumit Vjosa në klasa pjerrësie 

 

 

TIPI I MBULESES SIP( km)² PERQINDJA 

Pyje me halore 105.52 3.33 

Pyje të përziere 36.51 1.15 

Siperfaqe me bimesi tranzitore pyll-shkurre 352.35 11.11 

Shkëmbinj 40.30 1.27 

Sipërfaqe me bimësi të rrallë 266.64 8.40 

Siperfaqe të djegura 2.39 0.08 

Pyll fletor 999.11 31.49 

Vegjetacion skerofil 732.29 23.08 

Kullota 37.94 1.20 

Bimesi barishtore 599.64 18.90 

TOTAL 3172.69 100.00 



Analiza e stacioneve të  monitorimit 

 

Në pellgun e Vjosës u instaluan 9 stacione monitorimi me madhësi 1,15 m
2
 secila të shpërndara në 

tipe të ndryshme të përdorimit të territorit. Në tabelen 6 jepen karakteristikat e stacioneve të 

monitorimit.  

 



 

Tabela 4. Karakteristikat e vëndit dhe tokës sipas stacioneve të monitorimit 

Stacioni 

Nr 

Metoda 

matjes 

Vendodhja Kordinatat Tipi tokes Materiali parental Pjerresia 

terrenit 

(grade) 

Kundrej

timi 

Tipi mbuleses 

Veri Lindje 

1 Rame 

llamarine 

Petran (tek 

stani Bunker) 

40° 10’  33.1” 20° 27 ’ 49.7”  

E kafenjt 

skeletike 

regosol 

Flishe me rere dhe 

argjile  

Ka gure ne 

siperfaqe 

23.8 JP Siperfaqe me bimesi pyjore 

i mbikullotur. 

Mbulesa 40-50%. 

2 Kunja Petran (tek 

stani Bunker) 

40° 10’  34.2” 20° 27 ’ 44.3” Litik 

leptosoil  

Flishe me rere dhe 

argjile  

 

22.5 J siperfaqe shkembore 

3 Rame 

llamarine 

Carshove 40° 06’  00.4” 20° 33 ’ 34” E kafenjte 

livadhore 

Flishe (koluvione) 

Ka gure te rralle 

ne siperfaqe 

10 J kullote ne gjendje te mire 

4 Kunja Kutal 40° 15’  14.8 ” 20° 19’ 55.8 ” Kafejte 

tipike 

Flishe me rere dhe 

argjile.  

29 JP sip me bimesi pyjore(pyll 

pishe eger Ii djegur) i sapo 

mbjelle me pishe te eger. 

Mbulesa 10-20%. 

5 Rame 

llamarine 

Guri 

Mustafait 

(fshati Kutal) 

40° 15’  19.3 ” 20° 19’ 51.9  E kafenjte 

tipike 

Flishe me rere dhe 

argjile. Ka gure ne 

siperfaqe 

23.3 J pyll halor 

6 Kunja Mezhgoran 40° 17’  44.9  20° 05’ 53.4 ” E kafejte  

karbonatike 

Gelqeror 35 J kullote e degraduar 

7 Rame 

llamarine 

Bence 40° 15’  15.1 ” 20° 00’ 13.5 ” E kafenjte 

livadhore 

Flishe (koluvione, 

perzierje guresh 

me materiale te 

imta. 

 8.5 VP Toke bujqesore e mbjelle 

me dru frutore. Mbulesa 

10 – 30 %. 

8 Rame 

llamarine 

Rapske 40° 15’  56.9” 20° 16 ’ 59.8” E kafenjte 

tipike 

Gelqeror  16 VP Pyll dushku.  Mbulesa 

100%. 

9 Rame 

llamarine 

Mbi Ujin 

Trebeshina 

40° 17’  56.0” 20° 09 ’ 16.1” Toke e 

kafejte 

karbonatike  

Gelqeror te 

coptuar 

30 JP pyll artificial me P.eger. 

 



 

 

          
Figura 6. Instalimi miningastrave të erozionit 

Përsa i përket stacioneve me kunja fillimisht u ngriten 3 stacione monitorimi, por gjatë monitorimit në 

stacionin e Mezhgoranit që i përket kullotës së degraduar u konstatua dëmtimi kunjave të hekurit 

tëvendosura. Prandaj monitorimi me kunja është kryer vetëm në 2  stacione. Disa nga karakteristikat e 

stacioneve të monitorimit me kunja jepen në tabelen 7. 

 
Tabela 5. Karakterisitkat e vëndeve të monitorimit të erozionit shtresor me metodën e 
kunjave 
Nr. 

stac. 

Vendodhja 

 

Perdorimi i 

tokes/ 

 

Lartesia (m) Pjerresia 

(%) 

Tekstura e 

siperfaqes se 

tokes 

Materiali 

parental 

Klasifikimi    

i tokes 

1 Petran (tek 

stani Bunker): 

V: 40°10’34.2”  

L: 20°27’44.3” 
 

Pyll shkurresh i 

mbikullotur. 

Mbulesa 10-

20%. 

 

424 22.5 
o
/ 37% 

Kundrejtimi: 

J 

Lymore  Flishe me 

rere dhe 

argjile  

Ka gure 

ne siperf. 

E kafenjt 

skeletike 

4 Kutal  (Guri i 

Mustafait) 

V: 40°15’14.8 ”  

L: 20°19’55.8 ” 

 

Pyll pishe i 

djegur i sapo 

mbjelle me pishë 

të eger. 

Mbulesa 10-20%. 

286 29
o
/49% 

Kundrejtimi: 

JP 

Lymore 

ekuilibruar  

Flishe me 

rërë dhe 

argjile. 

Ka gurë 

në siperfa 

E kafenjte 

tipike 

 



 

  
Figura 7. Pamje e kunjave të vendosura në terren 

 Marrja e mostrave të tokës 

Për vlerësimin e treguesve kimike të tokave pyjore, në stacionet prove u moren mostra toke në thellësinë 

0-30 cm. Mostrat e pergatitura të tokës dhe sedimentit u analizuan përkatësisht për pH, humusin, N-

përgjithshëm, P-asimilueshem, K-këmbyeshëm si edhe për humusin, N, P dhe K total. Percaktimet e 

këtyre treguesve janë bërë me metodat standarde (Tabela 8) në laboratorin e tokave pranë Universitetit 

Bujqesor te Tiranes (UBT). 

Tabela 6. Metodat e percaktimit të treguesve kimik 

 

Figura 8. Marrja e mostrave të tokës dhe përpunimi në laborator  

 Përcaktimi i sasisë së tokës së eroduar sipas stacioneve të monitorimit 

Të dhënat e matura treguan se erozioni shtresor për periudhen e monitorimit paraqitet shume i ndryshem 

në tipe të ndryshme të perdorimit të tokës (Tabela 9).  

 

Nr. Emertimi i analizes Metoda e percaktimit 

1 pH ujor/kripor EN 15933:2010,  

2 Lenda Organike ISO 14235:1998/2010 

5 Fosfori I kembyeshem Mehlich 3-Extrable Elements Soil Analysis 

6 Potasi i kembyeshem Mehlich 3-Extrable Elements Soil Analysis  

7 Azot Total S SH EN 14672: 2005 



 
Tabela 7. Sasia e sedimentit të eroduar nga erozioni shtresor 

Sasia e tokës së eroduar varionte nga 1.17 ton/ha/vit për kullotën me mbulesë bimore 100% ne 21.55 

ton/ha/vit për pyllin e pishës së djegur me mbulese 10-20%. Ndërsa në tokën bujqesore sasia e tokës së 

eroduar ishte 6.52 ton/ha/vit. Kjo tregon ndikimin e rëndesishëm të mbulesës bimore në erozionin 

shtresor në terrene të pjerrëta.  
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Stacionet 

Evolucioni humbjes së tokës në periudha të ndryshme 

15 Janar- 31 

Mars 2015 
1 Prill -30 

Qershor 2015 
1 Korrik-30 

Shtator 2015 
1 Tetor- 30 

Nentor 2015 

Stacioni Vendodhja Periudha e raportimit (humbja t/ha) Totali 

humbjes 

(t/ha/vit) 
15 Janar- 

31 Mars 

2015 

1 Prill -30 

Qershor 

2015 

1 Korrik-30 

Shtator 2015 

1 Tetor- 30 

Nëntor 

2015 

1 Petran  

(tek stani 

Bunker): 

1.69 0.88 1.27 0.79 4.63 

4 Kutal  (Guri i 

Mustafait) 

(Pishe e 

djegur) 

 

8.02 3.94 7.04 2.55 21.55 

5 Kutal    (Guri 

Mustafait) 
1.15 0.65 0.99 0.46 3.25 

3 Çarshove  

( Kullote me 

bimesi pyjore 

) 

0.43 0.22 0.34 0.18 1.17 

7 Rapske  

(Pyll dushku) 
0.12 0.08 0.10 0.02 0.32 

8 Trebeshin  

(pyll pishe) 
0.35 0.21 0.25 0.20 1.01 

9 Bençe  

(toke 

bujqesore) 

2.39 1.23 1.9 1.00 6.52 



 

Figura 9. Ndryshimi humbjes së tokës sipas 3 mujorëve 

 

Sipas Roose (2002) në rast se konstatohen vlera erozioni nga 1t/ha/vit -15 t/ha/vit erozioni është 

sipërfaqësor i shkaktuar nga rrjedhat ujore, ndersa kur erozioni luhatet nga 10t/ha/vit -150 t/ha/vit kemi të 

bëjmë me erozionin linear që shkaktohet nga uji duke hapur kanale deri në 30 (50) cm thellësi dhe kur 

vlerat e erozionit luhaten nga 20 t/ha/vit deri në 500 t/ha/vit kemi të bejmë me erozion masiv, rrëshqitje 

dheu dhe gërryeje të shtratit të lumit. Nga vlerat e matura në stacionet tona rezulton se në 6 stacione vlerat 

janë më tëvogla se 15 t/ha/vit që nënkupton se erozioni në këto stacione është sipërfaqësor,ndërsa në 

stacionin Kutal me pyll pishe të djegur vlera është në intervalin 10-150 ton/ha/vit dhe në këtë stacion 

kemi të bëjmë më erozion linear. 

Nëse do të marrim parasysh shkallën shumë të ulët të formimit të tokës, çdo humbje toke me më shumë se 

1t/ha/vit mund të konsiderohet si e pakthyeshme brënda një harku kohor 50-100 vjet. 

Pakësimi i mbulesës bimore rezulton në uljen e sasisë së inputeve organike në tokë, duke i bërë tokat me 

të ndjeshme ndaj erozionit. Siç duket humbja sezonale e tokës në 3 nga 6 stacionet e monitorimit është më 

e madhe se limiti i humbjes së pranueshme.  

Humbje e pranueshme e tokës konsiderohet sasia maksimale vjetore e tokës që largohet nga erozioni pa 

ndikuar negativisht në produktivitetin e tokes. Humbjet mbi limitet e pranueshme  ( >1.4 ton/ha/vit në 

Europë) konsiderohen përgjithësisht si të pakthyeshme, duke diktuar nevojen për marrjen e masave që 

reduktojnë shkallën e erozionit. 
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Figura 10. Humbja sezonale e tokës nga erozioni (t/ha/vit) 

  Karakteristikat kimike të sedimenteve 

Mostrat e sedimenteve të analizuara treguan përmbajtje të ndryshme të lëndës organike, azotit total dhe 

fosforit të asimilueshëm. Mostrat e sedimenteve nga stacioni në Kutal (pyll pishe i djegur) paraqitet më i 

pasur sesa mostra nga stacioni në Petran. Respektivisht në mostrat e dy stacioneve, lenda organike ishte 

3.09% dhe 2.96%, N Total 2590.15 mg/kg dhe 1187.17 mg/kg, dhe fosfori i asimilueshem 161,10 mg/kg 

dhe 32,60 mg/kg.  

Humbja sezonale e lendes organike, N-total dhe fosforit të asimilueshem nga toka nëpërmjet sedimenteve 

ishte: 37.60 - 217.50 kg/ha/3muaj, 1.51-18.23 kg/ha/3muaj dhe 0.04-1.13 kg/ha/3muaj. Sic duket, nje sasi 

me e madhe e këtyre lëndëve humbet nga toka e pyllit të djegur (stacioni Kutal). Kjo ështënormale, pasi 

me djegien një sasi më e madhe lëndësh kthëhen në gjëndje tëe tretshme. Djegia ndikon në konvertimin e 

sasive të mëedha të azotit, squfurit dhe fosforit në formë të gazte, të cilët humbasin ne atmosfere.  Toka e 

djegur nga zjarri vazhdon të humbasë më shumë fosfor në shpelarje për disa vite pas një djegie me 

intensitet të lartë. Hiri, si nga zjarret me intensitet të lartë dhe me intensitet të ulët (zjarret me qellim) 

përmbajne nivele të larta të K, Mg, Ca dhe P të tretshëm, duke shtuar asimilimin afat-shkurtër të këtyre 

elementeve nga bimët, por edhe humbjet nga ekosistemi nëpermjet erozionit. Djegiet me intensitet të larte 

rezultojnë në humbje më të mëdha të ushqyesve sesa djegiet me intensitet të ulët sepse nxtehtesia e madhe 

shoqerohet me shkaterrimin e një pjesë të madhe tëlëndës organike të tokës dhe biomasës mbitokësore.  

Sipas të dhënave të literaturës, humbja e tokës nga erozioni në të dy pikat e monitorimit rezulton me e 

lartë se ritmi vjetor i krijimit të saj nga proceset natyrale (1.5-15.0 t/ha/vit). Gjithashtu, sedimentet 

përmbanin sasi të krahasueshme të lëndëve ushqyese (NPK) me përmbajtjen e tyre në tokën e eroduar 

(0.2 % ).  



Tabela 8. Perberja kimike e sedimentit të eroduar nga erozioni shtresor 

 

 
 

Figura 11. Humbja e humusit, N total, P asimilueshëm nga toka në Kutall 

 

 Karakteristikat kimike të tokës 

Rezultatet analitike treguan se pH, lënda organike, N-total, P-asímilueshëm dhe K-këmbyeshëm ishin 

respektivisht: 7.81, 4%, 0.08%, 2.4 mg/100 gr dhe 8.3 mg/100 gr tokë në tokën e djegur, 6.78, 2.25%, 

0.11%, 1.05 mg/100gr dhe 11.4 mg/100 gr në tokën nën kullotë me bimësi pyjore,  7.75, 5.02%,  0.20%, 

2.16 mg/100 gr dhe 30.8 mg/100 gr në tokën nën kullotë të degraduar, 8.04, 4.29%, 0.16 mg/100gr, 1.7 

mg/100gr dhe 36.2 mg/100gr në tokën nën një pyll pishe 40 vjeçar, dhe 7.06, 3.16%, 0.13%, 1.64 

mg/100gr dhe 15.84 mg/100gr.  

Statusi i tokave të studiuara varion nga neutral në dobësisht bazik në reaksion, mesatarë në të pasura me 

lëndë organike, azot, fosfor, dhe potas të asimilueshëm nga bimët. Ndryshimet ndërmjet tokave  lidhen jo 

vëtëm me kushtet natyrore të formimit dhe evolucionit, por edhe me ndërhyrjet humane në ekosisteme. 

Tabela 9. Karakteristikat kimike të tokave 
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Kullote e degraduar  7,75 5,02 0.20 2.16 30.78 
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Pyll dushku 7,06 3,16 0.13 1.64 15.84 



 

 

 
Figura 12. Variacioni i tregeusve të pjellorisë së tokës 

  

Vlera ekonomike e humbjeve nga erozioni në basenin e lumit Vjosa 

 

Ka mjaft studime për rolin që pyjet luajnë në rregullimin e pellgjeve ujëmbledhës të lumenjve. Ekosistemi 

pyjor përreth lumit Vjosa luan një sërë funksionesh rregullatore si: 1-mbrojtien e tokës e për rrjedhoje 

kontorllin e sedimenteve dhe lymes; 2-rregullimin e rrjedhies ujore (mbrojtien nga përmbytjet dhe 

stuhite); 3-furnizimin me uje;4-rregullimin e cilësisë së ujit duke përfshirë rrjedhien e lëndëve ushqyese. 

Studimet ekonomike për funksionet mbrojtese të pyjeve në basenet e lumenjve janëtë pakta por fokusi 
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vëmdnjës është përqëndruar drejt metodologjive për vlerësimin e këyre funksioneve. Në tabelen e 

mëposhtme po japim disa vlerësime të kryera për funksionet mbrojtëse të pyllit. 

 
Tabela 10.  Vlera ekonomike e funksioneve mbrojtëse dhe funksioneve për sigurimin e 
ujit në basenet e lumenjve 

Studimi Tipi funksionit mbrojtës në basen Rezultatet 

Ammour et al, 2000.  Mbrojtia e tokës nga erozioni.Vlerësuar në 

bazë të kostos së zëvëndësimit të tokës 

dhe kostos së parandalimit të humbjes së 

tokës 

 

Parandalimi humbjes së lendeve ushqyese. 

Lendet ushqyese ne biomasen ajrore te 

pyllit. 

 

papërfillshme  

 

 

 

 

 

 

$ 12 ha/vit  

Kumari, 1996. Mbrojtia e ujit për vaditje e vlerësuar në 

bazë të prodhimtarisë së kulturave 

bujqesore nën vaditje. 

$15/ha 

Ruitenbeek 1989 Mbrojtia nga përmbytjet $ 3/ha 

Yaron, 2001. Mbrojtia nga përmbytjet e vleresuar 

bazuar në prodhimin e kulturave bujqësore 

dhe humbjeve nga prodhimi pyjor. 

$ 0-24/ha 

Bann, 1998 Erozioni tokës i vleresuar bazuar në 

kosotn e zëvendesimit të substancave 

ushqyese dhe demtimeve nga permbytjet. 

 

$ 46/ha 

 
Vlerat mbrojtëse të baseneve të lumenjve duken të vogla kur shprehen në njësi sipërfaqeje prej 1 ha, por 

duhet të kujtojmë se siperfaqet e baseneve të lumenjve janë shumë të mëdha, dhe vlera agregate që 

rezulton për gjithë sipërfaqen e pellgut të lumit është e konsiderueshme. Së dyti funksionet mbrojtese 

sigurojnë edhe një të mirë publike pasi prej tyre nuk përfiton vetëm një individ, por përfiton e 

gjithëshoqëria. Ka pak studime që janë kryer në këtë aspekt dhe që fokusohen vetëm në një atribut të 

vetem të funksionit mbrojtës të pyllit. Prandaj duhen të kryhen studime me te detajuara nga studiues për të 

vlërësuar sa më saktë dhe në mënyrë sa më të plotë rolin që luajnë funksionet mbrojtëse të pyllit në 

basenet e lumenjve. 

 

 Përfundime  e  Rekomandime 

 
Nga të dhënat e këtij studimi janë nxjerrë këto gjetje: 

 Në pellgun e Vjosës veprojnë tri forma kryesore të erozionit të tokës të cilët janë konsideruar si 

burimet më të rëndesishme të sedimenteve në këtë ujëmbledhës: erozioni shtresor, erozioni me 

vija, erozioni me kanale.  

 Monitorimi nëterren tregoi se erozioni shtresor i tokave pyjore dhe kullotave varionte nga 0.32 

ton/ha/vit për pyllin artificial me P.eger në stacionin e Trebeshinës në 21.55 ton/ha/vit për 

stacionin Kutal ku gjëndej pylli i pishës mesdhetare të djegur. Pra, erozioni nga toka e pyllit të 

djegur ishte shumë më i lartë  



 Ritmi mesatar i erozionit për periudhën e monitorimit në pellgun e Vjosës (zona e Permetit) ishte 

5.32 ton/ha/vit. Kjo vlerë tregon se humbja e tokës është e karakterit sipërfaqsor dhe vlera e 

humbjes nuk është shumë e lartë 

 Bazuar në këtë ritem mesatar të erozionit, vleresohet se 1 688 400 ton  ose  2 520 000 m
3
 (1 ton 

sedimente = 0,67m
3
) të sedimenteve erodohen brenda basenit të Vjosës, gjatë sezonit 

tëmonitorimit.  

 Përmbajtja më e lartë e lëndës organike dhe elementeve ushqyese (NPK) në sedimentet nga toka 

pyjore e djegur tregon se djegia shton
 
humbjen e këtyre lëndëve nga toka. Prandaj, mbrojtja e 

pyjeve nga zjarret konservon lëndët ushqyese nëtokë.  

 Përmbajtjet mesatare të lëndëve ushqyese në sedimentet e eroduara nga zona e studimit ishin: 

lënda organike 3.02%, N total 1888.7 mg/kg dhe P asimilueshëm 96.8 mg/kg. 

 Humbjet e lëndëve ushqyese nga toka për periudhën e monitorimit ishin: lënda organike 127.5 

kg/ha, N-total 9.87 kg/ha dhe fosfori i asimilueshem 0.59 kg/ha. Kjo humbje është më e lartë nga 

ardhjet nëpërmjet  proceseve natyrale, duke bërë që humbja e tokës të jetë e pakthyeshme. 

 Bazuar në këto vlerësime, mund të konkludohet se mbrojtja e tokës nga erozioni në pellgun e 

Vjosës është ekonomikisht i leverdisshëm. 

 Studimet e mëtejshme janë të nevojshme për të vlerësuar humbjen mesatare vjetore të tokës në 

tipe të ndryshme të mbuleses bimore, si edhe për të llogaritur humbjet ekonomike nga fenomeni i 

erozionit . 

 

           Propozime për vazhdimin e projektit 

Nisur nga eksperienca e deritanishme e stafit të projektit dhe nga problematika me të cilën jemi        

ndeshur gjatë këtij viti të zbatimit të projektit do të propozonim: 

 Periudha e monitorimit prej rreth 1 viti është shumë e shkurtër dhe stafi projektit mendon që 

rezultatet do ishin më të besueshme nëse  monitorimi do të kryhej për një periudhë të paktën 3 

vjeçare. 

 Nëse projekti do të zbatohej edhe gjatë vitit 2016 në pellgun e Vjosës, do të rrisnim numrin e 

stacioneve të monitorimit dhe do të vendosnim brënda një sipërfaqe më shumë stacione me rama 

llamarine. Shtimi stacioneve të monitorimit do të rriste sasinë e të dhënave dhe saktësinë e të 

dhënave të siguruara. 

 

Burimi I te dhenave UB ,Kohzgjatja e monitorimit janar-Dhjetor2015, 

 

 

 



 

 

Lokalizimi i tokave të ndotura me hidrokarbure 

Industria e nxjerrjes së naftës vlerësohet se është një nga kontributorët kryesore të ndotjes së tokës . 

Shpimi, nxjerrja dhe përpunimi i naftës me aktivitetin që kryejnë, kanë ndikim të madh në prishjen e 

strukturës dhe ndotjen e tokës si dhe kontaminimin e ujërave nëntokësorë. Gjithashtu, mund të 

kontribuojë në uljen e biodiversitetit dhe shkatërrimin e ekosistemit.  

Vlerësimi i ndotjes së tokave nga hidrokarburet në zonën naftëmbajtëse 

 

Monitorimi është realizuar në zonën naftëmbajtëse Zharrës, Patos, Portës, Rruzhdie, Frakull dhe 

Mbrostar. Për çdo zonë të sipërpërmendur mostrat e tokës janë përpunuar dhe analizuar për përmbajtjen e 

hidrokarbureve dhe janë kryer vlerësimet mbi nivelin e ndotjes nga hidrokarburet. Të dhënat për 

përmbajtjen e hidrokarbureve dhe diapazonin e tyre jepen në tabelat e më poshtme. 

Tabela 1. Përmbajtja totale e hidrokarbureve në tokat pranë puseve të naftës. 
 

Nr. Zonat e marjes 
mostrave 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 

mg/100 g tokë 

1 Zharrës 200 1000 600 800 - - - - - 

2 Patos 150 320 750 450 200 - - - - 

3 Portës 150 700 400 110 130 - - - - 

4 Rruzhdie 450 380 90 110 - - - - - 

5 Kuman 200 500 350 180 470 130 400 440 390 

6 Frakull 180 200 600 250 - - - - - 

7 Mbrostar 150 130 70 110 - - - - - 

 
Tabela 2. Diapazoni i përmbajtjes së hidrokarbureve në zonat e monitoruara 
 

Nr. Zonat e marjes 
mostrave 

Numri i 
mostrave 

mg/100 g tokë 

1 Zharrës 4 200-1000 

2 Patos 5 150-750 

3 Portës 5 110-700 

4 Rruzhdie 4 90-450 

5 Kuman 9 130-500 

6 Frakull 4 180-600 

7 Mbrostar 4 70-150 

 Limiti  100 



Zharrës 

Përmbajtja e hidrokarbureve në të gjithë zonën paraqitet e lartë. Duke krahasuar vlerat e matura 

për këtë tregues, të cilat variojnë nga 200-1000 mg/100 gr tokë të thatë, me limit e lejuar në tokë 

(100 mg/100 gr tokë të thatë), konkludojmë se përmbajtja e tyre në tokat e kesaj zone vlerësohet 

toksike. 
 

Patos 
Niveli i hidrokarbureve në tokat e kësaj zone luhaten në kufijtë 150-750 mg/100 g tokë të thatë. 

Këto vlera tregojnë për nivele të larta të hidrokarbureve që tejkalojnë limitin e  BE. Duke iu 

referuar vlerave të matura të hidrokarbureve rezulton se në këto toka nivelet e hidrokarbureve 

konsiderohen toksike. 

Portës 

Rezultatet e analizave tregojnë për vlera të larta të përmbajtjes së hidrokarbureve që shkojnë nga 

110-700 mg/100 g tokë të thatë. Këto nivele flasin për toksicitet më të ulët se tokat e Zharrës dhe 

Patosit, por edhe në këtë rast ndotja nga hidrokarburet paraqitet problematike. 
 

Rruzhdie 

Vlerat e matura për hidrokarburet në këtë zonë përfshihen në intervalin 90-450 mg/100 g tokë të 

thatë, i cili konsiderohet toksike dhe mbi kufirin kritik të BE. Toksiciteti nga hidrokarburet është 

më pak problematik përsa i përket ndikimit në tokë, bimë dhe zinxhirin ushqimor krahasuar me 

zonat e analizuara më sipër.  

Kuman 

Duke iu referuar rezultateve të analizave për hidrokarburet konstatohet se, vlerat variojnë nga 

130-500 mg/ 100 g tokë absolutisht të thatë. Këto vlera janë mbi limitet e lejuara nga BE për 

hidrokarburet. Edhe në tokat e kësaj zone naftë-mbajtëse konsiderohen toksik dhe ndikim në 

mjedisin tokësor dhe atë në përgjithësi 

 
Frakull 

Sipas rezultateve për përmbajtjen e hidrokarbureve në tokat e kësaj zone konstatojmë nivele që 

shkojnë shumë mbi limitet e lejuara nga direktivat e BE. Përmbajtja e ketij treguesi shkon nga 

180-600 mg/ 100 g tokë absolutisht të thatë dhe tokat e kesaj zone konsiderohen toksike. 

 
Mbrostar 

Vlerat e matura për hidrokarburet në këtë zonë përfshihen në intervalin 70-150 mg/ 100 g tokë 

absolutisht të thatë. Përmbajtja e hidrokarboreve luhatet në diapazon të gjërë vlerash. Tokat e 

kesaj zone janë me pak problematike përsa i përket ndotjes nga hidrokarburet krahasuar me tokat 

e zonave të analizuara më sipër. 

Në tabelen e mëposhtme paraqiten vlerat mesatare të përmbajtjes se hidrokarbureve për të gjitha 

zonat e monitoruara. 

 

 

 



 

 

 

 

Tabela 3. Vlerat mesatare të përmbajtjes së hidrokarbureve në zonat naftë-mbajtëse. 

Zonat e monitoruara 
 

Vlerat mesatare mg/100 g toke 

Zharrës 650 

Patos 374 

Portës 298 

Rruzhdie 257 

Kuman 340 

Frakull 307 

Mbrostar 115 

  Limiti 100 

 

Grafike 1.  Vlerat mesatare  sipas zonave te monitoruara 

 
 
Përmbajtja hidrokarbureve në tokë në zonat  Zharrës, Kuman, Patos, Portës, Rruzhdie dhe Frakull janë 

mbi normat e lejuara nga BE dhe tokat e tyre jane toksike. Në zonën Mbrostar  përmbajtja e 

hidrokarbureve është pak mbi limitin e lejuar dhe tokat janë më pak toksike 

 

Siç shihet dhe nga paraqitja grafike  përmbajtja e hidrokarbureve në zonën naftë-mbajtese në Zharrës 

është shumë herë më e lartë se limiti i lejuar dhe ndotja konsiderohet  më e lartë se në zonat e tjera.  
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Duke qenë se zona naftë-mbajtëse në Zharrëz  paraqitet si një zonë problematike dhe me ndikim negativ 

në mjedis dhe në shëndetin e njerëzve është kryer një monitorim edhe për disa tregues të tjerë . Vleresimi 

i ndotjes për këto tregues në këte zonë jepet si më poshtë. 

Ndotja e tokave nga ujërat sipërfaqesorë  në Zharrës 

Uji i ardhur nga thellësitë e tokës në sipërfaqe të saj në zonën pranë pusit të naftës në Zharrës përbën një 

rrezik serioz në mjedis dhe sigurinë ushqimore. Për këtë arsye janë kryer analiza fiziko-kimike për 

përcaktimin e cilësisë së ujërave,  sipas tabeles së mëposhtme. 

Tabela 1. Treguesit ujor të analizuar për përcaktimin e cilësisë së ujrave 

Nr.  Parametrat e analizuar Simboli Njësia Matëse Rezultati 
 

 Përmbajtja e kriperave    

1 Konduktiviteti. Elektrik (K.E) ECW Ms/cm/dS/m 8.95 

   Katione dhe anione    

2 Kalçium Ca 2+ mg/ l 414.4 

3 Magnez Mg 2 + mg/ l 178.8 

4 Natrium Na + mg/ l 1875.0 

5 Karbonatet  CO3
2- mg/ l 24.0 

6 Bikarbonatet HCO3- mg/ l 292.8 

7 Kloruret CL - mg/ l 3841.0 

8 Sulfatet SO4 2- mg/ l 528.0 

 Elementët Ushqyes    

9 Azoti   si (N-NH4) N –NH4 mg/ l 0.89 

10 Azoti  si (N-NO3) N - NO3 mg/ l 1.57 

11 Fosfatet  PO43- mg/ l 0.144 

12 Potasi K + mg/ l 72.5 

 Faktore te ndryshem    

13 Aciditeti pH - log [ H+] 7.7 

14 Mbetje e thatë  g/l  

 
Duke u  nisur nga vlera e  konduktivitetit eletrik që shkon në kufijtë e 8.95 dS/m  mund të thuhet se  uji i 

ndotur i cili ka mbuluar sipërfaqe të konsiderueshme të tokave të zonës pranë pusit të naftës, ka rritur 

shumë nivelin e kripëzimit të tokave. Në këtë rast potenciali prodhues i tokës ulet me 50% për bimët me 

ndjeshmëri mesatare ndaj kripzimit dhe me 10% për bimët tolerante.  

Përmbajtja e lartë e  joneve  Na
+
 krijon probleme të toksicitetit në bimë. Me nivel të lartë rezulton edhe 

përmbajtja e joneve klorur gjë që tregon  për kripëzim të tokave me natyre kloruresh. Gjithashtu jonet Cl
-
 

janë helmues për bimët dhe kanë  ndikim në mjedis. Përmbajtja e sulfateve (SO4
2-

) rezulton në nivele 

normale . Permbajtja  e bikromateve konsiderohet e lartë  dhe mund të shkaktojnë fenomenin e formimit 

të kores në sipërfaqen e tokës, dëmtim të strukturës së tokës dhe vlerës tregëtare të prodhimeve bujqësore.  

Niveli i elemetëve ushqyes në ujin e ardhur nga thellësia e tokës është relativisht i ulët për NH4 dhe NO3 

që shkon në 0.89 dhe 1.57 mg/l. Po ashtu nivel i ulët rezulton edhe përsa i përket PO4
3- 

që shkon në 



nivelin 0.144 mg/l. E kundërta rezulton për potasin ku përmbajtja e tij në ujë është 72.5 mg/l ose 36 herë 

më e lartë se limiti i lejuar.  

Reaksioni i ujit rezulton me pH 7.7 (lehtesisht alkalin ) dhe  nuk pengon rritjen dhe zhvillimin normal të 

shumicës së bimëve.  

Ndotja me metale të rënda  

 

Nga analizimi i përmbajtjes totale të metaleve të rënda në mostrat e tokës rezulton se përmbajtja 

e nikelit në të gjitha mostrat është mbi normat e lejuar. Niveli i ulët i humusit dhe të argjilës të 

cilët kanë aftësinë të lidhin këtë metal shton mundësine e disponueshmërisë së këtij elementi dhe 

mundësinë e kalimit të tij në zinxhirin ushqimor.  

Tabela 4. Përmbajtja totale e metaleve të rënda  

Nr.  Pb Cu Zn Mn Cd Ni Co Cr 

1 92.8 40.1 53.4 510.2 1.6 198.7 26.2 110.6 

2 91.7 39.6 52.1 654.5 1.4 180.9 26.0 112.2 

3 92.4 39.8 53.5 567.2 1.4 199.2 26.6 112.3 

4 92.0 38.6 53.0 567.2 1.3 195.8 26.3 111.7 

5 92.0 39.0 52.8 625.4 1.3 198.0 26.7 112.9 

6 92.8 39.0 53.0 566.3 1.4 198.4 26.0 112.8 

Limitet BE 300 140 300 1000 3 75 50 200 

 

 

Vlerësimi i gjëndjes së treguesve tokësorë  jepet në tabelen e mëposhtme  

 
Tabela 2. Treguesit tokësorë 

Nr. pH KE MTH Humusi Azoti Fosfori Kaliumi Na-
total 

NaCl 

Ms/cm % ppm mg/100g 

1 7.9 1.15 0.679 0.8 0.064 9.4 19.5 284.6 674.7 

2 7.8 0.71 0.419 0.9 0.076 15.9 22.8 43.8 45.9 

3 7.8 1.28 0.675 0.7 0.055 9.9 21.5 248.2 465.8 

4 8.3 0.28 0.144 0.7 0.056 15.7 26.3 42.7 44.2 

5 7.9 0.26 0.124 1.9 0.156 42.1 35.2 42.7 44.4 

6 7.9 0.41 0.200 1.5 0.127 18.1 21.0 53.3 88.3 

 
Niveli i azotit dhe humusit në mostrat 1, 2, 3 dhe 4 paraqitet shumë i ulët, ndërsa në mostrat 5 dhe 6 

paraqitet mesatar. Përmbajtja e fosforit klasifikohet në të mesme në mostrat 1, 3 dhe e lartë në mostrat 2, 

4, 5 dhe 6. Përsa i përket përmbajtjes së kaliumit mund të themi se ato paraqiten të larta në të gjitha 

mostra e analizuara. 

 



 

 

 

Tabela 3. Analiza granulometrike 

Nr. Përbërja mekanike Tekstura 

Rerë Lym Argjilë 

1 46.4 36.8 16.8 L 

2 44.0 32.4 23.6 L 

3 35.6 37.2 27.2 CL 

4 53.2 29.2 17.6 SL 

5 16.0 54.8 29.2 ZL 

6 36.8 41.2 22.0 L 

 

Tekstura e tokës paraqitet e ekuilibruar ranore (SL) në pikën 4, ekulibruar lymore (ZL) në pikën 5, e 

ekuilibruar argjilore (CL) në pikën 3 dhe e ekuilibruar (L) në pikat 1, 2, 6. 

Perfundime dhe rekomandime 

 
Përmbajtja hidrokarbureve në tokë në zonat  Zharrës, Kuman, Patos, Portës, Rruzhdie dhe Frakull janë 

mbi normat e lejuara nga BE dhe tokat e tyre jane toksike. Në zonën Mbrostar  përmbajtja e 

hidrokarbureve është pak mbi limitin e lejuar dhe tokat janë më pak toksike . 

 

Hidrokarburet në tokë mund të degradohen nga mikroogranizmat në një shumëllojshmëri ndotësish 

organik dhe inorganik duke përfshirë benzen, toluen, ksilen dhe alkilobenzene të tjera si aceton, metanol, 

etanol dhe t-butanol të çliruara nga gazolina (nafta). 

 

Përsa i përket treguesve të tjerë te monitoruar në zonën Zharrës arrijmë në përfundimin se : 

 Përmbajtja e kripërave në mostrën e ujit të analizuar paraqitet në nivele toksike 

 Përmbajtja e humusit dhe e azotit është shumë e ulët (pothuajse sterile) e cila shkakton probleme 

në strukturën e tokës dhe të ushqyerin e bimëve. 

 Përmbajtja e Ni në toka është disa herë mbi normat e lejuara të BE. 

 

 

Masat për çaktivizimin e hidrokarbureve ne zonat Zharrës, Kuman, Patos, Portës, 
Rruzhdie, Frakull dhe Mbrostar 

 

Ndër masat efikase për absorbimin dhe degradimin e hidrokarbureve mund të jetë përdorimi i torfës 

fibroze me lagështi 15-18%. Torfa ka aftësi të lartë absorbuese të hidrokarbureve duke penguar kështu 

shpëlarjen e tyre nga uji dhe vetëndezjen. Gjithashtu duke qënë një burim i mirë ushqimi karbonik dhe 



azotik për mikoorganizmat bën që të kemi një përqëndrim të larte të mikrorganizmave aerobe të cilët 

degradojnë hidrokarburet në produkte jo toksike.  

Masat për çaktivizimin e metaleve të rënda në Zharrëz 

 
Në çaktivizimin e metaleve të rëndë që çlirohen nga produktet e naftës me shumë efikasitet mud të 

përdoren  bimët akumulatore të mëposhtme: 

 

 Thlaspi caerulescens, akumulon Zn dhe Cd 39600 ppm 

 Brasica napus(canola), akumulon Zn 25000 ppm 

 Sebertia acuminata, akumulon Ni 25% 

 Bakteret Pseudomonas putida dhe Pseudomonaas maltophilia reduktojnë toksicitetin e Cr
6+

-Cr
3+

, 

Hg
2+

, Pb
2+

, Cd
2+

, duke i kaluar në element jo toksik për bimët dhe jetën në tokë. 

 Mustardi Yndian stimulon akumulimin e Pb në masën 1%. Në çaktivizimin e Pb mund të përdoret 

me efikasitet edhe EDTA (ethylen-diamine-tetraacetik acid) 10 mmol/kg tokë. 

 

Burimi I te dhenave QTTB ,Kohzgjatja e monitorimit janar-Dhjetor2015, 

 


