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Raporti mbi gjëndjen e mjedisit është një dokument vjetor në të cilin janë paraqitur, 

komentuar dhe analizuar treguesit mjedisorë që kanë të bëjnë me cilesinë dhe sasinë e 

burimeve natyrore, ndotjet dhe burimet e tyre, si dhe cilësinë e përbërësve të mjedisit si: 

ajri, uji, toka, biodiversiteti, pyjet, kullotat, etj.. 

Ky raport përshkruan gjëndjen e mjedisit në Qarkun e Shkodrës për vitin 2016. Ai është 

hartuar nga stafi i Drejtorisë Rajonale te Mjedisit Shkodër me bashkëpunimin e Agjencisë 

Kombëtare të Mjedisit dhe institucioneve vendore në këtë qark. 
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TË DHËNA TË PËRGJITHSHME 

Qarku i Shkodrës është një ndër më të mëdhenjtë në Shqipëri. Ai shtrihet nga Alpet e 

Veriut tek ultësira bregdetare. Gjatësia gjeografike nga 42o50' (Boks, Velipoja) dhe nga 

19o54' (Dukagjini) tek 19o17' (Liqeni i Shkodrës) gjerësi gjeografike. Sipërfaqja e 

përgjithshme e qarut është 3562 km2 nga të cilat rrethi i Shkodrës 1631 km2, rrethi i 

Malësisë së Madhe 897 km2 dhe ai i Pukës 1034 km2. 

Vija kufitare ka gjatësi 304 km, nga e cila 149 km janë me Malin e Zi dhe pjesa tjetër me 

qarqet e Lezhës dhe të Kukësit. Afërsisht 80% sipërfaqes janë male. Lartësia më e madhe 

është maja e Jezercës (2.694 m). Klima është mesdhetare; temperatura mesatare vjetore 

varion nga 7.5oC në Vermosh tek 14.8oC në qytetin e Shkodrës. Temperatura në Janar 

luhatet nga -2.7oC në 5oC; në Korrik nga 17-18oC në 24.6oC. Rënia mesatare vjetore e 

shirave shkon në rreth 2000 mm, një nga më të lartat në Shqipëri. 

Rajoni i Shkodrës është i njohur për burime të pasura hidrografike. Ndër ekosistemet 

ujore të qarkut janë lumenjtë Drini, Buna, Shala, Kiri, Cemi, përrenj dhe burimet ujore të 

tjera më të vogla. Në perëndim të qytetit të Shkodrës ndodhet liqeni i Shkodrës, liqeni më 

i madh në Ballkan me 368 km2 prej të cilëve 169 km2 i përkasin territorit shqiptar.  

Faktorët klimaterikë kanë influencuar në rritjen e vegjetacioneve të pasura me më shumë 

se 1,700 specie bimore. Afërsisht 30% e sipërfaqes është e mbuluar me pyll, që në shumë 

raste janë dëmtuar nga prerjet pa kriter në vitet e tranzicionit, më së shumti pisha dhe 

shelqe. Ka gjithashtu edhe një variacion të kafshëve të egra, numri i të cilëve si në specie 

ashtu edhe ne individë ka patur luhatje të shumta. 

Popullsia e qarkut Shkodër është rreth 340000 banorë. Në rrethin e Shkodrës rreth gjysma 

e saj jeton ne qytet dhe pjesa tjetër në fshat, ndërsa në dy rrethet e tjera 80-90% jetojnë në 

fshat. 

Sipërfaqja e tokës bujqësore gjithsejt 50637 ha. Nga kjo në përdorim:  

 Tokë arë: 29.338 Ha  

 Pemë frutore: 485 Ha  

 Ullishte: 650 Ha  

 Vreshta: 568 Ha  

 Agrume: 2 Ha  
 

 

 

http://sq.wikipedia.org/wiki/Velipoja
http://sq.wikipedia.org/wiki/Dukagjini
http://sq.wikipedia.org/wiki/Liqeni_i_Shkodr%C3%ABs
http://sq.wikipedia.org/wiki/Maja_e_Jezerc%C3%ABs
http://sq.wikipedia.org/wiki/Hidrografia
http://sq.wikipedia.org/wiki/Drini
http://sq.wikipedia.org/wiki/Buna
http://sq.wikipedia.org/wiki/Shala
http://sq.wikipedia.org/wiki/Kiri
http://sq.wikipedia.org/wiki/Gadishulli_Ballkanik
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CILËSIA E AJRIT 

 

Ndotja e ajrit vazhdon të jetë problem serioz për shëndetin e popullatës. Shkarkimet nga 

automjetet dhe ndërtimet e ndryshme, kontribuojnë shumë në ndotjen e ajrit urban, duke 

shkaktuar probleme në frymëmarrje, sidomos tek moshat shumë të reja dhe të moshuarit. 

Rëndësi të veçantë ka cilësia e lëndës djegëse që përdoret nga automjetet, e cila në vendin 

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

Ka shumë burime të ndotjes së ajrit në Shqipëri; sektorët kryesorë kontribues janë: ai i 

transportit, industria, bujqësia, përdorimi shtëpiak i produkteve, si dhe ngrohja. Të gjithë 

këta sektorë çlirojnë një shumëllojshmëri ndotësish, si: dyoksid squfuri, okside azoti, 

amoniake, substancë organike volatile, si dhe lëndë grimcore. 

Ndotja e ajrit nga kimikatet, grimcat e pluhurit ose materialet biologjike shkaktojnë 

shqetësime ose dëmtime tek njerëzit dhe organizmat e tjera duke ndikuar negativisht në 

mjedisin natyror. Burimet e ndotjes së ajrit mund të kenë origjinë natyrore ose 

antropogjenike. Efektet shëndetësore shkaktuar nga ndotësit e ajrit klasifikohen si 

ndryshime fiziologjike dhe biokimike të lehta deri ne vështirësi në frymëmarrje, nuhatje, 

kollitje dhe probleme kardiake e respiratore.  

Ndotësit kryesorë të cilët ndikojnë në cilësinë e ajrit si NOx, SO2, CO, PM10 dhe 

benzeni, emetohen nga djegia e lëndës fosile për energji dhe transport. Ozoni është një 

ndotës sekondar i cili formohet nga oksidimi i ndotësve primarë në prani të rrezatimit 

diellor, i cili ndikon në ndryshimin e klimës globale. Oksidet e Squfurit dhe Azotit në 

prani të lagështirës së ajrit konvertohen në acide dhe depozitohen në tokë në formën e 

shiut acid i cili është i dëmshëm për bujqësinë dhe për mjedisin në përgjithësi. 

Në zonën e Shkodrës cilësia e ajrit monitorohet nga institucione të specializuara siç janë 

Agjencia Kombëtare e Mjedisit dhe Instituti i Shëndetit Publik duke matur treguesit më 

kryesore të ajrit që janë: LNP, PM10, PM2.5, NO2, SO2, Pb, O3, CO dhe BTEX.  

Nga monitorimi rezulton se për treguesit PM10, O3, SO2, NO2, PM2.5, CO dhe benzeni 

zona e Shkodrës nuk paraqet ndotje te konsiderueshme, madje per disa nga keto tregues 

niveli eshte disa here me i ulet se norma shqiptare. Gjithashtu vlen të theksohet se për të 

gjithë këto elementë vlerat e matura janë poshtë standarteve evropiane. 
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Megjithate per treguesit me te rendesishem qe jane SO2 dhe NO2 te cilet mund te 

shkaktojne probleme serioze ne shendetin e njerezve, zona e Shkodres eshte relativisht e 

paster me nivele disa herë nën standartin shqiptar. 

LNP, PM10 dhe PM2.5 janë grimca të pluhurit që gjënden në ajër. Emërtimi i tyre është 

realizuar në bazë të përmasave të diametrit të grimcave. Ndotja nga grimcat PM10 dhe 

LNP vjen kryesisht nga shkarkimet e automjeteve dhe është karakteristike për makinat e 

vjetra me motorr diezel. Gjithashtu një ndikim të rëndësishëm në rritjen e pranisë së tyre 

në ajër jep sektori i ndertimit. 

Përsa i takon ndotësve fotokimik ku bën pjesë ozoni ato shkaktohen kryesisht nga 

përdorimi i madh i automjeteve për më tepër të një shkalle vjetërsie të konsiderueshme. 

Hidrokarburet që vijnë nga shkarkimi i automjeteve dhe burime të tjera kanë ndikim të 

madh në formimin e ozonit në mjedisin urban. 

E njëjta situatë është edhe për CO dhe benzenin. Edhe këto dy tregues janë në nivele 

shumë herë më të ulta se norma shqiptare dhe ajo e BE-së. 

Monitorimi i cilesise se ajrit eshte realizuar me pajisje, bazuar ne metodat standarte EN  

reflektuar dhe ne direktivat europiane per ajrin urban.  

 

 

Stacioni i monitorimit 

 

Nr Stacioni  Vendndodhja           Treguesit        Kordinatat  

3 Shkoder Oborri i qendres 

Shendetesore te 

Reabilitimit te 

handikapateve mendore  

 

PM10/PM2.5, SO2 , NO2 , O3, 

CO, BTEX 

  

42°04’25.13”N 

 

19°31’24.62”E 

 

Normat e BE  

 

PM10 

 

µg/m³ 

 

PM2.5 

 

µg/m³ 

 

SO2 

 

µg/m³ 

 

O3 

 

µg/m³ 

CO 

 

mg/m³ 

NO2 

 

µg/m³ 

 

Benzeni 

 

µg/m³ 

1 oreshe    350   200  

8 oreshe    120 10   

24 oreshe  50  125     
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Normat e BE per ajrin urban  

 

 

Te dhenat e PM10  

Vlerat mujore te PM10  

 

Referuar te dhenave mujore te monitoruara verejme se vlerat me te larta jane monitoruar ne 

periudhen e muajit dhjetor me rreth 45.3 µg/m³. Referuar muajve te tjere te vitit theksojme se  

vlerat e monitoruara jane nen norme gje qe ka ndikuar dhe ne vleren mesatare vjetore e cila eshte 

nen normen e BE. 

Meqenese vlerat me te larta jane monitoruar ne sezonin e dimrit ku dhe teperaturat e ajrit jane 

shume te uleta mendohet qe burimi kryesor i ndotjes se ajrit ne qytetin e Shkodres eshte 

perdorimi i lendes djegese per ngrohjen e banesave. Kjo vleresohet dhe per aresyen se stacioni 

eshte i instaluar ne zone te banueshme larg qendres dhe trafikut.   

Ne raport me vlerat e monitoruara te qyteteve te tjera te Shqiperise Shkodra paraqitet ne nivele te 

kenaqshme.  
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Ne stacionin e Durresit, Shkodres dhe Vlores vlerat mesatare vjetore te monitoruara jane nen 

normen e BE dhe vlerat mesatare jane 24.03 µg/m³ ne Durres, 16.63 µg/m³ ne Shkoder dhe 23.06 

µg/m³ ne Vlore, duke qene qytetet me vlerat me te uleta. 

 

Numri i diteve qe tejkalone normen e diteve te lejuar per PM10 
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Nje nga treguesit kryesore te cilesise se ajrit urban per PM10 eshte dhe numri i diteve qe tejkalon   

normen ditore te BE prej 50 µg/m³ nga numri i diteve te lejuara ne nje vit qe eshte 35 dite. Sic 

shihet edhe nga grafiku ne stacionin e Shkodres, Vlores dhe Tirana ATSH numri i diteve qe 

tejkalojne normen ditore te BE eshte i ulet. 

Numri I diteve qe tejkalojne nomen ditore te PM10 prej 50 µg/m³ 

Viti 2016 Numri I diteve qe tejkalojne 

 PM10 normen ditore te BE (50µg/m³) Nr. diteve te lejuar/vit 

Durres 34 dite /341 dite monitorimi 35 

Elbasan 34 dite /230 dite monitorimi 35 

Shkoder 10 dite /253 dite monitorimi 35 

Vlore 24 dite /341 dite monitorimi 35 

Korce 65 dite /357 dite monitorimi 35 

AKM 76 dite /167 dite monitorimi 35 

Tirana Mobile (ATSH) 21 dite /104 dite monitorimi 35 

 

Te dhenat e PM2.5 

Vlerat mujore te PM2.5   

 

Sic shihet kemi tejkalim te normes vjetore te PM2.5 ne stacionin e Shkodres ne muajin Dhjetor 

ku vlera e monitoruar eshte 42.58 µg/m³.    

Ne stacionin e Shkodres vlerat vjetore te monitoruara jane afersish 50% me te uleta se norma e 

BE dhe ndotja e ajrit nga PM2.5 ne zonen prane stacioneve te monitorimit  nuk perben ndonje 

problem.  
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Mesataret vjetore  te PM2.5  

 

 

 

Te dhenat e NO2 

Vlerat mujore te NO2  
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Monitorimi i NO2 per vitin 2016 eshte realizua edhe ne stacionin e Shkodres. Sic vihet re dhe 

nga grafiku kemi vlera brenda normave te BE-se.  

 

Mesataret vjetore te NO2  

 

Bazuar ne te dhenat mesatare vjetore  te  monitoruara ne stacionet e siperpermendura rezulton se 

nuk kemi tejkalim te vleres limite vjetore te BE ne asnje nga stacionet e monitoruara.Vlerat me 

te larta vjetore jane  monitoruar ne stacionin e Tirana ATSH ku vlera e monitoruar eshte  30.18 

µg/m³ ne Elbasan me 26.41 µg/m³ dhe Durres. 24.49 µg/m³.   

 

Te dhenat e SO2 

Vlerat mujore te SO2.   
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Mesataret vjetore te SO2  

 

Persa i perket SO2 nuk kemi tejkalim te vleres limite te BE ne asnje nga stacionet e 

monitoruara,vlera me e larte  eshte  monitoruar ne stacionin Tirana ATSH dhe eshte 13.56 µg/m³ 

Vlera me e larte mujore  eshte monitoruar ne kete stacion ne muajin Gush dhe eshte 27.84 µg/m³ 

.  

 

Te dhenat e O3 

Vlerat  mujore te O3  
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Mesataret vjetore te O3  

 

 

Vlerat me e larte vjetore te O3 per Shkodren jane 66.93 µg/m³. Referuar te dhenave mujore vlerat 

me te larta jane monitoruar ne sezonin e veres e sidomos ne muajin gusht.  
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Ne ndryshim nga ndotesit e tjere niveli i ozonit ne pergjithesi eshte me i larte ne stacionet urban 

background ndersa i ulet ne stacionet e trafikut. Nivelet e larta te Ozonit ne stacionet urban 

backgroung ndodhin per shkak te temperaturave te larta dhe te niveleve te larta te rrezatimit 

diellor   

Numri i vlerave 8 orare qe tejkalojne normen 8 orare per stacionin e Shkodres eshte 59.  

 

Numri I vlerave 8 orare te O3 qe tejkalojne normen e BE 

Shkoder 

Numri i vlerave 8 

orare qe tejkalojne 

normen e BE prej 

120 µg/m³ 

8.08.2016 3 

10.08.2016 3 

11.08.2016 7 

21.08.2016 3 

27.08.2016 6 

28.08.2016 5 

29.08.2016 3 

31.08.2016 7 

1.09.2016 5 

3.09.2016 5 

4.09.2016 7 

5.09.2016 5 

 
59 

  

 

 

 

 

Te dhenat e CO  

Grafiku mbi vlerat mujore te CO.  
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Grafiku mbi mesataret vjetore te CO  

 

Referuar dhe vlerave 8 orare theksojme se nuk kemi tejkalim te normes 8 orare prej 10 µg/m³ .  

Te dhenat e Benzenit 

Grafiku mbi vlerat  mujore te benzenit  
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Grafiku mbi mesataret vjetore te Benzenit  

 

Vlerat mesatare vjetore ne stacionin e Shkodres ne Janar dhe Dhjetor jane 6.12 µg/m³.dhe 7.61 

µg/m³. 

 

Persa i takon niveleve te PM10 ne pergjithesi nivelet jane mbi norme ne te gjitha qytetet  me 

përjashtim te Shkodres dhe te Vlores ku nre vitet e fundit jane nen normen e BE. 
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NO2 eshte nje tregues me burim ndotje trafikun  dhe nivelet e NO2 jane me te larte ne stacionet 

prane rrugeve kryesore dhe ku numri I automjeteve eshte I larte.Referuar vlerave vjetore ne vite 

theksojme se nivelet e NO2 ne pergjithesi ne te gjitha qytetet t eshte nen normen e BE me 

perjashtim Tiranes ku nivelet e NO2 jane mbi normen e BE.  

 

 

Por ne asnje nga vitet dhe stacionet e monitoruara nuk kemi tejkalim te normes se BE per kete 

tregues.  
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Nga te dhenat e monitoruara ne vite vleresojme se periudhen 2011-2016 O3 ne te gjitha 

stacioonet pothuajse eshte ne te njetin nivel. Nivelet me te larta jane monitoruar ne stacionin e 

Shkodres sidomos ne periudhen e veres ku dhe temperaturat jane te larta dhe nivele te larta te 

rrezatimit diellor.  

 

 

Duke krahasuar  vlerat  e monitoruara te CO ne vendin tone ne vite me normen e BE theksojme 

se CO nuk kane qene ndonjehere problematic per ndotjen e ajrit urban. 
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Ne stacionet e monitoruara kemi luhatje shume te vogla dhe vlerat e monitoruara nuk tejkalojne 

normen vjetore te BE.  

 

Perfundim 

1- Bazuar në të dhënat e cilësise se ajrit urban per vitin 2016 mund të vlerësohet se cilesia e 

ajrit ne qytetin e Shkodres eshte e nje niveli te mire. 

2- Problematik mbetet tejkalimi i diteve te monitoruara per PM10 krahasuar me normen 

ditore te BE prej 50 µg/m³ ku ne stacionin e Tirana AKM dhe stacionin e Korces numri I 

diteve te tejkaluara eshte 73 dhe 65 nga 35 qe eshte numri I diteve te lejuara ne nje vit.  

3- Nivele te larta te ozonit jane monitoruar ne stacionin e Shkodres sidomos ne periudhen e 

Veres ku temperaturat jane te larta dhe ka nivele te larta te rrezatimit diellor. 

4- Persa i takon treguesve te tjera gjendja paraqitet relativisht e mire, pa probleme 

shqetesuese. 

 

Rekomandime 

 
Nga analizimi i treguesve te cilesise se ajrit rezulton se sektori i transportit ka nje ndikim të 

madh në ndotjen e ajrit në zonat urbane në Shqipëri, dhe konkretisht ne Shkoder. Masat e 

nevojshme  per menaxhimin dhe reduktimin e ndotjes se ajrit jane: 

- Reduktimi i numrit te automjeteve qe qarkullojne ne zonat urbane te vendit tone  

- Permirsimi i transportit publik 

- Menaxhimi i rrjetit rrugor 

- Promovimi i teknologjive te pastra te automjeteve  

- Perdorimi i metodave  inkurajuese per përdorimin e transportit publik ndaj atij privat. 

- Promovimi i përdorimit te biçikletave. 

- Permiresimi i kontrollit te cilesise se lendes djegse per automjetet  

- Permirsimi i kontrollit teknik te automjeteve  

- Reduktimi i emetimeve nga ndertimet dhe konstruksionet urbane.  
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CILËSIA E UJËRAVE 

 

Ashtu si në të gjitha vendet në zhvillim edhe në vendin tonë me rritjen e popullsisë dhe 

qendrave të banuara janë shtuar edhe efektet negative në burimet ujore. Kjo ka bërë që të 

shtohet nevoja për përdorim të ujit për industrinë, tregtinë dhe transportin, bujqësinë, 

energjinë elektrike, higjenën dhe natyrisht për ujin e pijshëm. 

Shkarkimi i mbetjeve të lëngëta urbane, bujqësore dhe industriale pa trajtim paraprak 

janë burimi kryesor i ndotjes së ujërave sipërfaqesore ashtu si në të gjithë vendin tonë 

edhe në qarkun e Shkodrës. Shkarkimi i tyre në mënyrë progresive ka ndikuar në uljen e 

cilesisë së ujërave të lumenjve, liqeneve, të zonave bregdetare dhe mjedisit në përgjithësi. 

Në zonat urbane me dendësi më të lartë siç janë qyteti i Shkodrës, Koplikut, Pukës dhe 

Fushë Arrësit edhe efektet mbi burimet dhe resurset ujore janë më të mëdha. 

 

Vlerësimi mikrobiologjik i ujrave bregdetarë të larjes në plazhin e Velipojës 

 

Kohëzgjatja e Studimit 

16 Maj 2016 – 30 Shtator 2016 

 

Qëllimi i studimit:  

Të vlerësojë cilësinë e ujrave bregdetarë të larjes, sipas shkallës së pastërtisë mikrobiologjike 

të tyre, në plazhin e Velipojës. 

 

 

Objektivat e studimit:  

 

 Të kryejë vlerësimin e faktorëve ekspozues të ndotjeve të plazheve, me qëllim sigurimin e 

cilësisë  dhe  mbrojtjen e shëndetit publik nga efektet negative të ndotjes së plazheve.  

 

 Të evidentojë vëndet me rrezikshmëri më të lartë për shëndetin e popullatës nga ndotja e 

ujrave.  

 

 Të përcaktojë burimet direkte dhe indirekte të ndotjes së plazheve. 
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 Të mundësojë klasifikimin e plazheve sipas shkallës së pastërtise mikrobiologjike të tyre. 

 

 Të japë rekomandimet përkatëse për reduktimin e ndotjes në vendet e identifikuara si të tilla. 

 

 Të krijojë një bazë të dhënash lidhur me gjëndjen e mjedisit në zonat bregdetare të 

monitoruara, për krahasimin e tyre në vite.  

 

  Të bëjë interpretimin shkencor të të dhënave të grumbulluara nga monitorimi që t’u 

shërbejë  autoriteve kompetente qëndrore e vendore vendim marrëse, për menaxhimin dhe 

planifikimin e zonave bregdetare me synim nxitjen e turizmit bregdetar, si një nga faktorët 

kryesore të zhvillimit të qëndrueshëm të vendit tonë në të ardhmen.   

 Të sugjerojë plotësimin e legjislacionit në fushën e mbrojtjes së ujrave.  

 

Treguesit: 

 2 tregues bakteriologjikë: Enterococcus  Intestinalis (IE) dhe Eschericchia Coli (E.Coli)  

 2 tregues kimike: temperatura dhe  pH 

 Inspektimi higjieno-sanitar i plazheve 

 

Metodologjia: 

Monitorimi mikrobiologjik i ujrave bregdetare që përdoren për qëllime rekreative, mbështetur në 

rekomandimet e Organizates Botërore të Shëndetësisë (OBSH) dhe BE, kërkon një ndjekje të 

vazhdueshme të cilësisë mikrobiologjike të ujrave të larjes, kombinuar me inspektimin sanitar të 

plazheve.  

Për këtë kërkohet sigurimi i një numri të caktuar të dhënash, të marra gjatë një periudhë kohe në 

vazhdimësi, për nxjerrjen e rezultateve të besueshme. Sipas rekomandimeve të BE dhe 

ËHO/UNEP. Për cdo stacion kampionimi të seleksionuar, duhet të kryhet një seri prej të paktën 

10 kampionimesh në vit. Në rastet kur ndotja mikrobiologjike është persistente dhe mbi normat e 

lejuara numri i mostrave duhet të rritet me një frekuence 1 javore veçanërisht gjatë sezonit të 

plazhit.    

 

Gjatë periudhës 16 - 31 Maj 2016 u realizua një seri kampionimi, para fillimi të sezonit 

turistik të larjes.  

Në periudhën 1 Qershor – 15 Shtator, gjatë sezonit të larjes, u morën nga 2 seri kampionimi 

në muaj (me frekuencë kohore çdo 2 javë.  

Gjatë periudhës 16 Shtator – 30 Shtator 2016 u mor një seri kampionimi, pas sezonit të 

larjes.  



 

24 
 

Krahas marrjes së mostrave të ujrave për vlerësimin mikrobiologjik , me dy indekse, u krye edhe 

inspektimi higjieno-sanitar i plazheve si dhe matja e temperaturës në vend dhe vlerave të pH.  

Inspektimi Higjeno-sanitar u krye për përcaktimin e burimeve të ndotjes në plazhe (përcaktimi i 

shkarkimeve urbane dhe ujrave të përdorura apo të larta, që derdhen direkt ose indirekt në plazhe 

si dhe pastërtia e plazheve nga mbeturinat e ngurta urbane apo inerte nga prishja e ndërtimeve jo 

të ligjëshme ).  

Ekspertiza higjieno-sanitare vazhdoi edhe gjatë sezonit turistik dhe pas kësaj  periudhe.   

Mostrat e ujrave të larjes për analiza u morën, u transportuan dhe u analizuan, në përshtatje me 

Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 797, datë 29.09.2010 për miratimin e rregullores 

higjieno-sanitare “Për administrimin e cilësisë së ujrave të larjes”, në përshtatje me Direktivën 

2006/7/KE, datë 15 Shkurt 2006 “Për administrimin e cilësisë së ujrave të larjes”; shtojca V; 

“Metodologjia e marrjes së kampionit, transportimit  dhe analizave mikrobiologjike”, pika 1; 

pika 2; pika 3 dhe pika 4 e kësaj shtojce.  

Mostrat e ujërave bregdetarë të larjes u analizuan për 2 tregues bakteriologjike: Intestinal 

Enterococci (IE) – Medoda ISO 7899-1 dhe Escherichia Coli (E.coli) – Metoda ISO 9308-3, e 

Membranave Filtrante (MF). 

 

Gjendja e treguesve mjedisorë, ndikimi në mjedis dhe tendenca 

 

Kategorizimi i plazheve të monitoruara sipas shkallës së pastërtisë mikrobiologjike të tyre 

për Vitin 2016; 

VELIPOJË 2016 

Tabela 3. - Vlerat e 90-95%-tile për çdo stacion pwr plazhin Velipojë sipas WHO/UNEP, BE 

   Pika 1 Pika 2 Pika 3 Pika 4 Pika 5 Pika 6 Pika 7 

FC 90% - Norma 250  25 61 48 67 66 76 158 

IE 95% - Norma 100  28 33 89 127 85 101 148 

 

 

Tabela 4. Vlerësimi i cilësisë së ujrave sipas kategorive Plazhi Velipojë 

Kategoria Nr % 

A-Cilësi e shkëlqyer 4 57 

B-Cilësi e mirë 3 43 
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C-Cilësi e mjaftueshme 0 0 

D-Cilësi e keqe/Masa të menjëherëshme 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlerat e FC dhe IE -Velipojë                            Vlerësimi në përqindje sipas kategorive 

  
 

Për Plazhin e Velipojës për vitin 2016, rezultoi që në kategorinë A-Cilësi e Shkëlqyer u futën 4 

stacione monitorimi (47 %) si dhe në kategorinë B-Cilësi e mirë u futën 3 stacione (43 %). 
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PËRFUNDIME 

 

 Për Plazhin e Velipojës për vitin 2016, rezultoi që në kategorinë A-Cilësi e Shkëlqyer u 

futën 4 stacione monitorimi (47 %) si dhe në kategorinë B-Cilësi e mirë u futën 3 

stacione (43 %). Ka një rënie të cilësisë së këtij plazhi ku vitet e mëparshme ishte 100 % 

në kategorinë A- Cilësi e shkëqyer. 

 

Konkluzione dhe Rekomandime 

 

 Faktori kryesor i ndotjes së ujrave bregdetarë të larjes mbeten shkarkimet e ujrave urbane të 

pa trajtuara në ujrat pritëse bregdetare në menyrë direkte dhe indirekte, të cilat shkaktojnë 

ndotje të ujrave bregdetarë të larjes; 

 Një faktor tjetër i cili ndikon në ndotjet e ujrave bregdetarë, janë edhe vetë pushuesit, me 

praktikat jo të mira higjienike. 

 Vërehet neglizhenca e Pushtetit Vendor Lokal, në plazhet publike, në drejtim të pastrimit të 

rërës së plazheve, vendosjen e nyjeve higjieno-sanitare, dusheve publike dhe në menaxhimin 

e mbeturinave të ngurta. 

 U konstatua përmirësim i dukshëm në drejtim të pastrimit të plazheve dhe vendosja e 

koshave  nga iniciativa private. 

 Rekomandohet marrja e masave nga Pushteti Lokal në zonat e cilësuara të ndotura për 

trajtimin e ujrave urbane, para se ato të shkarkohen në det. 

 Marrja e masave në ngritjen e infrastrukturës së përshtatëshme të ujësjellës-kanalizimeve dhe 

përmirësimin e saj.  

 Vënia në funksionim me efiçiencë të plotë dhe zgjerimi i kapaciteteve të Impianteve të 

Trajtimit të Ujrave Urbane ekzistuese si dhe ngritja e Impianteve të tjerë në zona të vogla 

banimi.  

 Marrja e masave nga Pushteti Lokal, për pastrimin dhe menaxhimin e plazheve, sidomos 

gjatë sezoneve turistike.  

 Marrja e masave për ngritjen e nyjeve hidro-sanitare si edhe shtimin e kazanëve të 

mbeturinave të ngurta urbane në plazhet publike nga Pushteti Lokal pasi nga subjektet 

private është vënë re shtimi i tyre. 

 Marrja e masave nga Pushteti Lokal për përmirësimin e sistemit të menaxhimit të 

mbeturinave të ngurta urbane në plazhe. 

 Informimi i publikut mbi cilësinë e ujrave bregdetarë të larjes dhe vendosja e tabelave 

informuese.                  

 

 

 

 



 
2 

Interpretimi i rezultateve të monitorimit. 

 

Në këtë basen u krye monitorimi hidrokimik në 4 shpime të akuiferit të Kuaternarit dhe në 4 burime 

natyrore të akuiferit karbonatik. Monitorimi u krye me dendësi 2 herë në vit me analiza kimike dhe një 

shpim monitorohet për mikroelementë. Gjithashtu u kryen 2 matje të nivelit të ujërave nëntokësore në 4 

shpime : në Grudë - Fushë, Shtoj i Vjetër, shpimi Kisha e Madhe, shpimi Dobraç - Shkodër. Në shpimin 

nr.1 Dobraç monitorimi është kryer me sondë stacionare vetë - rregjistruese. 

 

- Sasia e përgjithshme e ujit që shfrytëzohet në akuiferin e Shkodrës është 1200 - 1300 l/sek që 

përdoret për furnizimin me ujë të pijshëm të qytetit të Shkodrës dhe fshatrave. 

Koefiçenti i shfrytëzimit varion : K = 0.33 - 0.5 

-Risku i ndotjes  është i lartë : 

a) Për shkak të mbulesës së vogël mbrojtëse sidomos në akuiferin e Dobraçit. 

b) Nga plehërimi i tokës bujqësore 

c) Shfrytëzimi intensiv mund të çojë në përzierjen e ujrave të freskëta me ujrat me Mp të lartë. 

 

- Rezultatet e monitorimit: 
Si ligjshmëri e përgjithshme për UN të këtij akuiferi në lidhje me vlerat e mineralizimit të përgjithshëm 

vërehet rritja nga zona e ushqimit drejt zonës së drenimit. Vlerat e tij luhaten 0.17- 0.5 g/l (janë ujra të 

ëmbla të klasifikuara sipas mineralizimit). Nga monitorimi në këtë zonë vihen re dhe devijime të 

pranueshme nga vlerat minimale të mineralizimit të përgjithshëm 0.17 - 0.3 g/l (shpimet në shtratin e 

vjetër të lumit të Kirit). Kjo gjë ndodh për vetë praninë e aktivitetit të rrymave ujore nëntokësore të 

fuqishme të lumit (Rrjolli, Vraka) që çojnë në ëmbëlsimin e UN (ndodh përzierja e tyre). Devijime të tilla 

vihen re në afërsi të vetë lumenjve të mësipërm, ku mineralizimi i përgjithshëm luhatet 0.3 - 0.35 g/l 

(fshati Vrakë). Ulje e vlerave të mineralizimit vihen re dhe në sektorët ku trashësia e aluvioneve është e 

madhe. Kjo gjë vërehet në zonën e Dobraçit ku trashësia maksimale e depozitimeve Kuaternare është 86 

m dhe vetitë filtruese janë të larta. Drejt perëndimit (zona e drenimit) vërehen përsëri ulje të vlerave të 

mineralizimit si rezultat i ëmbëlsimit të ujrave nga liqeni i Shkodrës. Ujrat e akuiferit të Shkodrës janë 

ujra karbonate. 

Monitorimi cilësisë së UN u krye në 4 shpime dhe 4 burime në muajin Maj - Qershor dhe Tetor 2016. 

Janë kryer 16 analiza kimike dhe 2 analiza për mikroelemente. Të dhënat e monitorimit jepen në tabelën 

nr.1. Për treguesit e monitorimit pH, Fp, Mp, Na, Mg, Ca, Fe, NH4, Cl, SO4, NO3, NO2, dhe Mp janë 

ndërtuar grafikët për periudhën 2012 - 2016.  
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Temperatura e ujit T - Temperatura e ujit në dy matje të kryera në dy fazat e monitorimit varion T = 

10,01 – 11.9 oCelsius në burimet e basenit ndërsa në akuiferët kuaternar varion 15 - 20 oCelsius, ky 

tregues është brenda normës (norma 8 - 15 deri 20 oC). 

pH i UN - pH i ujërave nëntokësore në dy fazat e monitorimit varion nga 7.28 – 8,03, ndërsa në vitin 

2015 varionte 7.25 – 7.98. Sipas normës së lejuar për ujë të pijshëm ky tregues është brenda normës (pH 

= 6,5 - 9,5). Ndryshimet në fazat e monitorimit variojnë nga 0.01 - 0.27. Vlerat mesatare të pH variojnë 

pH = 7.54 - 8.08. UN  janë të tipit alkalinë të dobët.  

Vlerat e pH për vitet 2012 - 2016 jepen fig.nr.1. Nuk vërehen ndryshime të  ndjeshme të pH në vite, ka 

vetëm luhatje të vogla stinore. 

 

 

 

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

 

  - Në bazë të raportit në % ekuivalent të anioneve të forta (d) me kationet e forta (a) dhe të dobëta (b) për 

vlerësimin e alkalinitetit, uji i këtij akuiferi është i klasës së II, janë ujra neutrale.  

 

Fortësia e përgjithshme Fp - Fortësia e përgjithshme Fp në dy fazat e monitorimit varion Fp = 

4.42 - 11.42 ogj, ndërsa në fazat e monitorimit në vitin 2015 varionte  Fp = 5.91 - 11.68 ogj. Uji 

është brenda normës së ujit të pijshëm (norma shqiptare 10 - 20 ogjermane, përmbajtja 

maksimale e lejuar 25 ogjermane). UN janë të butë në shpimin Hot i Ri dhe në burimin Syri i 

Sheganit. Janë me fortësi mesatare në shpimet e tjerë në Dobraç, st.Velipojë, Kisha e Madhe dhe 

në burimet e Tushemishtit e të Linit. Ndryshimet e këtij treguesi në dy fazat e monitorimit janë të 

vogla që variojnë nga 0.07 – 2.57 ogj. Fortësia mesatare varion Fp = 4.73 - 11.35 ogj. Vlerat e Fp 

për vitet 2012 - 2016 jepen në fig.2. Nuk ka tendencë rritje të fortësisë së përgjithshme 

Fp.Vërehen vetëm ndryshime të vogla stinore. Në shpimin nr.3 Kisha dhe Syri i Sheganit ne 
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fazën e parë ka ulje të vogël të Fp që rritet në fazën e dytë duke iu afruar vleravë mesatare të të 

fortësisë.  

 

 
Fig.nr.2 - Fortësia e përgjithshme për akuiferin AL 100 

 

Mineralizimi i përgjithshëm Mp - Mineralizimi i përgjithshëm në dy fazat e monitorimit varion  Mp = 

139.71 – 326.34 mg/l, ndërsa në vitin 2015 Mp varionte Mp = 173.74 – 330.7 mg/l. Mineralizimi i 

përgjithshëm në këtë akuifer në të gjithë rrjetin e monitorimit është brenda normës së standartit Shqiptar. 

Janë ujra të ëmbla me mineralizim të përgjithshëm Mp < 1 gr/l. Ky tregues është paraqitur grafikisht për 

vitet 2012 - 2016, vlerat maksimale të Mp janë nën 400 mg/l. Në shpimin e Dobraçit që shfrytëzohet për 

furnizimin me ujë të qytetit të Shkodrës Mp luhatet në vlerat 320.24 - 346.13 mg/l për vitin 2012 - 2016 

dhe mineralizimi mesatar është Mp = 333.22 mg/l. Ndryshimet e Mp në fazat e monitorimit janë të vogla 

ato variojnë nga 2.26 – 77.93 mg/l, respektivisht ne burimin Kolesjan e shpimin 3 Kisha. Vlerat mesatare 

shumëvjeçare të Mp variojnë Mp = 140.84 - 333.22 mg/l. Ky tregues është paraqitur grafikisht për vitet 

2012 - 2016 fig. nr. 3. Në grafik vërehet  qëndrueshmëri e treguesit të Mp, ndryshimet janë të karakterit  

stinor. 

 

 

Fig. nr.3 - Mineralizimi i përgjithshëm për akuiferin AL 100 
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Mbetja e thatë Mth - Mbetja e thatë varion Mth = 84,7 - 209.17 mg/l, ndërsa në vitin 2015 

varionte Mth = 116.36 - 212.43 mg/l. Mbetja e thatë mesatare luhatet në vlerat 105.28 – 192.6 

mg/l. Mbetja e thatë ështe brenda normës së lejuar (STASH 5000 - 1000 mg/l). Ndryshimet në 

dy fazat e monitorimit janë të vogla që variojnë nga 0.79 - 6.15 – 50.5 mg/l. 

Përmbajtja e Natriumit Na - Përmbajtja e Natriumit në dy fazat e monitorimit të vitit 2016 

varion  nga 1 - 10.34 mg/l, ndërsa në vitin 2015 ajo varionte nga 0.85 - 11.16 mg/l. Përmbajta e 

natriumit është e vogël nën përmbajtjen e rekomanduar. Ndryshimet në dy fazat e monitorimit  

janë të vogla që variojnë nga 0.05 – 1.73 mg/l. Përmbajtja mesatare në vite varion 1.56 – 12.5 

mg/l. Përmbajtja e Na në vitet 2012 - 2016 jepet në fig.nr. 4 e krahasuar me standartet e STASH 
dhe BE (20 - 100, 20 - 150). Trendi i përgjithshëm i përmbajtjes së Na është nën 20 mg/l. 

 

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

Përmbajtja e Kalciumit Ca - Përmbajtja e kalciumit Ca në dy fazat e monitorimit varion  nga 

23.05 - 62.12 mg/l, ndërsa në monitorimit në vitin 2015 përmbajtja e Ca varionte nga 23.16 - 

64.12 mg/l. Ndryshimet në fazat e monitorimit variojnë nga 1 – 15.63 mg/l. Përmbajtja mesatare 

5 vjeçare varion Ca = 22.6 – 59. 6 mg/l. Përmbajtja e Ca në vite jepet në fig. nr. 5 e krahasuar me 

standartet e STASH dhe BE (75 - 200, 100 mg/l). Përmbajtja e Ca në vite ka qëndrueshmëri, 

vërehet një luhatje e lehtë gjatë viteve 2012 – 2013 si dhe gjatë vitit 2015 - 2016. Mendojmë se 

është më tepër luhatje stinore e me karakter shfrytëzimi.  
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Fig. nr. 5 - Përmbajtja e Ca për akuiferin AL 100 

Përmbajtja e Magnezit Mg - Përmbajtja e Magnezit Mg në dy fazat e monitorimit varion  nga 

4.84 – 31.12 mg/l. Në dy fazat e monitorimit në vitin 2015 përmbajtja e Mg varionte nga 5.46 – 

31.43 mg/l. Përmbajtja Mg është mbi përmbajtjen e rekomanduar në shpimin e Velipojës (sipas 

Stash dhe BE) por nën përmbajtjen maksimale të lejuar PML – Stash, BE . Nën përmbajtjen e 

rekomanduar janë vlerat e Magnezit në shpimet e tjerë dhe në 4 burimet e monitoruara. Në 

shpimin e Velipojës përmbajtja mesatare shumëvjeçare e magnezit është 31.64 mg/l. Ndryshimet 

në fazat e monitorimit variojnë nga 0.7 – 3.29 mg/l. Përmbajtja mesatare 5 vjeçare varion 5.47 – 

31.64 mg/l. Përmbajtja e Mg në vitet 2012 - 2016 jepet në fig. nr. 6 e krahasuar me standartet e 

STASH dhe BE (20 - 50, 30 - 50 mg/l). Nuk ka ndryshime të ndjeshme të Mg në vite. Në 

shpimin nr.1 Dobraç dhe st. Velipojë ka një rritje të Mg në vitin 2013, por përmbajtja është 

brenda standartit. Ndryshimi i përmbajtjes së Mg, shoqërohet me uljen e përmbajtjes së 

Kalciumit dhe të fortësisë së përgjithshme Fp në këto dy faza monitorimi. 

 

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

Përmbajtja e Hekurit Fe - Përmbajtja e Hekurit Fe në dy fazat e monitorimit të vitit 2016 

varion  0.01 - 0.17 mg/l, ndërsa në dy fazat e monitorimit në vitin 2015 përmbajtja e hekurit Fe 

varionte 0.01 - 0.06 mg/l. Në analizat e tjera përmbajtja është brenda normës së rekomanduar. 

Përmbajtja mesatare varion 0.029 - 0.1mg/l.  Ndryshimet stinore variojnë nga 0 - 0.05 - 0.16 

mg/l. Përmbajtja e Fe për  vitet 2012 - 2016 jepet në fig. nr. 7 e krahasuar me standartet e 

STASH (0.05 - 0.3 (0.8) dhe BE  dhe (0.05 - 0.2 mg/l). Përmbajtja në vite nuk ka tendencë rritje 

të konsiderueshme.  



 
7 

 

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

 

Përmbajtje e Amonjakut NH4 - Përmbajtje e Amonjakut takohet në dy fazat e monitorimit në 

sasinë nën 0.05 mg/l në shpimin Dobraç, Hot i Ri dhe Kisha e Madhe dhe ne sasine 0.01 - 0.06 

mg/l në burimet. Takohet përmbajtje e amonjakut NH4, në shpimin nr. 36 Velipojë ndër vite nga 

0.03 mg/l dhe 0.24 mg/l, përmbajtja është mbi kufirin max të lejuar 0.1 mg/l nën PML të BE. 

Përmbajtja mesatare e Amonjakut për vitet 2012 - 2016 varion 0.005 - 0.075 mg/l.  Përmbajtja e 

Amonjakut NH4, në vite jepet në fig. nr. 8 e krahasuar me standartet e STASH dhe BE (0 - 0.05, 

0 - 0.1 mg/l). Përmbajtja e Amonjakut në vite në shumicën e analizave është prezente në sasi të 

vogël nën 0.01 mg/l deri në 0.24 mg/l në vitin 2015 në stacionin Velipojë. 

 

 
Fig. nr. 8  - Përmbajtja e NH4 për akuiferin AL 100 

Përmbajtja e Klorit Cl - Përmbajtja e Klorit Cl në dy fazat e monitorimit varion 0.99 - 8.77 

mg/l. Në dy fazat e monitorimit në vitin 2015 përmbajtja e Cl varionte nga 1.12 - 8.32 mg/l. 

Përmbajtja Cl është brenda normës. Ndryshimet në fazat e monitorimit janë të vogla që variojnë 

nga 0.03 – 0.46 mg/l, gjithashtu dhe në vite ndryshimet janë të vogla të karakterit stinor. 

Përmbajtja mesatare 5 vjeçare varion 1.005 - 10.62 mg/l. Përmbajtja e Cl është brenda 

përmbajtjes së rekomanduar të standartit Shqiptar dhe të BE. Përmbajtja e Cl në vitet 2012 - 

2016 jepet në fig.nr.9 e krahasuar me standartet e STASH dhe BE (25 - 250 mg/l). Nga grafiku 

vihet re qëndrueshmëri në vite e përmbajtjes së Cl në gjitha pikat e monitoruara. Vërehen vetëm 

ndryshime të vogla stinore.  
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Fig.nr.9 - Përmbajtja e Cl  për akuiferin AL 100 

Përmbajtja e Sulfateve SO4 - Përmbajtja e Sulfateve SO4 në dy fazat e monitorimit varion  nga 

7 – 23.46 mg/l. Në dy fazat e monitorimit në vitin 2015 përmbajtja e sulfateve varion 1.69 – 

25.52 mg/l. Përmbajtja e Sulfateve është brenda standartit të rekomanduar. Ndryshimet në fazat e 

monitorimit janë të vogla që variojnë 0.05 –3.89 mg/l. Përmbajtja mesatare 5 vjeçare varion 3.88 

– 23.7 mg/l. Përmbajtja e SO4 në vitet 2012 - 2016 jepet në fig nr.10 e krahasuar me standartet e 

STASH dhe BE (25 - 250 mg/l). Tendenca e përmbajtjes së Sulfateve është e qëndrueshme, 

vërehen  ndryshime të vogla gati të papërfillshme të karakterit stinor. 

 

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

Përmbajtja e Nitrateve NO3 - Përmbajtja e nitrateve NO3 në dy fazat e monitorimit është e 

vogël, ajo varion 0.88 – 11.6 mg/l. Në dy fazat e monitorimit në vitin 2015 përmbajtja e nitrateve 

varionte 0.36 - 12 mg/l. Përmbajta është e vogël dhe është brenda normës së lejuar  (norma 

STASH 25 - 50 mg/l, BE 25 - 50 mg/l). Ndryshimet në fazat e monitorimit janë të vogla që 

variojnë nga 0.09 – 2.49 mg/l. Përmbajtja mesatare e NO3 në vitet 2012 - 2016 varion 0.63 – 

10.99 mg/l. Përmbajtja e NO3 në vite jepet në fig. nr.11 e krahasuar me standartet e STASH dhe 

BE (25 - 50 mg/l). Përmbajtja në vite e nitrateve është e vogël, nuk ka tendence  rritjeje dhe për 

tregon për ndotje të largët.  
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Fig.nr.11 - Përmbajtja e NO3 për akuiferin AL 100 

Përmbajtja nitriteve NO2 - Në fazat monitorimit takohet përmbajtje e nitriteve në sasinë nën 

0.01 mg/l në gjithë shpimet nr.1 Dobraç, në nr.3 Kisha e Madhe, në shpimin Hot i Ri, në 

st.Velipoje, në burimet Syri i Sheganit, Tushemishtit, të Linit, Kolesjan. Përmbajtja është nën 

përmbajtjen maksimale të lejuar. Në shpimin e st. Velipojë dhe në vitin 2012 ka patur përmbajtje 

0.8 mg/l në fazën parë të monitorimit përmbajtje kjo pak mbi normë (kufiri max i lejuar 0.5 

mg/l).  Përmbajtja mesatare e NO2 në vitet 2012 - 2016 varion  0.005 deri 0.066 mg/l Në gr. nr.12 

jepet përmbajtja e nitriteve në vite. Përmbajtja e nitriteve në ujë të pijshëm nuk lejohet ndërsa 

përmbajtja maksimale e lejuar është sipas standartit Shqiptar 0.5 mg/l (Norma BE është 0.1 

mg/l). Nuk ka ndotje masive, ato janë çfaqje sporadike.   

 

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

 

Përmbajtja e O2 - Përmbajtja e O2 në dy fazat e monitorimit varion 4.8 – 10.32 mg/l nw shpimet dhe nw 

burimet varion 2.41 – 11.6 mg/l . Në st. Velipojë dhe në burimin Tushemisht, Gurra e Kolesjanit ka 

përmbajtje më të vogël se norma. Në shpimet dhe burimet e tjere përmbajtja e O2 është në normë (norma - 

jo më pak se 8). 
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Analiza  për mikroelementë - Analizat për mikroelementë janë marrë në shpimin nr.1 Dobraç 

për Ni, Mn, Zn, Pb, Cu, Co, Cr, Cd. Nga vlerësimi i analizave në të dy fazat mikroelementët 

kanë përmbajtje:  Ni = 0.006 – 0.008 mg/l, Mn =0.001 -  0.002  mg/l, Zn = 0.02 - 0.006 mg/l, Pb 

= 0.02 - 0.025 mg/l, Cu = 0.001 - 0.002 mg/l, Co = 0.002 - 0.005 mg/l, Cr = 0.001 – 0.002 mg/l, 

Cd = 0.001 mg/l. Përmbajtja e mikroelementëve është brenda Stash dhe Stan. BE PML ( Tab. 

Nr.1). 
    

Monitorimi hidrodinamik (regjimi nivelor)  

 

Monitorimi hidrodinamik i ujrave nëntokësore të akuiferit ujëmbajtës Kuaternar të zonës Shkodër është 

kryer në 5 shpime në Dobraç, Kisha e Madhe, Grudë - Fushë, Shtoj i Vjetër, Hot i Ri. Shpimet e 

monitorimit kanë përfshirë zonën e ushqimit e të shfrytëzimit. Monitorimi ka konsistuar në matje të 

nivelit të ujit me frekuencë matje 2 herë në vit në muajin Qershor e Tetor të vitit 2013 Qershor, Shtator e 

Nëntor 2014, Maj e Tetor të vitit 2015 dhe Qershor e Tetor të vitit 2016. Nivelet e matura jepen në 

tabelën e mëposhtme:  

 

Niveli i UN në Shkodër  viti 2013 - 2016 

Periudha sh.3 Kisha sh.Grudë Fushë sh.1 Dobraç Sh Shtoj i vjetër Hot i Ri 

2013 - Qershor -3,1 -14,65 -0,6 -13 -5,8 

2013 - Tetor -3,8 -17,1 -1,6 -15,4 -6,6 

Amplituda m 0,7m 2.45 m 1.0 m 2.4 m 1.8 m 

2014 - Qershor -4,91 -16 -0,75 -14,6 -7,93 

2014 - Shtator -3,9 -16,15 -1,7 -14,5 -6,6 

2014 - Nëntor -5,66 -16,8 -2,16 -15,82 -8,1 

Amplituda m 1.76m 0.8 m 1.41 m 1.32 m 1.5 m 

2015 - Maj -4,1 -16,9 -1,55 -15,25 -6,7 

2015 - Tetor -7 -20,13 -1.7 -16,8 -10,15 

Amplituda m 2,9m 3,23m 2,7m 1,55m 3,45m 

2016 - Qershor -3.9 -14,6 -1,0 -14,2 - 6,1 

2016 - Tetor -6.98 -17,59 -1.7 -14,82 -9,15 
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Amplituda m 3.08m 2.99m 0,7m 0.62m 3,05m 

 

Nga analizimi i të dhënave dallojmë se luhatja e nivelit të ujrave nëntokësore lidhet : 

- me ndryshimet stinore 

- me ndryshimet për efekt shfrytëzimi. 

Ndryshimet stinore që kanë të bëjnë me kushtet klimatike  shprehen me ngritjen e nivelit të UN në  

muajin Dhjetor - Mars dhe uljen e vazhdueshme të nivelit gjatë gjithë verës deri në Nëntor. Me rënien e 

reshjeve të para në Tetor - Nëntor vihet re dhe një  ngritje e nivelit të ujrave nëntokësore. Ujërat 

nëntokësore janë pa presion. 

Niveli më minimal është takuar në shpimin Grudë - Fushë, niveli statik Hs = - 17.59 m dhe në Shtoj i 

Vjeter Ns = -14.82 m në muajin Tetor  të vitit 2016.  

Nivelet maksimale takohen në shpimin Nr.1 Dobraç Hs = - 1.0 m në muajin Maj 2016. Në shpimin Nr.3 

Kisha e Madhe, niveli maksimal është Hs = - 3.9 m në muajin Qershor 2016. 

 

   - Në zonën e Shkodrës viti 2013:   

Amplituda e luhatjes së UN varion nga A= 0.8 - 3.85 m 

                        -Niveli maksimal varion nga Hs = - 0.6 - 14.65 m 

                        -Niveli minimal varion  nga  Hs = - 1.6 - 17.1 m 

  

  - Në zonën e Shkodrës viti 2014:   

Amplituda e luhatjes së UN varion nga A= 0.8 - 1.76 m 

                        -Niveli maksimal varion nga Hs = - 0.75 - 16 m 

                        -Niveli minimal varion  nga  Hs = - 2.16 - 16.8 m 

 

  - Në zonën e Shkodrës viti 2016 :  

 Amplituda e luhatjes së UN varion nga A= 0.62 – 3.08 m 

                        -Niveli maksimal varion nga Hs = - 1.0 – 14.6 m 

                        -Niveli minimal varion  nga  Hs = - 1.7 – 17.59 m 
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Në shpimin e monitorimit në Dobraç është vendosur sondë vetërregjistruese për matjet e nivelit, 

konduktivitetit dhe temperaturës. Të dhënat e marra nga aparati vetërregjistrues jepen në figurën e 

mëposhtme për vitet 2012 – 2016. Të dhënat  mbi nivelet ekstremale janë : 

     Temperatura = 14.5 – 16.5 °C 

     Amplituda është A = 5 m  

 

 

Lumi i Bunës 

 

 Të dhëna të përgjithshme fiziko-gjeografike, klimatike dhe hidrologjike. 
 

Buna është lumi më fushor i vendit tonë me pjerrësi të shtratit 0,08 %, me gjatësi, nga 

burimi në liqenin e Shkodrës deri në det rreth 44 km (figura 13). Ky lumë bashkohet me Drinin 

1,5 km pasi del nga liqeni i Shkodrës dhe derdhet në det në rajonin e fshatrave të Velipojës, duke 

formuar disa ishuj aluvionalë (ishulli Ada – 5 km2 dhe ishulli i Franc Jozefit), si rezultat i bareve 

të krijuara nga prurjet e Bunës dhe veprimi i valëve të detit.  

Prurja mesatare shumëvjeçare në dalje të liqenit të Shkodrës është 320 m3/sek, ndërsa pas 

bashkimit me Drinin në grykëderdhje arrin rreth 680 m3/sek, duke zënë vendin e tretë në 

Mesdheun Lindor, pas Ronës me 1300 m3/sek dhe Lumit Pó me 1275 m3/sek. Moduli i rrjedhjes 

është 61,7 l/sek/km2. Disniveli i përgjithshëm i lumit është 5 m dhe pjerrësia e shtratit 0.110/00. 

Meandrimet e Bunës, pas bashkimit me Drinin, janë të shumta për shkak të cektësirës së 

saj dhe përbërjes kryesisht terrigjene të brigjeve. Poshtë fshatrave Dajç e Velipojë, lumi Buna 

shërben edhe si kufi me Malin e Zi. Në Jug të grykëderdhjes së Bunës është formuar laguna e 

Vilunit, me sipërfaqe 1,6 km2, që komunikon me detin nëpërmjet një kanali natyral në jug të 

Velipojës.  
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Gjerësia e lumit të Bunës nga bashkimi me Drinin dhe deri në Dajç është rreth 500-

1200m, ndërsa më poshtë ngushtohet në 140-250 m. 

Zona në të cilën shtrihet lugina e lumit Buna, njëlloj si rrjedha e poshtme e Drinit, ka njё 

klimё mesdhetare deri kontinentale, me dimёr tё butё dhe me rreshje tё bollshme, me verё tё 

nxehtё dhe tё thatё. Rreshjet janё kryesisht nga shiu dhe mё pak dёborë. Sasia e tyre mesatare 

arrin deri nё 2200mm nё vit. Ndёrsa temperatura mё e lartё arrin deri afro 40⁰C nё muajin 

Korrik, temperaturat nёn zero numurohen nga 20 deri 30 ditё nё vit, gjatё dimrit.  

 

 Ndërtimi gjeologjik i pellgut. 

 

Stratigrafia e luginës së lumit të Bunës është e njëjtë me atë të Drinit në rrjedhën e 

poshtme të tij. Ajo është e lidhur ngushtë me stratigrafinë e zonës së Mirditës, me zonën e 

Krasta-Cukalit dhe atë të Krujës. Dallojmë këto formacione gjeologjike nga më të vjetrat deri tek 

më të rejat: 

- Depozitimet gëlqeroro-rreshporo-efuzive dhe rreshporo-gëlqerore, të dyja të T1 

ose T2.  

- Depozitimet karbonatike të T3 të Alpeve Shqiptare dhe të Trias-Jurës të zonës 

Krasta- 

  Cukali (T3-J1); 

- Rreshpet argjilore dhe ndërthurja e shtresave të imta të gëlqerorëve mergelorë me  

  gëlqerorët me përmbajtje silicorësh të Jurës. 

- Depozitimet e melanzhit “blloqe me matriks“ të Jurës së Sipërme. 

- Shkëmbinjtë e serisë efuzivo-sedimentare të Jurë-Kretës. 

- Gëlqerorë organogjeno-copëzorë të Kretës. 
- Depozitimet flishore të Kretak-Paleogjenit të zonës Krasta-Cukali dhe të Paleogjenit të  

  zonës Kruja  

- Depozitimet kontinentale  liqenore dhe ato aluvialo-proluviale të Neogjen-Kuaternarit. 

- Depozitimet e shkrifta të Kuaternarit si ato të Pleistocenit ashtu edhe ato të Holocenit. 

Këto të fundit përbëjnë aluvionet që ndërtojnë shtratin e Bunës dhe terracën e parë të saj. Janë 

kryesisht rëra me përmbajtje argjilash e alevritesh në pjësët më të poshtme të Bunës, dhe 

zhavorre kokërvegjël në afërsi të bashkimit me lumin Drin. 

 

 Rezultatet e monitorimit  

 

Stacioni  Ura e Vjetër e Bunës 

 

Nomenklatura e hartës topografike në shkallë 1:25000  K-34-63-D-d (Shiroka) 
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Koordinatat gjeografike      Koordinatat 

kilometrike: 

N = 420   3’   3,17”      X = 4 658 550 

E = 190 29’ 28,16”      Y = 4 375 225 

Z = 5,5 m       Z = 5,5 m 

 

 

     Foto 4. Ura e Bunës, lumi i Bunës. Foto 2016. 

 

pasqyrës së ujit me vetë Urën dhe brigjet është shumë i vogël. Kjo ka ndodhur historikisht, por gjatë 

viteve të fundit kemi një rritje të frekuencës së tyre. Në raste rreshjesh intensive, sasitë e mëdha të ujit që 

shkarkohen nga diga e HEC-it të Vaut të Dejës rrisin ndjeshëm nivelin e ujit edhe në Bunë, ndonjëherë 

duke shkaktuar edhe bllokim të rrjedhjes normale të këtij lumi nga Liqeni i Shkodrës. Kjo kryesisht 

ndodh për shkak të rritjes së prurjeve nga lumi i Drinit. Temperatura e ujit është 17,80C. Profili tërthor i 

shtratit dhe matjet e kryera për të dyja fazat paraqiten në figurat 20, 21 dhe në tabelat 7, 8.  

 

Faza e parë e matjeve. 

 

Vendmatja e prurjeve është në shtratin e lumit 

Bunë, në Jugperëndim të qytetit të Shkodrës tek 

Ura e vjetër e Bunës mbi rrugën automobilistike 

që lidh këtë qytet me Shirokën dhe Murriqanin 

(foto 4). Jemi rreth 2km poshtë daljes së Bunës 

nga Liqeni i Shkodrës prej të cilit ai buron. 

Brigjet e lumit ndërtohen nga depozitime 

karbonatike Triasike të strukturës së Taraboshit, 

të cilat ky lumë i çan përmes. Është zonë urbane 

dhe në të dyja krahët kemi ndërtime, kryesisht 

godina shërbimesh me 1-2 kate banimi. Rreth 

1,5 km më   poshtë  ky  lumë  bashkohet  me  

rrjedhën e lumit Drin që vjen nga liqeni i HEC-it 

të Vaut të Dejës. Zona është vazhdimisht nën 

rrezikun e përmbytjeve  pasi  edhe  disniveli  i 
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Matja e prurjeve në Urën e vjetër të Bunës, lumi i Bunës. Faza e parë e matjeve. 

 

 

Kodi i stacionit Bu2 

Data e kryerjes së matjeve: 16 Maj, 2016 

Vija e ujit në profil 165,8 m (9 m prej saj të zëna nga këmbët e urës) 

Disniveli i urës nga pasqyra e ujit në momentin e matjes është 3,8m  

Temperatura e ujit 17,80C 

Nr i nënseksioneve të ndara 20  

Moti: Ka patur rreshje atmosferike me itensitet të ulët deri mesatar gjatë gjithë muajit Maj. Më intensive 

ato kanë qënë në datat 12 dhe 13 Maj. Dita e matjes është kohë kryesisht me vranësira të ndrueshme.  

 

 

Llogaritja e prurjeve në Urën e Bunës, lumi i Bunës. Faza e parë e matjeve. 

Nënseksionet 
Gjatësia 

(m) 

Thellësitë 

kufizuese 

(m) 

Sipërfaqja e 

nënseksionit 

(m
2
) 

Shpejtësia 

mesatare e 

rrjedhës (m/sek) 

Prurja 

pjesore Qi 

(m
3
) 
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Nënseksioni 1 4,8 0,00 dhe 1,00   2,400 0,050 0,120 

Nënseksioni 2 9,0 1,75 dhe 2,80 20,475 0,150 3,071 

Nënseksioni 3 9,0 2,80 dhe 3,80 29,700 0,180 5,346 

Nënseksioni 4 9,0 3,80 dhe 1,75 24,975 0,150 3,746 

Nënseksioni 5 7,9 3,00 dhe 4,90 31,205 0,200 6,241 

Nënseksioni 6 8,0 4,90 dhe 4,90 39,200 0,180 7,056 

Nënseksioni 7 7,9 4,90 dhe 3,00 31,205 0,160 4,993 

Nënseksioni 8 7,9 3,00 dhe 4,30 28,835 0,160 4,614 

Nënseksioni 9 8,0 4,30 dhe 5,00 37,200 0,140 5,208 

Nënseksioni 10 7,9 5,00 dhe 2,60 30,020 0,140 4,203 

Nënseksioni 11 7,9 3,20 dhe 4,50 30,415 0,140 4,258 

Nënseksioni 12 8,0 4,50 dhe 4,20 34,800 0,150 5,220 

Nënseksioni 13 7,9 4,20 dhe 3,10 20,835 0,140 4,037 

Nënseksioni 14 7,9 2,80 dhe 4,30 28,045 0,140 3,926 

Nënseksioni 15 8,0 4,30 dhe 4,00 33,200 0,120 3,984 

Nënseksioni 16 7,9 4,00 dhe 2,70 26,465 0,140 3,705 

Nënseksioni 17 7,9 3,00 dhe 3,30 24,885 0,140 3,484 

Nënseksioni 18 8,0 3,30 dhe 2,30 22,400 0,100 2,240 

Nënseksioni 19 7,9 2,30 dhe 1,30 14,220 0,070 0,995 

Nënseksioni 20 6,00 0,80 dhe 0,00   2,400 0,010 0,024 

 SL = 512,88   76,471 

Prurja totale Q  

 

Llogaritja e Rrezes hidraulike në Urën e vjetër të Bunës. 

 

Sipërfaqja e lagur SL = 512,88 m2  
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Perimetri i lagur PL= 158,82 m 

Rrezja hidraulike RH = SL/ PL = 512,88/158,82 = 3,23 m 

 

Faza e dytë. 

Kodi i stacionit Bu2 

Data e kryerjes së matjeve: 01 Shtator, 2016 

Vija e ujit në profil 146,5 m (6 m prej saj të zëna nga këmbët e urës) 

Disniveli i urës nga pasqyra e ujit në momentin e matjes është 5,4m  

Temperatura e ujit 26,60C 

Nr i nënseksioneve të ndara 18  

Moti: Gjatë muajit të fundit ka qënë kohë e thatë pa rreshje atmosferike. 

 

 

 

Llogaritja e prurjeve në Urën e Bunës, lumi i Bunës. Faza e dytë e matjeve. 

Nënseksionet 
Gjatësia 

(m) 

Thellësitë 

kufizuese 

(m) 

Sipërfaqja e 

nënseksionit 

(m
2
) 

Shpejtësia 

mesatare e 

rrjedhës (m/sek) 

Prurja 

pjesore Qi 

(m
3
) 

Nënseksioni 1 9,0 0,20 dhe 1,20   6,300 0,120 0,756 

Nënseksioni 2 9,0 1,20 dhe 1,80 13,500 0,150 2,025 

Nënseksioni 3 9,0 1,80 dhe 0,30 10,350 0,160 1,656 

Nënseksioni 4 7,9 1,40 dhe 3,30 18,565 0,200 3,713 

Nënseksioni 5 8,0 3,30 dhe 3,30 26,400 0,220 5,808 

Nënseksioni 6 7,9 3,30 dhe 1,40 18,565 0,190 3,527 

Nënseksioni 7 7,9 1,40 dhe 2,70 16,195 0,230 3,725 

Nënseksioni 8 8,0 2,70 dhe 3,30 24,000 0,280 6,720 
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Nënseksioni 9 7,9 3,30 dhe 1,20 17,775 0,260 4,622 

Nënseksioni 10 7,9 1,60 dhe 2,80 17,380 0,260 4,519 

Nënseksioni 11 8,0  2,80 dhe 2,60 21,600 0,290 6,264 

Nënseksioni 12 7,9 2,60 dhe 1,50 16,195 0,260 4,211 

Nënseksioni 13 7,9 1,40 dhe 2,60 15,800 0,250 3,950 

Nënseksioni 14 8,0 2,60 dhe 2,40 20,000 0,320 6,400 

Nënseksioni 15 7,9 2,40 dhe 1,20 14,220 0,250 3,555 

Nënseksioni 16 6,1 1,40 dhe 1,70   9,455 0,180 1,702 

Nënseksioni 17 6,1 1,70 dhe 0,70   7,320 0,140 1,025 

Nënseksioni 18 6,1 0,70 dhe 0,00   2,135 0,100 0,214 

 SL = 275,76   64,392 

Prurja totale Q  

 

 

 

Matja e prurjeve në Urën e vjetër të Bunës, lumi i Bunës. Faza e dytë e matjeve. 

 

Stacioni Murriqan 
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Nomenklatura e hartës topografike në shkallë 1:25000  K-34-63-D-d (Shiroka) 

Koordinatat gjeografike      Koordinatat kilometrike: 

N = 420   0’ 30,20”      X = 4 654 003 

E = 190 24’ 14,78”      Y = 4 367 995 

Z = 2,4 m       Z = 2,4 m 

 

Vendmatja e prurjeve është në shtratin e lumit Bunë, në Jug të fshatit Murriqan në mesin e meandrës që 

lumi i Bunës formon në këtë sektor. Rreth 500m në Veri kalon rruga automobilistike që lidh qytetin e 

Shkodrës me pikën kufitare të Murriqanit (foto 5). Brigjet e lumit ndërtohen nga depozitimet e vetë 

 

 

 Stacioni Murriqan, Bunë. Foto 2016. 

 

dytë të matjeve. Profili tërthor i shtratit dhe matjet e kryera për të dyja fazat paraqiten në figurat 22, 23 

dhe në tabelat 9, 10. 

 

Faza e parë e matjeve. 

Kodi i stacionit Bu1 

Data e kryerjes së matjeve: 17 Maj, 2016 

Vija e ujit në profil 240 m 

lumit Buna. Në krahun e djathtë terraca e parë 

(fusha aluviale) shtrihet përreth 500m drejt Veriut 

ku edhe ndërpritet nga ngritja flishore e Kretë-

Paleogenit, ndërsa në Jug ajo vazhdon përreth 5km 

derisa ndërpritet nga nbritja karbonatike e malit të 

Rencit. Është zonë e banuar dhe në të dyja krahët 

kemi fshtrat Dajç, Murriqan dhe Samrisht. Rreth 2,3 

km më poshtë rrjedhës ky lumë shërben si kufi 

shtetëror midis Republikës së Shqipërisë dhe asaj të 

Malit të Zi. Matjet e prurjeve janë  bërë nga barka, 

pasi  në  këtë  sektor  mungojnë urat  lidhëse  midis 

dy brigjeve të lumit. Zona është vazhdimisht nën 

rrezikun e përmbytjeve pasi edhe disniveli i 

pasqyrës së  ujit me vetë lartësinë e bankfullit është 

shumë  i vogël. Vërehet mbathje e konsiderueshme   

e  tabanit  të  lumit  me  inerte, sidomos në fazën e 
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Temperatura e ujit 18,50C 

Nr i nënseksioneve të ndara 12  

 

 

Matja e prurjeve në Murriqan, lumi i Bunës. Faza e parë e matjeve. 

 

Moti: Gjatë muajit të fundit ka qënë kohë e thatë pa rreshje atmosferike. 

 

Llogaritja e prurjeve në Murriqan, lumi i Bunës. Faza e parë e matjeve. 

Nënseksionet 
Gjatësia 

(m) 

Thellësitë 

kufizuese 

(m) 

Sipërfaqja e 

nënseksionit 

(m
2
) 

Shpejtësia 

mesatare e 

rrjedhës (m/sek) 

Prurja 

pjesore Qi 

(m
3
) 

Nënseksioni 1 20,00 0,00 dhe 3,40 34,0 1,7 57,80 

Nënseksioni 2 20,00 3,40 dhe 2,80 62,0 1,9     117,80 

Nënseksioni 3 20,00 2,80 dhe 2,50 53,0 1,9     100,70 

Nënseksioni 4 20,00 2,50 dhe 1,90 44,0 1,7 74,80 

Nënseksioni 5 20,00 1,90 dhe 1,90 38,0 1,5 57,00 

Nënseksioni 6 20,00 1,90 dhe 1,80 37,0 1,6 59,20 

Nënseksioni 7 20,00 1,80 dhe 1,60 34,0 1,6 54,40 



 
21 

Nënseksioni 8 20,00 1,60 dhe 1,60 32,0 1,5 48,00 

Nënseksioni 9 20,00 1,60 dhe 1,70 33,0 1,6 52,80 

Nënseksioni 10 20,00 1,70 dhe 2,00 37,0 1,7 62,90 

Nënseksioni 11 20,00 2,00 dhe 1,80 38,0 1,7 64,60 

Nënseksioni 12 20,00 1,80 dhe 0,00 18,0 1,5 27,00 

 SL = 460   777,0 

Prurja totale Q  

 

Llogaritja e Rrezes hidraulike në Murriqan. 

 

Sipërfaqja e lagur SL = 460 m2  

Perimetri i lagur PL= 240,45 m 

Rrezja hidraulike RH = SL/PL = 460/240,45 = 1,91 m 

 

Faza e dytë e matjeve. 

Kodi i stacionit Bu1. 

Data e kryerjes së matjeve: 02 Shtator, 2016. 

Vija e ujit në profil 228 m. 

Nr i nënseksioneve të ndara 12.  

Temperatura e ujit 21,40C 

Moti: Gjatë muajit të fundit ka qënë kohë e thatë pa rreshje atmosferike. Rreshjet filluan në pjesën e dytë 

të ditës. 
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Matja e prurjeve në Murriqan, lumi i Bunës. Faza e dytë e matjeve. 

 

 

 

Llogaritja e prurjeve në Murriqan, lumi i Bunës. Faza e dytë e matjeve. 

Nënseksionet 
Gjatësia 

(m) 

Thellësitë 

kufizuese 

(m) 

Sipërfaqja e 

nënseksionit 

(m
2
) 

Shpejtësia 

mesatare e 

rrjedhës (m/sek) 

Prurja 

pjesore Qi 

(m
3
) 

Nënseksioni 1 19,00 0,00 dhe 1,30 12,35 0,60 7,410 

Nënseksioni 2 19,00 1,30 dhe 1,40 25,65 0,80 20,52 

Nënseksioni 3 19,00 1,40 dhe 1,50 27,55 0,80 22,04 

Nënseksioni 4 19,00 1,50 dhe 1,70 25,60 0,90 23,04 

Nënseksioni 5 19,00 1,70 dhe 1,70 32,30 0,90 29,07 

Nënseksioni 6 19,00 1,70 dhe 1,70 32,30 0,90 29,07 

Nënseksioni 7 19,00 1,70 dhe 1,80 33,25 1,00 33,25 

Nënseksioni 8 19,00 1,80 dhe 2,00 36,10 1,00 36,10 

Nënseksioni 9 19,00 2,00 dhe 2,50 42,75 1,10 47,03 

Nënseksioni 10 19,00 2,50 dhe 2,10 43,70 1,10 48,07 
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Nënseksioni 11 19,00 2,10 dhe 1,50 34,20 1,00 34,20 

Nënseksioni 12 19,00 1,50 dhe 0,00 14,25 0,80 11,40 

 SL = 360   341,2 

Prurja totale Q  
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TOKA 

 

Erozioni i tokave ne qarkun e Shkodrës është një problem kompleks me shtrirje të gjërë. 

Format e shfaqjes së tij janë të ndryshme dhe në varësi të faktorëve që i shkaktojnë. Dy 

janë grupet e shkaktarëve kryesore: faktorët social-ekonomik dhe ato gjeoklimatikë. Ky 

fenomen është i pranishëm ashtu si pothuaj në gjithë territorin e vendit edhe në qarkun e 

Shkodrës, në të gjithë basenet e lumenjve të tij duke shkatkuar probleme pothuaj çdo vit. 

Në pjesën më të madhe të rasteve erozioni është i shoqëruar jo vetëm me humbjen e 

tokës, por edhe me dëmtimet e infrastrukturës së ndërtuar në shtratin e lumit dhe 

argjinaturat përreth.  

Veprimtaria e vazhdueshme e njeriut mbi tokën ka sjellë ndikimin e saj mbi fenomenin e 

ndryshimit të gjendjes dhe funksionit të saj natyral. Këto ndryshime kanë ndikuar në 

uljen e cilësisë së tokës si dhe në uljen e lëndës organike. Në disa raste perdorimi i 

praktikave bujqësore të papërshtatshme ka ndikuar në një ulje të ndjeshme të 

produktivitetit të tokës duke çuar edhe në rritjen e nivelit të erozionit në tokat bujqësore. 

Një formë specifike e degradimit të tokave në qarkun e Shkodrës është edhe zënia e tyre 

me materiale të ngurta, si pasojë e mbulimit me zhavorr, të shkaktuara nga vërshimi i 

përrenjve dhe lumenjve, të cilët në kohë reshjesh të mëdha dalin nga shtretërit dhe 

krijojnë përmbytje. Transportimi dhe depozitimi i prurjeve të ngurta është një problem 

tjetër shqetësues që lidhet jo vetëm me degradimin e tokës bujqësore por edhe me 

prishjen e infrastrukturës ujitëse dhe bllokimin e kanaleve kulluese. 

Masat me te rendesishme per parandalimin e erozionit jane: 

- Masat mbrojtëse inxhinierike dhe hidroteknike; 

- Masat mbrojtëse biologjike; 

- Masat mbrojtëse agronomike. 

 

Nga studimet e realizuara për Shkodrën rezulton se indeksi i erodibilitetit ka vlerën 

absolute 7.8 dhe atë relative 3, indeksi i erozivitetit është 3, indeksi i pjerrësisë ka vlerën 

1.22, indeksi i rrezikut potencial të tokës ka vlerat absolute 10.8 dhe atë relative 3. 

Vlerësimi i sasisë së prurjeve të ngurta pezull të mbartura në turbullirën e lumenjve është 

një nga treguesit më kryesorë të matjes për gërryeshmërinë e tokës. Ky vlerësim sasior i 
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gërryeshmërisë së tokës varet nga sasia e reshjeve, intensiteti i tyre, mbulesa bimore, 

erodibiliteti i tokës dhe koeficenti i rrjedhjes sipërfaqësore dhe nëntokësore. 

Në qarkun e Shkodrës lumi kryesor që mund të shkaktojë edhe ndikimet më të 

konsiderueshme në këtë drejtim është Drini i cili ka të dhënat e mëposhtme: 

Prurjet mesatare vjetore 324 m3/sek. 

Sasia vjetore e pezullive (sedimenteve) të mbartura në rrjedhën ujore 601308 ton/vit. 

Vlerat e ulëta të sedimenteve në lumin Drin janë të lidhura me ndalesat e pezullive në 

rezervuaret e hidrocentraleve të ndërtuara mbi këtë lum. 

Nga studimet e kryera dhe vlerat e konstatuara vërehet se erozioni është në vlera të 

konsiderueshme për lumin e Drinit. 

Efektet më të dukshme të erozionit në zonën e Shkodrës janë në disa segmente në brigjet 

e lumit Drin dhe disa pas bashkimit të tij me lumin e Bunës. Megjithëse janë ndërmarrë 

disa veprime për mbrojtjen e argjinaturave të këtyre lumenjve përsëri vërehet që është e 

nevojshme të kryhen plotësime në këtë drejtim duke mos harruar këtu edhe pyllëzimet e 

tokave pranë tyre. 
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MBETJET 

 

Politikat për mbrojtjen e mjedisit, përmirësimi i infrastrukturës institucionale, forcimi i 

rolit dhe bashkëpunimit midis institucioneve qendrore dhe lokale, ndërgjegjësimi i 

publikut dhe angazhimi i të gjithë aktorëve të interesuar, si dhe miratimi para pak vitesh i 

ligjit nr. 10463 datë 22.09.2011 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve” kanë ndikuar 

në mënyrë të ndjeshme në krijimin e një koncepti më të avancuar dhe më profesional për 

administrimin e mbetjeve. 

Ky koncept ka të bëjë me rritjen e efektshmerisë në menaxhimin e mbetjeve duke patur 

një përmirësim të konsiderueshëm në parandalimin dhe minimizimin e mbetjeve, 

riciklimin, trajtimin e tyre për shfrytezimin e nxehtësisë dhe energjisë për qëllime 

industriale, shtëpiake, etj., dhe depozitimin e tyre në landfill-e. 

Hapi i parë dhe më i rëndësishëm është reduktimi i mbetjeve, gjë për të cilën duhet të 

punohet më tepër jo vetëm nga institucionet që kanë lidhje direkte me menaxhimin e 

mbetjeve por nga i gjithë komuniteti. 

Përsa i përket ripërdorimit dhe riciklimit të mbetjeve në shkallë vendi po bëhen përpjekje 

nga kompani private për mbledhjen dhe riciklimin e disa mbetjeve, por në qarkun e 

Shkodrës kjo veprimtari është në nivele të pakonsiderueshme. Megjithatë firmat kryesore 

që merren me administrimin e mbetjeve mund dhe duhet të bëjnë marrëveshje me 

kompanitë që merren me riciklimin e tyre në vendin tonë.  

Për realizimin me sukses të riciklimit së pari duhet të bëhet ndarja e tyre që në 

vendburim. Kohët e fundit janë bërë përpjekje nga bashkia Shkodër për ndarjen e tyre 

duke vendosur kazanë për depozitimin e tyre me sinjalistikën sipas llojeve në letër, 

plastikë, qelq, etj. Megjithatë ky veprim ka nevojë për shumë më tepër investim. 

Ne lidhje me trajtimin e mbetjeve, kompostimin dhe prodhimin e energjisë mund të themi 

se në qarkun e Shkodrës ky sistem nuk është i zhvilluar dhe nuk ka impiante që mund të 

kryejnë një gjë të tillë. 

Depozitimi i mbetjeve në landfill është faza e katërt dhe e fundit i këtij procesi 

administrimi. Aktualisht është në funksion vetëm një landfill me parametra evropiane që 

është ai i Bushatit. Ky landfill është ndërtuar para pak vitesh dhe funksionon sipas të 

gjitha kushteve dhe kritereve mjedisore. Megjithatë ai nuk funksionon në kapacitet të 

plotë dhe kjo për arsye se shumë njësi të qeverisjes vendore nuk i depozitojne mbetjet 

urbane në të. Kjo për faktorë të ndryshëm duke përmendur si më kryesorin atë financiar. 
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Megjithëse duhet theksuar se tarifat e funksionimit të tij janë mjaft të ulëta në krahasim 

me ato të vendeve të BE-së. 

Landfilli i Bushatit ka një sipërfaqe prej 12 ha dhe një kapacitet prej 1000000 m3. 

Njësitë më të mëdha administrative kanë vende depozitimi të mbetjeve urbane, por që 

nuk përputhen me kriteret e BE-së. Pjesa më e madhe e këtyre njësive kanë firma të 

kontraktuara që realizojnë mbledhjen e mbetjeve urbane nga vendet e caktuara dhe 

transportimin e tyre në këto sheshe. 

Për disa nga njësitë administrative me popullësi të ulët dhe me vendndodhje në pjesët 

malore ky proces është në hapat e parë. Megjithatë vlen të theksohet se mbetjet urbane që 

krijohen në këto komuna janë në sasi mjaft të vogla. 

Sipas llogaritjeve të kryera qarku i Shkodrës gjeneron një sasi vjetore të mbetjeve prej 

0.195 ton/banorë. Sasia e përgjithshme vjetore e mbetjeve për këtë qark ka vlerat e rreth 

66450 ton mbetje urbane dhe 12510 ton mbetje inerte. 

Në qarkun e Shkodrës si hot spot mund të përmendim vendin ku janë depozituar mbetjet 

e mineraleve të bakrit në zonën e Fushë Arresit në rrethin e Pukës. Në këtë vend janë 

depozituar gjatë viteve sterilet e fabrikës së përpunimit të bakrit dhe vendi është mjaft i 

ndotur nga këto mbetje. Si rrjedhim, duhen projekte për pastrimin rrënjësor të saj duke 

analizuar edhe ambjentin përreth dhe shtresat në thellësi. 

 

Në totalin e mbetjeve të gjeneruara në Qarkun e Shkodrës, mbetjet me natyrë organike 

zënë pjesën më të madhe me rreth 46% ose 28.000 ton/vit. 

 

Përsëri duke sjelle në vëmendje prioritetet e Strategjisë Kombëtare të Mbetjeve 

theksojmë se për qarkun e Shkodrës duhet të arrihet deri në vitin 2015 të riciklohet apo 

kompostohet 25 % e sasisë së mbetjeve të mbledhura nga autoritet vendore dhe në vitin 

2020 kjo shifër duhet të arrijë në 55%. Kjo do të thotë që sasia e materialeve që 

riciklohen dhe kompostohen duhet të jetë: 

14,000 ton deri në vitin 2015 (10,700 ton të kompostuara dhe 3,300 ton të ricikluara) 

32,800 ton deri në vitin 2020 (21,800 ton të kompostuara dhe 11,000 ton të ricikluara) 

 

Rrymat prioritare të mbetjeve 
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Mbetjet nga ndërtimi dhe shkatërimi (N&Sh)  

Mbetjet e rrezikshme 

Mbetjet e ngurta industriale të rrezikshme 

Stacioni hekurudhor i Bajzës  

Zona e Fushë Arrëz/Pukë 

 

Pika të Nxehta Mjedisore 

 

Mbetjet spitalore të rrezikshme 

Mbetjet e automjeteve në fund të jetës (ELVs) 

Mbetjet nga amballazhet 

Mbetjet nga vajrat e përdorura 

Mbetjet elektrike dhe nga paisjet elektronike (WEEE);  

Mbetjet nga nënproduktet e kafshëve 

Llumi i ujrave të ndotura 

Mbetjet e industrisë nxjerrëse 

 

Sistemet e grumbullimit te mbeturinave dhe impiantet e trajtimit 

 

Bashkitë ofrojnë dhe mbulojnë nga 55% deri ne 90% këtë shërbim. Kjo përqindje është 

kaq e ulët për arsye të shtrirjes së madhe të territorit të bashkive dhe mungesës së fondeve 

për mbulimin e gjithë këtij territori për të menaxhuar me korrektësi mbetjet urbane.  

Barrierat Kryesore 

- burimet financiare të limituara 

- relievi dhe shpërndarja e popullsisë 

- mungesa e eksperiencës 

 

Aspektet ekonomike 

Menaxhimi i mbetjeve financohet përmes të ardhurave të gjeneruara nga tarifa e 

shërbimit nga të ardhurat e tjera vendore si dhe transfertat e pakushtëzuara nga qeveria 

qëndrore. 

Buxheti për pastrimin përbën një përqindje të ulët të buxhetit total të bashkive.  

Këshilli bashkiak, bazuar mbi këtë hapësirë ligjore, përcakton:  



 
29 

-tipin e tarifës,  

-mënyrën e mbledhjes dhe  

-administrimin e saj, 

 

Planifikimi i menaxhimit të mbetjeve 

Planifikimi rajonal i menaxhimit të mbetjeve për qarkun e Shkodrës, bazohet plotësisht 

në politikën kombëtare të menaxhimit të mbetjeve. 

PAMJE NGA LANDFILLI I BUSHATIT 

 

 

Ai synon gjetjen e “shtigjeve” për plotësimin e objektivave kombëtare duke maksimizuar 

oportunitetet dhe duke zhvilluar instrumenta për kapërcimin e barrierave që ofrojnë 

realitetet rajonale dhe lokale.  

Qëllimi i këtij plani rajonal është të krijojë një mjedis të favorshëm për zhvillimin e 

sistemit të integruar të menaxhimit të mbetjeve në nivel rajonal në harmoni me 

angazhimet e marra për krijimin e një sistemi të integruar kombëta, i cili: 
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-Deri në vitin 2025 do të riciklojë dhe kompostojë më tepër sesa gjysmën e mbetjeve që 

prodhon, do të groposë në mënyrë të sigurt në landfille më pak se një të tretën e mbetjeve 

të prodhuara ndërsa nga pjesa e mbetur do të gjenerohet energji. 

 

Afatet kohore për të arritur menaxhimin e integruar të mbetjeve 

Faza e parë 

2010-2015 

Faza e dytë  

2015-2020 

Faza e tretë 

2020-2025 

 

Plani dhe Strategjia Kombëtare e Menaxhimi të Mbetjeve identifikon katër opsione për 

menaxhimin e mbetjeve në vend: 

-Riciklim 

-Kompostim 

-Landfill 

-Trajtimi me rikuperim energjie 

 

Sistemet e mbledhjes dhe të riciklimit 

PKMM sugjeron zbatimin sa më të shpejtë që të jetë e mundur, të sistemit të 

grumbullimit me tre konteniere të veçantë të koduar sipas ngjyrave si më poshtë: 

• materialet e riciklueshme të thata,  

• lënda organike e kompostueshme, dhe 

• mbetjet e tjera urbane  

 

Planifikimi dhe zbatimi i skemave për grumbullimin e diferencuar të mbetjeve 

- Në periudhën afatmesëm (2016 – 2020) do te synohet që : 

 

• Ashtu si të gjitha bashkitë edhe ato të qarkut Shkodër duhet të zbatojnë mbledhjen e 

diferencuar të mbeturinave të bazuar tek sistemi me dy ose tre kontenierë 

• Në të gjitha bashkitë duhet të ngrihen qendrat e mbledhjes së diferencuar të rrymave të 

ndryshme të mbetjeve. 



 
31 

• Ndertimi i stacioneve të transferimit në Bashkinë Shkodër, Pukë dhe Malësi e Madhe. 

• Organizimi i transportit rajonal që do të mbledhë mbetjet nga qëndrat e transferimit deri 

në landfillin e Bushatit 

• Ngritja e të paktën një qëndre kompostimi për rajonin si dhe nxitja e mëtejshme e 

kompostimit individual në zonat rurale 

• Ngritja e një rrjeti qëndrash në rajon (dyqane të dorës së dytë) ku tregëtohen produkte të 

përdoruara dhe të riparuara, kryesisht në qytetet kryesore.  

Mbetjet tregëtare dhe bashkiake 

- Në periudhen afat shkurtër (2013 – 2016) synohet që:  

 

• Bashkia Shkoder do të zbatojë sistemin e grumbullimit të diferencuar të mbetjeve 

urbane dhe tregëtare 

• Bashkitë e tjera, sidomos Bashkia Pukë dhe Fushë Arrëz duhet të pilotojnë sistemet e 

grumbullimit të diferencuar në zonat tregëtare, institucionet arësimore dhe në zona të 

përshtatshme urbane.  

• Në komuna por edhe në zonat periferike të qyteteve duhet të zëvendësohen pikat e 

hapura me kontenierë të standartizuar. 

• Të tëra NjQV duhet të evidentojnë në inventarizimin e pronave të tyre ndërtesat ose 

objektet publike që mund t’i përdorin si qendra për grumbullimin e ndarë dhe për 

riciklimin e mbeturinave.  

• Te gjitha komuna duhet të caktojnë vende të veçanta për të organizuar mbledhjen e 

mbetjeve të kompostueshme si dhe të stimulojnë kompostin individual. 

 

 

Impiantet e menaxhimit të mbetjeve 

 

Mbetjet tregëtare dhe bashkiake 

Në nivel rajoni ky plan përcakton nevojën e kryerjes së një studimi fisibiliteti për 

ndërtimin e një impianti kompostimi qëndror në rajonin Pukë – Fushë Arrëz 

Rrjeti i stacioneve të transferimit mund të shërbejnë për: 
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• Për të reduktuar koston e transportit të mbetjeve deri në landfillin e Bushatit 

• Për t’i krijuar mundësinë banoreve të cojnë vetë fraksione të caktuara mbetjesh  

• Për të rritur mundësinë dhe qëndrueshmërinë e rikuperimit të burimeve  

• Për të rritur opurtunitetet drejt një bashkëpunimi te mundshëm rajonal  

 

Bazuar në supozimet e bëra norma e gjenerimit të mbetjeve janë llogaritur: 

 

-Bashkia Shkodër 

1.0 kg/banorë/ditë 

-Bashkit e tjera 

0.7 kg/banorë/ditë 

-Komunat 

0.4 kg/banorë/ditë 

Shuma totale e rajonit është rreth 165 ton/ditë ose rreth 60,000 ton/ vit 

69 % të totalit 

81 % të totalit të rajonit e përbëjnë bizneset 

 

Strategjia Kombëtare e Menaxhimit të Mbetjeve (SKMM) thekson se deri : 

-kompostohen 10.700 ton deri në 2015 

në vitin 2020 duhet të jetë më e lartë se 50% e sasis së prodhuar në 2010  

-kompostohen 21.800 ton nga 2020 

në vitin 2025 kjo sasi nuk duhet të kalojë 25% të shumës së prodhuar në 2010 

-kompostohen 33.200 ton nga 2025 

 

Nevojat më imediate që duhen zgjidhur për të patur një menaxhim sa më të drejtë të 

mbetjeve urbane janë si më poshtë:  

- Krijimi i database-it të mbeturinave për Qarkun Shkodër sipas rrymave specifike të 

trajtuara në këtë plan 

- Hartimi i planeve lokale të menaxhimit të mbetjeve 

- Rritja e cilësisë së shërbimit të menaxhimit të mbetjeve dhe shtrirja e tij në një territor 

më të gjerë të qarkut Shkodër 
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- Organizimi i mbledhjes së diferencuar të mbeturinave 

 

- Hartimi i studimeve të fizibilitetit për ndërtimin e stacioneve të transferimit në Qarkun 

Shkodër 

 

- Monitorimi dhe rehabilitimi i vend-depozitimeve ilegale 

 

- Krijimi i qëndrave për riciklimin e mbetjeve te riciklueshme të thata 

- Krijimi i qendrave të kompostimit qëndror dhe individuale si në bashki ashtu edhe në 

komuna 

- Përmirësimi i kapaciteteve njerëzore dhe organizative të NjQV të qarkut Shkoder 

- Rritja e performancës financiare të NjQV 

- Ritja e ndërgjegjësimit publik dhe e komunitetit të biznesit për t’u përfshirë në sistemin 

e integruar të menaxhimit të mbetjeve 

 

Plotësimi i objektivave për periudhën afatmesëm dhe afatgjatë të PKMM nuk mund të 

realizohen pa pasur një strategji të qartë, gjithëpërfshirëse dhe të mirë orjentuar të 

komunikimit dhe ndergjegjësimit për të gjithë aktorët e interesuar në menaxhimin e 

mbetjeve.  

PKM dhe SKM për menaxhimin e integruar të mbetjeve ne Qarkun Shkodër, kërkon 

zbatimin e kuadrit legjislativ dhe institucional nga aktorët e përfshirë, për realizimin 

suksesshëm të tij. 

Plani dhe Strategjia Kombëtare e menaxhimi të Mbetjeve identifikon katër opsione për 

menaxhimin e mbetjeve në vend, riciklimi, kompostimi, landfilli dhe trajtimi me 

rikuperim energjie i mbeturinave. Të gjitha opsionet e menaxhimit janë të bazuara në 

aplikimin e sistemit te grumbullimit me tre kosha të diferencuar. 

Sipas SKM dhe PKM menaxhimi i integruar i mbetjeve në Qarkun Shkodër duhet të 

realizohet në 3 periudha kohore:  

Faza e parë (2010-2015), faza e dytë (2015-2020) ku synohet përparimi drejt standardeve 

të BE, dhe faza e tretë (2020-2025) ku synohet arritja e standardeve dhe objektivave të 

BE. 

Duhet theksuar nevoja për mbylljen e vendshkarkimeve ekzistuese si dhe maksimizimin e 

përdorimit të landfillit të Bushatit.  
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Duhet të kryhet studimi fizibilitetit, për themelimin e një qendre kompostimi në rajonin 

Pukë-Fushë Arres. 

 

 

PYJET DHE ZONAT E MBROJTURA 

 

Qarku i Shkodrës ka një sipërfaqe totale prej 348,666 Ha nga e cila sipërfaqja e fondit 

pyjor e kullosor ka vlerën e 248,793 Ha. Sipas rretheve është kjo ndarje: 

- Rrethi i Shkodrës gjithsej 135,779 Ha, nga të cilat 87,400 sip. pyjore e kullosore 

- Rrethi i Pukës gjithsej 106,624 Ha, nga të cilat 100,646 sip. pyjore e kullosore 

- Rrethi i Malësisë së Madhe gjithsej 106,263 Ha, nga të cilat 60,747 sip. pyjore e 

kullosore. 

 

Për qarkun tonë sipërfaqja e fondit pyjor e kullosor ndahet në: 

- Shtetëror 119,668 Ha 

- Komunal 128,567 Ha 

- Privat 557 Ha. 

 

Gjithashtu ndahet në: 

 

- Pyje 182,217 Ha 

- Kullota të menaxhuara 24,742 Ha 

- Toka me bimësi pyjore 1,939 Ha 

- Toka djerrë, inproduktive 39,894 Ha. 

 

Pyjet në qarkun e Shkodrës janë relativisht mirë, megjithatë ka disa raste problematike.  

 

Përsa i takon efekteve të moratoriumit për gjuetinë konstatohet që ka rritje të 

konsiderueshme të grupeve të avifaunës, kryesisht në ekosistemet ujore ku edhe efektet 

negative kanë qenë më të dukshme. Megjithatë vlen të theksohet se akoma nuk ka një 

studim të mirëfilltë për të evidentuar konkretisht efektet e këtij moratoriumi. Shtyerja e 

këtij moratoriumi do te ketë pa dyshim efekte pozitive ne përmiësimin e faunës së egër, 

kryesisht asaj te shpendëve. 
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Në qarkun e Shkodrës ndodhen tre zona të mbrojtura me sipërfaqe të konsiderueshme: 

parku kombëtar i Thethit, rezervati natyror i menaxhuar i Liqenit të Shkodrës dhe 

peisazhi i mbrojtur i lumit Buna. 

Parku Kombëtar i Thethit ndodhet në zemër të alpeve shqiptare, në zonën e “Bjeshkëve 

të Namuna” dhe ka një sipërfaqe 2630 ha. Me VKM nr. 96 datë 21.11.1966 kjo zonë u 

shpall park kombëtar dhe menaxhohet nga DSHP Shkodër. 

Peisazhi madhështor i këtij parku zbukurohet nga përroi i kristaltë i Thethit, ku rritet 

trofta e mermertë, katarakti magjepës i Grunasit 30 metra e lartë, etj. Parku shquhet për 

mbulesën e tij të dendur drunore ku mbizotërojnë ahishtet, disa prej të cilëve janë 200 

vjeçare. Parku është një habitat i rëndësishëm edhe për faunën e cila gjendet aty. Për t’u 

përmendur është fakti se parku i Thethit përbën zonën më të populluar në Shqipëri me 

riqebullin (lynx lunx), i cili është specie e pakësuar. Parku ofron akomodim, ku mund të 

strehoeni në strukturat e tipit të haneve. Mundësi të shumta për një gamë të gjerë 

aktivitetesh si ngjitje malore, trekking, biçikleta sportive, speleologji, peshkim sportiv, 

etj. 

Problemet kryesore të zonës janë: gjuetia pa kriter, prerjet e paligjshme megjithëse kanë 

ardhur duke u reduktuar mjaft, mungesa e fondeve për realizimin e projekteve 

rehabilituese dhe mbrojtëse, etj. 

Liqeni i Shkodrës është një liqen nderkufitar. Ndodhet në kufirin shqiptaro-malazez, 

midis malit të Taraboshit, Fushës së Mbishkodrës, Fushës së Podgoricës dhe qytetit të 

Shkodrës. 

Me VKM nr. 684 date 2.11.2005 pjesa shqiptare e liqenit të Shkodrës me sipërfaqe 

26,535 Ha shpallet “Rezervat natyror i menaxhuar”. 

Zona e mbrojtur në pjesen shqiptare ndahet në tre kategori: 

a.Zona qendrore (paraqitur në hartë me“1/a”) e përbërë nga: bregu i liqenit, që fillon nga 

pika ekstreme perëndimore e fshatit Zogaj deri në kufirin midis dy Republikave, Shqipëri 

– Mal i Zi, shpati i Malit Tarabosh nga lartësia 494 m në jug, deri në 200 m ne brendesi te 

ujrave te liqenit në segmentin nderkufitar Zogaj-Shqipëri-Mal i Zi në veri. Në këtë zone 

aplikohet niveli i dytë i mbrojtjes. 
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PAMJE SATELITORE E LIQENIT TE SHKODRES DHE LUMIT BUNA 

 

 

 

 

 b.Zone e habitateve te menaxhuara (paraqitur në hartë me 2/a) e përbërë nga: gjithë 

sipërfaqja ujore e liqenit, përjashtuar zona e përfshirë në 1/a e përmendur më sipër; bregu 

perëndimor shqiptar nga ura e Bunës në lindje, në fshatin Zogaj në perëndim (duke 

rrethuar zonën 1/a të kësaj pike) duke përfshirë gjithë lartësitë e këtij segmenti deri në 

300 m në shpatin e Malit Tarabosh në jug. Në këtë zone aplikohet niveli i tretë i 

mbrojtjes. 
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c.Zone e zhvillimit tradicional (paraqitur në hartë me 3/a) e përbërë nga: e gjithë 

sipërfaqja lindore e liqenit, kufizuar në perëndim me zonën 2/a të përmendur më sipër, 

deri në rrugën Shkodër-Hani i Hotit në lindje dhe qytetin e  Shkodrës në fundin jug-

lindor. Në këtë zone aplikohet niveli i katëet i mbrojtjes. 

 

Liqeni i Shkodrës ndodhet në pjesën perëndimore të Ballkanit, në kufi midis Shqipërisë 

dhe Malit të Zi, ndërmjet 42°21’54’’ dhe 19°09’52’’ në veri (Malo Blato, Sinjac), 

42°0315’’ dhe 19°30’00’’ në jug (burimi i Bunës), 42°0315’’ dhe 19°30’00’’ në lindje 

(afër Shkodrës), 42°21’19’’ dhe 19°01’28’’ (afër Rijeka Crnojevica). Pellgu ujëmbledhës 

i Liqenit të Shkodrës ka një sipërfaqe prej 5179 km², nga të cilat 1027 km² janë pjesë e 

teritorit Shqiptar.  

Zonat kryesore në pellgun ujëmbledhës të Liqenit të Shkodrës janë fushat e Nikshiqit dhe 

Cetinjes, ultësira e Zeta – Shkodër, Lumi Morača me degët e tij (Zeta dhe Cemi), Përroi i 

Thatë me degët e tij, si dhe disa zona të tjera me të vogla, si lugina e  Crnojevica dhe 

lugina e Rrjollit. Lartësia mesatare e pellgut ujëmbledhës është 770 m, që tregon se liqeni 

mbledh ujra nga malet përreth. Lartësitë mbi nivelin e detit variojnë nga 5 m në ultësirën 

e Mbishkodrës, deri në 1490 m mbi nivelin e detit  prane burimit të Mora#ës. 

Zona perreth Liqenit të Shkodrës pëfshin një popullsi prej 500.000 banorë në Shqipëri 

dhe Mal të Zi. Rreth 65% e kësaj popullsie i përket Shkodrës dhe Podgoricës, ndërkohë 

që pjesa tjetër qyteteve të vogla si Koplik dhe Bajzë në Shqipëri, komunave te Nikshiqit, 

Cetinjes dhe Tivarit në Mal të Zi, si dhe shume fshatrave rreth liqenit.  

Krahas Shqipërisë dhe Malit te Zi, Liqeni i Shkodrës është gjithashtu i rëndësishëm në 

një aspekt më të gjerë rajonal. Ai është një rezervë e rëndësishme për biodiversitetin dhe 

një rrugë migruese për shumë lloje kafshësh të rajonit. Kjo zonë përfaqëson gjithashtu 

vlera të veçanta në aspektin hidrologjik dhe ekologjik, duke patur parasysh lidhjen e 

Liqenit te Shkodres me një rrjet të gjerë hidrologjik në Ballkan nëpërmjet Lumit Drin 

(liqeneve të Ohrit dhe Prespës) dhe me Detin Adrtiatik nëpërmjet Lumit Buna. 

Liqeni i Shkodrës dhe pellgu ujëmbledhës i tij ka një numër të lartë kafshësh të 

rrezikuara, shumë nga të cilat kane status kërcënimi rajonal apo ndërkombëtar (Europian 

dhe botëror). Kjo është një arsye tjetër qe tregon rëndësine ndërkombëtare të Liqenit te 

Shkodrës. Nga Dhora & Sokoli (2000) eshte publikuar një listë me 124  kafshë ujore të 

rrezikuara të liqenit. Nëse do të merren parasysh edhe llojet tokësore, lista e faunës së 

rrezikuar të liqenit dhe pellgut ujëmbledhës do të ishte shumë më e madhe. Nga këto 124 

lloje kafshësh ujore të rrezikuara, 9 janë molusqe, 33 janë peshq, 12 amfibe, 4 reptilë, 65 
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shpende dhe 1 është gjitar. Vihet re një përqindje e lartë e kafshëve të rrezikuara ndërmjet 

peshqve, amfibëve dhe shpendeve, ku perfshihen lloje me rendesi globale.  

Në rajonin e Shkodrës toka bujqësore zë afërsisht 13%, ndërkohë që pyjet, kullotat dhe 

tokat e braktisura zënë afërsisht 64%.  

Dy veprimtaritë kryesore në perdorimin e tokës ne zonen e liqenit, janë bujqësia dhe 

blegtoria. 

Kulturat kryesore bujqësore janw përgjithësisht bimët e fushës si, gruri, misri, bathët, 

patatja, perimet, foragjeret, duhani etj. Gati 50% e sipërfaqes totale përdoret për 

foragjere, çka tregon qartë që blegtoria është një aktivitet i rëndësishëm për këtë rajon. 

Ajo tregon gjithashtu një nivel të ulët ekonomik të fermerëve. Ata nuk janë në gjëndje që 

të sigurojnë çdo vit fara dhe pleh për të kultivuar tokën. Niveli ekonomik nuk i lejon 

fermerët që të sigurojnë teknologjinë e nevojshme për të mbështetur zhvillimin e 

bujqësisë në zonë. Kultivimi i perimeve është i përhapur në gjithë zonën e banimit 

veçanërisht për shitje. Drurët frutorë dhe sidomos vreshtaria janë zhvilluar këto 10 vitet e 

fundit kryesisht për qëllime industriale.  

Aktualish, bujqësia ka mjaft probleme me prodhimin, shitjet, zhvillimin e fermave dhe 

infrastrukturën. Çmimet e larta të inputeve, mekanizimi, fragmentimi i tokës, mungesa e 

teknologjive te reja, si dhe i sistemit te pershtatshem te vaditjes dhe drenazhimit kanë 

shkaktuar rënie të nivelit të prodhimit dhe ulje të të ardhurave për fshatarët. Infrastruktura 

e varfër si rrugët e shkatëruara të fshatit, sistemi vaditës, sistemi elektrik, çmimi i lartë i 

transportit, i janë shtuar kushteve tashmë të vështira. Keto funksionojnë mbi baza 

individuale dhe rralle si një punë ne grup, duke patur një shije të hidhur nga kolektivizimi 

i periudhes se shkuar. Përveç kësaj, duke qënë ne shume raste një toke pa pronësi të 

deklaruar, ajo nuk mund as të jepet me qera as të shitet ne rruge ligjore. 

Peshkimi ka qënë i përqëndruar më tepër në disa fshatra të bregut të Liqenit të Shkodrës 

dhe Lumit Buna.  

Peshkimi në liqen ndahet në tre kategori: për qëllim tregëtar, përdorim i vogel shtëpiak 

dhe peshkimi sportiv. Numri i personave që e praktikojne peshkimin si sport është i 

kufizuar. Nuk ka ndonjë mënyrë të organizuar të shitjes së peshkut. Aktualisht peshkimi 

është një aktivitet për më pak se 15% të familjeve që jetojnë në brigjet e liqenit. Kjo vjen 

si rezultat i rënies së rezervave peshkore, që ka sjellë edhe rënie të të ardhurave dhe si 

rrjedhojë ka bërë që komuniteti lokal të gjejë mënyra të tjera jetese të tilla si shitja me 

pakicë, bujqësia, industria agrare, blegtoria, migrimi etj. Organizata e Menaxhimit te 

Peshkimit (OMP) numëron 195 subjekte legale të liçensuar (grupe) me rreth 450 
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peshkatarë. Fshati Zogaj është i vetmi që mbështetet në peshkim si mënyrë e vetme 

jetese, ndërkohë që Shiroka është pjesërisht i varur nga ky aktivitet  

Llojet tradicionale që peshkohen në Shqipëri janë krapi (Cyprinus carpio), gjuca 

(Alburnus alburnus alborella), ngjala (Anguilla anguilla), qefulli (Mugil cephalus) dhe 

kubla (Allosa fallax). Dhjetëvjeçarët e fundit vihet re një rritje e shpejtë e futjes së 

peshkut nga jashtë, si krapi prusian (Carassius auratus gibelio) dhe sharmakut (Perca 

fluviatilis). Krapi konsiderohet si “mbreti i liqenit” dhe një “simbol” i peshkimit nga 

vendasit në Shkodër. 

Gjate dy dekadave te fundit peshkimi I jashteligjshem në liqen eshte rritur. Peshkohet 

edhe në periudhën e leshimit të vezëve, duke perdorur edhe mjete ilegale peshkimi. 

Përveç kësaj, një problem serioz mbetet konkurrimi i pabarabartë (i pandershem) i 

peshkatarëve të ligjshëm me ata të jashtëligjshëm. Në 1990 numëroheshin vetëm 100 

peshkatar ndërkohë që në vitin 2005 numëroheshin rreth 450 te ligjëshem dhe nje numer i 

madh (i pa llogaritur saktesisht) peshkataresh te jashtëligjeshem. Peshkatarët e liçensuar 

here pas here i kane drejtuar apel shtetit për mbështetje në ndalimin e demtimit të 

burimeve të peshkut nga peshkatarët e jashtëligjshem. 

Akuakultura është pothuajse e pazhvilluar. Peshkimi në liqen është i organizuar edhe nga 

Organizata e Menaxhimit te Peshkimit (OMP), krijuar nga një Projekt i Bankes Boterore 

në mbështetje të peshkimit.  

Në zonen e Shkodrës ekziston një gamë e gjerë bukurish natyrore, që nga malet deri tek 

vija bregdetare e Adriatikut, nga brigjet e liqenit më të madh në Ballkan deri në muret 

shkëmbore të Kështjellës së Rozafës, e cila qëndron madhështore mbi një qytet i cili 

njëqind vjet më pare, nepermjet Lumit Buna sillte në zemër te tij mjaftë anije tregtare dhe 

udhëtarë. Qyteti i Shkodrës me historinë e tij 2400 vjeçare eshte quajtur kryeqyteti i 

kulturës shqiptare, duke mbajtur akoma dëshmi dhe relike të historisë së gjatë dhe të 

trazuar, si kështjellat, kishat, xhamitë, muzeun arkeologjik, shtëpitë e rrugët e vjetra 

tradicionale, arkivin e vjetër e të rrallë të fotografive, evenimentet e ndryshme kulturore 

etj.  

Aktualisht, kapaciteti strehues per turiste i qytetit të Shkodrës është 12 hotele dhe 350 

shtretër. Me 3 pikat e kufirit me Malin e Zi (Muriqan 13 km nga Shkodra, Hani-Hotit 30 

km nga Shkodra dhe një anije transporti pasagjeresh per në Virpazar përmes liqenit), 

Shkodra përfshihet në paketa të ndryshme turistike, kryesisht ato që mbulojnë udhëtimet 

një ditore për turistët që vizitojnë Malin e Zi dhe Kroacinë. 
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Alpet e Shqipërisë me bukuritë natyrore dhe traditat kulturore, janë kosideruar gjithmonë 

si një pikë per t’u zbuluar nga turistet, duke rritur interesin e vizitorëve lokalë dhe 

ndërkombëtarë të cilët ndalojnë netëve në Shkodër dhe  organizojnë udhëtime 1-3 ditore 

për në Vermosh, Theth ose Razëm, ku strehohen nga vendasit në hotele private. 

Liqeni është përdorur tradicionalisht nga vendasit për pushime verore, veçanërisht gjatë 

fundjavave. Baret dhe restorantet (rreth 22 në bregun perëndimor) përgjatë bregut të 

liqenit ne vijen Shiroka-Zogaj dhe Sterbeq përbëjnë një tjetër tërheqje për vendasit, si dhe 

një ofertë për turistët. Zogaj dhe Shiroka janë lokalitetet e përdorura nga shkodranët jo 

vetëm për turizmin kurativ dhe familjar, duke përdorur shtëpitë private si vend qëndrimi, 

por edhe për turizmin kulturor me traditat e artizanatit dhe peshkimit. Megjithatë, sporti 

ujor, turizmi natyror dhe kampingu akoma nuk ofrohen si potencial turistik.  

Menaxhimi jo i mirë i mbetjeve të ngurta dhe ujrave te zeza konsiderohet një faktor 

pengues për zhvillimin e turizmit përgjatë bregut të liqenit. 

Përsa i përket fshatrave dhe pjesës lindore të liqenit, ka pak mundësi akomodimi dhe nuk 

ka organizim të ofertave turistike. Kopliku, si qëndra kryesore urbane ne bregun lindor, 

me mjaft shtëpi të reja cilësore, mund të jetë një qëndër, e cila te ofroje akomodim privat 

dhe familjar për vizitorët, të cilët dëshirojnë të shijojnë turizmin natyror dhe ate rural 

pranë liqenit. 

Gjëndja aktuale ekologjike e basenit të liqenit të Shkodrës është një pamje e larmishme e 

grupeve të florës dhe faunës. Kjo gjëndje e mirë e disa llojeve të florës, faunës dhe 

habitateve është pjesërisht rezultat i trazirave në dekadat e mëparshme të cilat ndaluan 

zhvillimin ekonomik të zonës dhe rigjenerimin e ngadaltë në vitet e fundit. Numri i 

kufizuar i burimeve të ndotjes është i kombinuar me shpeshtësinë e lartë të qarkullimit (2-

3 herë në vit) të ujit të liqenit dhe prurjeve karstike të ujrave nëntokësor të cilat janë 

arsyet kryesore që uji ka cilësi të mirë. Gjithashtu kontribojnë ndotja e ulët dhe 

papranishmëria e pjesëve më të larta të pellgut ujëmbledhës.  

Në kontrast, gjuetia vazhdimisht ka prekur jetën e gjallë, në veçanti shpendet, peshqit dhe 

gjitarët. Në Parkun Kombëtar të Liqenit te Shkodres janë organizuar eskursione gjuetie 

deri në vitin 2001. Kohët e fundit rënia e numrit të shpendeve është një shqetësim serioz. 

Peshku autokton po rikthehet pas një periudhe rënie si rezultat i peshkimit të 

pakontrolluar (1980), por llojet migruese duket se akoma janë të prekura nga peshkimi, 

megjithese jo domosdoshmerisht brenda basenit. Llojet ekzotike po përhapen mjaft 

shpejtë. Të dhënat mbi gjëndjen e llojeve të tjera të faunës janë të kufizuara për shkak të 

mungesës së monitorimit. Flora mbetet pa të dhëna; prerje ilegale janë prezente në pyje. 
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Liqeni ka një biodiversitet të madh llojor, endemizëm të ulët (më shumë endemizëm në 

nivelin e subspecies). 

-Bimë   122 specie 

-Molusqe  39 

-Peshqit  61 

-Amfibët  17  

 -Reptilët  33 (4 ujore) 

-Shpendët             281 (50 ujore) 

-Gjitarët  37 (1 ujore) 

 

Ndotja më e madhe e ujrave sipërfaqësore të liqenit të Shkodres, ujrave nentokësore, 

tokës dhe ajrit vijnë nga Podgorica, e vendosur në taracat e lumit Morača në ultësirën 

Zeta. Në pjesën Shqipëtare më i ndoturi është qyteti i Shkodrës me mbetjet e tij të ngurta 

dhe ujore. Burimet kryesore të ndotjes janë: 

-Fabrika e Aluminit Podgoricë (FAP); 

-Uzina e shkrirjes së çelikut në Niksic; 

-Ujërat e zeza nga qytetet dhe zonat e tjera në basen; 

-Mbetjet urbane (bashkia) nga qytetet dhe zonat e tjera në basen;  

 

Habitate të kercenuar 

-Syri i Sheganit dhe Hurdhanat e Kosanit; 

-Livadhet nënujore Shegan; 

-Livadhet floatuese në zonën Shkodër-Bisht Iqindi, Buzë Ujë, Hot; 

-Kallamishtet – xukthat Shkodër Vrakë dhe Buzë Ujë. 

-Pyjet e brigjeve të lokalizuara në zonat: Shegan-Kamicë, Shkodër-Vrakë, Zogaj-Shirokë. 

-Disa zallishte. 

 

Faktoret kercenues 

Gjuetia dhe peshkimi pa kriter 

Në liqen ushtrohet gjuetia e peshkut dhe e shpendëve. Vitet e fundit gjuetia e peshkut 

është zhvilluar jashtë kontrollit me mjete të ndaluara, në periudha të riprodhimit të 

peshkut, etj. Kjo ka bërë që struktura e popullatave të peshkut të ndryshojë drejt specieve 

jo të dëshiruara. 
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Gjuetia e shpendëve, shpesh jashtë kriterit është ndër faktorët që çon në uljen e 

popullatave dhe folezimit në brigje. 

Ndryshimet e regjimit ujor 

Prej rreth një shekulli kur Drini filloi të derdhet në Bunë, Liqeni i Shkodrës ka një regjim 

të shqetësuar hidrologjik. Kur prurjet janë të mëdha Drini pengon Bunën të heq ujë nga 

liqeni dhe për këtë shkak kryesor liqeni dyfishon sipërfaqen e vet. Mbushja e lumit Buna 

ka sjellë reduktimin e specieve migruese për në det. 

 

 

Prerjet e bimeve 

Brigjeve të liqenit, në stinët e ngrohta zhvillohet një vegjetacion i pasur. 

Bimësia e brigjeve është një strehë e rëndësishme për faunën e pasur të liqenit dhe mjedis 

i përshtatshëm për riprodhimin e shumë specieve. 

Prerjet e drurëve në sipërfaqet me pyje bregut të liqenit, prerja e kallamishtes, frysës, 

dëmtimi i sipërfaqeve bimore nën ujë, sjellin shkatërrime në shoqërimet bimore e 

sidomos në rrezikimin e zhdukjes së specieve bimore, duke kërcënuar kështu edhe faunën 

që jeton në të. 

 

Introduktimi i specieve të reja   

Në Liqenin e Shkodrës gati 1/3 e specieve janë aloktone. 

Gati gjysma e këtyre specieve është introduktuar nga njeriu para tre dekadash. 

Ka vështirësi në kufizimin e shtimit të specieve jo ekonomike. 

Ka pasoja të konsiderueshme në popullatat e specieve autoktone të peshqve të liqenit.  

 

Lëndët ndotëse 

Lëndët ndotëse industriale janë faktorë me ndikim të madh. Lëndet kimike bujqësore, 

kryesisht pesticidet, infiltrojnë në liqen duke shkaktuar ndikime të konsiderueshme. 
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Mbeturinat komunale për shkak të përmbajtjes së detergjentëve janë jashtë kontrollit dhe 

menaxhimit.   

 

Prania e njeriut 

-Ndërtimet e shumta për banim. 

-Shtimi i mjeteve motorrike të peshkimit dhe transportit në liqen. 

-Shtimi i mjediseve për shlodhje dhe argëtim (bar restorante). 

-Të tjera (gjuetia, peshkimi, etj). 

 

Lumi Buna ndodhet në kufirin shtetëror shqiptaro malazez dhe në gjysmën e dytë të tij 

shërben edhe si kufi midis dy shteteve. Ky lum ka gjatësi 44 km dhe është i vetmi emisar 

i Liqenit të Shkodrës. 

Rreth 1,3 km larg liqenit, Buna bashkohet me lumin Drin. Nga fshati shqiptar i Samrishtit 

e deri në Detin Adriatik, Buna ndahet mes Shqipërisë dhe Malit të Zi. 

Prurjet mesatare vjetore të Bunës në dalje nga Liqeni i Shkodrës, janë 320 m3/sek. Së 

bashku me Drinin, prurja mesatare vjetore shkon në 680 m3/sek. 

Lumi Buna konsiderohet ndër lumenjtë kryesorë të Mesdheut përsa i përket prurjeve 

ujore. Kur prurjet kanë qenë maksimale, mbi 7500 m3/sek, ujërat dilnin nga shtrati dhe 

përmbytnin sipërfaqe të mëdha toke. Rol të madh në pakësimin e përmbytjeve luajtën 

hidrocentralet e ndërtuar mbi Lumin Drin. 

Përmes lidhjes me Liqenin e Shkodrës dhe Lumin Drin, Buna komunikon me lumenjtë 

Moraça në Mal të Zi, Cemin, Kirin, Drinin në Shqipëri, Drinin e Bardhë në Kosovë, 

liqenet e Ohrit, Prespës së Madhe dhe Prespës së Vogël, liqene ndërkufitarë mes 

Shqipërisë, Maqedonisë dhe Greqisë. 

Përgjatë brigjeve të lumit Buna ka një biodiversitet me vlera të larta natyrore.  

Bimësia pyjore dikur ka qenë shumë më e pasur sesa sot. Një prej faktorëve kryesore 

degradues ka qenë prerja e paligjshme e drurëve deri në kufijtë e një shpyllëzimi të plotë. 

Rreziqet që kanosen sot prej erozionit kanë detyruar banorët që të mbjellin përsëri drurë 

pyjorë ose të kujdesen për lastarët e rinj të dalë nga trungjet e prera. Sot mund të 

llogaritet një sipërfaqe pyjore prej rreth 20 ha me moshë relativisht të re, e cila gjendet 

përgjatë brigjeve. Kjo bimësi përbëhet kryesisht nga shelgje, plepa, akacie e më pak 

marine, konopice, etj. 
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Bimësi pyjore ne kuptimin e mirëfilltë, gjejmë në brigjet e lumit në Rezervatin e 

Velipojës, Ishullin Ada dhe Franc Jozef, në fshatrat Reç, Sutjel, Shënkoll dhe në ishullin 

e Bahçallekut. 

Bimësia e këtyre sipërfaqeve pyjore përbëhet kryesisht nga disa lloje plepash (Populus), 

shelgjesh (Salix), frashëri (Fraxinus), dushqesh (Quercus) e gjithashtu nga rrushkulli 

(Ruscus aculeatus), akacia (Robinia pseudoacacia), thana (Cornus mas), shkoza 

(Carpinus betulus), marina (Tamarix parviflora), etj. 

Në lumin Buna gjenden mbi 30 lloje peshqish të ujërave të ëmbël që jetojnë gjithashtu në 

Liqenin e Shkodrës. Ndër to permendim krapin (Cyprinus carpio), karasin (Carassius 

auratus gibelio), gjucën (Alburnus alburnus alborella), njilën (Chondrostoma nasus 

ohridanus), skortën e zezë (Pachychilon pictum), lloskën (Scardinus erythrophthalmus 

scardafa), mëlyshin (Leuciscus cephalus albus), sharmakun (Perca fluviatilis), barburiqin 

(Blenius fluviatilis), etj. 

Buna është rrugë kalimi për 13 lloje e nënlloje peshqish që migrojnë nga liqeni për në det 

dhe anasjelltas. Ndër to përmendim blinin (Acipenser sturio) që është lloj globalisht i 

rrezikuar, kublën (Alosa fallax nilotica), ngjalën (Anguilla anguilla), levrekun 

(Dicentrarchus labrax), qefullin e verës (Mugil cephalus), qefullin e vjeshtës (Liza 

ramada), shojzën (Platichthys flesus luscus), etj. 

Në estuarin e grykëderdhjes së Bunës ka mbi 50 lloje të tjerë peshqish, ku ndër më të 

njohurit janë açuga (Engraulis encrasicholus), çeliku (Aphanius fasciatus), gjilpërëza 

turigjatë (Syngnathus tenuirostris), korbi i zi (Sciaena umbra), korbi i bardhë (Umbrina 

cirrosa), sargu (Diplodus sargus sargus), murra (Lithognathus mormyrus), aterina 

(Atherina hepsetus), gjuhëza e Adriatikut (Solea vulgaris), etj. 

Buna, së bashku me ujërat pranë saj, përfaqëson një nga sipërfaqet më të pasura me 

shpend në rajon. Grykëderdhja e Bunës, Rezervati i Velipojës, Këneta e Domnit, Laguna 

e Vilunit, Liqeni i Shasit, kriporja e Ulqinit, sipërfaqja kënetore e Shtojit të Poshtëm të 

Ulqinit janë plot me shpendë, veçanërisht në dimër. Avifaunat e këtyre sipërfaqeve 

komunikojnë me njëra tjetrën, por edhe me Liqenin e Shkodrës, Lagunën e Kunes e më 

gjërë. Këto sipërfaqe përfshihen në njërën prej tre rrugëve të migrimit të shpendëve të 

Evropës. Këto fakte tregojnë për rolin e rëndësishëm të Bunës në shkallë rajonale. Aq më 

tepër ky rol vlerësohet me faktin se një përqindje e konsiderueshme e llojeve janë 

migrues dhe folezues në këtë zonë. 

Në Bunë janë numëruar rreth 50 lloje shpendësh ujore. Ndër to, me numër më të madh 

individësh rezultojnë kredharaku i vogël (Tachybaptus ruficollis), karabullaku i vogël 
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(Phalacrocorax pygmeus), kryekuqja e madhe (Anas penelope), rosa e vendit (Anas 

platyrhynchos), rosa sqeplugë (Anas clypeata), rosa kërre (Anas crecca), kryekuqja e 

mjeme (Aythya ferina), rosa me katër sy (Bucephala clangula), bajza (Fulica atra), cinja 

(Vanellus vanellus), pulëbardha e zakonshme (Larus ridibundus), etj. 

Rëndësi të veçantë ka pulëbardha e vogël (Larus minutus) dhe dallëndyshja e detit 

(Sterna sandvicensis), numri i të cilave konsiderohet i rëndësishëm ndaj numrit të 

përgjithshëm për Shqipërinë dhe Mesdheun. 

Veçohet gjithashtu kriporja e Ulqinit e cila aktualisht është një nga mjediset më të 

përshtatshëm për folezimin e shumë llojeve si laraska e detit (Haematopus ostralegus), 

gjelaci symadh (Burhinus oedicnemus), kalorësi (Himantopus himantopus), sqepbiza 

(Recurvirostra avosetta), bisht-dallendyshja (Glareola pratincola), vrapuesi gushëbardhë 

(Charadrius alexandrinus), dallëndyshja e vogël e detit (Sterna hirundo), etj. 

 

Probleme që duhen studiuar dhe zgjidhur : 

-   Mungesa e informacionit (monitorim i vazhdueshem i biodiversitetit) 

-   Zhvillimi i turizmit (jane zona me prioritet zhvillimin e turizmit)  

-   Gjuetia e paligjshme  

-   Rritja e ndikimeve te njeriut prane kufirit (ka qene zone e qete dhe habitat per 

folezimin e shpendeve)  
 

Gjithashtu, me VKM nr. 683 datë 2.11.2005 liqeni i Shkodrës dhe lumi Buna janë 

shpallur zona Ramsar si zona veçanërisht të rëndësishme për shpendët. 
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	Përmbajtja e Sulfateve SO4 - Përmbajtja e Sulfateve SO4 në dy fazat e monitorimit varion  nga 7 – 23.46 mg/l. Në dy fazat e monitorimit në vitin 2015 përmbajtja e sulfateve varion 1.69 – 25.52 mg/l. Përmbajtja e Sulfateve është brenda standartit të re...
	Përmbajtja e Nitrateve NO3 - Përmbajtja e nitrateve NO3 në dy fazat e monitorimit është e vogël, ajo varion 0.88 – 11.6 mg/l. Në dy fazat e monitorimit në vitin 2015 përmbajtja e nitrateve varionte 0.36 - 12 mg/l. Përmbajta është e vogël dhe është bre...


