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PARATHËNIE 
 
Makroinvertebrorët bentikë janë pjesë e rëndësishme e fuanës bentike të ujrave të ëmbla. 
Këto gjallesa janë të lidhura ngushtë me veçoritë fiziko-kimike të mjedisit ujor duke qenë 
kështu tregues të drejtpërdrejtë të ndryshimit tw gjendjes së ekositemit ujor. Cikli jetësor 
nën ujor relativisht i gjatë i tyre dëshmon për ndryshimet në kohë të cilësisë së mjedisit 
ujor.   
 
Në Shqipëri studime të monitorimit të cilësisë së ujit të lumenjve me anë të 
makroinvertebrorëve bentikë kanë filluar të zbatohen vetëm vitet e fundit. Duke qenë se 
këto gjallesa përbëjnë një nga elementet e rëndësisëm në përcaktimin e statusit ekologjik 
të ujrave të lumenjve bazuar në udhëzimet e Direktivës Kuadër Për Ujin (DKU, 2000), 
studimi i tyre në vendin tonë merr një rëndësi parësore.  
Kërkimet mbi makroinvertebrorët bentike të lumenjve kanë pasur pikënisjen që me 
ndjekjen e mikrotezës  së masterit në periudhnën 2007-2009, ku zona e studimit ishte lumi 
Shkumbin. Më pas bazat e njohjes së makroinvertebrorëve bentike për këtë  zonë u 
thelluan me bashkëpunimin me eskpertët zoologë të IUCN Françeska Pella dhe Mauro 
Fasceta gjatë hartimit të planit të menaxhimit të parkut kombëtar të Shebenik-Jablanicë 
(Librazhd) në vitet 2012-2013. 
 
Ky studim i cili përfshin periudhën 2011-2013, u fokusua në rrjedhën e mesme të 
lumenjve Osum, Devoll dhe Shkumbin duke zgjedhur si pika monitorimi të cilësisë së ujit  
zonat më të mëdha urbane të lumenjve. Në të jepen të dhëna mbi vlerësimin e 
biodiversitetit të gjallesave makroinvertebrore bentike si dhe përcaktohet statusi 
ekologjik i mjedisit ujor të lumenjve bazuar në indekset biotike më bazë përdorimin e 
makroinvertebrorëve bentikë.  
Një sërë diskutimesh dhe rekomandimesh jepen mbi ndryshimin e biodiversitetit, shkaqet 
e ndotjes, vlerësimin e cilësisë së ujit si dhe mundësinë e ruajtjes dhe ripërtëritjes së tij 
në të ardhmen. 
Ky material me fokus studimin e makroinvertebrorëve bentikë plotëson gamën e 
vlerësimeve të bëra nga shume autorë, mbi cilësinë e mjediseve ujore të lumenjve në fjalë 
në aspektin iktiologjik, mikrobiologjik, mikroflorën si dhe parametrat kimike.  
 
Rezultatet e marra nga vlerësimi i cilësisë së ujit me anë të indekseve biotike me bazë 
makroinvertebrorët bentikë të mbështetura dhe nga parametrat kimike japin bazat e 
ngritjes së një metode të re, të thjeshtë e praktike të monitorimit të statusit ekologjik të 
lumenjve nëpërmjet makroinvertebrorëve bentik në të ardhmen.  
Jemi të bindur se rezultatet e studimit, diskutimi argumentues si dhe konkluzionet e 
arritura do të ndihmojnë për një njohje dhe vlerësim më të drejtë të ekosistemeve të 
lumenjve në Shqiperi, si dhe rritjen e sensibilizimit për mbrojtjen e tyre.  
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_____________________________________________________________________________ 
Përcaktimi i larmisë biologjike të makroinvertebrorëve bentikë të lumenjve Shkumbin, Devoll e Osum në pjesën 

qëndrore të Shqipërisë si  dhe vlerësimi i cilësisë së këtyre trupave ujorë bazuar në përdorimin e tyre si bioindikatorë. 
 

 

HYRJE 
 
Shqipëria është një vend me reliev kryesisht malor dhe me rezerva të shumta hidrike. Në 
territorin e saj gjenden shumë basene ujore, shumë prej të cilëve me origjinë karstike dhe 
akullnajore. Për vetë natyrën e relievit, Shqipëria është e pasur me lumenj, të cilët 
paraqiten të rrëmbyeshëm, e me shkallë të lartë të erozionit, që shoqëron pellgun e tyre 
ujëmbledhës. Rrjedha e tyre e mesme dhe e poshtme shoqërohet nga një numër i madh 
vendbanimesh ku dallohen shumë qendra urbane dhe industriale. Paralel me zhvillimin e 
shoqërisë këto ekosisteme ujore po rrezikohen nga ecuria e zhvillimit si rritja e ndotjes 
veçanërisht urbane, industriale dhe bujqësore, gjenerimi i energjisë, turizmi, krijimi i 
digave për ujitje, shpyllëzimet në pëllgjet ujëmbledhës, marrja e inerteve për ndërtim etj.  
Njohja dhe vlerësimi i pasurive natyrore dhe biologjike të lumenjve, është mjaft i 
rëndësishëm dhe i nevojshëm për mbrojtjen, shfrytëzimin dhe përmirësimin e gjëndjes së 
tyre (Hey, 1993; Harper et al., 1995). Në këtë drejtim mjedisi ujor i lumenjve është 
modifikuar vazhdimisht dhe për këtë qëllim ekologët insistojnë dhe drejtojnë fokusin e 
tyre në identifikimin e faktorëve modifikues dhe gjetjen e rrugëve për vendosjen e 
ekuilibrave natyrorë në to (King, 2004; Vaughan et al., 2009). Kjo ka bërë që të lind 
nevoja për njohjen sa më mirë të funksionimit të këtyre ekosistemeve dhe ruajtjes se 
biodiversitetit të tyre. (Arthington et al., 2010; Ormerod et al. 2010).  
Në kushtet natyrore në mjediset e lumenjve konstatohet një larmi formash të gjallesave 
bimore e shtazore. Disa prej gjallesave, të cilat e kanë të lidhur jetesën me strukturën e 
substratit fundor të lumenjve njihen si makroinvertebrorë bentikë (Glesener. 2001). 
Mjediset ujore, të cilët janë të shëndetshëm paraqiten me biodiversitet relativisht të lartë 
të makroinvertebrorëve bentikë si dhe pranohet që komuniteti i tyre reagon në mënyrë të 
ndryshme ndaj grupeve të ndryshëm të faktorëve stresues ujorë. Nisur nga ky fakt ato 
përdoren si indikator biologjikë në vlerësimin e impaktit në lumenj, liqene si dhe të gjithë 
pellgun ujëmbledhës të tyre nga burime të ndryshme ndotjeje (Barbour et al.,1999, Karr 
and Chu, 1997, Lenat and Crawford, 1994, Plafkin et al.,1989). Monitorimi i 
funksionimit të një ekosistemi ujor të lumenjve me anë të përdorimit të 
makroinvertebrorëve bentikë po pranohet gjerësisht nga shumë agjensi mjedisore sepse 
ndër të tjera këto gjallesa paraqesin një gamë të gjerë të vlerave të tolerancës ndaj 
ndryshimeve fiziko-kimike të stresit ujor (Simon. 2003, Karr and Chu. 1999). 
Vlerësimi i integritetit biologjik të ujërave të lumenjve është mandatuar fillimisht në USA 
me “Aktin e Ujit të Pastër” (Clean Water Act - CWA 1972) si dhe më pas në Europë me 
“Direktivën Kuadër për Ujin” - DKU, (Water Frame Directive – WFD; EU. Directive 
2000/60/EC) si një komponent i rregullimit dhe mbrojtjes së cilësisë së ujit në këto 
vende. Direktiva e BE e zgjeron fushën e shtrirjes së mbrojtjes së ujit në të gjitha ujërat 
dhe vendos objektiva të qarta për arritjen e “Statusit të mirë” në Europë deri në vitin 
2015, dhe që shfrytëzimi i ujit të bëhet në mënyrë të qëndrueshme në gjithë Europën. Për 
këtë arsye ajo mbështet të gjithë ata që janë të interesuar që të marrin pjesë në mënyrë 
aktive në veprimtaritë e monitorimit dhe të menaxhimit të ujit. Sipas DKU, (EU. 
Directive 2000/60/EC 2000, 2003, 2004 – 2006, 2005) tipe të ndryshme të organizmave 
ujore do të përdoren si indikator të integritetit biologjik, ku ndër ta janë dhe 
makroinvertebrorët bentikë si një nga elementet më cilësorë biologjikë të përdorur në 
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vlerësimin e statusit ekologjik të ujërave të ëmbla. Në Shqipëri studime me bazë 
vlerësimin e biodiversitetit të gjallesave bentike të ujrave të ëmbla si dhe vlerësimin e 
integritetit biologjik të makroinvertebrorëve bentikë në përcaktimin e statusit ekologjik të 
lumenjve janë ndërmarrë në lumenjtë Shkumbin, Vjosë dhe Mat (Paparisto et al., 2008 
2009; Beqiraj, 2007; Oga, 2006).  
 
QËLLIMI DHE OBJEKTIVAT  
 
Qëllimi i studimit:  
 
Mbi bazën e një analize të integruar bazuar dhe në Direktivën Kuadër për Ujin (DKU) të 
BE-së, të evidentojë popullatat e makroinvertebrorëve bentikë në rrjedhën e mesme të 
lumenjve Shkumbin, Devoll dhe Osum si dhe të vlerësojë cilësinë e këtyre ekosistemeve 
ujore mbi bazën e përdorimit të gjallesave makroinvertebrore bentike. 
 
Objektivat e studimit:  
 
Në përputhje dhe me qëllimin e studimit u hartuan tre objektiva kryesore:  
 

i. Evidentimi i taksoneve kryesore të makroinvertebrorëve bentikë në rrjedhën e 
mesme të lumenjve Osum, Devoll dhe Shkumbin. 

 
ii. Klasifikimi i cilësisë së këtyre trupave ujorë pranë vendbanimeve kryesore urbane 

kur përdoret analiza ekologjike e makroinvertebrorëve bentikë mbi bazën e 
vlerësimit të indekseve biotike.  

 
iii.  Përcaktimi i relacionit midis vlerësimit të statusit ekologjik të lumenjve me anë të 

indekseve biotike dhe parametrave kimik si dhe ngritja e një metodikë standarte të 
monitorimit të lumenjve me anë të makroinvertebrorëve bentikë bazuar ne 
udhëzimet e DKU.  
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Kreu I   TË DHËNA TEORIKE MBI EKOSISTEMET E LUMENJV E 
DHE MAKROINVERTEBRORËT BENTIKË  
 
1.1 Lumenjtë dhe ndikimi i njeriut 
 
Lumenjtë e vendit tonë për vetë pozicionimin e tyre pranë zonave urbane e industriale 
përbëjnë burimin kryesor të përmbushjes së nevojave të tyre për ujë. Cilësia e mjedisit 
ujor të këtyre lumenjve është e lidhur me faktorët që ndikojnë në pellgun ujëmbledhës, si 
shkëmbi amnor, tipi i tokës dhe klima. Veprimtaria e njeriut është e drejtpërdrejtë ose jo 
në modifikimin e sistemit lumor nëpërmjet dukurive të tilla si, shkarkimit të ndotësve, 
urbanizimit, me anë të pyllëzimeve ose shpyllëzimeve, ndryshimit të rrjedhjes, zhvillimit 
bujqësor, sistemimit të tokës etj. Lëndët me përmbajtje organike që shkarkohen nga 
aktivitetet e ndryshme të mësipërme janë burimi kryesor i ndotësve të lumenjve. Proçesi i 
dekompozimit dhe shkatërrimit të këtyre lëndëve realizohet nga mikrogjallesa, në 
sipërfaqe të sedimenteve si dhe në kolonën e ujit në lumenjtë e thellë. Duke ditur që një 
proçes i tillë konsumon oksigjen, ndotje të rënda çojnë në deoksigjenim të shpejtë të ujit 
të lumit duke shkaktuar zhdukjen e peshqve dhe të invertebrorëve ujorë. Në këtë mënyrë 
habitati bëhet uniform me pak lloje tolerante të afta që jetojnë në përqëndrime të ulëta të 
oksigjenit. Shkarkimi i derdhjeve organike çon gjithashtu në çlirimin e amoniumit, i cili 
edhe pse nuk paraqitet toksik, në varësi të pH dhe temperaturës kthehet në amoniak, i cili 
është toksik për gjallesat e ujërave (Miho et al., 2005). 
Pikat më kryesore të shkarkimeve organike që ushqejnë lumenjtë janë derdhjet urbane 
dhe industriale. Dekompozimi i lëndës organike në rrjedhë menjëherë pas shkarkimi të 
saj, ul sasinë e oksigjenit dhe shkakton çlirimin e amoniumit. Gjatë rrjedhës përqëndrimi 
i lëndëve organike bie prej hollimit dhe shpërbërjes së vazhdueshme. Në një distancë nga 
shkarkimi ndodh oksidimi i amoniumit në nitrat, si dhe oksigjeni në ujë rritet nga 
oksigjeni sipërfaqësor. Më pas, lëndët organike, oksigjeni dhe amoniumi marrin vlerat 
natyrore të rrjedhës që kishin përpara shkarkimit, proces njihet dhe si "vetëpastrim"(Miho 
et al., 2005). 
Lëndët organike me natyrë njerëzore janë lehtësisht të tretshme, të shpërndara imtësisht 
dhe shumë të zbërthyeshme duke shkaktuar nje konsumim të shpejtë të oksigjenit në 
lumë në ndryshim nga lëndët organike natyrore që vijnë nga gjallesat bimore e shtazore të 
vdekura nëpërmjet prurjeve në lumenj. Kështu rritja e popullsisë në një zonë vendbanimi 
pranë pellgut ujëmbledhës ndikon drrejtpërdrejtë në rritjen e sasisë së lëndëve organike 
në lumë si dhe uljen e sasisë së oksigjenit. Nevojat biologjike për oksigjen (BOD) është 
më e ulët se 2 mg O2/l në basene me më pak se 15 banorë/km2, dhe i kalon 5 mgO2/l në 
basene me më shumë se 100 banorë/km2 (Stanners  et  Bourdeau, 1995).  
Rreshjet që bien mbi sipërfaqen e tokës tresin minerale gjatë depërtimit në dheun e tokës. 
Në zonat e virgjëra përbërja kimike e ujërave varet kryesisht nga dheu i tokës dhe 
shkëmbi amnor poshtë saj, duke bërë që niveli i ushqyesve të jetë i ulët. Vendbanimet 
dhe shpyllëzimet shoqëruese, zhvillimi bujqësor dhe urbanizimi shpejtojnë shumë 
shplarjen e lëndëve dhe ushqyesve në lumenj dhe liqene. Një gjë e tillë nxit rritjen e 
fitoplanktonit dhe bimëve të tjera ujore, dhe me radhë të organizmave të sipërme të 
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zinxhirit ujor ushqyes, proçes ky i njohur si 'eutrofikim kulturor' (Hallegraeff  et al.,1995; 
Stanners et Bourdeau, 1995).  
Në pellgjet ujëmbledhës në periudhën e dimrit biomasa e fitoplanktonit paraqitet në 
përgjithësi e ulët, e cila është karakteristikë për ujërat oligotrofikë por me një tendencë 
rritjeje maksimale të fitoplanktonit dhe kalimin në gjendjen mezotrofike të ujrave në 
pranverë (Shuka et al., 2011).  
Një element i rëndësishëm që pasqyron në mënyrë të drejtpërdrejt vlerësimin e gjendjes 
ushqyese si dhe cilwsinë e ujrave të lumenjve janë dhe diatometë (Miho et al., 2005). 
Pasojat ekologjike të eutrofikimit të shkaktuara prej sasive të larta të ushqyesve mund të 
provokojnë një ndryshim të strukturës biologjike, ku dominues bëhet fitoplanktoni, ujrat 
bëhen të turbullta, algat blu të gjelbërta zhvillohen shumë duke shkaktuar formimin e 
shkumave dhe helmeve të fuqishme për peshqit, kafshët e tjera dhe vetë njeriun. Në 
basene me aktivitet njerëzor të kufizuar nivelet e fosforit në lumenj janë përgjithësisht më 
të ulëta se 25 µgP/l, kurse nivele më të larta se 50 µgP/l tregojnë për një ndikim të njeriut, 
psh shkarkim ujrash të zeza ose shplarje bujqësore (Stanners  et  Bourdeau, 1995). Në 
lumenjtë e ndotur rëndë nga shkarkimet nivelet e fosforit tejkalojnë nga 500 deri 1000 
µgP/l. Nga ana tjetër nivelet e azotit që kalojnë mbi 1 mgN/l tregojnë ndikim të njeriut, 
psh shplarje bujqësore dhe shkarkime urbane. Kur lumenjtë marrin shkarkime urbane ose 
shkarkime nga fermat e kafshëve shtëpiake nivelet e amoniumit rriten dhe ato të 
oksigjenit ulen; në lumenjtë e ndotur rëndë niveli i amoniumit mund të ngrihet nga 1 deri 
5 mgN/l, i cili kur kthehet në amoniak mund të shkaktojë ngordhje peshqish dhe kafshësh 
të tjera të lumit. 
Aktiviteti i njeriut shkakton edhe rritjen e përmbajtjes së lëndëve kimike, sidomos 
metaleve të rënda dhe mikrondotësave organikë (pesticideve, difenilet e polikloruara, 
komponimet organike të kloruara, hidrokarburet aromatike policiklike etj) në mjedise 
ujore, me anë të shkarkimeve të ngurta, lëngëta dhe të gazta, urbane, industriale, 
bujqësore dhe minerave. Të gjitha këto shkarkime paraqesin rrezik për ekosistemet ujore 
dhe për vetë njeriun (Miho et al., 2005). 
 
1.2 Ekosistemet lotike (të rrjedhshme) 

 
Ekosisteme limnike (të ujrave të ëmbël) përfshijnë tërësinë e ujrave kontinentale të 
rrjedhshëm, liqenore dhë të palëvizshëm. Këto ekosisteme ndahen në: a) ekosisteme 
lentike (liqene, këneta, gjole) ku përteritja e ujrave është maft e ngadalshme si dhe në b) 
ekosisteme lotike (lumenj, përrenjtë, etj), ku kjo përtëritje është mjaft e shpejtë 
(Campaioli et al., 1994).  
 
Veçoritë e ekosistemeve lotike: 

• Në këto ekosisteme sasia e oksigjenit të tretur në ujë është më e madhe. 
• Temperatura e ujit varet nga ndryshimi i temperaturës së ajrit. 
• Natyra gjeologjike e terrenit të pellgut ujëmbledhës ndikon në veçorinë 

kimike të ujit. 
• Ujërat karakterizohen nga rrjedhshmëria dhe transport inertesh. 
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• Shpërndarja uniforme e masës ujore si dhe lëndët e ngurta dhe gazet që 
ndodhen në të.  

• Planktoni paraqitet relativisht më i pakët. 
• Dominojnë organizmat bentikë.  
• Kanë organizma të përshtatshëm ndaj rrymave të vazhdueshme të ujit. 

 
Tipologjia e lumenjve sipas lartësisë e masës së shtrirjes  

 
Klasifikimi i lumenjve bazuar në lartësinë mbi nivelin e detit si dhe atë të zonës së 
shtrirjes së tyre me gjithë pellgun ujëmbledhës bëhet duke u bazuar në të dhënat e DKU 
(2000). Tipologjitë janë si më poshtë.  
 

a) Tipologjia e lartësisë 
Lumë i zonës së lartë: Lartësia më e lartë se 800 metra mbi nivelin e detit 
Lumë i zonës me lartësi mesatare: Lartësia nga 200 deri në 800 metra 
Lumë i zonës fushore: Lartësia më e vogël se 200 metra 

 
b) Tipologia e masës, bazuar në shtrirjen e zonës së pellgut ujëmbledhës 

Zonë me shtrirje të vogël: 10 deri në 100 km2 
Zonë me shtrirje të mesme: më e madhe se 100 deri në 1000 km2 
Zonë me shtrirje të madhe: më e madhe se 1000 deri në 10 000 km2 
Zonë me shtrirje shumë të madhe: më e madhe se 10 000 km2 

 
1.3 Ndarja e zonave të lumit 

 
Një mjedis lumor shpesh paraqitet i ndarë në disa copëzime tipike përgjatë gjithë 
gjatësisë së tij duke filluar nga burimi e deri në derdhjen e tij. Kjo ndarje e lumit në zona 
është e lidhur ngushtë  me relievin, klimën si dhe me popullimin e secilës zonë në 
aspektin e bimësisë, aspektin e invertebrorëve, aspektin iktiologjik etj. Në çdo zonë 
ekziston një lidhje e ngushtë e tipit të popullimit të makroinvertebrorëve si dhe të 
mënyrës së tyre të ushqyerit (Campaioli et al., 1994). 
 
Krenoni 
Kjo zonë shpesh ndahet në Eucrenon (zona e burimit të lumit) dhe Hypocrenon (përroi 
fillestar). Krenoni përfaqëson pjesën e sipërme njëkohësisht me lartësi më të madhe mbi 
nivelin e detit dhe ka të bëjë me burimet dhe degët e tyre. Kjo pjesë nënkupton një biotop 
i cili gjendet në zona malore. Në këtë zonë dallohet një bimësi karakteristike ku pjesët 
organike të saj grumbullohen kryesisht rreth brigjeve dhe përfundojnë në përrua. Uji këtu 
luan rol transportues duke shfrytëzuar rrjedhjen e shpejtë të tij, njëkohësisht uji është në 
sasi oksigjeni të lartë dhe temperaturë pak a shumë të qëndrueshme (Campaioli et al., 
1994). 
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Ritroni 
Kjo zonë përfaqëson pjesën e sipërme të lumit që pason krenonin p.sh lumenj të vegjël, 
për këtë zonë është karakteristike ujra të shpejtë dhe mjaft të oksigjenuara. Këtu lumi ka 
trajtën e tij të plotë dhe temperatura paraqet vlera të ulëta. Dallohet nivel i lartë i 
oksigjenimit si dhe rrjedha të shpejta dhe turbulente. Lëndët organike këtu sillen nga 
tributarët. Të shumtë paraqiten në këtë zonë brejtësit dhe mbledhësit, ndërsa copëtuesit 
janë më të paktë në këtë zonë. Kjo zonë në varësi të elementeve tipologjikë ndahet në 
disa nënzona si: Epirhithtron , Metarhithron  dhe Hyporhithron  (Campaioli et al., 
1994).  
 
Potamoni 
Kjo zonë përfaqëson pjesën e poshtme të lumit që shtrihet kryesisht në fushë. Veçori të 
kësaj zonë janë gjerësia më e madhe e shtratit të lumit dhe një nivel i ujit më i ngritur dhe 
me turbullirë më të madhe sesa ne zonën e mësipërme. Sasia e oksigjenit vjen duke u 
zvogëluar dhe temperatura paraqet vlera akoma të ndryshueshme. Pjesa fundore e lumit 
është me natyrë ranore. Roli i faktorit antropogjen në rritjen e lëndëve organike këtu 
paraqitet më i madh. Ne gjatësinë e kësaj zone vihet re një alternim i rrjedhjes së ngadaltë 
me atë më të shpejtë. Kjo zonë ndahet gjithashtu në tre nën zona të tjera si: Epipotamon, 
Metapotamon dhe Hypopotamon (Campaioli et al., 1994). 
 
Estuari 
Përfaqëson zonë të shkurtër të takimit të ujrave të ëmbël me ato të kripur. Zona ka 
pamjen tipike të deltës dhe materiali substratit është rërë e imët, lymë, argjil. Ujërat e saj 
janë të njelmët dhe shpesh herë shfaqen në formën e moçalishteve. Karakteristikë e kësaj 
zone është prania e paktë e llojeve, por me një numër të madh individësh. Edhe këtu 
organizmat grumbullues janë në sasi më të madhe në shtratin e lumit në raport me ato të 
copëzuesve e të brejtësve (Campaioli et al., 1994). 
 Në varësi nga thellësia e ujit, temperatura, veçoritë kimike, shpejtësia e ujit dhe natyra e 
substratit dhe veçanërisht natyra e ushqimit në pjesë të ndryshme të lumit lidhet dhe 
popullimi i mjediseve nga insektet ujore dhe makroinvertebrorët e tjerë. 
  
1.4 Klasifikimi i mikrohabitatiteve lumore 

 
Pjesa fundore e lumit paraqet një mozaik strukturor në të cilin vihen re multihabitate të 
përshtashme të cilët shërbejnë si strehë për jetesën e shumë gjallesave bentike. Duke 
marrë në konsideratë ekzistencën e mikrohabitateve në lumenj realizohet një ndarje e tyre 
bazuar në dominimin e dimensioneve të elementeve strukturore. Dallohet habitat 
megalithal (gurë > 40cm), habitat mesolithal (6-20cm), habitat mikrolithal (2-6 cm), 
habitat akal (2mm-2cm), habitat psammal (rërë), habitat psammopelal (rërë dhe argjil), 
habitat agrilal (lym) dhe habitat xylal (mbeturina bimore). Pjesa fundore e lumit paraqitet 
kryesisht si një kombinim strukturash të mikrohabitatesh qoftë kjo edhe në një zonë me 
shtrirje jo shumë të madhe. Kjo veçori është në të gjitha ndarjet tipologjike të lumit 
(AQEM, 2002).  
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1.5 Makroinvertebrorët bentikë  
 

Pothuajse të gjitha gjallesat që jetojnë në ujra të ëmbla janë përfaqsues të grupeve të 
mëdha sistematike të mjediseve tokësore. Fauna bentike e tyre i përket grupeve tipikë 
tokësorë si insektet, të cilët janë përshtatur në pjesën më të madhe në një kohë të dytë me 
jetën ujore. Megjithatë nuk përjashtohen edhe lloje, që kanë kaluar në ujëra të ëmbla 
ndërkohë që origjina e tyre mbetet detare dhe  jo tokësore (Campaioli et al., 94).  
Origjina tokësore e shumë gjallesave dëshmohet nga fakti se disa lloje (Coleoptera dhe 
Heteroptera) zhvillojnë tërësisht ciklin e tyre jetësor në ujë por që marrin frymë në ajrin 
atmosferik me mekanizma të ndryshëm. Ndërsa të tjerë lloje (Trichoptera dhe Diptera) 
ruajnë një raport akoma më strikt me mjedisin tokësor duke pasur zhvillim të pjesshëm në 
mjedisin ujor. Në insektet ka mundësi që zhvillimi i ciklit jetësor midis ujit dhe ajrit 
(Ephemeroptera dhe Odonata) paraqet në të vërtetë një kusht primitiviteti të këtyre 
gjallesave (Campaioli et al., 94).  
Për faunën bentike të ujrave të ëmbla sot përdoret një emërtim, i cili përfaqëson një seri 
grupesh të faunës bentike me emrin “makroinvertebrorë”. Ky term ka për qëllim të 
paraqesë thjesht gjallesat makroskopike me përmasa, që kalojnë milimetrin dhe janë të 
dukshme me sy të lirë (në pjesën më të madhe të rasteve kanë përmasa më të mëdha sesa 
3-4 mm  (fig 1.1) (Campaioli et al., 94).  
Në grupin e makroinvertebrorëve pjesa më e madhe e tyre i përkasin tipit të 
këmbënyjëtuarve (Arthropoda) dhe kryesisht klasës së insekteve (Insecta) por termi 
“makroinvertebrorë”, përmbledh edhe shumë lloje përshirë madje mes tyre edhe disa 
lloje të tipit Cordata (Tunikatë), të cilët nuk kanë shtyllë kurrizore. Kështu të gjithë 
invertebrorët e vegjël standart, insektet dhe shumë grupe të tjerë, që mund të shihen me 
sy të lirë (relativisht të mëdhenj krahasuar me invertebrorët e tjerë), do të përkufizohen 
“makroinvertebrorë” (Glesener, 2001).  
Disa nga grupet e gjallesave të makroinvertebrorëve të ujrave të ëmbla janë përbërësit 
kryesor të zooplanktonit, ndërkohë që të gjithë makroinvertebrorët janë organizma 
bentikë.  
8681 llojet e konsideruar makroinvertebrorë të cilët janë prezent në Europë i përkasin 
kategorive sistematike si: Porifera, Cnidaria, Platyhelminthes (Triclada), Nemertini, 
Nematoda, Mollusca (Gastropoda, Bivalvia), Annelida (Oligochaeta, Hirudinea), 
Krustacea, Briozoa, Insecta (Ephemeroptera, Plecoptera, Odonata, Heteroptera, 
Hymenoptera, Coleoptera, Megaloptera, Trichoptera, Lepidoptera, Diptera), (ndërkohë që 
sipas literatures përfaqësuesit e kategorive sistematike Aranea dhe Colembola, i kanë të 
kufizuar raportet me ujrat e ëmbla) (Campaioli et al., 94).  
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Figura 1.1 Pamje kurrizore e elementeve ndërtimorë të një gjallese makroinvertebrore (Plecoptera), 
(Bouchard , R. W., Jr. 2004). 
 
1.6 Rëndësia e përdorimit të makroinvertebrorëve bentikë 
 

• Komuniteti i makroinvertebrorëve bentikë paraqitet me biodiversitet të 
madh llojesh, me mbi 1000 lloje të ndryshme dhe me larmi formash të 
ushqyerit (Bernard N. Lenz and S.J. Rheaume, 1995). 

 
• Nivelet e tolerancës ndaj ndotjes të taksoneve të makroinvertebrorëve 

variojnë nga forma jotolerante që takohen në mjedise me nivelit të ulët të 
ndotjes në forma tolerante me nivel të konsiderueshëm të ndotjes (Simon, 
2003).  

 
• Raportet e ndryshme të ndjeshmërisë ndaj ndotjes janë baza e Indekseve 

Biotike (De Pauw et al., 92). 
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• Cikli jetësor nën ujor relativisht i gjatë i gjallesave bentike bën që të takohen 

forma të makroinvertebrorëve nga disa javore në disa vite në një kampionim 
duke dëshmuar për kushte mjedisore të kaluara  (Donald et al., 1998). 

 
• Metodat e koleksionit, të ruajtjes dhe të indentifikimit të 

makroinvertebrorëve bentikë ujorë janë nga më të njohurat dhe që lejojnë të 
krahasohen lehtësisht të dhënat ekologjike midis pjesëve të ndryshme të 
ekosistemit ujor (Lenat and Crawford, 1994). 

 
• Humbjet gjatë kampionimit të makroinvertebrorëve janë të papërfillshme e 

mund të zëvëndësohen lehtësisht duke bërë që prova të përsëritet në të 
ardhmen në të njëjtën zonë të mjedisit ujor (Lee N., Rudd H., 2003; Reis M 
., Chapman J., 2000). 

 
• Monitorimi tradicional i cilësisë së ujit nuk i pasqyron luhatjet e cilësisë së 

ujit midis periudhave të gjata të kampionimit, kështu biotat dhe veçanërisht 
makroinvertebrorët bentikë reflektojnë më së miri ndryshimet afatshkurtra 
dhe afatgjata të cilësisë së mjedisit (Engel and Voshell, 2002). 

 
• Vlerësimi i cilësisë së ujit me anë të analizave kimike dhe fizike në një 

mjedis ujor të ndikuar nga disa ndotës të ndryshëm në përgjithësi nuk është i 
mundur. Gjallesat bentike reagojnë ndaj një grupi të gjerë të ndotësve 
përfshirë dhe ato me përbërje komplekse (Lenat, 1988).  

 
1.7 Faktorët me ndikim në komunitetin bentikë 
 
Popullatat e gjallesave bentike në lumenj janë nën ndikimin e një sërë faktorësh fiziko-
kimik të cilët me veprimin e drejtpërdrejtë ose si bashkëveprues midis tyre ndikojnë në 
cilësinë e mjedisit ujor e për pasojë edhe në strukturën e popullatave bentike. Ndër 
faktorët të cilët janë përcaktues të drejtpërdrejtë të llojeve të makroinvertebrorëve janë: a) 
thyerja e terrenit dhe ndryshimi i prurjeve erosive nga pellgu ujëmbledhës që ndikojnë në 
komunitetin bentik nëpërmjet strukturës së substratit si dhe ndryshimit të shkallës së 
turbullirës, b) izolimi i mjedisit ujor i cili ndryshon në mënyrë të ndjeshme cilësinë e ujit 
e për pasojë edhe përbërjen e llojeve të komunitetit bentikë c) gjendja e nutrientëve, d) 
temperatura, e) shpërbërja e oksigjenit, f) pH, g) shkalla e fortësisë së terrenit si dhe h) 
përmbajtja e elementeve toksike ku këta të fundit janë përcaktues jo natyralë (Hawkes, 
1979; De Pauw & Hawkes, 1993). 
Faktorë të tjerë të cilët janë jo përcaktues të drejtpërdrejtë të cilësisë së ujit e për rrjedhojë 
edhe të gjallesave bentike makroinvertebrore janë: a) thellësia e mjedisit ujor b) 
përshkueshmëria e dritës c) shpejtësia e rrjedhës së ujit d) mikrohabitati i substratit si dhe 
kanalizimet, ku këta të fundit janë përcaktues jonatyral. 
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Faktorët me ndikim të drejtpërdrejtë ose jo të drejtpërdrejtë kanë gjithashtu 
bashkëveprime të ndërsjella midis tyre në përcaktimin e komunietit bentik (Hawkes, 
1979; De Pauw & Hawkes, 1993). Bazuar në skemën e mëposhtme vihet re që  
 
1.8 Insektet si dominues të llojeve bentike  

 
Insektet si çdo grup tjetër gjallesash shtazore nga pikpamja ekologjike kanë kërkesa të 
caktuara ndaj kushteve jetësore, si dhe marrëdhënie të ndërsjellta me mjedisin ku ato 
jetojnë. Insektet duke qënë si klasa më e pasur në lloje e të gjithë gjallesave shtazore e 
duke pasur një përhapje të gjerë gjeografike, dëshmon për plasticitet të përkryer që 
zotërojnë për t’iu përshtatur kushteve sa më të larmishme të mjedisit. Por nga ana tjetër 
ndikimi i faktorëve ekologjikë është reflektuar qartë në veçoritë morfo-fiziologjike, në 
zhvillimin dhe ekologjinë e tyre. Nuk ka mjedise ku nuk kanë depërtuar insektet. Ato i 
gjen nga mjediset më të zakonshmet e deri në ato me ekstremet. Në procesin e aktivitetit 
të tyre jetësor, insektet kryejnë një punë të madhe për natyrën në përgjithësi. Ato 
përpunojnë një masë të madhe të substancave organike dhe minerale dhe nga ku marrin 
pjesë drejtperdrejtë në proceset e riciklimit të lendëve (Misja K. 2003).  
Insektet janë në lidhje të ngushtë me faktorët biotikë dhe abiotikë të mjedisit. Lidhjet e 
ngushta me faktorët biotikë i vënë insektet në radhë të parë të gjithë përfaqsuesve të tjerë 
të botës shtazore. Mënyra e jetesës së tyre është shumë e larmishme. Lloje të ndryshme jo 
vetëm jetojnë në mjedise të ndryshëm, por dallohen dhe nga një veprimtari selektuese 
ndaj kushteve të mjedisit. Çdo lloj ka standartin e vet ekologjik dhe tendencën e 
vazhdueshme për të kërkuar kushte sa më të përshtatshme. Në sajë të zhvillimit të 
sistemit nervor dhe ndërtimit të përkryer të organeve ndjesore ato kanë kërkesa të 
vazhdueshme të standartit ekologjik dhe i largohen kushteve të pafavorshme (Misja K. 
2003). 
Nga lidhjet e ngushta me faktorët biotikë dallohet dhe ajo me faktorin antropogjen. Sot 
kjo merr rëndësi të veçantë për shkak të veprimtarisë së gjerë antropogjene kryesisht në 
mjediset e ndotura. Në këtë drejtim insektet në sajë të përhapjes së gjerë dhe 
ndjeshmërisë së madhe ndaj ndryshimeve të mjedisit (sidomos ndotjes së tij) vlerësohen 
si objekte të perspektivës. Gjatë përpunimit të monitorimit duhet të diferencohen 
ndryshimet e numrit të individëve të llojit që vijnë nga veprimtaritë antropogjene nga ato 
të lëkundjeve natyrore sezonale dhe shumëvjeçare (Misja K. 2003). 
Ndotja e mjedisit reflektohet dukshëm në faunën e insekteve. Si rregull ndotja kimike 
industriale vepron relativisht ngadalë mbi popullatat e insekteve.Insektet janë indikatorë 
të pastërtisë së ujrave dhe ndotjes së tyre me substanca organike. Kështu larvat e mizës së 
luleve Eristalis tenax janë treguesit më të spikatur të ndotjes disa llojore të mjediseve 
ujor. Larvat e kuqe kironomide janë tipike të mjediseve ujore të ndotur mesatarisht. 
Shumica e insekteve të tjera mund të jetojnë vetëm në mjedise ujore të pastra. Insektet 
reagojnë dhe ndaj ndotjeve të tjera të ujrave, veçanërisht me metale të rënda. Në mjedise 
të tilla ndërron përbërja llojore dhe ngordhin shumë insekte. Në sjelljet e larvave të 
trikopterëve ndikojnë dhe ndotjet e niveleve të ulëta dhe për një kohë të shkurtër të ujrave 
ku ato jetojnë (Misja K. 2003). 
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1.9 Përfaqësuesit kryesorë të gjallesave bentike 

1.9.1 Rendi Ephemeroptera  

Efemeropterët përfshijnë rreth 2000 specie ujore që i përkasin 19 familjeve të ndryshme.  
 
Zhvillimi: Efemeropterët janë insekte hemimetabolë të njohur për jetën e tyre të shkurtër 
(ephemerale) në fazën e rritur që zakonisht zgjat nga disa orë deri në tre ditë. Këta janë 
insekte unike në llojin e tyre sepse kanë dy stade të rritur dhe të dy janë të pajisura me 
krahë, kanë jetë të shkurtër dhe nuk ushqehen. Subimago është një stad i maturimit 
seksual në të cilët krahët janë gjysëm-opakë e të mbuluar sipër me qime të vogla 
(microtrichia) si dhe me qime të gjata në pjesën anësore. Poshtë kutikulës subimaginale 
duken sytë, këmbët dhe apendiset gjenitale. Tek i rrituri këmbët e cerciet janë më të gjata 
e krahët janë më të plotë. Në kontrast me imagon, nimfa e efemeropterëve është shumë e 
ndryshme në paraqitje pothuajse dhe në shumë specie të lumenjve ajo paraqitet e shtypur 
në drejtimin kurrizor-barkor. Nimfa i nënshtrohet një numri të madh zhveshjesh 15-25 të 
tilla deri në rritjen përfundimtare. Nuk përjashtohen raste tek disa specie që arrijnë deri 
në 50 zhveshje në një specie të vetme (Mandaville, S.M. 1999; Mackie, G.L. 2001).  
 
Preferencat Ekologjike: Rendi Efemeroptera ka përhapje kozmopolite. Toleranca 
kimike është pak e njohur për këtë grup në krahasim me grupet e tjerë. Format e jetës së 
larvave janë të ndryshme por ato mund të ndahen në katër kategori: a) takohen të futura 
në vrima, b) poshtë gurëve me formë trupi të shtypur, c) forma notuese, si dhe d) forma 
zvarritëse.  
Ata arrijnë pikun e llojeve dhe sasinë e individëve në ujëra të ftohtë, të pastër në burimet 
e lumenjve ku shërbejnë si ushqim i rëndësishëm për peshqit. Disa specie mund të 
rregullojnë frymëmarrjen me anë të lëvizjes së branshive sipas ndryshimit të përqëndrimit 
të oksigjenit. Nimfat e efemeropterëve janë karakteristikë e lumenjve të cekët e zonave 
tokësore të liqeneve si dhe kanë një shpërhapje të gjerë. Megjithatë, shumë specie janë të 
kufizuar në substrate specifike me makrofite. (Shtojca: Tab. 1.1) (Williams & Feltmate, 
1992).  
 
Vlerat si Indikator – Të ushqyerit: Ata janë konsumatorë të parë dhe sillen si 
grumbullues. Disa specie janë grabitqare dhe disa të tjerë janë përshtatur në të ushqyerin 
filtrator (Fam. Oligoneuridae). Regjimi ushqimor i efemeropterëve është e përbërë nga 
algat dhe detritet.  
Në përgjithësi nimfat e efemeropterëve preferojnë të jetojnë më së shumti në liqene, 
pellgje, përrenj dhe lumenj të pandotur ku densiteti i kalon 10 000/m2, ata kanë kontribut 
kryesor në prodhimin dytësor. Megjithatë, sasi shumë të vogla të ndotjes organike 
ndonjeherë mund të rrisin numrin dhe të favorizojnë zhvillimin e specieve të caktuara 
ndërsa speciet e tjera eleminohen. Speciet e gj. Baetis (F. Baetidae) duken më tolerante 
ndaj ndotjes dhe këto specie si dhe të tjerat janë përdorur shpesh si indikator të cilësisë së 
ujit (Mandaville, S.M. 1999; Mackie, G.L. 2001). 
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1.9.2 Rendi  Plecoptera  
 
Plekopterët përfshijnë rreth 1718 specie, 239 gjini që i përkasin 15 familjeve.  
Zhvillimi: Të rriturit e plekopterëve janë tokësorë por në stadet e nimfës ata janë lloje 
ujorë të detyruar. Shumica e tyre jetojnë në ujërat e rrjedhshëm si dhe me përqëndrim të 
lartë të oksigjenit. Vezët e pllenuara vendosen në ujë ku qëndrojnë 2-3 javë deri në disa 
muaj në format e mëdha. Nimfa kalon nga 10 deri mbi 30 zhveshje përgjatë 1 deri në 3 
vitesh. Të rriturit jetojnë nga 1 deri në 4 javë. Shumë të rritur kanë krahë me përjashtim të 
pak llojeve. Nuk janë fluturues të mirë çfarë kushtëzon dhe kalimin e barrierave 
gjeografike të vogla. Specie të cilat kalojnë dimrin si nimfa shpesh nuk e ndalojnë rritjen 
madje edhe në 00C. Është temperatura e lartë ajo që kushtëzon ciklin e jetës të 
plekopterëve. Disa specie e kalojnë verën në gjëndje diapauze (Mackie, G.L. 2001, 
Mandaville, S.M. 1999).  
 
Preferencat Ekologjike: Nimfat e plekopterëve e kanë të lidhur jetesën me ujëra të 
ftohtë, të pastër e me përmbajtje të lartë oksigjeni. Disa specie megjithatë mund të 
gjenden edhe në kushte të ndryshme siç janë liqenet oligotrofikë. Në kushte të rënies së 
sasisë së oksigjenit disa lloje ndryshojnë sjellje duke rritur intensitetin e lëvizjes së 
branshive. Vendosja e branshive varion midis llojeve, ato mund të jenë pas kokës, toraks 
dhe abdomen. Në disa specie branshitë mungojnë e frymëmarrja bëhet me anë të 
sipërfaqes së trupit. Nimfat kërkojnë cilësi të mirë të ujit por shumë pak specie jetojnë në 
nivele të ulëta të oksigjenit, temperaturës së lartë, e pasurimit me lëndë organike të ujit. 
Këto kanë bërë që plekopterët të jenë efektivë gjatë përdorimit si indikator biologjik të 
degradimit mjedisor. Ato janë të lidhura me një mikrohabitat specifik në varësi të 
faktorëve mjedisor të tillë si: natyra e substratit, regjimi rrjedhës, prezenca e organizmave 
të tjerë, temperatura si dhe ndryshimet lokale të parametrave kimike. Lloji i habitatit 
shpesh ndryshon sipas zhvillimit të nimfës ose sipas sesionit. Nimfa në stadin final 
migron në drejtim të bregut ku zvarritet nga uji dhe heq mbulesën e saj. (Mackie, G.L. 
2001, Mandaville, S.M. 1999). 
 
Të Ushqyerit: Në përgjithësi nimfat e plekopterëve janë lloje herbivore ose grabitqare. 
Disa grupe që janë herbivorë ose detrivor në stadet e hershme, kalojnë në forma 
grabitqare në stadet e mëvonshme. Në stadet e mëvonshme detrivorët e mëdhenj mund të 
konsumojnë pre me përmasa të mëdha. Ata janë kërkues aktivë. Këto kafshë përdorin 
filamentet e gjata të antenave për të lokalizuar prenë, si dhe përdorin taktilet në 
përceptimin e dallgëve dhe ndyshimet kimike të ujit. Disa specie janë selektive në llojin e 
presë ose në madhësinë e saj. Këto kafshë në fazën e rritur në përgjithësi nuk ushqehen 
me përjashtim të disa familjeve ku të rriturit edhe mund të ushqehen (Mackie, G.L. 2001, 
Mandaville, S.M. 1999).  
  
1.9.3 Rendi Trichoptera  
 
Larvat e të gjithë specieve të trikopterëve janë ujore përveç pak rasteve. Krahët e 
trikopterëve janë të mbuluar me qime nga kanë marrë dhe emrin (nga greq. "trichos"= 
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 qime, and "pteron"=krahë). 
Bazuar në mënyrën e ndërtimit të “guaskave” mbrojtëse dallohen tre mbifamilje, të cilët 
përfshijnë pesë grupe. Ato janë: Hydropsychoidea (përfshin familjet: Hydropsychidae, 
Philopotamidae, Polycentropodidae dhe Psychomyiidae), të cilat formojnë rrjetë dhe 
gypa mbrojtës; Rhyacophiloidea (me familjen Rhyacophilidae) ku përfshihen format me 
jetesë të lirë, Glossosomatidae ku guaska është e ndërtuar me materiale të çrregullt, 
Hydroptilidae, të cilët kanë struktura mbrojtëse të rregullta si xhep dhe Limnephiloidea, 
që formojnë struktura të rregullta mbrojtëse në formën e tubave (Williams & Feltmate, 
1992). 
 
Zhvillimi: Trikopterët janë insekte holometabolë të cilët vezët e tyre i depozitojnë në 
masa xhelatinoze nën, ose mbi sipërfaqen e ujit. Larvat i nënshtrohen 5 zhveshjeve (rrallë 
6 ose 7). Shumica e specieve janë univoltine (një brezni në vit) por disa lloje japin më 
shumë sesa një brezni në një vit, ndërkohë që disa të tjerë kërkojnë dy vite për t’u 
zhvilluar. Jetëgjatësia e pupës zgjat në përgjithësi 2 deri në 3 javë, madje disa specie 
mund të kalojnë dimrin si pupë. Shumë trikopterë i nënshtrohen diapauzës e cila në varësi 
të species ndodh një herë ose disa herë gjatë zhvillimit. Pupa ka mandibula funksionale të 
cilat ata i përdorin për të hequr mbështjellën e guaskës kur ata janë gati të dalin si të 
rritur. Janë me ngjyrë të errët si dhe e kufizojnë aktivitetin e tyre duke u fshehur në vende 
të errëta. Të rriturit jetojnë nga pak javë në disa muaj, në varësi nga lloji dhe natyra së 
habitatit (Williams & Feltmate, 1994).  
 
Preferencat Ekologjike: Trikopterët jetojnë në variacione të ndryshme habitatesh që nga 
përrenjtë e ftohtë e deri tek ata të ngrohtë, liqenet e përhershëm deri tek moçalet e pellgjet 
e përkohshme. Ata mund të lëvizin me anë të zvarritjes ose jetojnë brenda një guaske. 
Pothuajse të gjitha larvat takohen në një larmi habitatesh ujore dhe me diversitet të madh 
të ujrave të freskëta rrjedhës. Për më tepër ka familje që takohen të dy mjediset lotike e 
lentike. Llojet me karakteristika primitive takohen në përrenj me ujë të ftohtë e ato me 
karakteristika të ndryshuara takohen në ujëra lentike të ngrohta (Shtojca: Tab. 1.2)  
(Williams & Feltmate, 1994). 
 
Të ushqyerit: Larvat e trikopterëve zënë një vend të rëndësishëm në nivelet trofike. 
Shumë përfaqësues të mbifamiljes Limnephiloidea janë copëzues ose kullotës të 
perifitonit, ato të familjes Hydropsychidae janë specie filtruese karakteristike ose 
grabitqare, këto të fundit për kapjen e presë përdorin rrjeta mëndafshi. Ata mund të 
përzgjedhin ushqimin duke larguar ushqimin jo të preferuar nga rrjeta e tyre. Disa lloje të 
mbifamiljes Limnephiloidea filtrojnë ushqimin duke drejtuar këmbët e tyre në drejtim të 
rrjedhës. Llojet, që formojnë një xhep-guaskë janë të specializuar në kullotjen në alga. 
Format e lira e pak lloje, që formojnë tuba ushqehen me larvat e insekteve të tjerë, 
krustaceve ose anelidëve (Williams & Feltmate, 1994).  
 
1.9.4 Rendi Odonata  
Odonatat përfshijnë dy nënrende: Anisoptera dhe Zygoptera (Shtojca: Tab. 1.3). Ata 
janë ndër insektet me aftësi më të mira fluturuese.Taksonomia e këtij rendi është më e 
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njohur midis insekteve ujore. Njihen tre tipe ekologjike të nimfave, krijues të 
strofkullave, zvarritës bentikë si dhe kacavjerrës në bimë ujore. Sot ka më shumë të 
dhëna mbi ekologjinë e odonatëve sesa të efemeropterëve. Lëndët e tretura në mjedisin 
ujor të nimfave të odonatave mund të influencojnë shpërndarjen e tyre, p.sh., ka lloje 
kalcikole dhe kalcifuge. Ndryshimet kohore dhe hapësinore në nishet trofike tregojnë për 
diversitet të lartë në habitate (Williams & Feltmate, 1992). 
 
Zhvillimi dhe Habitati: Odonatët janë hemimetabolë me jetëgjatësi relative, që varion 
tek të rriturit nga disa javë në disa muaj. Pas fertilizimit vezët depozitohen brenda në ujë 
mbi substrat, pranë ujit ose pjesë të makrovegjetacionit të përmbytur. Veza zhvillohet 
sikurse tek shumica e invertebrorëve, në varësi të temperaturës. Nimfat çelin pas 2-5 
javëve të zhvillimit të vezëve. Rritja në stadet larvare është plotësisht e ndryshueshme 
veçanërisht në raport me temperaturën dhe me rezervën e ushqimit. Brenda periudhës 5 
javë deri 5 vite, ndeshen 10 deri në 20 zhveshje të odonatëve. Nimfat e rritura shpesh 
braktisin ujin në disa substrate të përmbytura. Në zona të freskëta dhe lartësi të mëdha si 
dhe në rajone të ngrohta shumica e specieve janë univoltine ose semivoltine (një brezni 
në dy vite). Nimfat e odonatëve janë pothuajse tërësisht bentike në habitatin ujor 
(Mandaville, S.M. 1999; Hutchinson, G.E. 1993; Narf, R. 1997; Williams & Feltmate 
1992). 
 
Të Ushqyerit: Nimfat e odonatëve janë të gjithë grabitqarë. Ato përdorin zgjatimin e tyre 
të modifikuar labium ose “maska” në kapjen e presë, që mund të jetë insekt, krustace, 
molusk ose oligoketë. Ato gjithashtu konsumojnë lloje rruazore me përmasa të vogla. 
Disa specie fshihen në substrat dhe i zënë pritë gjahut i cili identifikohet duke përdorur 
taktilet. Të tjerë e sulmojnë gjahun e tyre. Odonatët janë nga të paktët rende të insekteve 
ujorë në të cilët stadi larvar ka sy të përbërë për të gjuajtur  (Williams & Feltmate, 1992). 
 
1.9.5 Rendi Diptera  
 
Dipterët janë një rend i madh që përfshin rreth 200 000 lloje të përhapura, nga të cilët 
mendohet se vetëm mbi gjysma e llojeve ekzistuese njihen dhe janë përshkruar deri më 
sot.  
Sipas Mandaville (1999) dipterët ujorë paraqesin disa nga format më të përsosura të 
insekteve përfshirë këtu kulicidet, simulidet etj. Afërsisht 10% e llojeve të dipterëve janë 
ujorë në stadet e tyre larvare. Vezët dhe pupat e këtyre llojeve janë gjithashtu ujore, dhe 
ku të rriturit janë gjithmonë tokësorë. 32 familje të dipterëve përmbajnë lloje të cilat 
larvat e tyre janë ujore ose gjysëm ujore. Ata janë të ndarë në dy mbirende, më primitivët 
Nematocera (bazuar në antenat e gjata të rriturve) si dhe Brachycera (antena të 
shkurtra). Dipterët ndahen në pesë grupe të cilët janë të rëndësishëm nga pikëpamja 
ekologjike e humane të emërtuar: Chironomida, Culicidae, Tipulidae, Simuliida, dhe 
Chaoboridae (Mackie, G.L. 2001, Mandaville, S.M. 1999). 
 
Zhvillimi: Dipterët janë holometabolë. Vendosja e vezëve është e ndryshme në llojet 
ujore të këtij rendi. Disa lloje vendosin vezët në sipërfaqen e bimëve ujore ose mbi 
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substratet, të tjerë i depozitojnë vezët në masa xhelatinoze mbi, ose nën sipërfaqen e ujit 
si dhe në objekte rastësore.  
Numri i stadeve larvare varion midis dipterëve, nematocerët kanë 4 stade, disa lloje mund 
të kenë 8 ose 9 stade. Stadet larvare janë të shkurtër nga disa javë deri në disa vite, kjo në 
varësi të llojit, temperaturës së ujit e kushteve ushqimore. Stadi i fundit i pupës zgjat 
afërsisht 2 javë përveç llojeve që kalojnë dimrin në stadin pupë. Shumë specie e kalojnë 
dimrin si vezë, larvë ose rrallë si të rritur. Disa larva kironomide futen në fshikëza ku 
dimërojnë.  
Femrat e shumë specieve janë anautogenouse. Këto lloje kërkojnë për realizimin e 
procesit të zhvillimit të vezëve, për të plotësuar nevojat me proteina, një porcion gjaku. 
(Ceratopogonidae, Culicidae, Simuliidae, Tabanidae) dhe disa të tjerë janë vektorë të 
sëmundjeve njerëzore ose kafshëve. Shumë dipterë ujorë janë univoltinë, por në kushte të 
favorshme disa prej tyre mund të kompletojnë më shumë sesa një brezni në vit (Mackie, 
G.L. 2001, Mandaville, S.M. 1999).  
 
Preferencat Ekologjike: Dipterët janë nga rendet më të larmishëm të insekteve të ujrave 
të ëmbla. Larvat pa këmbë të dipterëve i’a kalojnë si në numër individësh ashtu dhe 
llojesh të gjithë insekteve të tjerë ujorë të marrë së bashku. Disa lloje si mushkonjat kanë 
larva të lidhura me sipërfaqen dhe kushtëzohen me praninë e frymëmarrjes lëkurore.  
Larvat e dipterëve takohen në pothuajse të gjitha mjediset ujore nga sipërfaqja e bimëve, 
(Culicidae; Wyeomyia), vrimat në bimë (Chironomidae dhe Culicidae), tokat e njoma, 
baltë, përrenj, pellgje, liqene të mëdhenj, lumenj si dhe në shkëmbinj detarë. 
Stratiomyidet janë takuar edhe në burimet termale që arrijnë temperaturën 490C, madje 
edhe në mjedise me naftë. Ata takohen në lumenj të rrëmbyeshëm (Blephariceridae, 
Deuterophlebiidae), ujëra të ndenjur, burime të nxehta, dhe sediment të ngrira por nuk 
takohen në oqeane. Këto gjallesa trajtohen si zvarritës të ngadaltë, notues planktonikë, 
strehëformues, kacavjerrës si dhe formuese gypash (Shtojca: Tab. 1.4) (Mackie, G.L. 
2001, Mandaville, S.M. 1999). 
 
Vlerat si Indikator -Të Ushqyerit: . Disa familje janë copëtues të pjesëve të detritit 
(Tipulidae); disa janë specializuar në të ushqyerin si filtratorë (Simuliidae); disa familje 
janë specializuar si gërryese (Blephariceridae) duke konsumuar perifiton dhe lëndë të 
lidhura me substratin. Familjet e tjera janë grabitqare. Midis dipterëve takohen lloje që 
paraqesin vlera të ulëta të tolerancës si tek Blephariceridae dhe Tipulidae, por shumica e 
llojeve janë prezente në mjedise pjesërisht të ndotura e ku paraqesin vlera mesatare të 
tolerancës ndaj ndotjes, si Chironomidae, Simulidae etj. Disa lloje takohen në mjedise me 
ndotje të shumëfishtë si lloji Eristalis tenax apo familjet Ptychopteridae, Culicidae etj 
(Mackie, G.L. 2001, Mandaville, S.M. 1999).  
 
1.9.6 Rendi Coleoptera 
 
Nga më shumë se 1mln specie të përshkruara të insekteve të paktën një e treta e tyre janë 
koleopterë, kjo i bën këta të fundit rendi me diversitetin më të madh si midis insekteve 
dhe në botën e gjallë. Koleopterët kanë një çift krahësh të përparmë (elitrat) të fortë e të 
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sklerifikuar të cilët nuk përdoren për fluturim si dhe krahët e pasëm membranorë të cilët 
përdoren për fluturim si dhe fshihen nën elitrat kur kafsha është në qetësi. Sipas 
Mandaville (1999) vetëm 10 % e 350 000 llojeve të përshkruara të koleopterëve janë 
ujorë.  
Llojet ujore ndahen në dy nënrende Adephaga dhe Polyphaga. Në gjashtë familje të 
këtij rendi si faza larvare dhe i rrituri jetojnë në ujë, përmendim: Dytiscidae (koleopterët 
zhytës grabitqarë), Elmidae (koleopterët e anës së ujit), Gyrinidae (koleopterët 
rrotullues), Haliplidae (koleopterët zvarritës në ujë), Hydrophilidae (koleopterët sanitarë 
të ujit), dhe Noteridae (koleopterët që fshihen në gypa). Pesë familje, Chrysomelidae 
(koleopterët formë gjethe), Limnichidae (koleopterët e kënetave), Psephenidae, 
Ptilodactylidae (koleopterët me flatra me majë), dhe Scirtidae (koleopterët e kënetave) 
kanë larva ujore dhe të rritur tokësorë sikurse i kanë shumica e insekteve ujore. Të rriturit 
e familjes së limnikidëve zhyten në ujë kur ngacmohen. Tre familje mes koleopterëve, si 
një kombinim jo i zakonshëm midis insekteve, kanë lloje, në të cilat larvat janë tokësore 
dhe të rriturit janë lloje ujore. Mes tyre përmendim familjet: Curculionidae (ngrënësit e 
drithërave), Dryopidae (koleopterët ujorë më majë të gjatë) dhe Hydraenidae (koleopterët 
e kënetave). Shumë familje të tjera të koleopterëve kanë lloje, që janë forma të bregut, 
gjysmëujorë ose në disa raste edhe detarë  (Mackie, G.L. 2001, Mandaville, S.M. 1999).  
 
Zhvillimi: Koleopterët janë holometabolë. Vezët e koleopterëve ujorë çelin në 1-2 javë. 
Mes tyre diapauza është e rrrallë. Larva i nënshtrohet 3-8 zhveshjeve. Faza e pupës e të 
gjithë koleopterëve është tokësore duke e bërë këtë stad të jetës të pasuksesshëm në 
mjedisin ujor. Pak specie kanë diapauzë në prepupë. Kompletimi i transformimit në fazë 
të rritur ndodh në dy ose tre javë  (Mackie, G.L. 2001, Mandaville, S.M. 1999).  
 
Preferencat Ekologjike: Koleopterët takohen gjerësisht në të gjitha mjediset ujore. Ata 
klasifikohen si zvarritës, kacavjerrës, ecje me palosje, notues, zhytës, dhe formues të 
gypave. Gyrinidet takohen në sipërfaqen e ujit të pellgjeve në grumbullime me mijëra 
individë (Shtojca: Tab. 1.5) (Mackie, G.L. 2001, Mandaville, S.M. 1999). 
 
Të Ushqyerit - Vlerat si Indikator: Larva e koleopterëve mund të jetë herbivore 
(copëtuese ose copëzuese), pastrues-sanitarë (grumbullues), ose grabitqarë të ndryshëm 
(gëlltitës, copëzues). Larvat e ditiskidëve (grabitqare zhytës) janë të njohura për 
mandibulat me majë që injektojnë enzima proteolitike në prenë e tyre (Mackie, 2001). 
Shumë larva dhe të rritur të koleopterëve janë tolerant dhe mund të rezistojnë në vlera të 
ndryshueshme të pH dhe përqëndrimit të oksigjenit në ujë. Shumë të rritur nuk mund të 
përdorin oksigjenin e tretur e ngrihen në sipërfaqen e ujit për të marrë oksigjenin 
atmosferik. Pak specie janë të njohura si organizma indikatorë të shëndetit mjedisor 
(Mackie, 2001). Sipas Kellogg (1994) të rriturit janë konsideruar indikatorë të mirë të 
cilësisë së ujit sepse ata janë nënshtruar kushteve të cilësisë së ujit për një kohë të gjatë. 
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1.9.7 Rendi Hemiptera 
 
Vëtëm 10% e llojeve të hemipterëve janë të lidhur me ujin dhe përfaqësojnë 15 familje të  
nënrendit Heteroptera. Hemipterët e lidhur me ujin i përkasin dy serive të heteropterëve: 
Nepomorpha të cilët shpenzojnë pjesën më të madhe të kohës në ujë, dhe Gerromorpha 
të cilët janë të adaptuar të jetojnë mbi sipërfaqen e ujit (William & Feltmate, 1992). 

 
Zhvillimi: Hemipterët janë paurometabolë të cilët i nënshtrohen metamorfozave graduale 
jo të plota nga faza vezë në të rritur. Vezët çelin përgjatë 1-4 javëve të zhvillimit të 
embrionit dhe më pas nimfa kalon në pesë zhveshje deri në kalimin në formën e pjekur 
seksualisht. Ata përgjithësisht e kalojnë dimrin si të rritur dhe në rajone me ngricë shumë 
specie fluturojnë për në lumenj. Në rajone të përshtatshme cikli i jetës është zakonisht 
univoltine ose me raste bivoltine me riprodhim veror. Sikurse të gjithë insektet 
hemimetabolë nimfat janë shumë të ngjashme me të rriturin në pamje, habitat dhe sjellje, 
por me përmasa më të vogla (William & Feltmate, 1992). 
 
Preferencat Ekologjike: Hemipterët janë gjetur përgjithësisht në mjedise lentike, në 
këneta në xhepa uji të lumit që kanë rrjedhje gjatë dimrit. Midis tyre gjashtë familje janë 
tërësisht ujore në të gjitha stadet e jetës së tyre: Belostomatidae, Corixidae, Naucoridae, 
Nepidae, Notonectidae dhe Pleidae. Ato klasifikohen si notuese ose zvarritëse. Dy prej 
tyre notojnë më kurriz në ujë (Notonectidae dhe Pleidae). Shumë specie të Corixidae-ve 
takohen në ujëra të cekët, në rajone të ftohta por që s’mund të jetojnë në pellgje të vegjël 
që ngrijnë totalisht, një fakt ky i rëndësishëm i shpërndarjes së tyre. Katër familje janë 
banorë të sipërfaqes ose rrëshqitës (Gerridae, Hydrometridae, Mesoveliidae dhe Veliidae) 
dhe konsiderohen si gjysmëujorë. Katër familje janë banorë të bregut të pellgjeve ose të 
lumit Gelastocoridae, Hebridae, Ochteridae dhe Saldidae. Llojet e tyre klasifikohen si 
rrëshqitës, zvarritës ose gypa krijues (Shtojca: Tab. 1.6) (William & Feltmate, 1992). 
 
Të Ushqyerit - Vlerat e Tolerancës: Si të rriturit dhe nimfat e hemipterëve janë 
grabitqarë. Ata ushqehen me një larmi insektesh si dhe krustacesh. Disa prej tyre njihen si 
konsumues edhe të rruazorëve. Ekologjia e hemipterëve ujorë është shumë e njohur dhe 
ata janë më sinjifikative sesa koleopterët  (Hutchinson, 1993). 
Shumë hemipterë janë lentik ose forma të ujërave lotike të ngadalshëm. Ata marrin frymë 
në ajër e si të tillë janë më tolerant në kushte ekstreme mjedisore sesa shumica e 
insekteve. Llojet e gjinive Hesperocorixa dhe Gerris janë midis insekteve që mund të 
tolerojnë vlerat e pH më të vogla sesa 4.5 dhe janë të fundit që zhduken kur liqenet e 
lumenjtë acidifikohen. Nga të gjitha organizmat ujorë çimka gjigante e ujit Belostoma 
fluminea është konsideruar të jetë nga më tolerantët në kushte ekstreme të klorifikimit të 
lartë, oksigjen i ulët etj. Megjithatë të gjithë hemipterët kanë pak ose aspak vlera 
tolerance sepse jetesa e tyre nuk varet plotësisht nga cilësia e ujit (Mackie, 2001).  
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1.9.8 Rendi Megaloptera  
 
Megalopterët përbëhen nga dy familje Corydalidae dheSialidae. Larvat e të gjithë llojeve 
të megalopterëve janë ujore dhe arrijnë përmasat më të mëdha ndër insektet ujorë. 
(Hutchinson, G. E. 1993).  
 
Zhvillimi: Ky rend është holometabolë. Femrat i vendosin vezët në shtresa mbi bimët që 
qëndrojnë mbi sipërfaqen e ujit, në shkëmbinj të mëdhenj ose në këmbë urash. Pas një 
jave në temperaturë të ulët, vezët çelin gjatë natës dhe stadi i parë larvar bie në ujë. 
Sikurse i rrituri larva gëlltit ajër nga flluskat dhe kjo e fundit i ndihmon në fiksimin e 
larvës. Larva e megalopterëve kalon në 10-12 stade përpara daljes nga uji e zhvendosjes 
në breg si pupë. Disa lloje i vendosin pupat 50 m larg bregut. Shumë sialidë (Sialidae) 
kanë një ose dy cikle të jetës kurse korydalidët (Corydalidae) jetojnë në përrenj të ftohtë 
malorë deri në 5 vjet (Hutchinson, G.E. 1993).  
 
Preferencat Ekologjike: Larvat e Corydalidae jetojnë në ujëra të pastër dhe sillen si 
grabitqarë. Sialidet janë gjithashtu gjerësisht të përhapur por i kufizohen lartësisë. Larvat 
tentojnë të jetojnë në ujëra shumë të turbullta ose të paktën në llum ose baltë. Ata janë 
grabitqarë të insekteve të vegjël (Kellogg, 1994) ( Williams & Feltmate, 1992). Disa 
megalopterë jetojnë përkohësisht në përrenj. Në këto mjedise efemerale femrat i shtrojnë 
vezët mbi sipërfaqen e shkëmbinjve ose në shtratin e lumit. Pas çeljes larvat formojnë 
tunele në shtratin e lumit në pritje të ujit. Larva ushqehet dhe rritet në shtratin e lumit nga 
ku kalon në stadin e pupës (Hutchinson, G.E. 1993). 
 
Të Ushqyerit - Vlerat si Indikator: Larvat e të dy familjeve të megalopterëve janë 
grabitqarë aktive, ushqehen me insekte ujore, anelidë, krustace dhe molusqe. Të gjithë 
janë jotolerant ndaj ndotjes. Ata takohen në ujëra me pH afërsisht 5.5, ujëra alkanine ku 
kanë dhe popullimet më të mëdha. Asnjë lloj nuk është i njohur si organizëm i mirë 
indikator (Mackie, 2001).  
 
1.9.9 Rendi Neuroptera 
 
Vetëm 1 nga 40 familjet e këtij rendi, ajo Sisyridae ka larva ujore. Dy gjini të saj takohen 
në Amerikën e Veriut dhe të dy kanë vezë, pupë dhe të rritur tokësorë. Larvat janë 
grabitqare të specializuar në ngrënien e sfungjerëve (Pennak, 1978).  
 
Zhvillimi, Habitati, Të Ushqyerit dhe Toleranca: Neuropterët janë holometabolë. Të 
rriturit jetojnë rreth 2 javë. Sisyrid-et kalojnë 2-5 brezni në një vit në varësi të 
temperaturës e kushteve ushqimore. Ata e kalojnë dimrin në stadin e tretë larvar ose 
parapupë. Larvat kalojnë 3 zhveshje përpara se të notojnë në breg. Ata klasifikohen si 
zvarritës ose gypa krijues. Sikurse habitati i sfungjerëve të ujërave të ëmbël dhe 
përfaqësuesit e familjes Sisyridae preferojnë nga liqenet, përrenjtë e ftohtë e të pastër deri 
tek përrenjtë e liqenet e ndotur. Larva e tyre ka pjesë goje të specializuara për copëtim të 
indeve si dhe thithje të përmbajtjes së sfungjerit. Të rriturit ushqehen me nektar (Pennak, 



19 

_____________________________________________________________________________ 
Përcaktimi i larmisë biologjike të makroinvertebrorëve bentikë të lumenjve Shkumbin, Devoll e Osum në pjesën 

qëndrore të Shqipërisë si  dhe vlerësimi i cilësisë së këtyre trupave ujorë bazuar në përdorimin e tyre si bioindikatorë. 
 

 

1978). Dallohen vetëm 2 gjini Climacia dhe Sisyra ku asnjëra nuk ka vlera indikatore 
(Mackie, 2001). 
 
1.9.10 Rendi Lepidoptera: 
 
Zhvillimi, Vlerat si Indikator dhe Të Ushqyerit :  
Midis lepidopterëve larva e familjes Pyralidae e njohur si mola e ujit është ujore e 
mirëfilltë. Lepidopterët ujorë janë holometabolë dhe kanë 1-3 brezni në vit. Larvat e 
shumë llojeve kalojnë në 4-5 stade përpara kalimit në pupë nënujore e mbështjellë në një 
fshikëzë mëndafshi. Të rriturit jetojnë e shumta 2 javë. Sikurse lepidopterët e tjerë 
tokësore dhe këta që jetojnë në ujë janë herbivorë. Llojet lentike formojnë vrima në 
gjethe ose në kërcell ndërsa disa të tjerë janë copëzues. Disa lloje lotike kanë mandibula 
të specializuar për copëtimin e perifitonit. Sikurse të rriturit shumë mola të ujit janë të 
njohura të ushqehen me nektarin e bimëve (Williams & Feltmate, 1992). 
Një specie Petrophila jaliscalis është konsideruar si treguese e mjediseve eutrofike, ajo 
mund të tolerojë nivele të ulëta të oksigjenit, temperaturë të lartë, reduktimin e rrjedhës së 
ujit (Mackie, G.L. 2001). 
 
1.9.11 Nënklasa Oligochaeta  
 
Nënklasa e oligoketëve është e zakonshme në mjedise të ujrave të ëmbla. Katër familje të 
rendit Tubificida dhe Lumbriculida janë të zakonshëm si: familjet Tubificidae, Naididae, 
Lumbriculidae, dhe Enchytraeidae. Biologët e ujërave të ëmbla shpesh takojnë dhe 
oligoketët lumbricinë (rendi Lumbricina), oligoketët haplotaxidë (rendi Haplotaxida) me 
përhapje të gjerë e që rrallë jetojnë edhe në ujëra nëntokësore. Ndër oligoketët e ujërave  
të ëmbla tubificidët janë më të njohurit. Ata janë më të zakonshëm në sedimentet e buta 
të pasura me lëndë organike dhe disa specie janë karakteristike në vende me ndotje 
organike. Marrin frymë me lëkurë por një familje jeton në mungesë të oksigjenit. 
Naididet është një familje ekologjikisht e ndryshme e krimbave që takohen në ujëra të 
rrjedhshëm e ujëra të ndenjura (Peckarsky et al, 1990). 
 
Vlerat e Tolerancës: Nga anelidët e ujërave të ëmbla, oligoketët paraqesin diversitetin 
më të madh si dhe kanë vlerën më të madhe të tolerancës. Dy familjet, Naididae dhe 
Tubificidae formojnë 80-100% të komunitetit të anelidëve të bentosit të shumicës së 
lumenjve e liqeneve në të gjitha nivelet trofike. Ndahen në detrivorë, algivorë, karnivorë 
si dhe parazitë. Tubificidët janë grumbullues, duke konsumuar detritet në sediment. Ata 
janë të vetmit krimba që takohen në rajonet e thella të liqeneve dhe paraqiten nga disa 
specie indikatore (Mackie, G.L. 2001).  
 
1.9.12 Nënklasa Hirudinea 
 
Shushunjëzat janë gjallesa tipike të shtypura në drejtimin kurrizor - barkor, me ventuza 
në të dy anët e trupit. Shumë lloje gjenden në ujra të ëmbla, detare por një pjesë e madhe 
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ndeshen në toka me lagështi. Ata janë grabitqarë, parazitë të kafshëve, vektorë të 
parazitëve si dhe si ushqim për gjallesat e ujit.  
Nënklasa Hirudinea përbëhet nga dy rendet Arhynchobdellida dhe Rhynchobdellida: 
Ndër familjet kryesore të tyre janë: Haemopidae, Hirudinidae, Erpobdellidae, 
Glossiphoniidae dhe Piscicolidae. Sipas Kellogg (1994) haemopidët janë kryesisht ujorë 
ose amfibien, notues të mirë dhe janë konsideruar si thithës e rezervues të mirë të gjakut. 
Hirudinetë janë ujorë, gjithashtu notues të mirë si gjakpirës të vërtetë. Erpobdellidët janë 
lloje striktë ujorë, notues e që ushqehen me invertebrorë të vegjël. Glosifonidetë janë 
ektoparazitë të jorruazorëve dhe rruazorëve si dhe grabitqarë të jorruazorëve. 
Piscicolidetë janë parazitë të shumë peshqve e rrallë të krustaceve.  
 
Habitati, Të Ushqyerit dhe Vlerat e Tolerancës: Ushunjëzat janë më të zakonshme në 
cektësira të ngrohta e të mbrojtura ku ka pak shqetësim nga korrentet ujore. Format e lira 
shmangin dritën e përgjithësisht fshihen dhe janë joaktivë nën gurë ose objekte të tjerë të 
palëvizshëm midis bimëve ujore ose në detrite. Ata janë karnivorë. Shumë lloje ushqehen 
me jorruazorë të tjerë ku disa preferojnë insektet, molusqet dhe oligoketët ndërsa të tjerë 
janë sanitarë pasi ushqehen me gjallesa të ngordhura (Mackie, 2001). 
Ushunjëzat shmangin mjediset me baltë dhe janë të rralla në mjedise ujore të varfëra me 
kalcium. Ato nuk mund të tolerojnë nivele të larta të turbullirës së ujit. Disa specie mund 
të tolerojnë ndotje të mesme. Numri i tyre varion por përgjithësisht ka një rritje në ujërat 
e ëmbla me prodhueshmëri të lartë. Shumë specie janë gjetur në ujëra me pH>7.0 dhe në 
total alkaline >60mg CaCO3/L.Vetëm llojet me tregues tolerance të lartë si psh 
H.stagnalis dhe C.complanataja janë takuar në ujëra me pH<6.0. Toleranca e 
shushunjëzave ndaj shumë kimikateve i bën ato të vështira nga vlerësuesit e cilësisë së 
ujit e ujit të dekurajojnë prezencën e tyre (Mackie, 2001).  
 
1.9.13  Rendi Acarina (rriqnat)  
 
Hydrachnida ose Hydracarina përbëjnë një grup të suksesshëm të rriqnave të cilat 
gjenden në ujërat e ëmbla. Ato jetojnë pothuajse në çdo mjedis ujor si dhe kanë një 
dëndësi të lartë. Janë gjithmonë me ngjyrë të shkëlqyeshme e përmasa më të vogla se 1 
mm gjatësi por disa lloje arrijnë përmasa më të mëdha sesa 2mm.  
Hydrachnidët janë të zakonshëm në ujëra lentikë të tillë si moçale, këneta, pellgje dhe 
zona litorale e liqeneve etj. Ato janë shpesh të lidhura me vegjetacionin, pjesën e sipërme 
të substratit ose mund të jetojnë me planktonin. Ato takohen gjithashtu edhe në zona 
erozionale si dhe depozituese të lumit. Disa specie janë të përshtatura të jetojnë edhe në 
kushte ekstreme të nxehtit, ftohtit, oksigjenit, kripësisë etj. Shumë janë të kufizuar në 
ujëra të ëmbla. Ato janë gjithashtu të dukshme në faunën që jeton në zhavorin e shtratit të 
lumit (Mandaville, S.M. 1999).  
 
1.9.14 Klasa Gastropoda  
 
Gastropodët e ujërave të ëmbla janë jo më shumë sesa 20 familje të prosobrankëve, dhe 7 
familje të pulmonatëve në të gjithë botën. Në varësi të mënyrës së frymëmarrjes dallojmë 
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organet e frymëmarrjes të tipit branshi tek prosobrankët dhe mushkëri tek pulmonatët. 
Cikli i jetës zgjat nga 1-4 vjet e produktiviteti është relativisht i ulët. Prosobrankët varen 
nga sasia e oksigjenit të shpërbërë në ujë për frymëmarrje. Ata janë jotolerant në mjedise 
ku oksigjeni është i limituar e ndotja organike është e pranishme. Prosobrankët mungojnë 
në mjedise me ujë të përkohshëm. Numri i madh i pulmonatëve tregon për ujëra eutrofike 
ose produktive që kanë respirim të lartë e humbje oksigjeni e për pasojë uljen e 
përqëndrimit të këtij të fundit në ujë (Mackie, 2001). 
 
Vlerat e Tolerancës: Pulmonatët tentojnë të bëhen më tolerant sesa prosobrankët sepse 
pulmonatët mund të rrisin sipërfaqen e marrjes së oksigjenit kur sasia e tij ulet në ujë. 
Disa Phisid janë tolerant ndaj mungesës së oksigjenit (disa prosobrankë deri afër 
mungesës së oksigjenit) për një periudhë të shkurtër kohore, por sikurse të gjithë 
gastropodët kanë nevojë për sasi të mjaftueshme oksigjeni për zhvillimin e vezëve 
(Mandaville, S.M. 1999).  
Disa gastropodë janë tregues të mirë të niveleve ushqyese pasi shumica e tyre dominojnë 
në zonën litorale e sublitorale ku kushtet mund të renditen nga minimale në optimale. 
(Hutchinson, 1993; Kellogg, 1994). Bythinia tentaculata është një lloj introduktiv në 
Europë që fiksohet në bimë gypore dhe që është zakonisht e lidhur me ujrat e pasura me 
lëndë organike (Mackie, 2001). 
 
1.9.15 Klasa Bivalvia  
 
Ky grup përfshin molusqet dykapakorë që ndeshen në shumicën e ujrave të ëmbla dhe 
mund të jenë pjesë e konsiderueshme e sasisë së individëve në disa lumenj.  
Një pjesë e tyre (Sphaeriids) takohen në ujëra të ndenjura të përkohshëm e të përhershëm. 
Pak lloje  takohen në ujëra rrjedhëse. Dy nga familjet më të zakonshme Unionidae dhe 
Margaritiferidae kanë karakteristika biologjike të njëjta. Unionidet janë me përmasa të 
mëdha, me perlë të zhvilluar, e jetojnë në liqene, përrenj e lumenj. Shumë specie kanë 
jetëgjatësi deri në 20 vjet Të gjithë bivalvët janë ushqyes filtratorë dhe ushqehen me 
fitoplankton, zooplankton, detrite dhe bakterie. (Peckarsky et al., 1990).  
Të gjithë bivalvët kanë kufij të gjerë të tolerancës ndaj ndotjes por disa lloje janë shumë 
sensitive ndaj cilësisë së ujit të mjedisit e kushteve biologjike të tij. Një lloj i këtij grupi 
mund të tolerojë çfarëdolloj degradimi kushtesh mjedisore. Një lloj i sfaeridëve është një 
indikator i mjediseve të pasura duke arritur densitetin më të lartë në ujëra të pasura me 
lëndë organike. Shumë specie të tyre kërkojnë ujëra të pastra e të oksigjenuar. Për shkak 
të jetës së tyre të gjatë në ujë dhe ndjeshmërisë ndaj ndryshimeve mjedisore shumë lloje  
të bivalvëve janë indikatorë të mirë të cilësisë së ujit (Mackie, 2001). 
 
1.10 Grupimi i invertebrorëve sipas tolerancës së tyre ndaj ndotjes  
  
Të gjitha taksonet e makroinvertebrorëve klasifikohen mbi bazën e niveleve të 
ndjeshmërisë së tyre ndaj cilësisë së mjedisit ujor. Ekziston një korelacion i qartë midis 
nivelit të tolerancës së një lloji dhe cilësisë së ujit të mjedisit ku lloji jeton. Vihen re 
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ndryshime midis kufijve të tolerancës të një taksoni ku midis llojeve të tij ka shpesh 
variacione për ndjeshmërinë ndaj ndotjes. Mund të ndodhë që forma e rritur dhe ajo 
larvore paraqesin ndryshime të nivelit të ndjeshmërisë megjithëse jetojnë në të njëjtin 
mjedis me të njëjtin impakt mjedisor. Ekzistojnë disa klasifikime për llojet sipas nivelit të 
tyre të tolerancës ku përgjithësisht llojet grupohen duke u bazuar në një sistem vlerësim 
të përbërë nga 10 shkallë ndjeshmërie. Vlerat më të ulëta i takojnë llojeve që kanë një 
nivel të lartë ndjeshmërie dhe anasjellas. Disa lloje janë tregues të një shkalle të caktuar 
ndotjeje specifike, kryesisht asaj organike. Sipas EPA–USA taksonet ndahen në tre 
kategoritë e mëposhtme; jotolerante, gjysëmtolerante dhe tolerante (Environment 
Protection Agency-USA) (Tab. 1.7). 
 
Tabela 1.7 Klasifikimi i llojeve sipas vlerave të tyre të tolerances.  
 
Lloje sensitive (jotolerante) Lloje gjysmë-tolerante Tolerante 

Organizma sensitive ndaj 
ndotjes që gjenden në ujëra 
me cilësi të mirë.  

Organizma gjysmëtolerant 
ndaj ndotjes që mund të 
gjenden ujëra me cilësi të 
mirë ose të pastër.  

Organizma tolerant ndaj 
ndotjes që gjenden në 
ujëra me cilësi të ulët. 

 
Larva të gjithë trikopterëve 
Nimfa të efemeropterëve 
Nimfa të plekopterëve 
Molusqe me branshi 

Coleopterë të rritur bentikë 
Larvat e Corydalidae-

Megaloptera 
Larvat e Psephenidae-

Coleoptera 
 
 
 

 
Larvat e koleopterëve 

Midhjet 
F. Tipulidae (Diptera) 
Decapoda (Crustacea) 
Nimfa të odonatëve 

Amphipoda (Crustacea) 
Izopoda (Crustacea) 

Larvat e megalopterëve 
Larva të fam. – 
Hydropsychidae 
Polycentropidae 
Philopotamidae 

 
Krimba ujore 

Simulidae (Diptera) 
Hirudinea 

Chironomidae (Diptera) 
Gastropoda 

 
1.11 Të dhëna teorike mbi kampionimin e makroinvertebrorëve 
bentikë 
 
1.11.1 Metodologji kampionimi të aplikueshme në Europë sipas DKU  
 
Shumë vende, të cilët zbatojnë udhëzimet e DKU përdorin krahasimin e të dhënave duke 
matur numrin e individëve makroinvertebrorë për metër katrorë bazuar në kampionimin 
në disa mjedise të një pike kampionimi. Fillimisht është përdorur standarti ndërkombëtar 
i kampionimit EN 27828:1994 që aplikonte kampionim prej 5 min në shumë habitate në 
zonën e studimit por që ishte një standart i vlerësimit ekologjik që kërkonte kohë dhe 
kosto. Standartizimi i sotëm i vlerësimit biologjik të lumenjve në Europë bazohet në një 
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metodë kampionimi në shumë habitate në të cilën kampionimi dhe identifikimi i 
makroinvertebrorëve bentikë në ujërat e ëmbël është standartizuar gjatë projektit AQEM 
(2002). Ky standart kampionimi në multihabitate kombinon teknikat e metodologjisë 
AQEM/STAR të cilat i referohen si standarteve të vendeve europiane (EN) ashtu dhe 
atyre ndërkombëtare (ISO) (EN 27828:1994, EN 28265:1994, EN ISO 5667-1:2006/AC: 
2007, EN ISO 5667-3:2003/AC: 2007). 
Teknika e kampionimit e bazuar mbi standartin EN 27828:1994 me kohë kampionimi 5 
min, (kampionim kick net-larje rrjete) si dhe kampionimi në shumë habitate 
(AQEM/STAR) bazohen në ekzistencën e mikrohabitateve në lumenj. Nga projekti 
STAR u derivua metoda e kampionimit RIVPACS (“River Invertebrate Prediction and 
Classification System”) (Armitage et al., 83; Wright et al., 93, 2000). Një sërë metodash 
të tjera të kampionimit i referohen më pas metodës të RIVPACS.  
Sipas RIVPACS kushtet fiziko-kimike në çdo vend kampionimi duhet të jenë homogjene. 
Zona e kampionimit nuk duhet të përfshijë të gjithë tipet e kushteve fizike. Për këtë arsye 
RIVPACS bazohet në marrjen kampionit në kushte mjedisore mesatare në vendin e 
kampionimit. Kështu nëse kemi lumenj me shtrat të gjerë dhe vende të thella të lumit 
metodologjia RIVPACS do të merrte në konsideratë faunën e gjetur në pika me 
predominim të thellësisë mesatare. Kjo metodë shmang gjithashtu ndarjen e rrjedhës me 
dy pjesë të lumit. Këtu fauna duhet të jetë tipike e lumenjve të mëdhenj bazuar në 
distancën nga burimi. Pika e kampionimit nuk duhet të jetë e izoluar sepse izolimi 
shkakton humbje të diversitetit (Begon et al. 1996). (Armitage et al., 83; Wright et al., 
93, 2000). RIVPACS predikon indekset biotike të lidhura me vlerësimet sipas BMWP 
(Biological Monitoring Working Party) si dhe ASPT (Average Score Per Taxon). 
 
1.11.2 Pajisje dhe teknika kampionimi 
 
Pajisjet e përdorshme për koleksion të makronvertebrorëve janë të ndryshme. Zakonisht 
përdoren gjatë programit të monitorimit të lumit tipe të ndryshme të rrjetave si: rrjeta 
dore, rrjeta Surber, rrjeta fundore; tipe të ndryshme kornizash mbajtëse si: korniza Van 
Veen, Ponar etj; tipe të ndryshme të materialit përbërës të rrjetës si nailoni Nitex etj; me 
strukturë thurje si thes (Hester –Dendy) ose thjesht të hapura. Këto pajisje sugjerohen nga 
manuale të autorëve si Rosenberg and Resh (1992), APHA (1998) dhe Ghetti (1997).  
 

a. Teknika standarte qualitative e kombinuar 
Teknika e kampionimit standart konsiston në përdorimin e kombinuar të formave të 
rrjetave të njohur kick-net me formë e madhësi syzesh të ndryshme ku kemi: 3 rrjeta 
bentosi drejtkëndore, 1 rrjetë mbledhëse në gjethe, dy enë me rrjete të imët për larje 
shpëlarje të gurëve, drunjëve, si dhe një rrjetë për rërën. Të gjitha këto elemente së 
bashku përdoren për të koleksionuar në një habitat të gjerë (EPA-US, 2000).  
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b. Teknika Surber  
Kjo teknikë përdoret për koleksionimin e invertebrorëve në habitate ujore rrjedhëse. Dy 
korniza drejtkëndore me madhësi të ndryshme vendosen pingul me njëra- tjerën dhe njëra 
kornizë është e lidhur me një rrjetë bentike me madhësi të ndryshme të vrimave. Pjesa e 
terrenit që ndodhet në drejtkëndëshin horizontal, gërmohet si dhe lahen gurët që ndodhen 
në të. Materialet nën ndikimin e rrjedhës kalojnë në rrjetën e lidhur me kuadratin pingul.  
Kjo teknikë është e kufizuar në thellësi më pak sesa 40 cm dhe është shumë e ndjeshme 
në substrat me gurë. Ajo korrespondon me kampionim në rreth 0.5-2 m2 substrat në 
varësi edhe të madhësisë së saj ( Kaller, M.D. & Hartman, K.J. 2004). 
 

c. Teknika Kick –net 
Kjo metodë kampionimi bazohet në ndërtimin e rrjetave standarte me kornizë metalike 
me a) forma drejtkëndore me përmasa të ndryshme ( 480mm x 250mm, 457mm x 229mm 
etj), b) D-net, si dhe c) formë trekëndore me përmasa të ndryshme. Me kornizën është e 
lidhur një rrjetë në formën e nje thesi me fund të mbyllur ose të hapur. Përmasat e 
vrimave të kësaj rrjete variojnë nga 500 µm, 600 µm, 800 µm, 900 µm, në varësi të 
qëllimit të studimit. Korniza është e lidhur me një bisht druri me gjatësi 100 cm i cili ka 
dy pjesë të çmontueshme. Struktura ka në pjesën e poshtme material kanavace dhe anët e 
tjera rrjetë nailoni tipi Nitex (Barbour et al.,1999; AQEM, 2002). 
 
1.11.3 Përshtatshmëria e hapësirës së vrimave të rrjetës  
 
Një element i rëndësishëm për rrjetat janë hapësirat e tyre që zakonisht variojnë midis 
250 µm-1mm (ISO 7828, 1985). Përzgjedhja e rrjetës me hapësira të vrimave specifike 
bëhet në varësi të qëllimit të studimit.  
Për qëllime vlerësimi sasior të cilët nuk janë të lidhura me protokolle rajonale apo 
kombëtare dhe pikat e rëndësishme të derdhjes së ujërave janë me shumicë kërkohet një 
rrjetë standarte me syze 253 µm. Ndonjë me hapësira më të mëdha mund të humbiste deri 
në 90% të organizmave (R.D. Kathman, 1991). 
 Megjithatë US-EPA (2000) rekomandon një rrjetë me size 500 µm në programet 
kombëtare të biomonitorimit për të reduktuar kohën e përpunimit, kostot si dhe duke 
ofruar disa standartizime nacionale (Barbour et al., 1999). Sistemi RCA (Reference 
Condition Approach) në Kanada si dhe AUSRIVAS në Australi (Simpson and Norris 
2000) përdor një rrjetë të thjeshtë me syze 400 µm. Ndërsa është i njohur fakti që një 
numër i madh gjallesash kalojnë përmes hapësirave 400-500 µm në ndryshim nga rrjeta 
me hapësira 200 µm, por diversiteti i gjallesave që mbeten në rrjetën e parë nuk është i 
ndryshëm nga rrjeta e dytë. (Rosenberg et al., 1999). Përdorimi i madhësisë së syzes së 
rrjetës 500 µm  është gjerësisht i përdorshëm në Norvegji (Bongard et al., 2011) 
Një përfitim më i madh në rrjetat me hapësira të gjera është koha e përpunimit të 
kampionit në laborator. Në kontrast me këtë, nëse studimi është fokusuar në më shumë 
detaje të të dhënave ose mbështetet në prezencën ose mungesën e specieve indikatore 
përdorimi i një rrjete më të hollë është kritik. Preferohet që të bëhen përpjekje, të 
përsëriten të njëjta metoda të cilat lejojnë krahasimin e interpretimin me të dhënat e 
mëparshme (Rosenberg dhe Resh, 1993; Taylor, 1997).  
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1.11.4 Përzgjedhja e pikave të kampionimit  
 
Një element shumë i rëndësishëm që duhet merret në konsideratë kur planifikon një 
monitorim të lumenjve nga ana e invertebrorëve bentikë është zgjedhja e pikës së 
kampionimit (Cavanagh et al., 1998, Environment Canada, 1997, Barbour et al., 1999). 
Kampionet merren përgjatë rrjedhës së lumit dhe në çdo stacion të transektit lokalizohet 
një pikë e përshtatshme në të njëjtën anë të lumit. Lokalizimi i pikës së kampionimit 
bëhet në një zonë larg bregut të lumit por në një thellësi uji më të vogël së 1 m. Çdo truall 
është në të vërtetë i përbërë nga një mozaik biotopesh ku kushtet e mjedisit në të cilën do 
kampionohet janë uniform dhe qartësisht të përcaktuar. Kampionimi i 
makroinvertebrorëve duhet të bëhet në substrate kryesisht të fortë (zhavorr) (Fountura  & 
De Pauw, 1994, Tachet et al., 2002; Hering et al., 2004).  
 
1.11.5 Përzgjedhja e periudhës së kampionimit 
 
Në varësi edhe të qëllimit të studimit krahasimi midis periudhave të viteve mund të 
përdoret në vlerësimin e invertebrorëve bentikë. Si rregull i përgjithshëm për të gjithë 
zonat, fundi i verës dhe vjeshta është koha më e mirë për kampionim për faktin sepse 
invertebrorët janë më shumicë e rrjedha e ujit është më e cekët në këtë periudhë të vitit. 
Një nënvlerësim i numrit të llojeve nga prurja e madhe e lumit mund të orientojë në një 
vlerësim jo korrekt të cilësisë së ujit.  
Kushtet e thatësirës së zgjatur mund të luajnë gjithashtu një rol të madh në ndryshimin e 
përbërjes së faunës bentike. Çdo përpjekje për kampionimim duhet bërë në gjendjen 
statike të rrjedhës dhe ndërprerja e rrjedhës gjatë thatësirës duhet të jetë e tillë që të mos 
ndikojë prioritetin e kampionimit. Rrjedha e ujit në një kampionim e ndjekur nga një 
periudhë shirash mund të maskojë kushtet e mëparshme (GCMSWS, 2000). 
Kushte e rrjedhës janë gjithashtu të lidhura me impaktin relativ të pikave të përcaktuara 
ose të papërcaktuara të shkarkimit të ndotjes. Prurja e madhe shpesh rrit impaktin 
shkarkimeve të papërcaktuara dhe redukton impaktin shkarkimeve nga pika të 
përcaktuara. E kundërta është në rrjedhje të vogël. Thatësira mund të ketë impakt më të 
madh mbi komunitetin bentik sesa prurja e madhe. Por prezenca e specieve të rralla ose 
atyre të kërcënuara është e lidhur shpesh me cilësinë e mirë të ujit (GCMSWS, 2000).  
 
1.11.6 Avantazhet e disavantazhet e koleksionimit në pranverë e vjeshtë 
 
a) Koleksionimi pranveror 

 
Avantazhet; kampionet e marra kanë më shumë larva insektesh të maturuara duke e bërë 
identifikimin më të thjeshtë.  
Disavantazhet; kampionimet pranverore janë të mundshëm të jenë ndikuar nga efekte 
shkatërruese të prurjes pranverore. Gjithashtu kampionimet pranverore janë më pak të 
mundshëm të reflektojnë lokalizimin e impaktit që rezulton nga pasurimi organik, sepse 
makroinvertebrorët jotolerantë mund të rikolonizojnë dhe jetojnë në zona me impakt aq 
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gjatë sa temperaturat më të ulëta reduktojnë stresin e oksigjenit dhe sigurojnë kushte të 
favorshme të përkohshme (GCMSWS, 2000). 
 
b) Koleksionimi i vjeshtës  

 
Avantazhet; kampionimet e vjeshtës janë të mundshëm të detektojnë rritjen e problemeve 
të pasurimit organik. Ato ndjekin ngushtësisht stresin e temperaturave të larta të verës, 
rrjedhën e pakët të lidhura me pikat e përcaktuara e të papërcaktuara të burimit të ndotjes, 
ndërsa në limitet e kohës mund të favorizojë emigrimin e specieve jotolerante në një zonë 
me impakt.  
Disavantazhet; Në këtë stinë takohen larva të vogla ose të pamaturuara të disa taksoneve 
të insekteve e bëjnë identifikimin në nivelin e ulët taksonomik të pamundur, shpesh herë 
në shumë raste insektet e koleksionuara në shtator dhe tetor duhet të identifikohen nga një 
taksonomist (GCMSWS, 2000). 
 
1.12 Integriteti biologjik i ujrave të ëmbla  
 
1.12.1 Direktiva Kuadër Për Ujin (DKU) dhe vlerësimi i cilësisë së ujit në Europë  
 
Direktiva Kuadër për Ujin në EU (DKU) i kërkon çdo vendi anëtar të vlerësojë, 
monitorojë dhe kur është e nevojshme të përmirësojë cilësinë ekologjike të trupave të tij 
ujorë (lumenj, liqene, ujëra kufitare dhe bregdetare). Sipas saj vendet anëtare në 
vlerësimin e cilësisë së trupave ujorë të tyre duhet të përfshijnë përdorimin e një ose më 
shumë klasifikimeve të statuseve ekologjike (Ecological Quality Ratios - EQRs).  
Çdo status paraqet lidhjen midis vlerave të parametrit biologjik (indeks ose matje) të 
vëzhguar për një trup ujor si dhe vlerës së pritur për këtë parametër nëse trupi ujor do të 
ishte në kushte referuese optimale. DKU i kërkon çdo vendi anëtar të përdorë këtë 
vlerësim për të klasifikuar trupat ujor brenda pesë klasave të statusit ekologjik. Ajo 
gjithashtu i kërkon vendeve anëtare të ngrenë një rrjet monitorues nga ku të monitorojnë 
ndonjë ndryshim në statusin ekologjik të trupave ujorë. Kërkohet që sipas DKU të gjithë 
trupat ujorë duhet të jenë në statusin ekologjik ”I mirë” ose “I lartë” deri në vitin 2015 
(WFD, Artikulli 4, 1(a)(ii)). Vendeve ku trupat ujorë gjykohet të jenë me cilësi të 
papranueshme u kërkohet të hartojnë “programe të matjeve” me qëllim që baseni ujor të 
përmirësojë statusin e tij ekologjik. DKU rekomandon (Aneks V, Seksioni 1.3.4) që 
monitorimi i bazuar në kampionimin e makroinvertebrorëve duhet të bëhet në intervalet 
jo më shumë sesa tre vitesh dhe frekuenca e kampionimit do të zgjidhet deri në arritjen e 
një niveli të pranueshëm të statusit ekologjik.  
Ka pasur disa projekte në Europë të cilat i adresohen çështjes së implementimit praktik të 
DKU si AQEM, STAR, REBECCA (Furse et al., 2006). Projekti STAR ka adresuar dy 
probleme kyesore për zgjidhje: 
a) adaptimi i teknikave identike të kampionimit përgjatë gjithë Europës , 
b) harmonizimin e klasifikimit të sistemeve kombëtare të vlerësimit (Buffagni et al., 
2007; Erba et al., 2009). 
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Brenda këtij konteksti për implementimin e DKU, projekti europian AQEM ka propozuar 
një strategji dhe metodologji për ngritjen e një sistemi vlerësimi multimetrik për lumenj 
të ndryshëm në Europë bazuar në makroinvertebrorët (Hering et al., 2004).  
 
1.12.2 Indekset biotike dhe rëndësia e përdorimit të tyre 

 
Historia e biovlerësimit të lumenjve është mëse 100 vjeçare duke e pasur fillimin në 
Europë në vitin 1902 dhe më pas në USA në vitin 1913 me zhvillimin e një sistemi 
klasifikimi të cilësisë së ujit (Hering et al., 2004, De Pauw et al., 1992, Rosenberg and 
Resh, 1996). 
Efektet nga acidifikimi, ndotja organike e inorganike mbi biodiversitetin e  
makroinvertebrorëve përshkruhen nga indekset biotike të cilët përbëjnë një element 
shumë të rëndësishëm dhe praktik në vlerësimin e cilësisë së ujrave. 
Që prej vitit 1950 biologët kanë ndjerë nevojën e përfshirjes së të dhënave të tyre 
komplekse në një formë numerike të tillë si indekset biotike ose pikëzimi. Në ditët e 
sotme janë përshkruar dhe njihen më shumë sesa 100 indekse biotikë të ndryshëm. 
Megjithatë shumë ekolologë mbeten skeptik duke na dhënë mundësinë për rishikimin e 
shprehjes së komunitetit biologjik, i cili është shumë kompleks në kuptimin e një vlere 
numerike të vetme (De Pauw et al., 92). 
Sistemi multimetrik i vlerësimit të vërtetë të cilësisë së ujrave u zhvillua në USA nga 
Karr në vitin 1981 mbi bazën e vlerësimit të peshqve. Më pas janë krijuar sisteme të 
ngjashme të biovlerësimit mbi bazën e komunitetit të makroinvertebrorëve (US-EPA, 
1996; Barbour et al., 1992; Karr and Chu, 1999). Në sistemet multimetrike disa matje të 
ndryshme paraqesin karakteristikat e komunitetit të makroinvertebrorëve në një vlerë të 
indeksit biotik ose pikë, e cila është një shprehje e cilësisë së përgjithshme të ujit  
(Barbour and Yolder,  2000).    
Një sistem multimetrik mund të kryejë matje të strukturës së komunitetit bentik, matje të 
balancës së komunitetit, matje të tolerancës, matje të grupeve të ushqyerit etj, (US-EPA, 
1996). Shumë nga sitemet multimetrike nuk kanë për qëllim të ndajnë ndikimin e 
stresorëve të ndryshëm (Lorenz et al., 2004).  
Vlerat e marra nga vlerësimi me një sistem indeksi mund të krahasohen  me një status 
reference që kërkohet  të arrihet. Bazuar në DKU ky krahasim emërtohet si Ecological 
Quality Ratio (EQR). Një shembull i EQR është dhe Environmental Quality Index (EQI) 
që bazohet në “River Invertebrate Prediction and Classification System (RIVPACS) i cili 
është i zhvilluar gjerësisht në Britaninë e Madhe (Armitage et al., 83; Wright et al., 93, 
2000).  
Principi i RIVPACS është që duke u bazuar në karakteristikat fiziko-kimike të një lumi 
është e mundur të përcaktojë se cilët taksone makroinvertebrore duhet të jenë prezent nën 
këto kushte. Referencat e përcaktuara mund të krahasohen më pas me komunitetin e 
makroinvertebrorëve të observuara (Sweeting et al., 1992). Nga raportet e paraqitura së 
fundmi për monitorimin e lumenjve në Europë bazuar në standartet e ofruara nga DKU 
janë të përdorshëm një sërë indeksesh biotike të adaptuar në vende të ndryshme (Tab. 
1.8).   
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       Tabela 1.8 Disa indekse biotikë të aplikueshëm në Europë në kuadër të DKU. 
 

Shteti Indeksi Biotik i pranuar nga DKU 
Bulgari IBI  - Irish Biotic Index  

Rumani 
Assessment method for ecological status of water bodies based on 
macroinvertebrates. 

Itali MacrOper  -(Based on STAR; Intercalibration Common Metric Index ICMi). 
Spanjë IBMWP - Iberian Biological Monitoring WorkingParty  

Norvegji ASPT- Average Score Per Taxon. 
Britani e Madhe BMWP – Biological Monitoring Working Party; ASPT- Average Score Per Taxon. 

 
Klasifikimi sipas BMWP  dhe ASPT, është gjerësisht i aplikueshëm në Britaninë e 
Madhe, Spanjë dhe Norvegji (Armitage et al., 1983), (Walley & Hawkes, 1996,1997). 
Krahas indekseve biotikë në Europë, në Amerikën e Veriut, Kanada, e Australi etj, kanë 
gjetur përdorim një numër i madh indeksesh biotike të bazuar në disa protokolle të 
agjensive të mbrojtjes mjedisore. Disa nga më të përdorshmit janë:  
 

• HBI - Hilsenhoff’s Biotic Index (Hilsenhoff, 1988),  
• EPT Index (Lenat, 1988), 
• FBI  - Family Biotic Index (Plafkin et al., 1989; Bode et al., 1991,1996, 2002), 
• USA [The Biological Monitoring WorkingParty (B.M.W.P.) scores, i.e. Extended 

Biotic Index, Indice Biotique Family],  
• SWRC-Stroud Water Research Centre (www. stroudcenter.org) 

 
1.12.3 Veçori të disa indekseve biotike me bazë makroinvertebrorët bentikë 
 
Indekset biotike në vlerësimin e cilësisë së ujit marrin në konsideratë një, dy ose me 
shumë variable që dalin nga makroinvertebrorët bentikë. Të tilla si:    
a) indekse me bazë studimin e një variabli, ku vlerësohet prezenca e familjes si: EPT 
Richness (numri i llojeve EPT), ASPT (mesatarja e vlerave të tolerancës të familjeve);  
b) indeks me bazë studimin e dy variableve - indeksi biotic SWRC ku vlerësohet 
prezenca e taksonit dhe vlera e tolerancës së tij –TV; 
c) indekse biotik me bazë studimin e shumë variableve - MAIS (Macroinvertebrate 
Aggregated Index for Stream) ku merren në konsideratë 10 variable të ndryshëm të 
makroinvertebrorëve në bioklasifikimin e cilësisë së ujit. 
 

a) Indeksi Biotik EPT- Richness  
 
Bioklasifikimi më i shpejtë i cilësisë së ujit mund të bëhet me anë të parametrit “EPT 
Richness”. Ky parametër shpreh numrin e familjeve të tre rendeve të insekteve të 
ndeshura në bentosin e lumenjve si E-Ephemeroptera, P-Plecoptera, dhe T-Trichoptera. 
Grupi EPT përbën dominancën në numër dhe lloje midis klasës së insekteve si dhe 
gjallesave bentike në tërësi. Këto rende përfshijnë llojet më intolerante të bentosit të cilët 
japin impaktin e parë në rast të stresorëve mjedisorë. Prania ose mungesa e llojeve të 
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grupit EPT reflektohet në mënyrë të drejtpërdrejt në cilësinë e ujit (Bode et al., 1996, 
1997).  
 

b) Indeksi Biotik ASPT (BMWP) [Average Score Per Taxon; Biological 
Monitoring Working Party] 
 

Ky parametër jep bioklasifikimin e cilësisë së ujit të një trupi ujor, duke u bazuar në 
përllogaritjet e vlerave mesatare të tolerancës së familjeve të ndryshme brenda 
komunitetit të makroinvertebrorëve bentikë. Vlerat e tolerancës për secilin takson i 
referohen BMWP (Biological Monitoring Working Party), (Armitage et al.,1983), 
(Friedrich et al.,1996), (Hynes, 1998), (Mackie, 2001). Vlerat e larta të parametrit ASPT 
dëshmojnë për rritje të cilësisë së ujit të trupit ujor dhe anasjellas.  
 

c) Indeksi Biotik - SWRC  
 
Një indeks biotik me bazë përdorimin e makroinvertebrorëve bentikë që përdoret në 
monitorimin e cilësisë së ujit dhe përcaktimin e nivelit të ndotjes në lumenj është indeksi 
i aplikuar nga agjensia mjedisore SWRC–USA (Stroud Water Research Center Leaf 
Pack-USA) (http://www.stroudcenter.org/contact/index). Ky indeks biotik merr në 
konsideratë dy elemente, abudancën e taksave si dhe vlerat e tyre të tolerancës ndaj 
ndotjes. Ai i referohet faktit që lloje të ndryshme gjallesash bentike sipas tij, kanë kufij të 
tolerancës të ndryshëm ndaj ndotjes organike. Disa grupe tolerante ndaj ndotjes të cilët 
përfshijnë disa dipterë dhe krimba mund të gjenden edhe në lumenj të pastër por numri i 
tyre nuk do të dominojë komunitetin e gjallesave. Nga ana tjetër prezenca e llojeve 
sensitive të insekteve ndaj ndotjes tregon për ujë të një cilësie shumë të mirë. Organizmat 
klasifikohen me vlerat e tolerancës nga 0 - 10, në varësi të ndjeshmërisë së organizmit për 
t’u përshtatur me cilësinë e ujit. Ky indeks biotik ka për bazë identifikimin e llojeve në 
nivelin e familjes.  
 

d) Parametri Multimetrik MAIS (Macroinvertebrate Aggre gated Index for 
Stream) 

Një mënyrë tjetër e bioklasifikimit të cilësisë së ujit të lumenjve është përdorimi i të 
dhënave të dala nga identifikimi i makroinvertebrorëve bentikë në llogaritjen e indeksi 
biotik MAIS  (Macroinvertebrate Aggregated Index for Stream; Smith & Voshell, 1997). 
Në ndryshim nga indekset e tjerë që mbështeten vetëm në një ose pak matje individuale, 
treguesi multimetrikë MAIS është zhvilluar që të integrojë tipe të ndryshëm të 
informacionit në një numër (vlerë), nga ku mund të përdoret më pas në krahasimin e 
cilësisë së ujit të lumenjve. Kështu me ndryshimet në sasinë e koleksionuar të 
makroinvertebrorëve ujorë mund të shohim që këto ndryshime janë të dukshme në 
ndryshimet e më shumë sesa një variabli përshkrues të indeksit. Variablet janë të lidhur 
me numrin e taksoneve, përbërjen e tyre, dominimin, nivelin e tolerancës, gjendjen 
trofike, si dhe habitatin.  
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Baza e këtij indeksi është përllogaritja e 10 variableve të ndryshëm të dalë nga 
makroinvertebrorët bentikë për çdo pikë kampionimi. Çdo variabël në varësi të vlerës së 
tij konvertohet në një nga tre pikët 0, 1, 2. Shuma e të gjitha pikëve të dhjetë variableve 
jep një vlerë përfundimtare të indeksit biotik MAIS. 

Një stacion kampionimi mund të klasifikohet si “I mirë”, “I pastër” ose “I varfër” në 
varësi të vitit. Ndryshimet midis bioklasifikimit “I mirë” dhe “I varfër” në pikat e 
kampionimit janë shqetësuese. Përgjatë viteve një stacion i cili ka pasur një vit 
bioklasifikimin e mesatares së pikëve të MAIS “Mirë”, mund të ketë bioklasifikimin “I 
Pastër” në vitin pasardhës por jo bioklasifikimin “I Varfër” si dhe anasjellas. Një stacion 
mund të jetë i besueshëm në klasifikimin “I mirë” ose “I varfër” bazuar në të dhënat e 
disa viteve.  

1.12.4 Statusi  ekologjik i një lumi sipas DKU (2000/60/EC) 
 
Bazuar në përbërjen e faunës së makroinvertebrorëve bentikë si dhe në integritetin 
biologjik të cilësisë së ujit, në tabelën 1.9 paraqitet përshkrimi i klasifikimit të statusit 
ekologjik të ujërave të lumenjve të Europës sipas DKU.  
 
     Tabela 1.9 Tabela me elementët cilësorë biologjikë në përshkrimin e statusit ekologjik. 
 

Elementi Statusi i lartë Statusi i mirë Statusi i moderuar 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fauna  
bentike jo- 
vertebrore 

 
Përbërja taksonomike e 
invertebrorëve dhe sasia 
e tyre janë të njëjtë me 
ato që takohen në kushte 
të pashqetësuara. 
Raporti i taksoneve të 
ndjeshme ndaj ndotjes 
me taksone jo të 
ndjeshme nuk tregon 
ndonjë shenjë të 
ndryshimit nga nivelet e 
pashqetësuara. 
 

Ka ndryshime të pakta 
në përbërjen dhe sasinë 
e taksoneve invertebrore 
me popullatat e tyre në 
kushte natyrale. 
 

Përbërja dhe sasia e 
taksoneve invertebrore 
ndryshon në mënyrë 
të moderueshme nga 
popullatat e tyre në kushte 
natyrale. 
Grupe të mëdha 
taksonomike të 
komunitetit të zakonshëm 
tipik mungojnë. 
Raporti i taksoneve të 
ndjeshme  ndaj ndotjes me 
taksone jo të ndjeshme dhe 
niveli i biodiversitetit, janë  
më të ulëta sesa për 
statusin e mirë. 

 
Sipas DKU ujërat që arrijnë një status më të ulët sesa i moderuar, do të klasifikohen si të 
varfëra apo të këqija. 
Ujërat që tregojnë ndryshime të mëdha të vlerave të elementëve cilësorë biologjikë në 
raport me ato në kushte të pangacmuara, do të klasifikohen si të dobëta (të varfëra).  
Vlerësimi i cilësisë së ujit të trupave ujorë përfshin përdorimin e një ose më shumë 
klasifikime të statusit ekologjik – EQR (Ecological Quality Ratios). Çdo vlerë e EQR 
paraqet lidhjen midis vlerave të një parametri biologjik (indeks ose matje) të vëzhguar 
në një trup ujor si dhe vlerave të pritshme të atij parametri në kushte referuese në një 
stacion kontrolli. DKU u kërkon vendeve anëtare të përdorin këtë vlerësim të EQR në 
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klasifikimin e trupave ujorë në pesë klasa të statusit ekologjik (Fig. 1.3) (WFD, Article 
4, 1(a)(ii)). DKU rekomandon (Aneks V, Seksioni 1.3.4) që monitorimi i bazuar në 
kampionimin e makroinvertebrorëve duhet të bëhet në intervalet jo më shumë sesa tre 
vitesh dhe frekuenca e kampionimit do të zgjidhet deri në arritjen e një niveli të 
pranueshëm të statusit ekologjik. 
Në përputhje me adoptimin e metodave të standartizuara të vlerësimit biologjik nga 
Qëndra Europiane për Normalizim (European Centre for Normalization: CEN) është 
zhvilluar harmonizimi i kodit të ngjyrës i cili është një shprehje e cilësisë së ujit (ISO 
8689-1,2; 2000). Për paraqitjen e statusit ekologjik të ujit referuar makroinvertebrorëve 
bentikë sipas DKU janë përdorur pesë ngjyra konvencionale: “blu”  (cilësi shumë e 
mirë, i pandotur), “jeshile” (cilësi e mirë, ndotje e lehtë), “e verdhë” (ndotje e 
moderuar, situatë kritike), “portokalli”  (cilësi e keqe, ndotje e rëndë), dhe “e kuqe” 
(cilësi shumë e keqe, ndotje shumë e rëndë) (Fig. 1.3) (EU, Water Framework 
Directive Annex V section 1.4.1)  
 

 
 
Figura 1.2 Klasifikimi i statusit ekologjik në pesë klasa sipas DKU.  
 
1.12.5  Parametrat kimik në vlerësimin e cilësisë së ujit  
 
Fosforit Total  
Rritja e përqendrimit të fosfateve mbi vlerat e nevojshme të prodhimit të biomasës përbën 
rrezik, duke nxitur lulëzimin e algave plantonike dhe kalimin e ujërave në gjendje 
eutrofike. Burimet kryesore të fosfateve në ujërat natyrore janë detergjentët dhe plehrat 
fosfatike. Vlerat mesatare të fosforit në ujë duhet më të ulëta se kufiri 65.3 µg/L i 
direktivës së BE për ujërat salmonide dhe 130.5 µg/L për ujërat ciprinide (BMZ, 1995). 

 

Përmbajtja e Nitrateve 
Prania e joneve nitrat në ujërat sipërfaqësore, në gjendje natyrore është si rezultat i 
proçesit të nitrifikimit që zhvillohet në trupin ujor. Bakteriet Nitrosomonas, në kushte 
anaerobe, bëjnë të mundur oksidimin e joneve amonium në nitrat. Veç asimilimit nga 
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bimët ujore, rruga më e rëndësishme e largimit të NO −
3 nga ujërat është denitrifikimi në 

kushte anaerobike (kalimi nitrateve deri në azot të gaztë në kushtet e mungesës së 
oksigjenit) (BMZ, 1995). 
 
Përmbajtja e Amoniumit 
Kërkesat për përmbajtjen e amoniumit në ujërat natyrore janë mjaft rigoroze. Niveli i 
lartë i amoniumit është tregues tipik i ndotjeve. Ujërat e zeza janë burimi kryesor i 
amoniakut, i cili fitohet nga zbërthimi bakterial i uresë CO(NH2)2. Në ujërat e pandotura 
vlerat e amoniumit janë rreth 0.015 mg/L NH+

4 - N; në përqendrime të amoniakut mbi 

0.025 mg/L NH+
4 - N ndërpritet rritja e troftës, dhe në përqendrime mbi 0,25 mg/L NH+

4 - 
N ndodh zhdukja e saj. Vlerat mesatare të përmbajtjes së amoniumit nuk duhet ta kalojnë 
kufirin 0.16 mg/L të amoniumit për ujërat ciprinide sipas direktivës së BE (BMZ, 1995).  
 
Përmbajtja e Nitriteve 
Niveli i nitriteve në ujërat sipërfaqësore dhe nëntokësore të pandotura është shumë i ulët, 
zakonisht varion nga 0,01 deri në 0,02 mg NO−

2/L. Jonet nitrite paraqesin toksicitet shumë 
më të lartë sesa jonet amonium dhe nitrat tek bimët, biota si dhe në shëndetin e njeriut.  
Për përmbajtjen e nitriteve zakonisht nuk jepen kufinj në ujërat natyrore. Në nivelet mbi 
1 mg/L mund të vërehen dëmtime tek peshqit. Përmbajtja e lartë e nitriteve është tregues i 
ndotjeve nga ujërat e zeza (UNECE,1992).  
Sipas UNECE (1992), vlerat e nutrientëve dhe klasat e cilësisë së ujit janë si më poshtë 
(Tab. 1.10). 
 
Tabela 1.10 Tabela e klasave të cilësisë së ujit me anë të klasifikimit të parametrave kimike sipas 
UNECE (1992). 
 

Klasat sipas 

UNECE 
TP µg/L 

N-NO3 

mg/L 

N-NH4 

mg/L 

1 < 10 <1.13 <0.078 

2 10-25 1.13-5.64 0.078-0.39 

3 25-50 5.64-11.3 0.39-1.56 

4 50-125 11.3-18.06 1.56-6.25 

5 >125 >18.06 >6.25 
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KREU II ZONA E STUDIMIT  
 

2.1    Lumi Osum 
 
2.1.1 Mjedisi fiziko-gjeografik i lumit Osum 
 
Lumi Osum është një nga degët kryesore të lumit Seman. Ai buron nga mali i Vithkuqit 
dhe ka këto parametra morfometrikë: Gjatësia 161 km, sipërfaqja e pellgut ujëmbledhës 
është 2150 km2, lartësia mesatare 825 m, prurja mesatare 32.5 m3/sek, seksioni dhe 
moduli i rrjedhjes 17.5 1/sek/km2. Merr rreth 600-2000 mm reshje në vit me një 
shpërndarje stinore: dimër 41%, pranverë 36%, verë 8%, vjeshtë 15%, ndërsa sasia 
mesatare e reshjeve arrin deri në 1070 mm/vit. 
Mineralizimi mesatar është 345mg/l. Osumi është një lum eroziv dhe arrin në zonën Ura 
–Vajgurore shkallën më të lartë të turbullirës 3510 gr/m3.  
Klima ndryshon vazhdimisht në drejtim të rrjedhës së sipërme të tij. Temperaturat në 
pjesën e sipërme të luginës luhaten nga 2-7 0C në muajin Janar dhe 16-25 0C në muajin 
Gusht. Temperatura mesatare vjetore në Çorovodë arrin 14.70C. 
Lugina e Osumit në pjesën e sipërme ka të zhvilluara struktura morfologjike të relievit të 
përbëra nga flishi dhe gëlqerorët. Tokat janë të hirta e kafe në pjesën e poshtme dhe të 
kafenjta në pjesën e sipërme (Pano N, 1984; Qiriazi P, 2001).  
Sipas DKU lumi Osum bën pjesë në tipologjinë e lartësisë “I lartë”(>800m), tipologjinë e 
masës së shtrirjes “ E madhe” (1000-10000 km2) si dhe bën pjesë në ekorajonin V 
(Ballkani Perendimor) të lumenjve të Europës (WFD, 2000/60/EC). 
Në të dy anët e lumit janë lokalizuar disa rajone urbane si Çorovoda, Poliçani, Berati Ura 
Vajgurore si dhe një numër i madh i zonave rurale.  
 
2.1.2 Mjedisi biologjik 
 
Pellgu ujor dominohet nga shkurret mesdhetare që depërtojnë duke u ngushtuar deri afër 
rrjedhës së sipërme ku zëvendësohen me ato gjetherënëse. Bimësia në pjesën e poshtme 
të shpateve, poshtë lartësisë 500 m përfaqësohet nga shkurret mesdhetare si shqopa 
(Erica arborea), Phillyrea media, P. angustifolia, mareja (Arbutus unedo), xinë (Pistacia 
lentiscus) dhe pak pemë dushku (Quercus ilex, dhe Q. trojana) të shpërndara. Në anë të 
lumit takohen bimët e rrapit (Platanus orientalis) dhe të shelut (Salix alba). Në pjesën e 
rrjedhës së poshtme dominojnë bimët e kultivuara në zonën përreth (Pano N, 1984). 
 
2.1.3 Përshkrimi i zonës  
 
Pothuajse e gjithë zona mbizotërohet dhe karakterizohet nga lugina e lumit Osum. 
Korridori i lumit është i gjerë dhe përmban brigje ranore dhe zalli. Lumi rrethohet i tëri 
nga kodra të pyjëzuara. Përrenjtë rrjedhin në rrjedhën e lumit Osum në pika të ndryshme. 
Rrjedha e poshtme e lumit Osum është një karakteristikë mbizotëruese në të gjithë zonën 
dhe ndjek një rrjedhë gjarpëruese. Bashkimi i këtij lumi me lumin Devoll bëhet në 
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përëndim të qytetit të Kuçovës ku formojnë lumin Seman. Lumi Osum konsiderohet si 
kritik për mirëmbajtjen e strukturës dhe cilësisë së tokës rrethuese, duke mbështetur florë 
dhe faunë të rëndësishme dhe duke luajtur një rol rregullues rajonal në ciklin hidrologjik.  
Sipas raportit të projektit TAP. 2011 (Trans Adriatic Pipeline) ai ka kushte të larta cilësie 
dhe një nivel të lartë ndjeshmërie. Në përgjithësi, referuar WFD, cilësia kimike e ujit në 
seksionin lindor qendror konsiderohet si e mirë. Cilësia e ujit në seksionin perëndimor 
qendror bie nga vendndodhja e rrjedhës së sipërme të lumit Osum në vendndodhjen e 
rrjedhës së poshtme të këtij lumi, pranë disa zonave rezidenciale, kryesisht për shkak të 
ndotjes organike nga shkarkimet e ujërave të zeza të këtyre zonave rezidenciale 
(Çorovodë, Berat etj). Cilësia e lumit Osum në seksionin perëndimor qendror mund të 
konsiderohet si e mirë në mesatare sipas WFD, me kushte mesatare cilësie dhe 
ndjeshmëri mesatare (TAP, 2011). 
 
2.1.4 Burime të ndotjes 
 
Në të gjithë gjatësinë e shtrirjes së lumit Osum dhe pellgut ujëmbledhës të tij vihen re 
pika shkarkimi të përcaktuara ose jo. Duke qënë nën kontakt të drejtpërdrejtë me zonat 
urbane të Skraparit, Poliçanit, Beratit dhe Urës Vajgurore ky lumë shërben si bartës 
kryesorë i shkarkimeve me natyrë organike, kimike, si dhe materiale mbetjeje dhe 
inerteve përgjatë gjithë pellgut ujëmbledhës të tij. Duhet theksuar fakti që në rrjedhën e 
lumit Osum kanë ndikim negativ linjat e guroreve, ish aktivitetet industriale si Uzina e 
Armëve në Poliçan, Uzina e Baterive dhe Kombinati i Tekstileve në Berat. Gjithashtu në 
pjesën e poshtme të lumit Osum para takimit me lumin Devoll vihen re derdhje nga 
kanale të pakontrolluara të burimeve të naftës.  
 
2.2 Lumi Devoll  
 
2.2.1 Mjedisi fiziko-gjeografik i lumi Devoll 
  
Lumi Devoll është dega kryesore e lumit Seman. Ai buron nga shpatet jug-lindore të 
maleve të Moravës dhe ka një gjatësi prej 196 km.  
Parametrat e tij morfometrikë janë: sipërfaqja e pellgut ujëmbledhës 3139 km2, lartësia 
mesatare 950 m, prurja mesatare 49.5m3/sek, moduli i rrjedhjes 15.8l/sek/km2. 
Shpërndarja e rrjedhjes sipas stinëve është: dimri 39%, pranvera 39%, vera 7% dhe 
vjeshta 15%. Lumi Devoll ushqehet nga ujërat sipërfaqësore. Mineralizimi i ujit është 
390 mg/l. Devolli është një lumë më eroziv sesa Osumi dhe arrin shkalllën e turbullirës 
në Kozarë 5500 gr/m3.  
Klima e Devollit të sipërm dallohet për ndikim të ndjeshëm kontinental. Këtu 
temperatura mesatare e Janarit është 0-20C dhe mesatarja e korrikut 19.60C.  
Tokat: Ujëmbledhësi i lumit Devoll për vetë lartësitë mbi nivelin e detit që variojnë ka të 
pranishme disa lloje tokash të cilat janë: Tokat e imëta kafe të pranishme kryesisht nga 
lartësia 119 deri në 600-700m mbi nivelin e detit; tokat e kafenjta, nga 700-1000m; tokat 
e murrme pyjore; 1000 deri 1600-1800m; tokat livadhore malore mbi 1800m mbi nivelin 
e detit (Pano N, 1984; Qiriazi P, 2001). 
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Sipas DKU lumi Devoll bën pjesë në tipologjinë e lartësisë “I lartë”(>800m), dhe 
tipologjinë e masës së shtrirjes “E madhe” (1000-10000 km2) si dhe ekorajonin V 
(Ballkani Perendimor) (WFD, 2000/60/EC). 
Gjatë rrjedhës të këtij lumi ndodhen disa vendbanimesh urbane me ndikim me lumin 
Devoll si rrethet Devoll, Korçë, Gramsh, Zona e Cerrikut, Kuçovë si dhe një numër i 
madh i zonash rurale. 
 
2.2.2 Mjedisi biologjik  
 
Bimësia: Prania e larmisë së tokave ka kushtëzuar edhe bimësinë, si atë natyrore dhe atë 
të kultivuar. Bimësia e luginës përbëhet kryesisht nga dushqet dhe më pak nga shkurretat 
mesdhetare, këto të fundit më të pranishme përgjatë grykës së Devollit. Në zonën e 
shkurreve (1000 m) dallohen dushqet (Quercus) shkoza (Carpinus sp.), lajthia (Corillus 
avellana), dëllinja (Juniperus sp.) dhe shpesh bushit (Buxus sempervirens) mareja 
(Arbutus unedo), shqopa (Erica arborea). Në drejtim të lindjes shkurret mesdhetare 
bëhen më të rralla, dhe llojet gjithnjë të blerta zëvendësohen nga llojet gjetherënëse. Ndër 
katet bimore të tjerë që shoqërojnë pellgun ujëmbledhës të lumit Devoll mund të 
përmendim: zonën e ahut (1700-1800 m), zonën e rrobullit (1800-2000 m), zonën e 
kullotave sub-alpine (1800-2373 m) (Pano N, 1984; Qiriazi P, 2001). 

 
2.2.3 Përshkrimi i zonës 
  
Zona e ujëmbledhësit të lumit Devoll mbulon pllajën e Korçës, shtrirjen malore të mesme 
të lumenjve Devoll dhe Tomorricë deri në Gramsh dhe fshatrat kodrinorë të valëzuar nga 
Gramshi deri në Kozarë të rrethit të Kuçovës. Në Kozarë Lumi Devoll bashkohet me 
Lumin Osum dhe formohet Lumi Seman i cili derdhet në detin Adriatik. 
Pjesa e lumit qe kalon ne rrethin e Devollit, të Korcës dhe Gramshit, karakterizohet nga 
fenomeni i erozionit si një fenomen që gërryen në mënyrë mjaft aktive terrenin në këto 
rajone. Ky lum është kritik për mirëmbajtjen e strukturës dhe cilësinë e tokës rrethuese, ai 
përmban një florë dhe faunë të rëndësishme dhe luan një rol rregullues rajonal në ciklin 
hidrologjik.  
Lumi Devoll po pëson në vitet e fundit modifikime të rëndësishme prej zhvillimit në 
shtratin e tij të disa projekteve hidroenergjetike ku më i madhi është ai i Banjës. 
 
2.2.4 Burime të ndotjes 
 
Për vetë natyrën e shtrirjes lumi Devoll është i ndikuar në të gjithë gjatësinë nga prania e 
shkarkimeve të lëndëve organike, lëndë kimike bujqësore si dhe mbetje me natyrë të 
ndryshme të cilët vijnë nga zonat urbane e rurale të rretheve Devoll, Korçë, Gramsh e 
Cerrik. Gjithashtu në zonën poshtë vendbanimit të Gramshit ndodhet ish uzina ushtarake 
e Çekinit e cila ka ndikim me anë të mbetjeve të papërpunuara në lumin Devoll. Nga kjo 
uzinë derdhen në mënyrë pasive mbetje të metaleve të rënda në lumë. Me rifillimin e 
punimeve të HEC të Banjës vihet re rritja e fenomenit eroziv. 
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2.3 Lumi Shkumbin  
 
2.3.1 Mjedisi fiziko-gjeografik i lumit Shkumbin 
  
Shkumbini buron nga mali i Valamarës si dhe malet e Gurit të Kamjes. Ka parametrat 
morfometrikë: gjatësia 181.4 km, sipërfaqja e pellgut ujëmbledhës është 2445 km2, 
lartësia mesatare mbi nivelin e detit është 753 m, dendësi mesatare 1.9km/km2. Rrjedhja e 
tij mesatare është 61m3/sek, me një modul rrjedhjeje nga 25.211/sek/km2- 27.31/sek/km2 
si dhe koeficienti i rrjedhjes që varion nga 0.59 [Rrogozhinë] deri në 0.73 [Qukës]. 
Shkumbini ka regjim ujor 900-2200 mm reshje në vit. Shpërndarja e rrjedhjes vjetore 
është: dimër 38%, pranvera 38%, vera 9% dhe vjeshta 15%.  
Shkumbini është një nga lumenjtë më erosive të vendit tonë. Prurja e sedimentit të tij 
varion nga 36kg/sek [Murrash] deri në 180 kg/sec [Rrogozhinë]. Ai transporton 
mesatarisht 5.8 milionë tonë lëndë të ngurta në vit. Pjesa më e madhe e pellgut 
ujëmbledhës ka reliev malor, i përbërë nga rreth 50% ultrabazikë dhe pjesa tjetër i 
përbërë nga gëlqerorët e terrigjenët. Mineralizimi i ujërave është rreth 317 mg/l. Erozioni 
i lartë në basenin ujëmbledhës prej fenomeneve negative është vlerësuar se në 26% të 
sipërfaqes shpejtësia e erozionit është 1.2 mm/vit  
Klima: Temperaturat lëvizin nga 6.3oC në Janar deri 22oC në Gusht.Temperatura 
mesatare vjetore në pjesën e sipërme të luginës varion nga 13.6 oC (Librazhd) në 10.9 oC 
(Stravaj). Klima e fushës së Elbasanit dallohet për verën e nxehtë e dimrin relativisht të 
ftohtë. Mesatarja e janarit është 6.5 oC i lidhur me erën e ftohtë të Krastës. Miho et al., 
2005; Qiriazi P, 2001). 
Tokat: Përbëhen nga tre breza: ai i tokave të hirta kafe, i tokave e kafenjta dhe i tokave e 
murrme pyjore në lartësitë e mëdha. Në brezin e dytë bëjnë pjesë ato të nëntipit të 
kuqërremtë me përmbajtje të vogël lëndësh organike (Pano N, 1984). 
Sipas DKU lumi Shkumbin bën pjesë në tipologjinë e lartësisë “I lartë” (>800m), dhe 
tipologjinë e masës së shtrirjes “E madhe” (1000-10000 km2) si dhe ekorajonin V 
(Ballkani Perendimor) (WFD, 2000/60/EC).  
Në të dy anët e lumit janë lokalizuar disa rajone urbane dhe industriale si Librazhd, 
Elbasan Peqin, Rrogozhinë si dhe një numër i madh i zonave rurale.  
 
2.3.2 Mjedisi biologjik 
  
Bimësia: Bimësia e luginës përbëhet kryesisht nga dushqet dhe më pak nga shkurretat 
mesdhetare, këto të fundit më të pranishme përgjatë grykës së Shkumbinit. Dushqet 
mbizotërohen nga qarri (Quercus cerris) me shkurret e shkozës (Carpinus sp.), lajthisë 
(Corillus avellana), dëllinjës (Juniperus sp.) dhe shpesh bushit (Buxus sempervirens). Në 
drejtim të lindjes shkurret mesdhetare bëhen më të rralla, dhe llojet gjithnjë të blerta 
zëvendësohen nga llojet gjetherënëse. Më kryesorët e këtij brezi janë mareja (Arbutus 
unedo), shqopa (Erica arborea), driza (Paliurus aculeatus), dëllinja (Juniperus sp.) etj. 
Ahishtet gjenden kryesisht në lartësi, të pastra (Fagus sylvatica), të zhvilluara mirë, dhe 
në shpatet e pjerrëta me kundrejtim jugor dhe perëndimor të përziera edhe me halorë ose 
dhe me fletorë të tjerë. Në anë të lumit takohen bimët e rrapit (Platanus orientalis) dhe të 
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shelgut (Salix alba). Në pjesën e rrjedhës së poshtme dominojnë flora barishtore natyrale 
dhe ajo e kultivuar (Pano N, 1984; Qiriazi P, 2001). 
 
2.3.3 Përshkrimi i zonës  
 
Në pjesën e sipërme lumi rrjedh në një luginë të thellë nga malësia e Mokrës deri në 
Librazhd ku bashkohet me një degë të rëndësishme të tij, Rrapunin dhe që këtu deri në 
Labinot shtrati i tij zgjerohet disi pastaj ngushtohet, në pjesë të veçanta deri në karakterin 
e kanionit. Pjesa e mesme e lumit Shkumbin nis nga fshati Labinot-Fushë, ku ai hyn në 
fushën e Elbasanit, nëpër të cilën vazhdon deri në Papër me një shtrat të gjerë dhe shumë 
të përdredhur. Nga Papëri deri në Rrogozhinë ai kalon përsëri nëpër një luginë me një 
shtrat të gjerë dhe me formacione terrigjene. Pas Rrogozhinës, në pjesën e poshtme të tij, 
Shkumbini shëndrohet në një lumë fushor, me shtrat të gjerë shumë të përdredhur deri sa 
derdhet në detin Adriatik, në afërsi të pyllit bregdetar të Divjakës dhe të lagunës së 
Karavastasë. 
 
2.3.4 Burime të ndotjes 
 
Lumi Shkumbin është nën efektin e shkarkimeve të lëndëve organike, agrokimike si dhe 
mbetjeve të zonave urbane e rurale të qyteteve Prrenjas, Librazhd, Elbasan, Peqin dhe 
Rrogozhinë. 
Shkumbini ka qenë dhe mbetet një lumë me probleme mjedisore kryesisht në rrjedhën e 
mesme e të poshtme të tij. Impakt të drejtpërdrejtë kanë pasur mbetjet e shkarkuara nga 
Kombinati Metalurgjik i Elbasanit. 
Në ditët e sotme në gjatësinë e lumit ka disa aktivitete industriale siç janë: fabrika e 
cigareve Librazhd, disa pjesë funksionale të ish Kombinatit Metalurgjik (Kompania 
Kurum), Fabrika e Çimentos Elbasan, Uzina Kimike Ushtarake Mjeks, linjat e përpunimit 
të inerteve Elbasan dhe Peqin. Lumi Shkumbin ka ndikim të drejtpërdrejtë në potencialin 
ekologjik të lagunës e Karavastasë, zonë kjo e mbrojtur (zonë Ramsar dhe Park 
Kombëtar).  
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KREU III MATERIALI DHE METODA  
 
3.1 Karakteristikat e stacioneve të monitoruar 
 
Gjatë përzgjedhjes së pikave të kampionimit u mor në konsideratë fakti që çdo stacion të 
ishte i lidhur në mënyrë të drejtpërdrejtë me zonat urbane në rrjedhën e mesme të 
lumenjve Osum, Devoll dhe Shkumbin. Rëndësia e kësaj përgjedhje kishte të bënte me 
faktin e vlerësimit të ndikimit të drejtpërdrejt të këtyre zonave në cilësinë e ujit të 
lumenjve. Për të parë ndryshimet midis pikave të monitorimit u përzgjodh për çdo lumë 
një stacion referimi kontrolli i cili pozicionohesh mbi stacionin e parë (Shtojca: Tab. 3.1).  
 
Osumi: Stacioni 1 – Mbrakull (Poliçan) 
 
Stacioni i parë i kampionimit në lumin Osum i emërtuar në hartë me shënimin [St. 1] 
është marrë pranë vendbanimit Mbrakull (Poliçan-Berat) në koordinatat GPS N 40° 37’ 
27”; E 20° 03’ 57” (Harta 3.1), (Fig. 3.1). Stacioni ka lartësinë 120.4 m mbi nivelin e 
detit dhe i përket zonës I-rë të lartësisë sipas DKU (0-200m). Tipologjia e lumit është 
epirithron, si dhe mikrohabitati dominant është mesolithal (6-20cm). Stacioni i përket 
nënzonës Mesdhetare Kodrinore Qëndrore me temperaturë mesatare vjetore që varion 
nga 11-150C (Qiriazi P, 2001).  
Bimësia dominante përreth zonës është shkurre. Vihet re mungesa në stacion e digave si 
dhe tributarëve. Burim ndotjeje më i madh është vendbanimi urban i Poliçanit si dhe ish 
Uzina e Armëve, Poliçan. 
 
Osumi: Stacioni 2 –“Ura Goricës” (Berat) 

  
Stacioni i dytë i kampionimit në lumin Osum i shënuar [St. 2] është marrë pranë vendit të 
quajtur “Ura Goricës” Berat në koordinatat GPS N 40° 42’ 13”; E 19° 56’ 54” (Harta 
3.1), (Fig. 3.1). Stacioni ka lartësinë 63.4 m mbi nivelin e detit dhe i përket zonës I-rë të 
lartësisë sipas DKU (0-200m). Tipologjia e lumit është metarhithron, si dhe mikrohabitati 
dominant është mesolithal (6-20cm). Stacioni i përket nënzonës Mesdhetare Fushore 
Qëndrore me temperaturë mesatare vjetore që varion nga15- 170C (Qiriazi P, 2001).  
Bimësia përreth zonës është shkurre si dhe pisha. Vihet re mungesa në stacion e digave si 
dhe tributarëve. Burim ndotjeje më i madh është vendbanimi urban Berat, Uzina e 
Baterive Berat.  
 
Osumi: Stacioni 3 – “Ura Vaj-Gurore” 

 
Stacioni i tretë i kampionimit në lumin Osum i emërtuar me shënimin [St. 3] është marrë 
poshtë urës së vendbanimit urban Ura Vajgurore në koordinatat GPS N 40° 46’ 28”; E 
19° 52’ 29” (Harta 3.1), (Fig. 3.1). Stacioni ka lartësinë 28 m mbi nivelin e detit dhe i 
përket zonës I-rë të lartësisë sipas DKU, (0-200m). Tipologjia e lumit është hyporhithron, 
si dhe mikrohabitati dominant është mesolithal (6-20cm). Stacioni i përket nënzonës 
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Mesdhetare Fushore Qëndrore me temperaturë mesatare vjetore që varion nga 15-170C. 
(Qiriazi P, 2001).  
Bimësia përreth zonës përbëhet nga shkurre dhe bimë kryesisht të kultivuara. Vihet re 
mungesa në stacion e digave si dhe tributarëve. Burim ndotjeje më i madh është 
vendbanimi urban Ura Vajgurore. 
 

  
Figura 3.1 Stacionet e monitoruara në lumin Osum. 
 

Devolli: Stacioni 1 – Nën Gramsh 
 

Stacioni i parë i kampionimit në lumin Devoll i emërtuar me shënimin [St. 1’] është 
marrë nën vendbanimin urban Gramsh në koordinatat GPS 40° 53’ 09”; E 20° 09’ 56” 
(Harta 3.1), (Fig 3.2). Stacioni ka lartësinë 162.4 m mbi nivelin e detit dhe i përket zonës 
I-rë të lartësisë sipas DKU (0-200m). Tipologjia e lumit është metarhithron, si dhe 
mikrohabitati dominant është mesolithal (6-20cm). Stacioni i përket nënzonës 
Mesdhetare Kodrinore Qëndrore me temperaturë mesatare vjetore që varion nga 11 -150C 
(Qiriazi P, 2001).  
Bimësia përreth zonës përbëhet nga shkurre. Vihet re mungesa në stacion e digave si dhe 
tributarëve. Burim ndotjeje më i madh është vendbanimi urban Gramsh si dhe Uzina e 
Armëve Çekin, Gramsh.  
 
Devolli: Stacioni 2 – “Ura Gostimës” (Cerrik) 

 
Stacioni i dytë i kampionimit në lumin Devoll i shënuar [St. 2’] është marrë nën 
vendbanimin urban Gramsh në koordinatat N 40° 59’ 02”; E 20° 00’ 28” (Harta 3.1), 
(Fig. 3.1). Stacioni ka lartësinë 99.6 m mbi nivelin e detit dhe i përket zonës I-rë të 
lartësisë sipas DKU, (0-200m). Tipologjia e lumit është hyporhithron, si dhe 
mikrohabitati dominant është mesolithal (6-20cm). Stacioni i përket nënzonës 
Mesdhetare Fushore Qëndrore me temperaturë mesatare vjetore që varion deri në15- 
170C (Qiriazi P, 2001).  

     ST.3: “Ura Vajgurore” ST.2: “ Ura Goricës, Berat  ST.1:  Mrakull, Poliçan 
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Bimësia përreth zonës përbëhet nga shkurre. Vihet re prania afër stacionit e ndërtimit të 
digës të HEC të Banjës. Nuk vihet re prania në stacion e tributarëve. Burim ndotjeje janë 
vendbanimet rurale Cerrik. 
 
Devolli: Stacioni 3 – Kozarë (Kuçovë) 

  
Stacioni i tretë i kampionimit në lumin Devoll i emërtuar me shënimin [St. 3’] është 
marrë në Kozarë, Kuçovë në koordinatat e GPS N 40° 48’ 56”; E 19° 54’ 09” (Harta 3.1), 
(Fig. 3.2). Stacioni ka lartësinë 22.5 m mbi nivelin e detit dhe i përket zonës I-rë të 
lartësisë sipas DKU, (0-200m). Tipologjia e lumit është epipotamon, si dhe mikrohabitati 
dominant është mikrolithal (2-6cm). Stacioni i përket nënzonës Mesdhetare Fushore 
Qëndrore me temperaturë mesatare vjetore që varion deri në 15- 170C (Qiriazi P, 2001).  
Bimësia përreth zonës përbëhet nga shkurre dhe bimë të kultivuara. Nuk vihet re prania 
në stacion e digave dhe tributarëve. Burim ndotjeje janë zona urbane Kuçovë dhe 
vendburimet e naftës. 
 

Figura 3.2 Stacionet e monitoruara në lumin Devoll. 
 
Shkumbini: Stacioni 1 – Mirakë (Librazhd) 

 
Stacioni i parë i kampionimit në lumin Shkumbin i shënuar [St. 1”] është marrë në 
Mirakë, Librazhd në koordinatat e GPS N 41° 09’ 40”; E 20° 12’ 20” (Harta 3.1) (Fig. 
3.3). Stacioni ka lartësinë 172 m mbi nivelin e detit dhe i përket zonës I-rë të lartësisë 
sipas DKU, (0-200m). Tipologjia e lumit është epirhithron, si dhe mikrohabitati dominant 
është mesolithal (6-20cm). Stacioni i përket nënzonës Mesdhetare Kodrinore Qëndrore 
me temperaturë mesatare vjetore që varion nga 11-150C (Qiriazi P, 2001).  
Bimësia përreth zonës përbëhet nga shkurret. Nuk vihet re prania në stacion e digave. 
Vihet re prania e tributarit të Gostimës. Burim ndotjeje më i madh është zona urbane 
Librazhd. 
 
Shkumbini: Stacioni 2 – Elbasan 

 
Stacioni i dytë i kampionimit në lumin Shkumbin i emërtuar me shënimin [St. 2”] është 
marrë nën Elbasan, në koordinatat e GPS N 41° 05’ 16”; E 20° 03’ 49” (Harta 3.1), (Fig. 

ST.3’: Kozarë, Kuçovë ST.2’:Ura e Gostimës, Cerrik  ST.1’: Nën Gramsh 



41 

_____________________________________________________________________________ 
Përcaktimi i larmisë biologjike të makroinvertebrorëve bentikë të lumenjve Shkumbin, Devoll e Osum në pjesën 

qëndrore të Shqipërisë si  dhe vlerësimi i cilësisë së këtyre trupave ujorë bazuar në përdorimin e tyre si bioindikatorë. 
 

 

3.3). Stacioni ka lartësinë 93.3 m mbi nivelin e detit dhe i përket zonës I-rë të lartësisë 
sipas DKU, (0-200m). Tipologjia e lumit është hyporhithron, si dhe mikrohabitati 
dominant është mesolithal (6-20 cm). Stacioni i përket nënzonës Mesdhetare Kodrinore 
Qëndrore me temperaturë mesatare vjetore që varion nga 11-150C (Qiriazi P, 2001).  
Bimësia përreth zonës përbëhet nga shkurre dhe bimë të kultivuara. Nuk vihet re prania 
në stacion e digave. Vihet re prania e tributarit Zaranika. Burim ndotjeje është zona 
urbane Elbasan.  
 
Shkumbini: Stacioni 3 – “Ura –Peqin” (Peqin) 

 
Stacioni i tretë i kampionimit në lumin Shkumbin i emërtuar [St. 3”] është marrë nën 
zonën “Ura Peqin”, Peqin, në koordinatat e GPS N 41° 03’ 05”; E 19° 42’ 57” (Harta 
3.1), (Fig. 3.3). Stacioni ka lartësinë 19.2 m mbi nivelin e detit dhe i përket zonës I-rë të 
lartësisë sipas DKU, (0-200m). Tipologjia e lumit është epipotamon, si dhe mikrohabitati 
dominant është mikrolithal (2-6 cm). Stacioni i përket nënzonës Mesdhetare Fushore 
Qëndrore me temperaturë mesatare vjetore që varion deri në 15-170C (Qiriazi P, 2001). 
Bimësia përreth zonës përbëhet nga shkurre dhe bimë të kultivuara. Nuk vihet re prania 
në stacion e digave dhe tributarëve. Burim ndotjeje është zona urbane e rurale Peqin.  
 
 

 
Figura 3.3 Stacionet e monitoruara në lumin Shkumbin. 
 
3.2 Pozicionimi i stacioneve të monitorimit në hartë 
 

ST.3”:  “Ura Peqin”            ST.2”: Elbasan   ST.1”:Mirakë, Librazhd 
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Harta 3.1 (Përshtatur nga MAPHILL) Paraqitja e stacioneve të kampionimit në lumenjtë e marrë në studim 
dhe konvencionet përkatëse të tyre: lumi Osum St. 0 (Bogovë, Çorovodë), St. 1 (Mbrakull, Poliçan), St. 2 
(Ura Goricës, Berat), St. 3 (Ura Vaj-Gurore)]; lumi Devoll St. 0’ (Godovjat, Gramsh), St. 1’ (Nën Gramsh), 
St. 2’ (Ura Gostimës), St. 3’ (Kozarë, Kuçovë); lumi Shkumbin St. 0” (Golik, Proptisht), St. 1” (Mirakë, 
Librazhd), St. 2” (Elbasan), St. 3” (Ura Peqin).  
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3.3 Metodika e marrjes së materialit 
 
3.3.1 Pajisjet e punës në terren e laborator 

 
Pajisjet që u përdorën për realizimin e kampionimit janë:  

o Rrjetë bentike najloni Nitex me përmasa të vrimave 500 mikron dhe syprinë 1200 
cm2 

o Tabaka plastike me përmasa 40x50 cm 
o Pincetë 
o Etanol 70 %, 95% 
o Shishe me nxënësi 300 ml 
o Shishe me nxënësi 50 ml  
o Lugë e vogël plastike 
o Pjatë Petri 
o Furçë e vogël për pastrim rrjete  
o Aparat fotografik “Canon”  
o Stereomikroskop “Optique” 
o Lupë zmadhuese 
o GPS (Garmin) 
o Termometër  
o pH-metër  
o Çelësa përcaktimi të makroinvertebrorëve              

 
Shishet e kampioneve u etiketuan përpara nisjes në terren me emrin e lumit, emrin e 
numrin e stacionit të kampionimit, inicialet e kampionuesve, si dhe datën. U mbajtën 
shënime të veçanta mbi gjendjen e lumit, mjedisin përreth duke e dokumentuar me foto.  
 
3.3.2 Marrja e materialit 
 
Për grumbullimin e materialit iu referuam një sërë metodash të sugjeruara nga Campaioli 
et al., 1994; Dowing & Ringler,1984; Rundle et al., 2002; Horning C.E., Pollard J. E., 
1978; Lenat D. R., 1998; Murray, 1999; Rapid Bioassessment Protocols (Barbour et al., 
1999); Bongard et al., 2011, Environment Agency, 1999; ISO 7828; GCMSWS, 2000. 
Në përputhje dhe me qëllimin e studimit u përzgjodh teknika e kampionimit kick–net 
(gërmim me shkelmim) ku u përdor rrjeta me strukturë drejtkëndore me përmasa 480 x 
250 mm dhe hapësirë të vrimave 500 µm dhe me një bisht druri të përbërë me dy pjesë të 
çmontueshme (Fig. 3.1; 3.2). Kjo teknikë u përdor në thellësi të ndryshme dhe në terrene 
të ndryshëm. U përzgjodh madhësia e syzes së rrjetës 500 µm duke na dhënë mundësinë 
të kemi më pak material të trashë në rrjetë, më pak ngjitje të materialeve në rrjetë, si dhe 
materiali që përftohet është më i lehtë për tu përpunuar.  
Fillimisht u përcaktuan pikat e stacioneve për kampionim, si dhe u llogarit koha e 
kampionimit 3 x 1 min. Gjatë kohës së kampionimit u zgjodhën mjedise të lumit që kanë 
rrjedhë jo shumë të rrëmbyeshme si dhe thellësi jo më shumë sesa 1 m. U evituan pjesët e 
akumuluara me baltë, alga, makrofite si dhe zona me copëra drurësh, grumbullime 
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organike në shpërbërje e sipër. Kjo proçedurë siguroi që shumica e invertebrorëve që 
gjenden në truallin e gërrmuar të kalojë në kampion.  
Teknika konsistoi në vendosjen e rrjetës pingul në shtratin e lumit në thellësinë 40-60 cm 
me drejtimin e hapur përkundrejt rrjedhës dhe goditet fortë substrati përpara rrjetës deri 
në 1 m largësi me thembër ose majën e shputës me qëllim shkëputjen nga terreni të 
makroinvertebrorëve. Sedimenti me makroinvertebrorët që gjenden në rrjetë lahet për një 
copë herë që të shmanget ngjitja e substratit me rrjetën. Nëse ka llum ose baltë lihet rrjeta 
të lahet mirë derisa në të të mbeten vetëm invertebrorët me pak substrat. Kampionimi 
përsëritet tre herë më të njëjtën proçedurë.  
Marrja e kampioneve u përzgjodh të realizohet në tetë stinët në periudhën e dy viteve 
(Verë 2011–Pranverë 2013). Grumbullimi i kampioneve u realizua në zona të gjera të 
qeta ku rrjedha thyhet mbi gurë. Kampionimi u realizua në vende ku shpejtësia e rrjedhës 
është të paktën 0.3 m/s si dhe u preferua të kryhej në substrate të përbërë me zhavor 
(diametri të jetë <0.3 m). Rikampionimi stinor u krye në mjedise të njëjtë me 
kampionimin dhe me protokoll të standartizuar në të gjithë pikat e kampionimit. 
 

 
  
Figura 3.4  Pamje të marra gjatë kampionimit.  

Figura  3.5: Rrjeta e përdorur në kampionim. 
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3.3.3 Zhvendosja e materialit  
 
Mbushet një enë drejtkëndore me ngjyrë të bardhë (tabaka), deri në thellësine 2 cm me 
ujë lumi dhe më pas kthejmë rrjetën, e shkundim atë me kujdes deri në lëshimin e plotë të 
përmbajtjes të bentosit. Me anë të një shisheje me ujë lumi shpëlajmë atë në enë. Duke 
ndjekur radhën, lëvizim në fillim gurë të mëdhenj, ose copëra shkopinjsh pasi të jenë 
ekzaminuar mirë, larë e pastruar nga insektet e mbetura. Rrjeta pastrohet me ndihmën e 
furçës.  
Kampioni nga tabakaja u transferua në një shishe kampionimi plastike me vëllim 300-500 
ml duke kushtuar kujdes të mos shtypen organizmat me trup delikat e të butë, si dhe duke 
u siguruar që të mos mbeten insekte në rrjetë. Organizmat u morën me pincetë kur shihen 
me sy të lirë. Një pjesë e ujit që mbetet në tabaka duhet të hiqet me kujdes, që të mos 
kalojnë edhe insektet me trup të vogël duke e kulluar me rrjetën e kampionimit. 
Materiali duhet të zërë të paktën ½ e volumit të shishes. Mbushet shishja deri afër grykës 
me solucion alkooli 70%. Duhet të tundim shishen me alkool disa herë për një përzjerje të 
mirë të alkoolit me materialin. Vendoset etiketa informuese shoqëruese. Ajo përmban 
numrin e kampionit, emri i trupit ujor, emrat e personave që kampionojnë. Mbahen 
shënime në fletën shoqëruese mbi gjendjen e mjedisit.  
 
3.3.4 Identifikimi taksonomik 
 
Identifikimi i taksoneve u krye duke marrë në konsideratë për çdo grup taksonomik të 
njëjtin nivel në të gjithë kampionet duke qenë kështu të krahasueshëm më pas (Oregon, 
1998). Për insektet, në përputhje dhe me qëllimin e studimit identifikimi u krye në nivel 
familje, për anelidët në nivel rendi dhe për nematodët në nivel klase, gastropodët në nivel 
familje. Nuk u morën në konsideratë gjatë përcaktimit të gjallesave elemente të 
shkëputura si, fragmente të këmbëve, antena, cercie etj. Referencat taksonomike u 
dokumentuan dhe raportuan me rezultatet.  
Gjatë identifikimit taksonomik i jemi referuar çelësave të përcaktimit të publikuar nga: 
Tachet et al., 1980; Campaioli et al.,1994 ; Bouchard et al., 2004. 
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             Figura 3.6: Përcaktimi i makroinvertebrorëve në laborator (a),  
             (b) çelësi i përcaktimit.  
 
Të gjithë mostrat e marra në çdo stinë u renditën me kujdes me qëllim që të 
reduktoheshin gabimet e mundshme. Duke përdorur një ndriçim të mirë si dhe një enë 
(tabaka) të bardhë për njohje optimale dhe identifikimin e insekteve u veçuan nga 
sedimenti secili nga organizmat. Duke përdorur një kapëse të butë invertebrorët e veçuar i 
kalojmë në një shishe më të vogël plastike me 95.5% alkool etilik duke bërë edhe një 
renditje të tyre (Fig. 3.3).  
Me ndihmën e çelësave dhe stereomikroskopit klasifikojmë gjallesat duke përdorur 
zmadhimin në stereomikroskop 6X-10X për taksone e mëdha, dhe zmadhimi i madh deri 
në 60X për invertebrorë të vegjël. Materiali i përcaktuar ndodhet i ruajtur në laboratorin e 
biologjisë. Të dhënat nga identifikimi për çdo mostër u ruajtën në tabela të formatit 
elektronik për përpunim të mëtejshëm. 
 
3.4 Metodika e analizës kimike 
 
Mostrat e ujit u morën në cdo stacion në periudhën Verë – Dimër 2013 (3 matje) me anë 
të shisheve sterile duke  u hapur e mbyllur brenda në ujë e u çuan në laboratorin e kimisë 
analitike nw FSHN për përcaktimin e përbërësve kimikë në ujë.  Nga elementët kimik që 
u përcaktuan janë fosfori  total, nitratet, azoti amoniakal dhe nitritet. Për përcaktimet 
spektrofotometrike të  nutrientëve u përdor spektrofotometri UV-VIS, ndërsa për matjet e 
fosfateve spektrofotometri UV-VIS Pay-Unicam SP-5 (për matjet në 880nm). Në 

a b 
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përputhje me qëllimin u ndoqën metodat e ruajtjes së mostrave, paratrajtimit dhe analizës 
kimike të rekomanduara nga Metodat Standarte Amerikane të Ujërave (Standart Methods 
for Examination of Water and Wastewater, APHA 1998). Më pas u vëzhgua  krahasimi i 
bioklasifikimit dhe  klasifikimit kimik te trupave  ujorë në studim. 
 
3.5  Parametra të përdorur në vlerësimin e të dhënave 
 
3.5.1 Frekuenca (D)  

 
Ky parametër shprehet me raportin e numrit të individëve të një lloji me numrin total të 
individëve të kampionuar në një zonë. Formula (1) më poshtë jep përllogaritjen e 
dominancës: 

                                    (formula 1) 

 
Ku ai është numri i individëve të një lloji dhe Σ ai është numri total i individëve të gjithë 
llojeve që takohen në pikën e kampionimit (Fritz, 1975; Schwerdtfeger, 1975). Të dhënat 
e marra klasifikohen në 5 kategori që janë: Taksone Eudominante (Ed) ku d≥10.0%; 
Dominante (D) ku 5.0≤d<9.9%; Subdominante (Sd) ku 2.0≤d<4.9%; Rezidente (R) ku 
1.0≤d<1.9%; Subrezidente (Sr) ku d <1.0% . 
 
3.5.2 Konstantja (C) 
 
Ky parametër na jep informacion mbi përhapjen e një lloji në raport me llojet e tjerë në të 
gjithë stacionet e kampionuara. Konstantja e ndodhjes së një lloji paraqitet me anë të 
formulës (2) më poshtë: 

                                   (formula 2) 

 
Ku “a” është numri total i kampioneve të kryera dhe “b”  është numri i kampioneve ku 
taksonet janë ndeshur (Fritz, 1975; Schwerdtfeger, 1975). Kategoritë e klasifikimit janë: 
Taksone Eukonstante (Ec) ku 75.0≤C<100%; Konstante (C) ku 50.0≤C<74.9% ; 
 Shoqëruese (As) ku 25.0≤C<49.9% ; Rastësore (Ac) ku C<24.9%. 
 
3.5.3 PSC - Indeksi I Ngjashmërisë Së familjeve 
 
Parametri PSC (Percentage of Similarity Coefficient; Washington, 1984) shpreh 
përqindjen e ngjashmërisë që ekziston midis llojeve të dy kampioneve të dy stacioneve të 
trupave ujorë të ndryshëm, ose dy stacione brenda një trupi ujor. Përllogaritja e indeksit 
jepet me anë të formulës (3) më poshtë:  

         (formula 3) 
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Ku “a”  and “b”  janë përqindjet respektive të një lloji në kampionevet A dhe B ku llojet 
janë prezente. Vlerat e këtij parametri variojnë nga 0% -100%.  
 
Koeficienti i korrelimit 
Koeficienti i korrelimit është një numër midis -1 e 1 në të cilën dy variable janë të lidhur 
linearisht. Vlera 1 arrihet kur të dy variablet kanë vlerat më të larta, ndërsa vlera -1, kur 
një variabël ka vlerë maksimale ndësa tjetri ka vlerë minimale (Encyclopedia Wikipedia). 
 
3.5.4 Indeksi Biotik EPT- Richness  
 
Sipas standarteve të përcaktuara nga Bode et al, (1996, 1997) për parametrin EPT-
Richness (numrin e familjeve EPT) dhe biovlerësimin e mjedisit ujor jepet dhe 
klasifikimi përkatës i cilësisë së ujit në tabelën 4.1. 
 
Tabela 3.2 Kategoritë e biovlerësimit të cilësisë së ujit sipas indeksit EPT- Richness (Bode et al., 1996; 
1997). 
 

Nr. 
 familjeve EPT 

< 2 2-5 6-10 >10 

Cilësia e ujit Cilësi e varfër I pastër Cilësi e mirë Cilësi e shkëlqyer 

 
3.5.5 Indeksi Biotik ASPT (BMWP) [Average Score Per Taxon; Biological 

Monitoring Working Party] 
 
Ky parametër jep bioklasifikimin e cilësisë së ujit të një trupi ujor, duke u bazuar në 
përllogaritjet e vlerave mesatare të tolerancës së familjeve të ndryshme brenda 
komunitetit të makroinvertebrorëve bentikë. Vlerat e parametrit ASPT si dhe 
bioklasifikimi përkatës i cilësisë së ujit jepen nga tabela 3.3  
 
Tabela 3.3 Vlerat e indeksit biotik ASPT dhe kategoritë e bioklasifikimit përkatës të cilësisë së ujit.  
 

Vlerat e ASTP Bioklasifikimi i cilësisë së ujit 

> 6 
5-6 
4-5 
< 4 

I pastër 
Pjesërisht i pastër 
Impakt i moderuar 

Me impakt 

 
3.5.6 Indeksi Biotik - SWRC  
 
Ky indeks biotik përdoret për monitorimin e cilësisë së ujit të lumenjve duke marrë në 
konsideratë dy variable, abudancën e taksave si dhe vlerat e tyre të tolerancës ndaj 
ndotjes. Përllogaritja e vlerave të indeksit jepet nga formula (4). 
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                               (formula 4) 
Ku “n” numrin total të individëve të një taksoni, “TV ” jep vlerën e tolerancës të taksonit 
përkatës dhe “N” jep numrin total të individëve në një pikë kampionimi. Tabela 3.4 
paraqet vlerat e indeksit e bioklasifikimin e cilësisë së ujit. 
 
Tabela: 3.4 Bioklasifikimi i cilësisë së ujit sipas vlerave të indeksit biotik SWRC. 
 

 
3.5.7  Parametri Multimetrik MAIS (Macroinvertebrat e Aggregated Index for 
Stream; Smith & Voshell, 1997) 
Baza e këtij indeksi është përllogaritja e 10 variableve të ndryshëm të dalë nga 
makroinvertebrorët bentikë për çdo pikë kampionimi. Çdo variabël në varësi të vlerës së 
tij konvertohet në një nga tre pikët 0, 1, 2. Shuma e të gjitha pikëve të dhjetë variableve 
jep një vlerë përfundimtare të indeksit biotik MAIS (Tab. 3.5; Tab. 3.6). 
 
Tabela 3.5 Kategoritë metrike dhe vlerat e pikëve të biovlerësimit të MAIS (Smith and Voshell, 1997).  
 

 
Nr  

 
Përshkrimi 

 
Matja Pikët e biovlerësimit 

2 1 0 
1 Numri i taksave Ephemeroptera Ephemeroptera 

Richness 
4 1-3 0 

2 Numri i taksave EPT EPT- Richness 8 3-7 2 

3 Numri i familjeve me vlerë tolerance 
≤5 

Intolerant Taxa 
Richness 

10 2-9 1 

4 % e rendit Ephemeroptera % Ephemeroptera 18 1-17 0 

5 % e rendeve EPT % EPT  75 50-74 49 
6 % e 5 taksoneve më dominante % 5 Dominant Taxa 79 80-99 100 

7 Llogaritja e indeksit të Diversitetit 
Simpson 

Simpson Diversity 0.83 0.67-0.82 0.66 

8 Indeksi biotik HBI i modifikuar HBI (Hilsenhof Biotic 
Index) 

4.21 4.22-5.55 5.56 

9 Prania e gjallesave që ushqehen me 
perifiton 

% Copëzuesve 11 1-10 0 

10 Gjallesa që e kanë të lidhur jetesën 
me substratin. 

% Haptobenthos 84 52-83 51 

  
        

Vlerësimi i cilësisë së ujit sipas SWRC 
Vlera i Indeksit Cilësia e Ujit Shkalla e Ndotjes Organike 

≤ 3.75 E Shkëlqyer Pa ndotje organike 
3.76 - 5.0 E Mirë Ndotje e lehtë organike 
5.1 - 6.5 I Pastër  Ndotje e konsiderueshme organike 
6.6 - 10.0 I Varfër Ndotje  e rëndë organike 
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       Tabela 3.6 Kategoritë e biovlerësimit të cilësisë së ujit sipas MAIS.  
 

Vlera e MAIS  0-6 6.1-13 13.1-20 
Bioklasifikimi I varfër I pastër I mirë 

 

3.5.8 Klasifikimi i statusit ekologjik me anë të EQR (Ecological  Quality Ratio) 
Sipas DKU 

 
Statusi ekologjik i një mjedisi ujor u shpreh me anë të vlerës së EQR dhe rezultoi si një 
raport i vlerave të vëzhguara me ato të pritshme për çdo indeks biotik. Vlerat e marra 
përfshihen në pesë klasa duke paraqitur statusin ekologjik dhe kodin e ngjyrës përkatëse. 
(Tab. 3.7),  (EU, WFD Annex V section 1.4.1; WFD CIS Guidance Document No. 5, 
2003). 
 
   Tabela 3.7   Vlerat limit të EQR dhe kodet e ngjyrës sipas klasifikimit të statusit ekologjik. 
 

 
Nr Vlera Limit të EQR Klasifkimi i statusit ekologjik Kodi i ngjyrës 

1 >0.75-1,00 I lartë Blu 
2 >0.64-0.75   I mirë Jeshil 
3 >0.44-0.64    I moderuar I verdhë 
4 >0.24-0.44    I varfër Portokalli 
5 0-24    I keq I kuq 
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KREU IV REZULTATE DHE DISKUTIME 
 
4.1    Shpërndarja e llojeve  

 
4.1.1 Insektet si lloje dominuese midis gjallesave bentike 

 
Nga të dhënat e dala pas identifikimit të taksoneve të makroinvertebrorëve bentikë në tre 
lumenjtë e marrë në studim për periudhën dy vjeçare (Verë 2011–Pranverë 2013) u 
konstatua se insektet përbënin grupin dominant midis taksoneve të identifikuara në të 
gjithë stacionet e lumenjve Osum, Devoll e Shkumbin (Tab. 4.1; Shtojca: Tab. 1-b, 1-c, 
1-d). 
 

   Tabela 4.1 Numri total i individëve të koleksionuar dhe raporti me numrin e insekteve.  
 

  Osumi  Devolli  Shkumbini Të tre lumenjtë 

Nr. total i individëve 4845 3469 5991 14305 

Nr.i insekteve  4776 3446 5932 14154 

% e insekteve 98.6% 99.3% 99.0% 98.9% 

 
Bazuar në të dhënat e tabelës 4.1 mund të themi se insektet përbëjnë dominancën 
absolute midis grupeve të gjallesave bentike duke zënë rreth 99% të numrit total të 
individëve në të tre lumenjtë e marrë në studim.  
 
4.1.2 Shpërndarja e taksoneve sipas pozicionit sistematik 
 
Gjatë përcaktimit të makroinvertebrorëve bentikë të lumenjve u konstatua se ata i 
përkasin katër tipeve (Arthropoda, Annelida, Nemathelmintes, Mollusca), pesë klasave 
(Insecta, Arachnida, Clitellata, Gordiaces e Gastropoda) dhe 49 familjeve të 
invertebrorëve. Nga tabela 4.2 vërehet që numri më i madh rendeve të përcaktuar i përket 
klasës së insekteve me 9 rende. Po kështu nga shpërndarja e numrit të familjeve të 
makroinvertebrorëve në grafikun 4.1 konstatohet që klasa e insekteve zë në total 81 % të 
numrit të familjeve të identifikuara më pas vjen klasa gastropoda me 9 % të numrit të 
familjeve.  
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          Tabela 4.2 Klasifikimi i familjeve sipas pozicionit sistematik. 
 

Tipi Klasa Rendi Familje 

        Arthropoda 
Insecta 

Ephemeroptera  8 
Plecoptera  4 
Trichoptera  7 
Odonata  2 
Diptera 11 
Coleoptera  3 
Hymenoptera  1 
Hemiptera  2 
Lepidoptera  1 

Arachnida - 1 

Annelida 
N/kl.  Oligochaeta 

Haplotaxida  2 
Branchiobdellida 1 

N/kl. Hirudinea Arhynchobdellida 1 

Nemalthelmintes Gordiaces - 1 

Mollusca Gastropoda - 4 

Gjithsej  5 - 49 

 

 
           
            Figura 4.1 Përqindja e numrit të familjeve sipas klasave të makroinvertebrorëve.  
 
4.1.3 Përfaqësues të makroivertebrorëve të përcaktuar  
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Figura 4.2 Familjet kryesore të makroinvertebrorëve të përcaktuar në laborator: (a) materiali  i marrë në 
një kampionim; (b) (c) fam. Caenidae, (d) (e) (g) fam. Heptagenidae, (f) fam. Oligoneuridae 
(Ephemeroptera); (h) (i) fam. Perlidae, (j) fam. Leuctridae (Plecoptera); (k) (l) fam. Gomphidae (Odonata); 
(m) fam. Hydropsychidae (Trichoptera); (n) fam. Empididae, (o) fam. Chironomidae, (p) (q) fam. 
Culicidae, (r) fam. Tipulidae, (t) fam. Simulidae, (u) fam. Tabanidae (Diptera); (s) fam. Veliidae 
(Hemiptera).   
 
4.1.4 Shpërndarja e numrit të individëve sipas stinëve 
 
Nga një krahasim i shpërndarjes së numrit total të individëve në periudhat Pranverë-Verë 
dhe Vjeshtë - Dimër konstatohet që nga rezultatet e marra numri më i madh i individëve u 
koleksionua në periudhën Vjeshtë–Dimër përkatësisht me 56% (Tab. 4.3; Shtojca: Tab. 
1-b, 1-c, 1-d). Gjithashtu vihet re që në secilin lumë periudha Vjeshtë–Dimër dominon 
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përsa i përket numrit të individëve ndaj periudhës Pranverë-Verë. Mund të themi që 
periudha më e përshtatshme për koleksionimin e makroinvertebrorëve është fillimi i 
stinës së vjeshtës duke na dhënë dhe numrin më të madh makroinvertebrorëve 
 
    Tabela 4.3 Ndryshimet e numrit të individëve sipas stinëve. 
 

Nr  Periudha  Osumi Devolli Shkumbini Totali 
1 Pranverë- Verë  2388 1336 2568 6292 (44%) 
2 Vjeshtë - Dimër  2457 2133 3423 8013 (56%) 

 

4.1.5 Grupi EPT si dominues midis insekteve  
 
Nga një krahasim midis insekteve të identifikuar gjatë kampionimit në të tre lumenjtë 
vihet re se tre rendet e insekteve që përbëjnë grupin EPT (Ephemeroptera–Plecoptera-
Trichoptera) përbëjnë një dominancë të theksuar të numrit të individëve në secilin nga 
lumenjtë Osum e Devoll, si dhe zënë një përqindje të konsiderueshme në lumin 
Shkumbin (45%) (Tab. 4.4). Ky grup përmban familje të cilat janë jotolerante ndaj 
ndotjes. Ky raport i EPT me insektet si dhe gjallesat e tjera bentike është tregues parësorë 
i drejtpërdrejtë i ndikimit të ndotjes në mjedisin ujor sipas Bode et al., 1996; 1997.  
Mund të pohojmë që përqindja e ulët e grupit të insekteve EPT në lumin Shkumbin 
megjithëse ky lumë ka numrin më të madh të individëve të koleksionuar i dedikohet 
rritjes së numrit të individëve që kanë vlera më të larta të tolerancës  ndaj ndotjes sesa ky 
grup.   
 
                  Tabela  4.4  Raporti i numrit të organizmave EPT  ndaj numrit total të insekteve. 
 

Lumi Osumi  Devolli  Shkumbini 

Nr. total i insekteve 4776 3446 5932 

Nr. i organizmave EPT 3287 2486 2652 

% e EPT 69% 72% 45% 

 

4.1.6 Shpërndarja e numrit të taksoneve në secilin lumë 
 
Nga përpunimi i të dhënave në të tre lumenjtë janë takuar një numër i konsiderueshëm i 
taksoneve për secilin lumë, ç’ka dëshmon për një shkallë të lartë të biodiversitetit të 
gjallesave bentike (Tab. 4.5; Shtojca: Tab. 1-a). Nga tabela 4.5 vërehet që lumi Osum 
dominon me 13 taksone dhe 42 familje të identifikuara, më pas vjen lumi Devoll me 12 
taksone dhe 31 familje të identifikuara dhe lumi Shkumbin me 10 taksone dhe 34 familje 
të identifikuara. Vihet re që grupi i insekteve EPT (Ephemeroptera-Plecoptera-
Trichoptera) përbën 38% të familjeve në lumin Osum, 40% të familjeve në lumin Devoll 
dhe 47% të familjeve në lumin Shkumbin. 
Nga paraqitja e shpërndarjes së  numrit të familjeve sipas rendit për çdo lumë në grafikun 
4.3 shohim që rendi Diptera arrin numrin më të madh të familjeve në tre lumenjtë i 
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ndjekur nga rendet Ephemeroptera dhe Trichoptera. Kështu, rendi Diptera paraqitet me 
10 familje në lumin Osum, 9 familje në lumin Shkumbin e 7 familje në lumin Devoll. Më 
pas vijnë, rendi Ephemeroptera me 7 familje në lumin Osum, 6 familje në lumin 
Shkumbin e 5 familje në lumin Devoll dhe rendi Trichoptera me 6 familje në lumin 
Osum e Shkumbin dhe 4 familje në lumin Devoll. 
 Mund të themi që numri më i madh i familjeve nuk arrihet nga rendet e grupit EPT por 
nga rendi Diptera i paraqitet me vlera mesatare të tolerancës ndaj ndotjes.  
 

                 Tabela 4.5 Shpërndarja e numrit të familjeve për secilin lumë. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr Taksoni 
Osumi  Devolli  Shkumbini  

Numri i familjeve 
1 Ephemeroptera 7 5 6 
2 Plecoptera 3 3 4 
3 Trichoptera 6 4 6 
4 Odonata 2 1 1 
5 Diptera 10 7 9 
6 Coleoptera 2 3 3 
7 Hymenoptera 1 1 1 
8 Lepidoptera 0 1 0 
9 Hemiptera  1 2 0 
10 Nënkl. Oligochaeta 4 2 1 
11 Nënkl. Hirudinea  1 0 0 
12 Tip. Nemathelmintes 1 1 1 
13 Kl. Gastropoda 3 0 2 
14 Kl. Arachnida 1 1 0 

Në total 42 31 34 
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    Figura 4.3 Paraqitja grafike e numrit të familjeve sipas rendeve për çdo lumë 
 
4.1.7 Shpërndarja e taksoneve sipas frekuencës në secilin lumë 
 
Nga vlerësimi i frekuencës së llojeve bazuar në formulën (1) (Fritz and Schwerdtfeger, 
1975) në të tre lumenjtë e marrë në studim u konstatua që taksonet i përkasin 4 nga 5 
kategoritë e klasifikimit të saj (Tab. 4.6).  
Nga të dhënat tabelës konstatohet që lumi Osum paraqitet me numrin më të madh të 
taksoneve Eudominante (Eu) (4 taksone) dhe më pas vijnë lumi Shkumbin e lumi Devoll 
përkatësisht me 3 dhe 2 taksone Eudominante. Të tre lumenjtë kanë numër të barabartë të 
llojeve Dominante (D) përkatësisht me 2 taksone. Lumi Devoll ka numrin më të madh të 
taksoneve Subdominante (Sd) me 4 taksone, më pas vjen lumi Shkumbin me 3 taksone 
Subdominante dhe lumi Osum me 1 takson Subdominant. Numri më i madh i taksoneve i 
përket klasifikimit Subrezidente të frekuencës përkatësisht me 35 taksone në lumin 
Osum, 26 taksone në lumin Shkumbin, dhe 23 taksone në lumin Devoll.  
Në tabelën 4.7 jepet vlera e frekuencës të secilës familje në përqindje si dhe klasifikimi i 
saj për secilin lumë.  Vërehet që familjet me frekuencë të theksuar i përkasin rendeve të 
insekteve.  
Në lumin Osum vlerën më të lartë të frekuencës e arrin familja Chironomidae, (Diptera) 
me 24.04% (1165 Individë), si dhe familja Hydropsychidae (Trichoptera) me 21.05% 
(1020 individë).  
Në lumin Devoll vlerën më lartë të frekuencës e arrin familja Hydropsychidae 
(Trichoptera) me 45.54% (1579 individë) si dhe familja Chironomidae (Diptera) me 
19.3% (669 individë).  
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Në lumin Shkumbin vlerën më të lartë të frekuencës e ka familja Chironomidae (Diptera) 
me 40.83% (2446 Individë) si dhe familja Hydropsychidae (Trichoptera) me 17.19% 
(1030 individë).  
Mund të pohojmë që vlerat më të larta të frekuencës (Eudominante) në lumin Osum e 
Shkumbin nuk i takojnë  familjeve të grupit të insekteve EPT sikurse pritej, por rendit 
Diptera i cili ka vlera mesatare të tolerancës ndaj ndotjes organike. Familjet të cilat kanë 
frekuencën Subdominante dhe Dominante i përkasin grupit të rendeve të insekteve EPT. 
Numri i madh i familjeve subrezidente që kanë një përqindje të ulët të frekuencës në të 
tre lumenjtë mund të shpjegohet me përhapjen natyrale të tyre në mjedise e këtyre 
lumenjve.   

 
       Tabela 4.6 Klasifikimi i taksoneve sipas vlerave të frekuencës në secilin lumë. 
 

Nr Frekuenca Osumi Devolli Shkumbini 
1 Familje  Eudominante  (Ed) 4 2 3 
2 Familje  Dominante  (D) 2 2 2 
3 Familje  Subdominante (Sd) 1 4 3 
4 Familje  Rezidente   (R) - - - 
5 Familje  Subrezidente  (Sr) 35 23 26 

 
Tabela  4.7  Vlerat në përqindje të frekuencës dhe klasifikimi i tyre për secilin lumë. 
 

Nr  Klasa/Rendi Familja 
Osumi Devolli Shkumbini 

Vlera (%) 
D Vlera 

(%) 
D Vlera 

(%) 
D 

1 

Ephemeroptera 

Ephemerellidae 6.42% (D ) 2.77% (Sd) 0.98% (Sr) 

2 Baetidae 4.87% (Sd) 9.60% (D) 11.45% (Ed) 

3 Heptagenidae 10.94% (Ed) 4.36% (Sd) 3.15% (Sd) 

4 Caenidae 9.43% (D) 7.44% (D) 7.03% (D) 

5 Oligoneuridae 11.62% (Ed) 0.23% (Sr) 2.05% (Sd) 

6 Potamanthidae - - - - 0.03% (Sr) 

7 Ephemeridae 0.06% (Sr) - - - - 

8 Isonychidae 0.35% (Sr) - - - - 

9 

Plecoptera 

Leuctridae 0.25% (Sr) 0.12% (Sr) 0.70% (Sr) 

10 
11 

Perlodidae - - - - 0.07% (Sr) 

Perlidae 0.08% (Sr) 0.06% (Sr) 0.08% (Sr) 

12 Chloroperlidae 0.60% (Sr) 0.20% (Sr) 1.19% (Sr) 

13 

Trichoptera 

Hydropsychidae 21.05% (Ed) 45.54% (Ed) 17.19% (Ed) 

14 Hydroptilidae 0.47% (Sr) 0.78% (Sr) 0.05% (Sr) 

15 Glossosomatidae 0.39% (Sr) 0.52% (Sr) 0.10% (Sr) 

16 Philopotamidae 0.08% (Sr) - - 0.10% (Sr) 

17 Rhyacophilidae - - - - 0.05% (Sr) 

18 Beraeidae 0.70% (Sr) 0.09% (Sr) 0.03% (Sr) 
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19 Leptoceridae 0.52% (Sr) - - - - 

20 
Odonata 

Gomphidae 0.43% (Sr) 0.46% (Sr) 0.43% (Sr) 

21 Calopterygidae 0.02% (Sr) - - - - 

22 

Diptera 

Chironomidae 24.04% (Ed) 19.30% (Ed) 40.83% (Ed) 

23 
Chironomidae 
(kuq) 0.02% (Sr) - 

- 
3.12% 

(Sd) 

24 Ceratopogonidae 0.14% (Sr) 0.23% (Sr) 0.70% (Sr) 

25 Tipulidae 0.47% (Sr) 0.20% (Sr) 0.38% (Sr) 

26 Simulidae 0.19% (Sr) 0.95% (Sr) 0.13% (Sr) 

27 Tabanidae 0.39% (Sr) 2.08% (Sd) 0.85% (Sr) 

28 Empididae 0.29% (Sr) 0.12% (Sr) 0.12% (Sr) 

29 Ptychopteridae 0.02% (Sr) -  0.03% (Sr) 

30 Culicidae 4.17% (Sd) 3.55% (Sd) 7.58% (D) 

31 Blephariceridae 0.04% (Sr) - - - - 

32 Psychodidae 0.08% (Sr) - - - - 

33 Dolichopodidae - - - - 0.02% (Sr) 

34 

Coleoptera 
Hydrophilidae 0.08% (Sr) 0.29% (Sr) 0.27% (Sr) 

35 Elmidae 0.27% (Sr) 0.20% (Sr) 0.12% (Sr) 

36 Haliplidae - - 0.06% (Sr) 0.05% (Sr) 

37 Hymenoptera Agriotypidae 0.06% (Sr) 0.20% (Sr) 0.12% (Sr) 

38 

Nënkl. Oligochaeta 

Haplotaxide 0.64% (Sr) 0.40% (Sr) 0.40% (Sr) 

39 Branchiobdellidae 0.19% (Sr) - - - - 

40 Naididae 0.04% (Sr) 0.03% (Sr) - - 

41 Naididae/ Dero 0.06% (Sr) - - - - 

42 Nënkl. Hirudinea Erpobdellida 0.02% (Sr) - - - - 

43 Lepidoptera Pyralidae - - 0.03% (Sr) - - 

44 
Hemiptera 

Veliidae - - 0.03% (Sr) - - 

45 Notonectidae 0.19% (Sr) 0.03% (Sr) - - 

46 Tip.Nemathelmintes Kl/Gordiaces 0.19% (Sr) 0.06% (Sr) 0.55% (Sr) 

47 

Kl. Gastropoda 

Physidae - - - - 0.02% (Sr) 

48 Planorbidae 0.06% (Sr) - - - - 

49 Pleuroceridae 0.02% (Sr) - - - - 

50 Lymnaeidae 0.02% (Sr) - - 0.02% (Sr) 

51 Kl. Arachnida - 0.02% (Sr) 0.03% (Sr) - - 
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4.1.8 Shpërndarja e taksoneve sipas stacioneve  
 

Nga shpërndarja e taksoneve sipas secilit stacion, në tre lumenjtë gjatë vërehet që: Lumi 
Osum ka numrin më të madh të individëve në stacionin e tretë (Ura Vaj-Gurore) me 1862 
individë i ndjekur nga stacioni i parë (Mbrakull, Poliçan) me 1751 individë dhe më pas 
vjen stacioni i dytë (Ura Goricës) me 1233 individë. Ndryshime vihen re nga krahasimi i 
numrit të familjeve, ku stacioni i parë i lumit Osum ka numrin më të madh të familjeve 
(34), duke dëshmuar për një shkallë të lartë të biodiversitetit. Më pas vijnë stacioni i tretë 
(29 familje) dhe në fund stacioni i dytë (21 familje). Nëse i referohemi përqindjes së 
taksoneve të grupit EPT me nivel të lartë të ndjeshmërisë ndaj ndotjes, shihet qartë se 
stacioni i parë i lumin Osum ka përqindjen më të lartë të EPT (86.40%) i ndjekur nga 
stacioni i dytë (73.50%) e më pas nga stacioni i tretë (46.60%) (Graf. 4.4-a). 
Në lumin Devoll numrin më të madh të individëve e ka stacioni i dytë (Ura Gostimës, 
Cerrik) me 1660 individë i ndjekur nga stacioni i tretë (Kozarë, Kuçovë) me 1121 
individë dhe më pas vjen stacioni i parë (nën Gramsh) me 688 individë. Ndërkohë numri i 
familjeve është i njëjtë në dy stacionet e parë (25) dhe ulet në stacionin e tretë (21). Grupi 
i rendeve të insekteve EPT ka përqindje dominante të njëjtë në stacionin e parë dhe të 
tretë (74%) i ndjekur më pas nga stacioni i dytë (69%) (Graf. 4.4-b). 
Në lumin Shkumbin numrin më të madh të individëve e ka stacioni i dytë (Elbasan) me 
3032 individë i ndjekur më pas nga stacioni i tretë (Ura Peqin) me 1703 individë, si dhe 
stacioni i parë (Mirakë, Librazhd) me 1256 individë. Numrin më të madh të familjeve e 
ka stacioni i parë (30), i vijon me stacionin e dytë (22) e më pas atë të tretë (21). Bie në 
sy përqindja e lartë e grupit të insketeve EPT në stacionin e tretë (76.6%) i ndjekur nga 
stacioni i parë (51%) e më pas ai i dytë (23%) (Graf. 4.4-c).  
Mund të themi që stacionet e parë të tre lumenjve paraqiten me shkallën më të lartë të 
biodiversitetit të familjeve por jo dominimin e numrit të individëve. Për shkak të rritjes së 
impaktit me shtimin e vendbanimeve urbane gjatë kalimit nga stacioni i parë në stacionin 
e tretë biodiversiteti ulet duke u shoqëruar  me  rritje të numrit të individëve. Kjo është e 
dukshme në të tre lumenjtë por  ndryshime të theksuara të rritjes së numrit të individëve, 
rënies së numrit të familjeve si dhe uljes së përqindjes së grupit të insekteve EPT  
vërehen në stacionin e dytë (Elbasan) të lumit Shkumbin. Rritja e ngarkesës organike në 
këtë stacion eleminon një numër të madh të llojeve jotolerante duke favorizuar llojet 
gjysmëtolerante e tolerante të tilla si Chironomidae (Diptera) Hydropsychidae 
(Trichoptera). Ky ndryshim i numrit të individëve me numrin  e familjeve përshkruhet 
dhe nga publikimet e Barbour et al., (1999) për llojet tolerante ndaj ndotjes.  
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Grafiku 4.4 Shpërndarja e makroinvertebrorëve sipas: (a) numrit të individëve, (b) numrit të familjeve dhe 
(c) përqindjes së grupit EPT për çdo stacion të lumenjve.  
 
4.1.9 Shpërndarja e taksoneve sipas frekuencës në secilin stacion 

 
Duke i’u referuar të dhënave të tabelës 4.8 dhe tabelës 4.9 mbi klasifikimin e taksoneve 
sipas vlerës së frekuencës për çdo stacion vërehet që:  
Në lumin Osum numrin më të madh të taksoneve Eudominante (Eu) e ka stacioni i dytë 
(Ura Goricës, Berat) me 4 taksone nga ku vlerën të lartë midis tyre e arrin familja 
Hydropsychidae (Trichoptera) me 22.81%. Më pas vijnë stacioni i parë (Mbrakull, 
Poliçan) me 3 taksone Eudominante ku familja me vlerën më të lartë është sërish 
Hydropsychidae (Trichoptera) (33.77%), si dhe stacioni i tretë (Ura Vaj-Gurore) me 2 
taksone Eudominante ku vlerën më të lartë e ka familja Chironomidae (Diptera) me 
42.18%. Po në lumin Osum stacionet e dytë e të tretë kanë numrin më të madh të 
taksoneve Dominant (D) përkatësisht me 3 taksone e më pas vjen stacioni i parë me 1 
takson Dominant. Numrin më të madh të taksoneve Subdominante (Sd) në lumin Osum e 
ka stacioni i parë me 3 taksone. Vihet re që llojet Rezidente (R) i përkasin vetëm stacionit 
të parë të këtij lumi me 3 taksone. Ndërsa taksonet me frekuencë Subrezidente (Sr) i 
përkasin në numrin më të madh stacionit të parë me 24 taksone, dhe vijon me stacionin e 
tretë me 22 taksone e më pas stacionin e dytë me 13 taksone. Taksonet Subrezidente (Sr) 

(a) 

(c) 

(b
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përbëjnë përqindjen më të lartë midis taksoneve në të tre stacionet e lumit Osum 
përkatësisht 70.6% në stacionin e parë, 61.9% në stacionin e dytë dhe 75.9% në stacionin 
e tretë (Tab. 4.8).  
Në lumin Devoll sipas tabelës 4.8 stacioni i parë (Nën Gramsh) ka numrin më të madh të 
taksoneve Eudominante (Eu) me 3 taksone e me familjen më frekuente Hydropsychidae 
(Trichoptera) me 40.41%. Stacioni i dytë (Ura Gostimës, Cerrik) ka 2 taksone 
Eudominante dhe familja më frekuente është Hydropsychidae me 52.89%. Stacioni i tretë 
(Kozarë, Kuçovë) ka 3 taksone Eudominante ku familja më frekuente është sërish 
Hydropsychidae me 37.73%. Numrin më të madh të taksoneve Dominante (D) e ka 
stacioni i parë me 2 taksone. Numrin më të madh të taksoneve Subdominante (Sd) e ka 
stacioni i tretë me 4 taksone. Numrin më të madh të taksoneve Rezidente (R) e ka 
stacioni i dytë me 3 taksone dhe numrin më të madh të taksoneve Subrezidente (R) e ka 
stacioni i parë me 17 taksone. Taksonet Subrezidente (Sr) përbëjnë dhe përqindjen më të 
madhe në secilin stacion, përkatësisht 68% në stacionin e parë, 64% në stacionin e dytë 
dhe 62% në stacionin e tretë. 
Sipas tabelës 4.8 në lumin Shkumbin numrin më të madh të taksoneve Eudominant (Eu) 
e ka stacioni i tretë (Ura Peqin) me 4 taksone ku familja më frekuente është ajo 
Hydropsychidae (Trichoptera) (36.81%), ndërsa stacioni i parë (Mirakë, Librazhd) dhe 
stacioni i dytë (Elbasan) kanë numër të barabartë të taksoneve Eudominante secili me nga 
3 taksone, ku familja më frekuente në të dy stacionet është Chironomidae (Diptera) 
përkatësisht me 30.57% në stacionin e parë e 58.98% në stacionin e dytë. Konstatohet që 
të tre stacionet e lumit Shkumbin kanë numër të barabartë me nga 2 taksone Dominante 
(D). Stacioni i parë ka numrin më të madh si të taksoneve Subdominante (Sd) me 6 
taksone ashtu dhe të atyre Rezidente (R) me 3 taksone, ndërsa në stacionin e dytë 
mungojnë si taksonet Subdominante ashtu dhe ato Rezidente. Numrin më të madh të 
llojeve Subrezidente (Sr) e ka stacioni i dytë me 17 taksone. Sikurse dhe në dy lumenjtë e 
tjerë edhe në tre stacionet e lumin Shkumbin taksonet Subrezidente, zënë një përqindje të 
konsiderueshme në raport me taksonet e tjerë përkatësisht me 53.3% në stacionin e parë, 
77.3% në stacionin e dytë dhe 57.1% në stacionin e tretë.  
 
     Tabela 4.8  Klasifikimi i taksoneve sipas vlerave të frekuencës në secilin secilin stacion. 
 

Frekuenca 
Osumi Devolli Shkumbini 

St. 1 St .2 St. 3 St. 1 St. 2 St. 3 St. 1 St. 2 St. 3 
Eudominant  (Ed) 3 4 2 3 2 3 3 3 4 
Dominant  (D)  1 3 3 2 1 1 2 2 2 
Subdominant  (Sd) 3 1 2 2 3 4 6 - 2 
Rezidente  (R) 3 - - 1 3 - 3 - 1 
Subrezidente  (Sr) 24 13 22 17 16 13 16 17 12 
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Tabela 4.9  Vlerat në përqindje të familjeve sipas frekuencës dhe klasifikimi përkatës sipas çdo stacioni. 
 

  

Nr Familja 

Osum Devoll Shkumbin 

St. 1 St.2 St.3 St.1 St.2 St.3 St.1 St.2 St.3 

1 Ephemerellidae 
2.17% 

(Sd) 
7.55% 

(D) 
9.67% 

(D) 
1.16% 

(R) 
2.05% 

(Sd) 
4.82% 

(Sd) 
2.23% 

(Sd) 
0.26% 

(Sr) 
1.35% 

(R) 

2 Baetidae 
4.00% 

(Sd) 
6.09% 

(D) 
4.89% 

(Sd) 
16.28% 

(Ed) 
7.53% 

(D) 
8.56% 

(D) 
5.97% 

(D) 
13.56% 

(Ed) 
11.78% 

(Ed) 

3 Heptagenidae 
14.11% 

(Ed) 
18.26% 

(Ed) 
3.12% 

(Sd) 
8.72% 

(D) 
2.41% 

(Sd) 
4.55% 

(Sd) 
4.70% 

(Sd) 
0.96% 

(Sr) 
5.95% 

(D) 

4 Caenidae 
3.37% 

(Sd) 
5.28% 

(D) 
17.89% 

(Ed) 
4.36% 

(Sd) 
1.69% 

(R) 
17.84% 

(Ed) 
15.37% 

(Ed) 
0.86% 

(Sr) 

11.90% 

(Ed) 

5 Oligoneuridae 
23.49% 

(Ed) 
12.34% 

(Ed) - 

0.15% 

(Sr) 
0.42% 

(Sr) - 

1.27% 

(R) 
0.46% 

(Sr) 
5.48% 

(D) 

6 Potamanthidae - - - - - - - 

0.03% 

(Sr) 

0.06% 

(Sr) 

7 Ephemeridae 

0.17% 

(Sr) - - - - - - - - 

8 Isonychidae 
0.97% 

(Sr) - - - - - - - - 

9 Leuctridae 
0.69% 

(Sr) - - 

0.29% 

(Sr) 
0.12% 

(Sr) - 

3.34% 

(Sd) - - 

10 Perlodidae - - - - - - 

0.08% 

(Sr) 

0.07% 

(Sr) 

0.06% 

(Sr) 

11 Perlidae 

0.23% 

(Sr) - - - - 

0.18% 

(Sr) 

0.32% 

(Sr) 

0.03% 

(Sr) - 

12 Chloroperlidae 
1.20% 

(R) - 

0.43% 

(Sr) 
0.44% 

(Sr) 
0.18% 

(Sr) 
0.09% 

(Sr) 
0.88% 

(Sr) 
0.13% 

(Sr) 
3.30% 

(Sd) 

13 Hydropsychidae 

33.77% 

(Ed) 

22.81% 

(Ed) 

7.95% 

(D) 

40.41% 

(Ed) 

52.89% 

(Ed) 
37.73% 

(Ed) 
16.24% 

(Ed) 
6.63% 

(D) 

36.81% 

(Ed) 

14 Hydroptilidae 

0.17% 

(Sr) 

0.24% 

(Sr) 

0.91% 

(Sr) 

0.87% 

(Sr) 

1.27% 

(R) - 

0.24% 

(Sr) - - 

15 Glossosomatidae 
0.40% 

(Sr) 
0.24% 

(Sr) 
0.48% 

(Sr) 
0.29% 

(Sr) 
0.48% 

(Sr) 
0.71% 

(Sr) - 

0.17% 

(Sr) 
0.06% 

(Sr) 

16 Philopotamidae 

0.23% 

(Sr) - - - - - 

0.16% 

(Sr) - 

0.24% 

(Sr) 

17 Rhyacophilidae - - - - - - 

0.16% 

(Sr) 

0.03% 

(Sr) - 

18 Beraeidae 
0.40% 

(Sr) 
0.73% 

(Sr) 
0.97% 

(Sr) 
0.44% 

(Sr) - - 

0.16% 

(Sr) - - 

19 Leptoceridae 
1.09% 

(R) - 

0.32% 

(Sr) - - - - - - 

20 Gomphidae 

0.40% 

(Sr) 

0.24% 

(Sr) 

0.59% 

(Sr) 

0.44% 

(Sr) 

0.24% 

(Sr) 

0.80% 

(Sr) 

1.11% 

(R) 

0.03% 

(Sr) 

0.65% 

(Sr) 

21 Calopterygidae - - 

0.05% 

(Sr) - - - - - - 

22 Chironomidae 
7.89% 

(D) 

19.64% 

(Ed) 

42.18% 

(Ed) 
12.79% 

(Ed) 

25.12% 

(Ed) 
14.63% 

(Ed) 
30.57% 

(Ed) 
58.98% 

(Ed) 
16.20 

(Ed)% 

23 

Chironomidae 
(kuq) 

0.06% 

(Sr) - - - - - - 

6.17% 

(D) - 

24 Ceratopogonidae 
0.11% 

(Sr) 
0.32% 

(Sr) 
0.05% 

(Sr) - 

0.12% 

(Sr) 
0.54% 

(Sr) 
2.79% 

(Sd) 
0.23% 

(Sr) - 
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25 Tipulidae 

0.17% 

(Sr) 

0.65% 

(Sr) 

0.64% 

(Sr) 

0.15% 

(Sr) 

0.12% 

(Sr) 

0.36% 

(Sr) 

1.75% 

(R) - 

0.06% 

(Sr) 

26 Simulidae 

0.11% 

(Sr) 

0.41% 

(Sr) 

0.11% 

(Sr) 

0.58% 

(Sr) 

1.51% 

(R) 

0.36% 

(Sr) 

0.16% 

(Sr) 

0.03% 

(Sr) 

0.29% 

(Sr) 

27 Tabanidae 
0.80% 

(Sr) 
0.24% 

(Sr) 
0.11% 

(Sr) 
4.51% 

(Sd) 
0.48% 

(Sr) 
2.94% 

(Sd) 
2.95% 

(Sd) - 

0.82% 

(Sr) 

28 Empididae 
0.46% 

(Sr) 
0.08% 

(Sr) 
0.27% 

(Sr) 
0.29% 

(Sr) - 

0.18% 

(Sr) 
0.56% 

(Sr) - - 

29 Ptychopteridae - - 

0.05% 

(Sr) - - - 

0.16% 

(Sr) - - 

30 Culicidae 
1.26% 

(R) 
3.49% 

(Sd) 
7.36% 

(D) 
5.52% 

(D) 
2.29% 

(Sd) 
4.19% 

(Sd) 
5.41% 

(D) 

10.43% 

(Ed) 
4.12% 

(Sd) 

31 Blephariceridae 
0.11% 

(Sr) - - - - - - - - 

32 Psychodidae 
0.06% 

(Sr) 
0.24% 

(Sr) - - - - - - - 

33 Dolichopodidae - - - - - - 

0.08% 

(Sr) - - 

34 Hydrophilidae 
0.06% 

(Sr) - 

0.16% 

(Sr) 
0.15% 

(Sr) 
0.24% 

(Sr) 
0.45% 

(Sr) 
0.24% 

(Sr) 
0.43% 

(Sr) - 

35 Elmidae 
0.34% 

(Sr) 
0.49% 

(Sr) 
0.05% 

(Sr) 
0.15% 

(Sr) 
0.24% 

(Sr) 
0.18% 

(Sr) 
0.16% 

(Sr) - 

0.29% 

(Sr) 

36 Haliplidae - - - - - 

0.18% 

(Sr) 
0.08% 

(Sr) - 

0.12% 

(Sr) 

37 Notonectidae - - 

0.48% 

(Sr) 
0.15% 

(Sr) - - - - - 

38 Agriotypidae 
0.86% 

(Sr) 
0.16% 

(Sr) 
0.75% 

(Sr) 
0.58% 

(Sr) 
0.12% 

(Sr) 
0.09% 

(Sr) - - - 

39 Haplotaxide 
0.51% 

(Sr) - - 

0.58% 

(Sr) 
0.18% 

(Sr) 
0.62% 

(Sr) 
0.64% 

(Sr) 
0.43% 

(Sr) 
0.18% 

(Sr) 

40 Branchiobdellidae 

0.11% 

(Sr) - - - - - - - - 

41 Naididae 
0.17% 

(Sr) - - - 

0.06% 

(Sr) - - - - 

42 Naididae/ Dero - - 

0.05% 

(Sr) - - - - - - 

43 Erpobdellida - - 

0.05% 

(Sr) - - - - - - 

44 Pyralidae - - - 

0.15% 

(Sr) - - - - - 

45 Veliidae - - - - 

0.06% 

(Sr) - - - - 

46 Kl/Gordiaces - 

0.49% 

(Sr) 
0.16% 

(Sr) - 

0.12% 

(Sr) - 

2.15% 

(Sd) 
0.03% 

(Sr) 
0.29% 

(Sr) 

47 Physidae - - - - - - 

0.08% 

(Sr) - - 

48 Planorbidae - - 

0.16% 

(Sr) - - - - - - 

49 Pleuroceridae - - 

0.05% 

(Sr) - - - - - - 

50 Lymnaeidae 

0.06% 

(Sr) - - - - - - 

0.03% 

(Sr) - 

51 R. Acarina - - 

0.05% 

(Sr) 

0.58% 

(Sr) 

0.06% 

Sr) - - - - 
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4.1.10 Shpërndarja e familjeve sipas konstantes së tyre (C) 
 

Bazuar në vlerat e konstantes (C) të përllogaritura nga formula (2) (Fritz and 
Schwerdtfeger, 1975) u krye një klasifikim i familjeve sipas konstantes së përhapjes së 
tyre në secilin lumë. Për çdo lumë u morë në konsideratë fakti i prezencës ose jo të një 
familjeve përgjatë 8 stinëve të marra në studim në periudhën Verë 2011-Pranverë 2013 
nga ku u përllogarit vlera e konstantes (Shtojca: Tab. 4.12, Tab 4.13, Tab. 4.14). 
Sikurse vihet re nga tabelat përmbledhëse (Tab. 4.10, 4.11), lumi Devoll ka numrin më të 
madh të familjeve Eukostante (Eu) me 13 të tilla, pas tij vjen lumi Osum me 12 familje 
dhe lumi Shkumbin me 11 familje. Familjet me vlerat maksimale të konstantes që 
takohen në të gjitha stinët (C= 100%) i përkasin rendit Ephemeroptera (familjet 
Ephemerellidae, Baetidae, Heptagenidae, Caenidae), rendit Trichoptera (familja 
Hydropsychidae), rendit Diptera (Chironomidae, Tabanidae). Me numrin më të madh të 
familjeve Konstante (C) paraqitet lumi Shkumbin me 8 familje e më pas vjen lumi Osum 
me 7 familje dhe lumi Devoll me 3 familje.  
Lumi Shkumbin ka gjithashtu numrin më të madh të familjeve Shoqëruese (As) me 10 të 
tilla, ndërsa lumenjtë Osum e Devoll kanë numër të barabartë të familjeve Shoqëruese me 
nga 8 familje secili.  
Familjet Rastësore (Ac) janë me numër më të madh në lumin Osum ku përfaqësohen me 
15 familje, më pas vijnë lumi Devoll me 7 familje dhe lumi Shkumbin me 5 familje.  
Vërehet që 50% e familjeve ndeshen në të tre lumenjtë por me vlerë të ndryshme të 
konstantes në secilin lumë.  
Midis familjeve takohen familje që janë njëkohësisht me konstante të ulët si dhe që 
ndeshen vetëm në një lumë. Këto familje siç duket kanë lidhje me tipologjinë e lumit si 
dhe me një nivel të caktuar të ndotjes në një periudhë kohore kampionimi duke bërë që të 
mos jenë prezente në secilin lumë. Kështu familjet që takohen vetëm në lumin Osum janë 
familja Ephemeride, Isonychidae (Ephemeroptera), Leptoceridae (Trichoptera), 
Calopterygidae (Odonata), Blephariceridae, Psychodidae (Diptera), Branchiobdellidae, 
Dero (Oligochaeta), Erpobdellida (Hirudinea), Planorbidae, Pleuroceridae, Lymnaeidae 
(Gastropoda). Ndërsa familje të ndeshura vetëm në lumin Devoll janë Pyralidae 
(Lepidoptera), Veliidae (Hemiptera). Në lumin Shkumbin takohen familjet 
Potamanthidae (Ephemeroptera), Perlodidae (Plecoptera), Rhyacophilidae (Trichoptera), 
Dolichopodidae (Diptera), Physidae (Gastropoda). 
 
                      Tabela  4.10 Grupimi i familjeve sipas vlerave të konstantes (F) në secilin lumë. 
 

Konstantja Osumi Devolli Shkumbini 
Eukonstante  (Ec) 12 13 11 
Konstante      (C) 7 3 8 
Shoqëruese       (As)  8 8 10 
Rastësore  (Ac)  15 7 5 

 
 
 
 



67 

_____________________________________________________________________________ 
Përcaktimi i larmisë biologjike të makroinvertebrorëve bentikë të lumenjve Shkumbin, Devoll e Osum në pjesën 

qëndrore të Shqipërisë si  dhe vlerësimi i cilësisë së këtyre trupave ujorë bazuar në përdorimin e tyre si bioindikatorë. 
 

 

Tabela 4.11 Vlerat e konstantes dhe klasifikimi përkatës për çdo familje në secilin lumë. 
 

Nr Klasa/Rendi Familja 

Osumi Devolli Shkumbini 

Vlera 
(%) 

C Vlera 
(%) 

C Vlera 
(%) 

C 

1 

Ephemeroptera 

Ephemerellidae 100.% (Ec) 87.5% (Ec) 100% (Ec) 

2 Baetidae 100.% (Ec) 87.5% (Ec) 100% (Ec) 

3 Heptagenidae 100.% (Ec) 100% (Ec) 100% (Ec) 

4 

5 

Caenidae 100% (Ec) 100% (Ec) 100% (Ec) 

Oligoneuridae 37.5% (As) 50.0% (C) 62.5% (C) 

6 

 

Potamanthidae - - - - 25.0% (As) 

7 Ephemeridae 12.5% (Ac) - - - - 

8 Isonychidae 12.5% (Ac) - - - - 

9 

Plecoptera 

Leuctridae 25.0% (As) 25.0% (As) 12.5% (Ac) 

10 Perlodidae - - - - 37.5% (As) 

11 Perlidae 50.0% (C) 12.5% (Ac) 37.5% (As) 

12 Chloroperlidae 37.5% (As) 37.5% (As) 62.5% (C) 

13 

Trichoptera 

Hydropsychidae 100% (Ec) 87.5% (Ec) 100% (Ec) 

14 Hydroptilidae 37.5% (As) 25.0% (As) 37.5% (As) 

15 Glossosomatidae 75.0% (Ec) 87.5% (Ec) 25.0% (As) 

16 Philopotamidae 12.5% (Ac) - - 25.0% (As) 

17 Rhyacophilidae - - - - 25.0% (As) 

18 Beraeidae 12.5% (Ac) 25.0% (As) 12.5% (Ac) 

19 Leptoceridae 12.5% (Ac) - - - - 

20 
Odonata 

Gomphidae 87.5% (Ec) 87.5% (Ec) 100% (Ec) 

21 Calopterygidae 12.5% (Ac) - - - - 

22 

Diptera 

Chironomidae 100% (Ec) 100% (Ec) 100% (Ec) 

23 Ceratopogonidae 50.0% (C) 37.5% (As) 87.5% (Ec) 

24 Tipulidae 50.0% (C) 50.0% (C) 62.5% (C) 

25 Simulidae 75.0% (Ec) 75.0% (Ec) 37.5% (As) 

26 Tabanidae 100% (Ec) 100% (Ec) 87.5% (Ec) 

27 Empididae 50.0% (C) 25.0% (As) 50.0% (C) 

28 Ptychopteridae 12.5% (Ac) - - 25.0% (As) 

29 Culicidae 100% (Ec) 87.5% (Ec) 75.0% (Ec) 

30 Blephariceridae 25.0% (As) - - - - 

31 Psychodidae 12.5% (Ac) - - - - 

32 Dolichopodidae - - - - 12.5% (Ac) 

33 

Coleoptera 

Hydrophilidae 50.0% (C) 75.0% (Ec) 62.5% (C) 

34 Elmidae 50.0% (C) 50.0% (Ec) 50.0% (C) 

35 Haliplidae - - 12.5% (Ac) 25.0% (As) 
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36 Hymenoptera Agriotypidae 25.0% (As) 37.5% (As) 50.0% (C) 

37 

Nëkl. Oligochaeta 

Haplotaxide 87.5% (Ec) 50.0% (C) 87.5% (Ec) 

38 Branchiobdellidae 12.5% (Ac) - - - - 

39 Naididae 25.0% (As) 12.5% (Ac) - - 

40 Naididae/ Dero 12.5% (Ac) - - - - 

41 Nënkl. Hirudinea Erpobdellida 12.5% (Ac) - - - - 

42 Lepidoptera Pyralidae - - 12.5% (Ac) - - 

43 
Hemiptera 

Veliidae - - 12.5% (Ac) - - 

44 Notonectidae 37.5% (As) 12.5% (Ac) -  

45 
Tip 

.Nemathelmintes Kl/Gordiaces 50.0% (C) 25.0% 
(As) 

50.0% 
(C) 

46 

Kl. Gastropoda 

Physidae - - - - 12.5% (Ac) 

47 Planorbidae 12.5% (Ac) - - - - 

48 Pleuroceridae 12.5% (Ac) - - - - 

49 Lymnaeidae 12.5% (Ac) - - 12.5% (Ac) 

50 Kl. Arachnida - 12.5% (Ac) 12.5% (Ac) - - 

 
4.1.11 Vlerësimi i koeficientit të ngjashmërisë së taksoneve midis stacioneve – PSC 
 
Për të vlerësuar ngjashmërinë midis taksoneve të stacioneve të kampionuar i’u referuam 
formulës (3) që shpreh indeksin e ngjashmërisë midis familjeve (PSC) (Washington, 
1984).  
Të dhënat e përllogaritura nga kombinimi i çifteve të ndryshëm të stacioneve të tre 
lumenjve si dhe krahasimi brenda stacioneve të një lumi u vendosën në një tabelë 
përfundimtare me hyrje të dyfishtë (Tab. 4.15). 
Nga tabela 5.15 konstatohet që vlera më e lartë e koefiçientit të ngjashmërisë (PSC) midis 
familjeve në të tre lumenjtë arrihet nga kombinimi i çiftit të stacioneve të tretë të 
lumenjve Devoll (Kozarë, Kuçovë) dhe Shkumbin (Ura Peqin) me vlerën 84%. Vlera më 
e ulët e koefiçientit të ngjashmërisë midis familjeve konsiston nga krahasimi i stacionit të 
parë të lumit Osum (Mbrakull, Berat) me stacionin e dytë të lumit Shkumbin (Elbasan) 
(23%). 
Nga tabela vërehet qartë që nga 36 vlerësime krahasues gjithsej midis çifteve të 
stacioneve 23 prej tyre kanë vlerë të PSC mbi 50% çfarë dëshmon për një shkallë të lartë 
të ngjashmërisë së familjeve midis stacioneve të lumenjve të ndryshëm si dhe stacioneve 
brenda një lumi. Ky përfundim mbështetet nga fakti se largësia midis lumenjve si dhe 
midis stacioneve nuk është shumë e madhe si dhe zona është nën ndikimin e kushteve të 
përafërta fiziko-gjeografike.  
Nga krahasimi i çifteve të stacioneve midis lumenjve Osum dhe Devoll konstatohet se 
vlera më e lartë e koeficientit të ngjashmërisë arrihet midis dy stacioneve të parë të dy 
lumenjve (stacioni Mbrakull, Berat - stacioni nën Gramsh) me 64%, ndërsa vlera më e 
ulët arrihet nga krahasimi i stacionit të dytë (Ura Goricës, Berat) të lumit Osum dhe 
stacioneve të dytë (Ura Gostimës, Cerrik) e të tretë (Kozarë, Kuçovë) të lumit Devoll me 
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33%. Megjithë afërsinë e madhe gjeografike midis stacioneve të këtyre dy lumenjve vlera 
e ulët e PSC mund të shpjegohet me ndryshimin e përbërjes llojore në stacionin e dytë 
(Ura Goricës, Berat) duke qenë nën ndikimin e drejtpërdrejt të zonës urbane më të madhe 
Berat.  
Në çiftin e lumenjve Osum dhe Shkumbin vlera më e lartë e PSC (73%) arrihet gjatë 
krahasimit të stacionit të tretë të lumit Osum (Ura Vaj-Gurore) dhe stacionit të parë 
(Mirakë, Librazhd) të lumit Shkumbin. Ndërsa vlera me e ulët e PSC (23%) ndeshet në 
krahasimin e stacionit të parë të lumit Osum (Mbrakull, Poliçan) dhe stacionit të dytë 
(Elbasan) të lumit Shkumbin. Stacioni i dytë i lumit Shkumbin paraqet ulje të 
ngjashmërisë së përbërjes llojore duke qenë nën ndikimin e zonës urbane Elbasan.  
Vlera me e lartë e PSC (84%) midis stacioneve të lumit Devoll dhe Shkumbin rezulton 
nga krahasimi i stacionit të tretë të lumit Devoll (Kozarë, Kuçovë) dhe stacionit të tretë të 
lumit Shkumbin (Ura Peqin), ndërkohë vlera më e ulët e PSC (38%) rezulton nga 
krahasimi midis stacionit të tretë të lumit Devoll (Kozarë, Kuçovë) dhe stacionit të dytë 
(Elbasan) të lumit Shkumbin. Këto dy stacione megjithëse janë shumë pranë 
gjeografikisht me njeri-tjetrin paraqesin vlera të ulëta të ngjashmërisë midis taksoneve. 
Arsyeja mund të jetë sërish ndikimi i drejtpërdrejt i  i shkarkimeve organike në sasi të 
madhe në këtë stacion në zonën urbane Elbasan, e kjo mbetet për tu parë në thellimin e 
mëtejshëm të studimit.  
Brenda stacioneve të lumit Osum ngjashmëria më e madhe ekziston midis familjeve të 
stacionit të parë e të dytë (73%) dhe më e ulët midis stacionit të parë e të tretë (37%). 
Brenda lumit Devoll ngjashmëria me e madhe ekziston midis familjeve të stacionit të 
parë e të tretë (79%) ndërsa vlera më e ulët takohet midis stacionit të dytë e të tretë 
(71%). Lumi Shkumbin rezulton me vlerat më të larta të ngjashmërisë të familjeve midis 
stacionit të parë e të tretë (65%) dhe vlera më e ulët e ngjashmërisë takohet midis 
stacionit të dytë e të tretë (42%). Ngjashmëria më e madhe midis familjeve ndeshet në 
stacionet e lumit Devoll.  
Nga tabela konstatohet gjithashtu që stacioni i dytë (Elbasan) i lumit Shkumbin nga 6 
vlera të PSC të marra nga krahasimet me stacionet e dy lumenjve të tjerë, 5 prej tyre janë 
me vlera të koefiçientit të ngjashmërisë më të vogla sesa 50%. Po ashtu stacioni i lumit 
Osum (Ura Goricës, Berat) nga 6 vlera të PSC të marra nga krahasimet, 4 prej tyre janë 
me vlera të PSC nën 50%.  
Nisur nga këto të dhëna mund të themi se në stacionin e dytë të lumit Shkumbin, ekziston 
një lidhje midis vlerave të ulëta të ngjashmërisë së familjeve të këtij stacioni dhe 
klasifikimit të statusit të tij ekologjik sipas indekseve biotike si dhe klasifikimin e 
UNECE mbi përmbajtjen e fosfatit total. Në këtë mënyrë raporti i ulët i ngjashmërisë së 
familjeve të këtij stacioni me stacionet e lumenjve të tjerë përputhet dhe me klasifikimin 
e tij në klasën e III (I moderuar) të statusit ekologjik sipas tre indekseve biotike (EPT-
Richness, Indeksi SWRC, MAIS) (Tab. 4.89) si dhe klasën e IV sipas vlerësimit të 
fosforit total në klasifikimin e cilësisë së ujit sipas UNECE (Tab. 4.90) sikurse do të 
shihet dhe në analizën që vijon më poshtë. Kjo dëshmon që një mjedis ujor si stacioni i 
dytë i lumit Shkumbin me status ekologjik të moderuar është i populluar nga gjallesa 
makroinvertebrore specifike të cilët kanë vlera më të larta të tolerancës ndaj ndotjes 
organike dhe që përbërja e llojeve të tij ndryshon në mënyrë të ndjeshme nga ajo e 
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stacioneve të tjerë. Ndryshimi i përbërjes llojore reflektohet drejtpërdrejt dhe në vlerën e 
PSC. Ky konstatimi mbështetet dhe nga krahasimi i vlerave të PSC midis stacionit të parë 
dhe të tretë të lumit Shkumbin me stacionet e lumenjve te tjerë.  

 
Tabela 4.15 Vlera e koeficientit PSC për secilin çift të stacioneve. 

 
 Osumi Devolli Shkumbini 

 St.1 St.2 St.3 St.1 St.2 St.3 St.1 St.2 St.3 

O
sum

i 

St.1  73% 37% 64% 56% 60% 46% 23% 66% 

St.2   56% 34% 33% 33% 62% 39% 68% 

St.3    44% 49% 60% 73% 64% 51% 

D
evolli 

 

St.1     72% 79% 57% 42% 80% 

St.2      71% 59% 45% 71% 

St.3       70% 38% 84% 

S
hkum

bi
ni 

St.1        52% 65% 

St.2                 42% 

St.3                   

 
4.1.12 Përmbledhje mbi rezultatet e shpërndarjes së llojeve 

 
Në pikën 4.1 të kreut IV u paraqit një vlerësim i shpërndarjes së numrit të individëve dhe 
familjeve me anë të parametrave ekologjikë si frekuenca, konstantja dhe indeksi i 
ngjashmërisë. Rezultatet arritën në përfundimin që: 
 
Takohen katër tipe (Arthopoda, Annelida, Mollusca dhe Nemathelminthes) dhe pesë 
klasa të makroinvertebrorëve bentikë (Insecta, Arachnida, Clitelallata, Gastropoda dhe 
Gordiaces) në rrjedhën e mesme të lumenjve, ku janë të shpërndara, në lumin Osum 42 
familje, në lumin Shkumbin 34 familje dhe në lumin Devoll 31 familje 
makroinvertebrorësh.  
 
Përqindja më e madhe (56%) e individëve të koleksionuar në tetë stinë u arrit në 
kampionimet e periudhës së vjeshtës e dhënë kjo që përputhet me sugjerimet e GCMSWS 
(2000) për periudhën e kampionimit. 
 
Në të tre lumenjtë, insektet përbëjnë përqindjen dominante midis makroinvertebrorëve 
bentikë e dhënë kjo që mbeshtetet dhe nga publikimet e Bode (1966;1997). 
 
Në stacionet e lumenjve Osum dhe Devoll si dhe stacionin e parë dhe të tretë të lumit 
Shkumbin grupi EPT përbën përqindjen dominante midis makroinvertebrorëve bentikë e 
dhënë kjo që përputhet dhe me publikimet për EPT nga Bode (1966;1997) për mjedise pa 
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ndotje ose me ndotje të lehtë. Kjo gjë nuk mund të thuhet për përqindjen e EPT në 
stacioni i dytë të lumit Shkumbin që rezultoi me 23%. 
  
Numri më i madh i taksoneve të makroinvertebrorëve (42) rezultoi në lumin Osum ndërsa 
numri më i ulët i taksoneve (31) rezultoi në lumin Devoll. Mund të themi që stacionet e 
parë të tre lumenjve paraqiten me shkallën më të lartë të biodiversitetit të familjeve por jo 
dominimin e numrit të individëve. Për shkak të rritjes së impaktit me shtimin e 
vendbanimeve urbane gjatë kalimit nga stacioni i parë në stacionin e tretë larmia e llojeve 
ulet duke u shoqëruar  me  rritje të numrit të individëve. 
 
Stacioni i dytë i lumit Shkumbin rezultoi me numrin më të madh të individëve (3032) por 
që i takojnë një numri të ulët të familjeve (22. Rritja e ngarkesës organike në këtë stacion 
eleminon një numër të madh të llojeve jotolerante duke favorizuar llojet gjysmëtolerante 
e tolerante të tilla si Chironomidae (Diptera) Hydropsychidae (Trichoptera).   
 
Numri më i madh i familjeve Eudominante (4) (d≥10.0%) i takoi lumit Osum, ndërsa 
numri më i vogël (2) i takoi lumit Devoll. Familjet Eudominante që u takuan në të tre 
lumenjtë ishin Hydropsychidae (Trichoptera) dhe Chironomidae (Diptera). Numri më i 
madh i taksoneve i përket klasifikimit Subrezident të frekuencës përkatësisht me 35 
taksone në lumin Osum, 26 taksone në lumin Shkumbin, dhe 23 taksone në lumin Devoll 
(d <1.0%).  
 
Të tre lumenjtë rezultuan me vlera të përafërta të familjeve Eukonstante (75.0≤C<100%). 
përkatësisht, Osumi me 13 familje, Devolli me 12 familje dhe Shkumbini me 11 familje. 
Lumi Osum u paraqit me numrin më të madh të familjeve Rastësore (C<24.9) me 15 
familje, në raport me lumin Devoll me 7 familje dhe lumin Shkumbin 5 familje. Familjet 
me vlerat maksimale të konstantes (C= 100%) i përkasin atyre të inseksteve si: 
Ephemerellidae, Baetidae, Heptagenidae, Caenidae (Ephemeroptera), Hydropsychidae, 
(Trichoptera) Chironomidae, Tabanidae dhe Diptera. 
 
Vërehet që 50% e familjeve ndeshen në të tre lumenjtë por me vlerë të ndryshme të 
konstantes. Midis lumenjve takohen familje që janë lidhura me tipologjinë e lumit si dhe 
shkallën e caktuar  të ndotjes duke paraqitur konstante të ulët si dhe ndeshen vetëm në një 
lumë. 
 

Ngjashmëria më e madhe midis familjeve (PSC=84%) rezultoi nga krahasimi i stacionit 
të tretë Devoll (Kozarë, Kuçovë) me stacionin e tretë Shkumbin (Ura Peqin). Vlera më e 
ulët (PSC=23%) konsiston nga krahasimi i stacionit të parë të lumit Osum (Mbrakull, 
Berat) me stacionin e dytë të lumit Shkumbin (Elbasan). Shumica e stacioneve  rezultuan 
me vlerë të PSC më të madhe se 50%.  
 
Vlera më e ulët e ngjashmërisë së familjeve në krahasimin e stacionit të dytë të lumit 
Shkumbin (Elbasan) me stacionet e tjerë përputhet me përqindjen e ulët të familjeve EPT 
në këtë stacion, si dhe me vlerësimin e cilësisë së ujit në klasën e moderuar sipas 
indekseve biotik dhe kimik sikurse do të shihet më poshtë.   
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4.2 Rezultate dhe diskutime të vlerësimit të cilësisë së ujit Ttë 
lumenjve  

 
Cilësia e mjediseve ujore të lumenjve në stacionet e kampionuar u përcaktua nga 
vlerësimi i katër indekseve biotike, vlerat e të cilëve përfaqësonin një kategori 
bioklasifikimi të caktuar të cilësisë së ujit. Për çdo kategorizim të cilësisë së ujit të 
stacionit sipas indekseve u përllogarit dhe statusi i tij ekologjik me anë të vlerësimit të 
EQR (Ecological Quality Ratio). Indekset biotike që u përdorën në bioklasifikim i’u 
referuan 1, 2 dhe 10 variableve të ndryshëm të cilët dolën nga përcaktimi i 
makroinvertebrorëve bentikë të koleksionuar.  
 
4.2.1 Parametri EPT-Richness në vlerësimin e cilësisë së ujit 

 
Prezenca ose mungesa e familjeve të grupit të insekteve EPT (E-Ephemeroptera; P-
Plecoptera; T-Trichoptera) reflektoi impaktin e drejtpërdrejt dhe të shpejtë të ndotjes ose 
jo në mjedisin ujor të lumenjve të marrë në studim. Bazuar në prezencën e numrit të 
familjeve të grupit të rendeve EPT në çdo stacion të lumenjve Osum, Devoll dhe 
Shkumbin u plotësuan tabelat përkatëse së bashku me kategorinë e përcaktimit të cilësisë 
së ujit referuar tabelës 3.2.  
 
4.2.1.1   Lumi Osum: Parametri EPT- Richness 
 
Nga të dhënat e indeksit EPT- Richness për lumin Osum (Tab. 4.20), u konstatua që: Në 
stacionin e parë (Mbrakull, Poliçan) në stinën Pranverë 2012 cilësia e ujit i përket 
bioklasifikimit “Cilësi e shkëlqyer” (>10), në stinën Vjeshtë 2011 i përket bioklasifikimit 
“I pastër” (2-5) dhe në të gjitha stinët e tjera i përket bioklasifikimit “Cilësi e mirë” (6-
10).  
Stacioni i dytë (Ura Goricës, Berat) ka bioklasifikimin “Cilësi e mirë” e ujit në stinët 
Verë 2011, Pranverë, Verë, Vjeshtë dhe Dimër të vitit 2012, ndërsa bioklasifikimin “I 
pastër” në stinët Vjeshtë , Dimër 2011 si dhe Pranverë 2013.  
Stacioni i tretë (Ura Vaj-Gurore) sipas këtij indeksi rezulton me bioklasifikimin “Cilësi e 
mirë” në stinët Verë 2011, Dimër 2011, Pranverë, Verë, Vjeshtë të vitit 2012 si dhe 
Pranverë 2013. Ndërsa dy periudhat Vjeshtë 2011 dhe Dimër 2012 rezultojnë me 
bioklasifikimin “I pastër”.  
 
Tabela 4.20 Numri i familjeve EPT dhe bioklasifikimi përkatës i cilësisë së ujit në tre stacionet e lumit 
Osum në periudhën Verë 2011-Pranverë 2013.  
 

Osumi 

ST.1 

Verë 

'11 

Vjeshtë 

'11 

Dimër 

'11 

Pranverë 

'12 

Verë 

'12 

Vjeshtë 

'12 

Dimër 

'12 

Pranverë 

'13 

Nr. i EPT 7 4 6 11 7 8 8 7 

Bioklasifikimi 
Cilësi e 

mirë 

I 

pastër 

Cilësi e 

mirë 

Cilësi e 

shkëlqyer 

Cilësi e 

mirë 

Cilësi e 

mirë 

Cilësi e 

mirë 

Cilësi e 

mirë 
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ST.2 
Verë 
'11 

Vjeshtë 
'11 

Dimër 
'11 

Pranverë 
'12 

Verë 
'12 

Vjeshtë 
'12 

Dimër 
'12 

Pranverë 
'13 

Nr. EPT 7 4 5 6 7 6 6 5 

Bioklasifikimi 
Cilësi e 

mirë 

I 

pastër 

I 

pastër 

Cilësi e 

mirë 

Cilësi e 

mirë 

Cilësi e 

mirë 

Cilësi e 

mirë 

I 

pastër 

ST.3 
Verë 
'11 

Vjeshtë 
'11 

Dimër 
'11 

Pranverë 
'12 

Verë 
'12 

Vjeshtë 
'12 

Dimër 
'12 

Pranverë 
'13 

Nr. EPT 6 4 6 8 7 7 4 6 

Bioklasifikimi 
Cilësi e 

mirë 

I 

pastër 

Cilësi e 

mirë 

Cilësi e 

mirë 

Cilësi e 

mirë 

Cilësi e 

mirë 

I 

pastër 

Cilësi e 

mirë 

 
Në të tre stacionet e lumit Osum shihet qartë ndryshueshmëria e vlerave të EPT-Richness 
ku vlerat më të larta (11) janë vërejtur në stacionin e parë në stinën e pranverës së vitit 
2012 dhe vlera më e ulët (4) është ndeshur në të tre stacionet por që përsëritet në dy stinë 
në stacionin e tretë. 
Nga të dhënat e mësipërme sipas këtij indeksi biotik rezulton se stacioni i parë i lumit 
Osum sikurse pritej ka cilësi më të mirë të ujit sesa stacionet e tjerë, më pas vijnë stacioni 
i tretë dhe ai i dytë. Në kampionimet gjatë vitit 2012 të tre stacionet janë më të 
qëndrueshëm. Nuk konstatohet asnjë stacion i lumit Osum me bioklasifikimin “Cilësi e 
varfër” e ujit.  
 
4.2.1.2   Vlerësimi i statusit ekologjik sipas EPT- Richness në lumin Osum 
 
Nga përllogaritja e vlerës mesatare të indeksit EPT-Richness të observuar si dhe vlerës 
mesatare të EPT-Richness të marrë në stacionin kontroll (Bogovë, Poliçan) u bë vlerësimi 
i EQR për secilin stacion të lumit, dhe me anë të saj u përcaktua klasa e statusit ekologjik 
sipas DKU (Tab. 4.21) (Fig. 1.3). Nga të dhënat e marra nga ky raport na rezulton se 
sipas indeksit EPT-Richness stacioni i parë i lumit Osum ka statusin ekologjik “I mirë” 
(Klasa II), ndërsa stacionet e dytë, dhe të tretë kanë statusin ekologjik “I moderuar” 
(Klasa III). Nuk vihet re në asnjë stacion të lumit Osum statusi ekologjik “I keq” ose “I 
Varfër”.  
 
Tabela 4.21 Klasifikimi i statusit ekologjik të lumit Osum me anë të vlerës së EQR të dalë nga përllogaritja 
e indeksit EPT-Richness.  
 

Indeksi  
EPT-

Richness 
 

Stacioni 

Mesatarja 
e EPT-R. 

e 
Observuar 

 EPT –
R. 

stacioni 
kontroll 

EQR : 
Vlera 

Observuar 
/ Vlera 

Pritshme 

Klasa 
e statusit 
ekologjik 

Përshkrimi  
Statusit 

Ekologjik 
sipas DKU 

OSUMI 
ST. 1 7.25 11 0.66 II I mirë 
ST. 2 5.75 11 0.52 III I moderuar 
ST. 3 6 11 0.55 III I moderuar 
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4.2.1.3    Devoll: Parametri EPT- Richness  
 
Nëse i referohemi vlerave të parametrit EPT-Richness për vlerësimin e cilësisë së ujit në 
lumin Devoll nga paraqitja në tabelën 4.22 konstatohet që: Stacioni i parë (Nën Gramsh) 
në stinët Vjeshtë dhe Dimër 2011 si dhe Dimër 2012 paraqitet me bioklasifikimin “I 
pastër” (2-5). Ndërkohë në stinët Verë 2011, Pranverë, Verë, Vjeshtë 2012, si dhe 
Pranverë 2013 cilësia e ujit paraqitet me bioklasifikimin “Cilësi e mirë” (6-10).  
Stacioni i dytë (Ura Gostimës, Cerrik) në stinët Vjeshtë 2011, Vjeshtë 2012 paraqitet me 
bioklasifikimin “I pastër”, ndërsa në stinët Verë 2011, Dimër, Pranverë, Verë, Dimër 
2012 si dhe Pranverë 2013 ka bioklasifikimin “Cilësi e mirë”.  
Stacioni i tretë (Kozarë, Kuçovë) ka bioklasifikimin “I Pastër” në stinët Vjeshtë 2011, 
Pranverë, Verë, Dimër 2012, si dhe në Pranverë 2013. Ndërkohë bioklasifikimi “Cilësi e 
mirë” i përket stinëve Verë, Dimër 2011 si dhe Vjeshtë 2012.  
Nga tabela vërehet që vlera më e lartë e indeksit (7) ndeshet në stacionin e dytë në stinën 
Pranverë 2012 ndërsa vlera më e ulët (3) ndeshet në stacionin e parë në stinët Vjeshtë, 
Dimër 2011.  
Nga të dhënat e parametrit EPT-Richness në lumin Devoll në të tre stacionet vihet re që 
dy stacionet e parë kanë në shumicën e stinëve bioklasifikimin “Cilësi e mirë” e ujit. 
Vlerat e këtij parametri në të tre stacionet e lumit Devoll qëndrojnë rreth një vlere 
mesatare e cila tregon për cilësi të mirë të ujit. Nuk konstatohet gjatë periudhës së 
studimit në asnjë stacion të lumit Devoll bioklasifikimi “Cilësi e Varfër” e ujit (Vlera 
<2). 
Mund të pohojmë që sipas këtij indeksi situata e cilësisë së ujit paraqitet e kënaqshme në 
të tre stacionet për periudhën e monitoruar.   
 
Tabela 4.22 Numri i familjeve EPT në tre stacionet e lumit Devoll dhe bioklasifikimi përkatës i cilësisë së 
ujit në periudhën Verë 2011 – Pranverë 2013. 
 

Devolli 

ST.1 

Verë 

'11 

Vjesht

ë 

'11 

Dimër 

 '11  

Pranver

ë 

'12 

Verë 

'12 

Vjesht

ë 

'12 

Dimër 

'12  

Pranver

ë 

'13 

Nr.  EPT 6 3 3 6 6 6 4 6 

Bioklasifikimi 
Cilësi e 

mirë 

I 

 pastër 

I 

 pastër 

Cilësi e 

mirë 

Cilësi e 

mirë 

Cilësi e 

mirë 

I  

pastër 

Cilësi e 

mirë 

ST.2 
Verë 
'11 

Vjeshtë 
'11 

Dimër 
'11  

Pranverë 
'12 

Verë 
'12 

Vjeshtë 
'12 

Dimër 
'12  

Pranverë 
'13 

Nr.  EPT 6 5 6 7 6 5 6 6 

Bioklasifikimi 
Cilësi e 

mirë 

I  

pastër 

Cilësi e 

mirë 

Cilësi e 

mirë 

Cilësi e 

mirë 

I  

pastër 

Cilësi e 

mirë 

Cilësi e 

mirë 

ST. 3 
Verë 
'11 

Vjeshtë 
'11 

Dimër 
'11  

Pranverë 
'12 

Verë 
'12 

Vjeshtë 
'12 

Dimër 
'12  

Pranverë 
'13 

Nr. EPT 6 5 6 5 4 6 5 5 

Bioklasifikimi 
Cilësi e 

mirë 

I  

pastër 

Cilësi e 

mirë 

I 

 pastër 

I 

 pastër 

Cilësi e 

mirë 

I 

 pastër 

I 

 pastër 
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4.2.1.4    Vlerësimi i statusit ekologjik sipas EPT- Richness në lumin Devoll 
 
Nga përllogaritja e vlerës mesatare të indeksit EPT-Richness të observuar si dhe vlerës së 
EPT –Richness të marrë në stacionin kontroll (Godovjat, Gramsh) u bë vlerësimi i EQR 
për secilin stacion të lumit Devoll dhe me anë të saj u përcaktuan klasat e statusit 
ekologjik sipas DKU (Tab. 4.23). Nga të dhënat e marra nga vlerësimi i EQR me anë 
indeksi EPT-Richness na rezulton se të tre stacionet kanë statusin ekologjik “I mirë” 
(Klasa II). Nuk konstatohet në asnjë stacion statusi ekologjik me përshkrimin “I varfër” 
ose “I keq”.  
 
Tabela 4.23 Klasifikimi i statusit ekologjik të lumit Devoll me anë të vlerës së EQR të dalë nga 
përllogaritja e indeksit EPT-Richness.   
 

Indeksi  
EPT-
Richness   

Stacioni 

Mesatarja 
e EPT-R. 

e 
Observuar 

Nr. 
EPT – 

R. 
stacioni 
kontroll 

EQR: 
Vlera 

Observuar 
/ Vlera 

Pritshme 

Klasa 
e statusit 
ekologjik 

Përshkrimi 
Statusit 

Ekologjik 
sipas DKU 

DEVOLL 
 

ST. 1 5.9 8 0.73 II I mirë 
ST. 2 5.87 8 0.73 II I mirë 
ST. 3 5.25 8 0.65 II I mirë 

    
4.2.1.5   Lumi Shkumbin: Parametri EPT Richness  

 
Në lumin Shkumbin paraqitja e vlerave të indeksit biotik EPT-Richness dhe 
bioklasifikimi i cilësisë së ujit jepet nga tabela 4.24.  
Nga të dhënat e tabelës vërehet që stacioni i parë (Mirakë, Librazhd) ka bioklasifikimin e 
cilësisë së ujit “Cilësi e mirë” (6-10) në të gjtha stinët e kampionuara. Stacioni i dytë 
(Elbasan) paraqitet me bioklasifikimin “I pastër” (2-5) në stinët Verë, Vjeshtë 2011, dhe 
Verë, Vjeshtë 2012, ndërkohë që në stinët Dimër 2011, Pranverë , Dimër 2012, si dhe 
Pranverë 2013 paraqitet me bioklasifikimin “Cilësi e mirë” e ujit. 
Stacioni i tretë (Ura Peqin) paraqitet me bioklasifikimin “I pastër” në stinët Verë 2011, 
dhe Verë 2012 ndërsa në stinët Vjeshtë, Dimër 2011, Pranverë, Vjeshtë, Dimër 2012, dhe 
Pranverë 2013 paraqitet me përshkrimin e bioklasifikimit “Cilësi e mirë”.  
Në të tre lumenjtë në dy stinët e fundit cilësia e ujit paraqitet me bioklasifikimn “Cilësi e 
mirë” e ujit. Vlera më e lartë e këtij indeksi (10) u vu re në stacionin e parë në stinën 
Pranverë 2012, ndërsa vlera më e ulët (2) u konstatua në stacionin e dytë në stinën Verë 
2011. Stacioni i parë paraqitet më i qëndrueshëm në vlerat e indeksit gjatë periudhës së 
studimit. Në asnjë stacion nuk konstatohet bioklasifikimi i cilësisë së ujit “Cilësi e 
varfër”.  
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Tabela 4.24 Numri i familjeve EPT në tre stacionet e lumit Shkumbin dhe bioklasifikimi përkatës i cilësisë 
së ujit në periudhën Verë 2011 - Pranverë 2013. 
 

Shkumbini 

ST.1 

Verë 

'11 

Vjeshtë 

'11 

Dimër 

'11  

Pranverë 

'12 

Verë 

'12 

Vjeshtë 

'12 

Dimër 

'12  

Pranverë 

'13 

Nr.  EPT 7 7 7 10 7 7 6 7 

Bioklasifikimi 
Cilësi e 

mirë 

Cilësi e 

mirë 

Cilësi e 

mirë 

Cilësi e 

mirë 

Cilësi e 

mirë 

Cilësi e 

mirë 

Cilësi e 

mirë 

Cilësi e 

mirë 

ST. 2 
Verë 
'11 

Vjeshtë 
'11 

Dimër 
'11  

Pranverë 
'12 

Verë 
'12 

Vjeshtë 
'12 

Dimër 
'12 -'13 

Pranverë 
'13 

Nr. EPT 2 4 8 9 5 5 6 7 

Bioklasifikimi 
I 

 pastër 

I 

 pastër 

Cilësi e 

mirë 

Cilësi e 

mirë 

I 

 pastër 

I 

 pastër 

Cilësi e 

mirë 

Cilësi e 

mirë 

ST. 3 
Verë 
'11 

Vjeshtë 
'11 

Dimër 
'11  

Pranverë 
'12 

Verë 
'12 

Vjeshtë 
'12 

Dimër 
'12  

Pranverë 
'13 

Nr. EPT 4 6 8 6 4 6 6 7 

Bioklasifikimi 
I  

pastër 

Cilësi e 

mirë 

Cilësi e 

mirë 

Cilësi e 

mirë 

I  

pastër 

Cilësi e 

mirë 

Cilësi e 

mirë 

Cilësi e 

mirë 

 
4.2.1.6    Vlerësimi i statusit ekologjik sipas EPT- Richness në lumin Shkumbin 
 
Nga llogaritja e vlerës së EQR me anë të vlerave mesatare të indeksit EPT-Richnes në 
secilin stacion si dhe vlerës mesatare të këtij indeksi në stacionin kontroll (Golik, 
Prrenjas) rezultoi se stacioni i parë ka statusin ekologjik “I mirë” (Klasa II), ndërsa 
stacionet 2, 3 paraqiten me statusin ekologjik “I moderuar” (Klasa III) (Tab. 4.25). Nuk 
konstatohet asnjë stacion i lumit Shkumbin në periudhën e studimit me statusin ekologjik 
“I keq” ose “I varfër”.  
 
Tabela 4.25 Klasifikimi i statusit ekologjik të lumit Shkumbin me anë të vlerës së EQR të dalë nga 
përllogaritja e indeksit EPT-Richness.  
 

Indeksi  
EPT-

Richness 
 

Stacioni 

Mesatarja 
e EPT-R. 

e 
Observuar 

 EPT –
R. 

stacioni 
kontroll 

EQR: 
Vlera 

Observuar 
/ Vlera 

Pritshme 

Klasa 
e statusit 
ekologjik 

Përshkrimi 
Statusit 

Ekologjik 
sipas DKU 

SHKUMBIN 
ST. 1 7.25 10 0.72 II I mirë 
ST. 2 5.75 10 0.57 III I moderuar 
ST. 3 5.87 10 0.58 III I moderuar 
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4.2.2 Parametri ASPT-BMW [Average Score Per Taxon; Biological Monitoring 
Working Party] 

 
Të gjitha taksonet e makroinvertebrorëve të përcaktuara në një pikë kampionimi dhe 
vlerat specifike të tolerancës së tyre ndaj ndotjes (sipas BMWP), u përdorën për të 
nxjerrë vlerën e indeksit biotik ASPT. Në të tre lumenjtë në tetë stinë u përllogarit vlera e 
këtij parametri si dhe u vlerësua gjendja e cilësisë së ujit për secilin stacion (Shtojca: 
Lumi Osum: Tab. 4.28, 4.29; lumi Devoll: Tab. 4.32, 4.33; lumi Shkumbin Tab. 4.36, 
4.37). 
 
4.2.2.1   Lumi Osum: Parametri ASPT  
 
Nga përllogaritja e vlerave të indeksit biotik ASPT, si dhe klasifikimin e tyre sipas 
cilësisë së ujit për tre stacionet e lumit Osum (Tab. 4.26) konstatohet që: Stacioni i parë 
(Mbrakull, Poliçan) rezulton me bioklasifikimin “Pjesërisht i pastër” (5-6) në stinët Verë, 
Vjeshtë e Dimër 2011, dhe bioklasifikimin “I pastër” (>6) në pesë stinët e tjera që 
vijojnë.  
Stacioni i dytë (Ura Goricës, Berat) në bazë të vlerave të indeksit paraqitet me 
bioklasifikimin “Pjesërisht i pastër“ në stinët Pranverë, Verë, Vjeshtë 2012 si dhe 
Pranverë 2013. Ndërsa në katër stinët e tjera paraqitet me bioklasifikimin “I pastër”. Në 
vitin e dytë dominojnë stinët që kanë bioklasifikimin “ Pjesërisht i pastër”. 
Stacioni i tretë (Ura Vaj-Gurore) në bazë të vlerave të indeksit ASPT ka bioklasifikimin 
“I pastër” në stinët Dimër 2011, Pranverë dhe Vjeshtë 2012. Në pesë stinët e tjera 
bioklasifikimi i cilësisë së ujit është “Pjesërisht i pastër”. Në vitin e dytë dominojnë stinët 
që kanë bioklasifikimin “ Pjesërisht i pastër”. 
Vlerën më të lartë (7.13) të indeksit dhe për rrjedhojë dhe cilësinë më të mirë të ujit në tre 
stacionet e Osumit e ka arritur stacioni i parë në stinën Dimër 2012, ndërsa vlera më e 
ulët (5.18) është arritur në stacionin e tretë në stinën Dimër 2012.  
Në bazë të vlerave të indeksit biotik ASPT në asnjë stacion të lumit Osum nuk 
konstatohet kategorizimi i cilësisë së ujit “Impakt i moderuar” ose “Me impakt”.  
 
Tabela 4.26 Paraqitja e vlerave të indeksit biotik ASPT në tre stacionet e lumit Osum dhe bioklasifikimi 
përkatës i cilësisë së ujit. 
 

St. 1 
Verë 

'11 

Vjeshtë 

'11 

Dimër 

'11 

Pranverë 

'12 

Verë 

'12 

Vjeshtë 

'12 

Dimër 

'12 

Pranverë 

'13 

ASPT 5.83 5.5 5.67 6.56 6.17 6.56 7.13 7.0 

Bioklasifikimi 
Pjesërisht 
i pastër 

Pjesërisht 
i pastër 

Pjesërisht 
i pastër 

I 

pastër 

I 

pastër 

I 

pastër 

I 

pastër 

I 

pastër 

St. 2 
Verë 
'11 

Vjeshtë 
'11 

Dimër 
'11 

Pranverë 
'12 

Verë 
'12 

Vjeshtë 
'12 

Dimër 
'12 

Pranverë 
'13 

ASPT 6.22 6.8 6.38 5.90 5.64 5.63 6.14 5.51 

Bioklasifikimi 
I 

pastër 

I 

pastër 

I 

pastër 

Pjesërisht 
i pastër 

Pjesërisht 
i pastër 

Pjesërisht 
i pastër 

I 

pastër 

Pjesërisht 
i pastër 

St. 3 Verë Vjeshtë Dimër Pranverë Verë Vjeshtë Dimër Pranverë 
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'11 '11 '11 '12 '12 '12 '12 '13 

ASPT 5.58 5.5 6.44 6.77 5.91 6.50 5.18 5.9 

Bioklasifikimi 
Pjesërisht 
i pastër 

Pjesërisht 
i pastër 

I 

pastër 

I 

pastër 

Pjesërisht 
i pastër 

I 

pastër 

Pjesërisht 
i pastër 

Pjesërisht 
i pastër 

 
4.2.2.2   Vlerësimi i statusit ekologjik Sipas ASPT në lumin Osum  
 
Nga përllogaritja e vlerës mesatare të indeksit biotik ASPT të observuar si dhe vlerës 
mesatare të marrë në stacionin kontroll (Bogovë, Poliçan) u bë vlerësimi i EQR për 
secilin stacion të lumit Osum, dhe me anë të tij u përcaktuan klasat e statusit ekologjik 
sipas DKU (Tab. 4.27). Nga të dhënat e marra sipas këtij indeksi rezulton se të tre 
stacionet e lumit Osum i përkasin statusit ekologjik “I lartë (Klasa I) duke dëshmuar për 
paraqitje të cilësisë së mirë të ujit. Nuk konstatohet sipas këtij indeksi në asnjë stacion 
statusi ekologjik me përshkrimin “I keq” ose “I varfër”.  
 
Tabela 4.27 Klasifikimi i statusit ekologjik të lumit Osum me anë të vlerës së EQR të dalë nga përllogaritja 
e indeksit ASPT.  
 

 Indeksi  
Biotik - 
ASPT 

 Stacioni 
Mesatarja  
e ASPT e  
Observuar  

ASPT – 
Stacion  
Kontrolli  

EQR: 
Vlera 
Observuar 
/ Vlera 
Pritshme 

Klasa 
e statusit 
ekologjik  

Përshkrimi  
Statusit 

Ekologjik 
sipas DKU 

OSUM 
 

ST. 1 6.30 7.18 0.87 I  I lartë  
ST. 2 6.02 7.18 0.84 I  I lartë  
ST. 3 5.97 7.18 0.83 I  I lartë  

 
4.2.2.3    Lumi Devoll: Parametri ASPT 
 
Nga plotësimi i tabelës përmbledhëse (Tab. 4.30) me vlerat e indeksit biotik ASPT si dhe 
bioklasifikimin përkatës të cilësisë së ujit në stacionet e lumit Devoll në tetë stinë të 
ndryshme u konstatua se: Në stacionin e parë (Nën Gramsh), vlerat e indeksit biotik 
ASPT dëftojnë për bioklasifikim të cilësisë së ujit “Pjesërisht i pastër” (5-6) në stinët 
Vjeshtë 2011, Verë, Dimër 2012. Ndërsa në stinët Verë, Dimër 2011, Pranverë Vjeshtë 
2012, si dhe Pranverë 2013 vlerat paraqesin bioklasifikimin e cilësisë së ujit “I pastër” 
(>6).  
Stacioni i dytë (Ura e Gostimës, Cerrik) në stinët Vjeshtë 2011, Pranverë, Verë, Vjeshtë 
2012, paraqitet me bioklasifikimin e cilësisë së ujit “Pjesërisht i pastër”, ndërsa në stinët 
Verë, Dimër 2011, Dimër 2012 dhe Pranverë 2013 vlerat i përkasin bioklasifikimit “I 
pastër”.  
Në stacionin e tretë (Kozarë, Kuçovë) në stinët Dimër 2011, Pranverë, Verë 2012 
bioklasifikimi i cilësisë së ujit paraqitet “Pjesërisht i pastër”, ndërsa në stinët Verë, 
Vjeshtë 2011, Vjeshtë, Dimër 2012, dhe Pranverë 2013 bioklasifikimi i cilësisë së ujit 
është “I pastër”.  
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Sikurse dhe në stacionet e lumit Osum edhe në lumin Devoll sipas parametrit ASPT nuk 
konstatohet asnjë stacion me bioklasifikimin me impakt të moderuar, ose me impakt.  
Vlerën më të lartë të indeksit (7.25) dhe për rrjedhojë dhe cilësinë më të mirë të ujit në tre 
stacionet e Devollit e ka arritur stacioni i parë në stinën Verë 2011. Ndërsa vlera më e 
ulët (5.44) është arritur në stacionin e tretë në stinën Pranverë 2012.  
 
Tabela 4.30 Paraqitja e vlerave të indeksit biotik ASPT në tre stacionet e lumit Devoll dhe bioklasifikimi 
përkatës i cilësisë së ujit. 
 

ST.1 
Verë 
'11 

Vjeshtë 
'11 

Dimër 
'11 

Pranverë 
'12 

Verë 
'12 

Vjeshtë 
'12 

Dimër 
'12 

Pranverë 
'13 

ASPT 7.25 5.60 7.33 6.25 5.73 6.63 5.50 6.63 

Bioklasifikimi 
I 

Pastër 

Pjesërisht 
i pastër 

I 

Pastër 

I 

Pastër 

Pjesërisht 
i pastër 

I 

Pastër 

Pjesërisht 
i pastër 

I 

Pastër 

ST.2 
Verë  
'11 

Vjeshtë 
'11 

Dimër  
 '11 

Pranverë 
'12 

Verë 
'12 

Vjeshtë 
'12 

Dimër 
'12 

Pranverë 
'13 

ASPT 6.88 5.56 6.11 5.90 6.00 6.00 6.10 6.38 

Bioklasifikimi 
I 

Pastër 

Pjesërisht 
i pastër 

I 

Pastër 

Pjesërisht 
i pastër 

Pjesërisht 
i pastër 

Pjesërisht 
i pastër 

I 

Pastër 

I 

Pastër 

ST.3 
Verë 
'11 

Vjeshtë 
'11 

Dimër 
'11 

Pranverë 
'12 

Verë 
'12 

Vjeshtë 
'12 

Dimër 
'12 

Pranverë 
'13 

ASPT 6.36 6.56 5.82 5.44 5.89 6.63 6.33 6.22 

Bioklasifikimi 
I 

Pastër 

I 

Pastër 

Pjesërisht 
i pastër 

Pjesërisht 
i pastër 

Pjesërisht 
i pastër 

I 

Pastër 

I 

Pastër 

I 

Pastër 

 
4.2.2.4   Vlerësimi i statusit ekologjik Sipas ASPT në lumin Devoll 
Nga përllogaritja e vlerës mesatare të indeksit biotik ASPT të observuar në tre stacionet si 
dhe vlerës mesatare të marrë në stacionin kontroll (Godovjat, Gramsh) të lumit Devoll u 
bë njehsimi i vlerës së EQR, dhe me anë të saj u përcaktuan klasat e statusit ekologjik 
(Tab. 4.31). Nga të dhënat e tabelës na rezulton se sipas këtij indeksi të tre stacionet e 
lumit Devoll i përkasin statusit ekologjik “I lartë (Klasa I) duke treguar për cilësi të mirë 
të ujit të tyre. Nuk konstatohet në asnjë stacion të monitoruar statusi ekologjik me 
përshkrimin “I keq” ose “I varfër” në cilësinë e ujit.  
 
Tabela 4.31 Klasifikimi i statusit ekologjik të lumit Devoll me anë të vlerës së EQR të dalë nga 
përllogaritja e indeksit ASPT.   
 

Indeksi  
Biotik - 
ASPT 

 Stacioni 
Mesatarja  
e ASPT e  
Observuar  

ASPT – 
Stacion  
Kontrolli  

EQR: 
Vlera 
Observuar 
/ Vlera 
Pritshme 

Klasa 
e statusit 
ekologjik  

Përshkrimi  
Statusit 

Ekologjik 
sipas DKU 

DEVOLL 
ST. 1 6.36 7.43 0.86 I I lartë 
ST. 2 6.12 7.43 0.82 I I lartë 
ST. 3 6.16 7.43 0.83 I I lartë 
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4.2.2.5    Lumi Shkumbin: Parametri ASPT  
 

Referuar vlerave të përllogaritura të indeksit biotik ASPT për çdo stacion të lumit 
Shkumbin në tetë stinë të ndryshme dhe kategorive respektive të bioklasifikimit të 
cilësisë së ujit të dhënat paraqiten si më poshtë (Tab. 4.34): Stacioni i parë (Mirakë, 
Librazhd) ka bioklasifikimin e cilësisë së ujit “Pjesërisht i pastër” (5-6), në stinën Vjeshtë 
2011, ndërsa në shtatë stinët e tjera paraqitet me bioklasifikimin më të mirë të cilësisë së 
ujit “I Pastër” (>6). 
Stacioni i dytë (Elbasan) sipas indeksit ASPT në stinën Verë 2011 paraqitet me 
bioklasifikimin “Me Impakt”(<4), ndësa në stinët Vjeshtë 2011, Verë, Vjeshtë 2012 dhe 
Pranverë 2013 paraqitet me bioklasifikimin “Pjesërisht i pastër”. Në dy stinët e dimrit të 
viteve 2011 e 2012 si dhe Pranverë të vitit 2012 ky stacion paraqitet me bioklasifikimin e 
cilësisë së ujit “I Pastër”.  
Stacioni i tretë (Ura Peqin) paraqitet me bioklasifikimin “Pjesërisht i pastër” në stinët 
Verë, Vjeshtë 2011, ndërkohë që në gjashtë stinët e tjera pasuese paraqitet me 
bioklasifikimin e cilësisë së ujit “ I Pastër”. 
Vlera më e lartë e këtij parametri (7.63) si dhe cilësia më e mirë e ujit arrihet në stacionin 
e parë në stinë Dimër 2011, ndërsa vlera më e ulët (3.75) arrihet në stacionin e dytë në 
stinën Verë 2011. Stacioni i dytë paraqitet me luhatje të përshkrimit të bioklasifikimit 
gjatë tetë stinëve ku bie në sy dominimi në vitin e dytë i përshkrimit “Pjesërisht i pastër”. 
 
Tabela 4.34 Paraqitja e vlerave të indeksit biotik ASPT në tre stacionet e lumit Shkumbin dhe 
bioklasifikimi përkatës i cilësisë së ujit. 
 

ST.1 
Verë 
'11 

Vjeshtë 
'11 

Dimër 
'11 

Pranverë 
'12 

Verë 
'12 

Vjeshtë 
'12 

Dimër 
'12 

Pranverë 
'13 

ASPT 6.47 6.0 7.63 6.93 6.36 6.44 6.14 6.13 

Bioklasifikimi 
I  

Pastër 

Pjesërisht 
i pastër 

I 

Pastër 

I 

 Pastër 

I 

 Pastër 

I  

Pastër 

I 

Pastër 

I 

Pastër 

ST.2 
Verë 
'11 

Vjeshtë 
'11 

Dimër 
'11 

Pranverë 
'12 

Verë 
'12 

Vjeshtë 
'12 

Dimër 
'12 

Pranverë 
'13 

ASPT 3.75 5.9 7.25 6.90 6.00 6.00 6.14 6.00 

Bioklasifikimi 
Me 

Impakt 

Pjesërisht 
i pastër 

I 

Pastër 

I 

Pastër 

Pjesërisht 
i pastër 

Pjesërisht 
i pastër 

I 

Pastër 

Pjesërisht 
i pastër 

ST.3 
Verë 
'11 

Vjeshtë 
'11 

Dimër 
'11 

Pranverë 
'12 

Verë 
'12 

Vjeshtë 
'12 

Dimër 
'12 

Pranverë 
'13 

ASPT 5.67 6.0 6.64 6.09 6.29 6.57 6.14 7.00 

Bioklasifikimi 
Pjesërisht 
i pastër 

Pjesërisht 
i pastër 

I 

Pastër 

I 

 Pastër 

I  

Pastër 

I  

Pastër 

I 

Pastër 

I  

Pastër 

 
4.2.2.6   Vlerësimi i statusit ekologjik Sipas ASPT në lumin Shkumbin  
 
Në vlerësimin e statusit ekologjik me anë të indeksit biotik ASPT për stacionet e lumit 
Shkumbin (Tab. 4.35) i’u referuam vlerës së EQR të dalë nga raporti i mesatares së vlerës 
së indeksit ASPT të çdo stacioni me vlerën mesatare të dalë nga stacioni kontroll (Golik, 
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Prrenjas). Nga të dhënat rezulton se stacioni i parë dhe i tretë paraqiten me statusin 
ekologjik “I lartë” (Klasa I), ndërsa stacioni 2 ka statusin ekologjik “I mirë” (Klasa II). 
Për periudhën e studimit nuk konstatohet asnjë stacion me statusin ekologjik “I 
varfër”ose “I keq”. 
 
Tabela 4.35 Klasifikimi i statusit ekologjik të lumit Shkumbin me anë të vlerës së EQR të dalë nga 
përllogaritja e indeksit ASPT.  
 

 Indeksi  
Biotik - 
ASPT 

 Stacioni 
Mesatarja  
e ASPT e  
Observuar  

ASPT – 
Stacion  
Kontrolli  

EQR: 
Vlera 
Observuar 
/ Vlera 
Pritshme 

Klasa 
e statusit 
ekologjik  

Përshkrimi  
Statusit 

Ekologjik 
sipas DKU 

Shkumbin 
 

ST. 1 6.51 8.35 0.78 I I lartë  
ST. 2 5.99 8.35 0.72 II I mirë  
ST. 3 6.3 8.35 0.75 I I lartë  

 
4.2.3 Parametri SWRC  
 
Vlerësimi i cilësisë së ujit në të tre lumenjtë e marrë në studim u realizua gjithashtu me 
anë të indeksit biotik sipas SWRC-USA që përdor dy variablet, numrin e 
makroinvertebrorëve si dhe vlerat e tolerancës së tyre ndaj ndotjes (Formula 4, Tab. 3.4). 
Për çdo lum u krye përllogaritja e indeksit SWRC në 8 stinë të ndryshme dhe të dhënat në 
vlerë numerike u shprehën në kategoritë e biovlerësimit të cilësisë së ujit përkatëse 
(Shtojca: Lumi Osum: Tab. 4.40-4.43; lumi Devoll: Tab. 4.46- 4.49; lumi Shkumbin: 
Tab. 4.52-4.55). 
 
4.2.3.1   Lumi Osum: Indeksi Biotik SWRC  
 
Bazuar në të dhënat e tabelës përmbledhëse (Tab. 4.38) që paraqet vlerat e indeksit biotik 
SWRC dhe bioklasifikimin e cilësisë së ujit në tre stacionet e lumit Osum arrijmë në 
përfundimin se: Stacioni i parë (Mbrakull, Poliçan) ka bioklasifikimin “I pastër” (5.1-6.5) 
në periudhën Vjeshtë 2011, ndërsa në shtatë stinët e tjera ka bioklasifikimin e cilësisë së 
ujit “I mirë” (3.76-5.0).  
Stacioni i dytë (Ura Goricës, Berat) referuar këtij indeksi paraqitet me të njëjtën situatë 
sikurse stacioni i parë ku në stinën Vjeshtë 2011 bioklasifikimi i cilësisë së ujit është “I 
pastër” ndërkohë në të gjitha stinët e tjera bioklasifikimi i cilësisë është “I mirë”. 
Situata ndryshon në stacionin e tretë (Ura Vaj-Gurore) ku në stinët Verë, Vjeshtë 2011, 
dhe Verë, Vjeshtë, Dimër 2012 bioklasifikimi i cilësisë së ujit paraqitet “I pastër”, ndërsa 
në stinët Dimër 2011, Pranverë 2012 dhe Pranverë 2013 bioklasifikimi i cilësisë i përket 
kategorisë “I mirë”.  
Vlerën më të ulët të indeksit (3.85) për rrjedhojë dhe cilësia më e mirë e ujit është në 
stacionin e dytë dhe të tretë në stinën Dimër 2011. Ndërkohë vlera më e lartë e këtij 
indeksi (5.57) por që mbetet brenda kategorisë së ujit të pastër takohet në stacionin e tretë 
në stinën Verë 2011. Sipas këtij indeksi në asnjë stinë në asnjë stacion nuk ndeshet 
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kategoria e klasifikimit “I varfër” ose me ndotje të rëndë organike. Nga të gjitha 
vlerësimet e kampioneve me anë të indeksit SWRC në lumin Osum verëhet një dominim 
i kategorisë së bioklasifikimit “I mirë” që dëfton për një ndotje të lehtë organike.  
 
Tabela 4.38 Vlerat e indeksit biotik SWRC dhe bioklasifikimi i cilësisë së ujit të lumit Osum në periudhën 
Verë 2011-Pranverë 2013. 
 

ST. 1 Verë  
'11 

Vjeshtë 
'11 

Dimër  
'11  

Pranverë 
'12 

Verë 
'12 

Vjeshtë 
'12 

Dimër 
 '12  

Pranverë 
'13 

SWRC 4.31 5.39 4.20 4.61 4.37 4.26 4.23 4.15 

Bioklasifikimi  I mirë I pastër I mirë I mirë I mirë I mirë I mirë I mirë 

ST. 2 
Verë 
 '11 

Vjeshtë 
'11 

Dimër 
'11 

Pranverë 
'12 

Verë 
'12 

Vjeshtë 
'12 

Dimër 
'12 

Pranverë 
'13 

SWRC 4.77 5.52 3.85 4.12 4.76 4.04 4.03 4.07 

Bioklasifikimi  I mirë I pastër I mirë I mirë I mirë I mirë I mirë I mirë 

ST. 3 Verë  
'11 

Vjeshtë 
'11 

Dimër 
'11 

Pranverë 
'12 

Verë 
'12 

Vjeshtë 
'12 

Dimër 
'12 

Pranverë 
'13 

SWRC 5.57 5.15 3.85 3.99 5.42 5.29 5.09 4.91 

Bioklasifikimi  I pastër I pastër I mirë I mirë I pastër I pastër I pastër I mirë 
 
4.2.3.2   Vlerësimi i statusit ekologjik sipas Indeksit SWRC në lumin Osum 
 
Në tabelën 4.39 jepet paraqitja e statusit ekologjik të lumit Osum që del nga përllogaritja 
e EQR me anë të raportit të vlerave mesatare të indeksit biotik SWRC të çdo stacioni me 
vlerën mesatare të dalë nga stacioni kontroll (Bogovë, Poliçan). Vlerat e EQR paraqesin 
statusin ekologjik “I mirë” (Klasa II) në të tre stacionet e lumit Osum. Nuk konstatohen 
në asnjë stacion të lumit Osum dy klasat e klasifikimit të statusit ekologjik sipas DKU me 
përshkrimin “I Varfër” ose “ I keq” për cilësinë e ujit.  
 
Tabela 4.39 Klasifikimi i statusit ekologjik të lumit Osum me anë të vlerës së EQR të dalë nga përllogaritja 
e indeksit SWRC.  
 

 Indeksi  
Biotik - 
SWRC 

 Stacioni 

Mesatarja  
e SWRC  
e  
Observuar  

SWRC – 
Stacion  
Kontrolli  

EQR: 
Vlera 
Observuar 
/ Vlera 
Pritshme 

Klasa 
e statusit 
ekologjik  

Përshkrimi  
Statusit 

Ekologjik 
sipas DKU 

OSUM 
ST. 1 4.44 3.2 0.72 II I mirë  
ST. 2 4.395 3.2 0.73 II I mirë  
ST. 3 4.91 3.2 0.65 II I mirë  
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4.2.3.3    Lumi Devoll: Indeksi Biotik SWRC  
 
Nga përllogaritja e vlerave të indeksit biotik SWRC në tre stacionet e lumit Devoll në tetë 
stinë si dhe konvertimit të secilës vlerë me një kategori të bioklasifikimit të cilësisë së ujit 
të dhënat paraqiten si më poshtë (Tab. 4.44): 
Në stacionin e parë (nën Gramsh) në stinën Vjeshtë 2011 vlera e indeksit dëshmon për 
bioklasifikimin e cilësisë së ujit “I pastër” (5.1- 6.5), ndërsa në shtatë stinët e tjera vlerat 
e indeksit paraqesin kategorinë e bioklasifikimit të cilësisë “I mirë” (3.76-5.0).  
Në stacionin e dytë (Ura Gostimës, Cerrik) vlerat e këtij indeksi megjithëse janë të 
ndryshme ruajnë të njëjtën situatë të bioklasifikimit të cilësisë së ujit me stacionin e parë 
ku sërish në stinën e vjeshtës 2011 konstatohet bioklasifikimi i cilësisë së ujit “I pastër”.  
Në stacionin e tretë (Kozarë, Kuçovë) në dy stinët Verë 2011, Verë 2012 bioklasifikimi i 
cilësisë së ujit paraqitet “I pastër” ndërsa në gjashtë stinët e tjera ai paraqitet “I mirë”.  
Vlerën më e ulët e indeksit (3.96) është në stacionin e tretë në stinën Dimër 2012. 
Ndërkohë vlera më e lartë e këtij indeksi (5.76) por që mbetet brenda kategorisë së ujit të 
pastër takohet në stacionin e parë në stinën Vjeshtë 2011. Sipas këtij parametri të tre 
stacionet e lumit Devoll paraqesin qëndrueshmëri të bioklasifikimit të cilësisë së ujit me 
kategorinë e bioklasifikimit “I mirë”. Nuk konstatohet në asnjë rast kategoria e 
klasifikimit të cilësisë “I varfër”. 
 
Tabela 4.44 Vlerat e indeksit biotik sipas SWRC dhe bioklasifikimi i cilësisë së ujit të lumit Devoll në 
periudhën Verë 2011- Pranverë 2013. 
 

ST. 1 
Verë 
 '11 

Vjeshtë 
'11 

Dimër 
'11 

Pranverë 
'12 

Verë 
'12 

Vjeshtë 
'12 

Dimër 
'12 

Pranverë 
'13 

SWRC 5.0 5.76 4.57 4.50 4.92 4.61 4.25 4.31 

Bioklasifikimi I mirë I pastër I mirë I mirë I mirë I mirë I mirë I mirë 

ST. 2 
Verë 
 '11 

Vjeshtë 
'11 

Dimër 
'11 

Pranverë 
'12 

Verë 
'12 

Vjeshtë 
'12 

Dimër 
'12 

Pranverë 
'13 

SWRC 4.90 5.56 4.74 4.73 4.82 4.69 4.72 4.45 

Bioklasifikimi I mirë I pastër I mirë I mirë I mirë I mirë I mirë I mirë 

ST. 3 
Verë 

 '11 

Vjeshtë 

'11 

Dimër 

'11 

Pranverë 

'12 

Verë 

'12 

Vjeshtë 

'12 

Dimër 

'12 

Pranverë 

'13 

SWRC 5.25 4.68 4.27 4.70 5.32 4.44 3.96 4.16 

Bioklasifikimi I pastër I mirë I mirë I mirë I pastër I mirë I mirë I mirë 

 
4.2.3.4   Vlerësimi i statusit ekologjik sipas Indeksit SWRC në lumin Devoll  
 
Në vlerësimin e statusit ekologjik me anë të indeksit biotik SWRC për stacionet e lumit 
Devoll (Tab. 4.45) i’u referuam vlerës së EQR që rezulton nga raporti mesatares së vlerës 
së indeksit SWRC të çdo stacioni me vlerën mesatare të dalë nga stacioni kontroll 
(Godovjat, Gramsh). Nga të dhënat e marra nga ky parametër arrihet në konkluzionin se 
të tre stacionet e lumit Devoll paraqiten me statusin ekologjik “I mirë” (Klasa II). Nuk 
konstatohet asnjë stacion me statusin ekologjik “I varfër” ose “I keq”. 
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Tabela 4.45 Klasifikimi i statusit ekologjik të lumit Devoll me anë të vlerës së EQR të dalë nga 
përllogaritja e indeksit SWRC.  
 

 Indeksi  
Biotik - 
SWRC 

 Stacioni 

Mesatarja  
e SWRC  
e  
Observuar  

SWRC – 
Stacion  
Kontrolli  

EQR: 
Vlera 
Observuar 
/ Vlera 
Pritshme 

Klasa 
e statusit 
ekologjik  

Përshkrimi  
Statusit 

Ekologjik 
sipas DKU 

DEVOLL 
ST. 1 4.74 3.2 0.67 II I mirë  
ST. 2 4.82 3.2 0.66 II I mirë  
ST. 3 4.59 3.2 0.69 II I mirë  

 
4.2.3.5    Lumi Shkumbin: Indeksi Biotik SWRC  
 
Nga përllogaritja e vlerave të indeksit biotik SWRC në stacionet e lumit Shkumbin në 
tetë stinë të ndryshme dhe konvertimi i tyre me përshkrimin e bioklasifikimit përkatës të 
cilësisë së ujit (Tab. 4.50) konstatohet që: Stacioni i parë (Mirakë, Librazhd) ka vlera të 
indeksit biotik SWRC që i korenspondojnë bioklasifikimit të cilësisë së ujit “I pastër” 
(5.1-6.5) vetëm në stinën Vjeshtë 2011, ndërsa në stinët e tjera vlerat janë brenda 
normave të kategorisë së bioklasifikimit “I mirë” (3.76-5.0).  
Në stacionin e dytë (Elbasan) situata e cilësisë së ujit ndryshon, ku me përjashtim të 
stinës Dimër 2011 që ka bioklasifikimin “I mirë” në të gjitha stinët e tjera kategoria e 
bioklasifikimit paraqitet “I pastër”. Vlera më e lartë e indeksit biotik SWRC në këtë 
stacion është në stinën Verë 2011 (5.95) por që qëndron sërish brenda kategorisë së 
bioklasifikimit “I pastër”. Në stacionin e tretë (Ura Peqin), në stinën Vjeshtë 2011 
bioklasifikimi i cilësisë së ujit paraqitet “I pastër” ndërsa në të gjitha stinët e tjera vlerat e 
indeksit i përkasin bioklasifikimit “I mirë”.  
Stacioni i parë dhe i tretë paraqesin dominim të kategorisë së bioklasifikimit “I mirë” të 
cilësisë së ujit gjatë 8 stinëve. Stacioni i dytë sipas këtij indeksi paraqitet me një shkallë 
më të ulët në kategorinë e bioklasifikimit të cilësisë në raport me stacionin e parë e të 
tretë. Nuk vërehet në asnjë stinë bioklasifikimi i cilësisë së ujit “ I varfër”.    
 
Tabela 4.50 Vlerat e indeksit biotik sipas SWRC dhe bioklasifikimi i cilësisë së ujit të lumit Shkumbin në 
periudhën Verë 2011 -Pranverë 2013. 
 

ST.1 
Verë 
'11 

Vjeshtë 
'11 

Dimër 
'11 

Pranverë 
'12 

Verë 
'12 

Vjeshtë 
'12 

Dimër 
'12 

Pranverë 
'13 

SWRC 4.37 5.18 4.22 4.85 4.31 5.0 4.98 4.84 

Bioklasifikimi 
I  

mirë 
I  

pastër 
I 

mirë 
I 

mirë 
I  

mirë 
I 

mirë 
I  

mirë 
I 

mirë 

ST.2 Verë 
'11 

Vjeshtë 
'11 

Dimër 
'11 

Pranverë 
'12 

Verë 
'12 

Vjeshtë 
'12 

Dimër 
'12 

Pranverë 
'13 

SWRC 5.95 5.50 4.58 5.26 5.88 5.55 5.28 5.44 

Bioklasifikimi 
I 

pastër 
I  

pastër 
I 

mirë 
I 

pastër 
I 

pastër 
I  

pastër 
I 

pastër 
I 

pastër 
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ST.3 Verë 
'11 

Vjeshtë 
'11 

Dimër 
'11 

Pranverë 
'12 

Verë 
'12 

Vjeshtë 
'12 

Dimër 
'12 

Pranverë 
'13 

SWRC 4.91 5.50 3.78 4.71 4.88 4.35 4.59 4.36 

Bioklasifikimi 
I 

 mirë 
I  

pastër 
I 

mirë 
I 

mirë 
I  

mirë 
I 

mirë 
I 

 mirë 
I 

mirë 

 
4.2.3.6    Vlerësimi i statusit ekologjik sipas indeksit SWRC në lumin Shkumbin  
 
Në tabelën 4.51 jepet statusi ekologjik i stacioneve të lumit Shkumbin. Ai përllogaritet 
nga raporti i vlerës mesatare të indeksit SWRC në çdo stacion me vlerën mesatare të 
marrë në stacionin kontroll (Golik, Prrenjas). Vlerat e marra të EQR dëshmojnë se bazuar 
në indeksin biotik SWRC të tre stacionet kanë statusin ekologjik “I moderuar” (Klasa 
III). Stacioni i dytë që i përket zonës urbane Elbasan ka vlerat më të ulëta të EQR por që 
nuk i përkasin statusit ekologjik “I varfër” ose “I keq”. 
 
Tabela 4.51 Klasifikimi i statusit ekologjik të lumit Shkumbin me anë të vlerës së EQR të dalë nga 
përllogaritja e indeksit SWRC.  
 

 Indeksi 
Biotik - 
SWRC 

 Stacioni 

Mesatarja  
e SWRC  
e  
Observuar  

SWRC – 
Stacion  
Kontrolli  

EQR: 
Vlera 
Observuar 
/ Vlera 
Pritshme 

Klasa 
e statusit 
ekologjik  

Përshkrimi 
Statusit 

Ekologjik 
sipas DKU 

SHKUMBIN 
ST. 1 4.72 2.51 0.53 III I moderuar  
ST. 2 5.43 2.51 0.46 III I moderuar  
ST. 3 4.64 2.51 0.54 III I moderuar  

 
4.2.4 Bioklasifikimi I Cilësisë Së Ujit  Sipas MAIS  
 
Vlerësimi i cilësisë së ujit në të tre lumenjtë u realizua edhe në bazë të indeksit biotik 
MAIS (Smith and Voshell, 1997). Shuma e të gjitha vlerave të variableve për një stacion 
na jep një vlerë të vetme numerike të MAIS e cila i korenspondon një nga tre kategoritë e 
biovlerësimit të cilësisë së ujit sipas tabeles 3.6. Për çdo stacion të lumenjve Osum, 
Devoll dhe Shkumbin u përllogarit vlera e indeksit MAIS në tetë stinë të ndryshme 
(Shtojca: lumi Osum: Tab. 4.58-4.65; lumi Devoll: Tab. 4.68-4.75; lumi Shkumbin: Tab. 
4.78-4.85). 
 
4.2.4.1    Lumi Osum: Indeksi MAIS  
 
Vlerat e indeksit MAIS për çdo stacion të lumit Osum si dhe përcaktimi i kategorisë së 
bioklasifikimit të cilësisë së ujit në varësi të këtyre vlerave jepen në tabelën 4.56. Nga të 
dhënat shohim që: Stacioni i parë (Mbrakull, Poliçan) ka bioklasifikimin e cilësisë së ujit 
“I pastër” (6.1-13) në stinën Vjeshtë 2011 dhe bioklasifikimin “I mirë” (13.1-20) në të 
gjitha stinët e tjera. 
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Situata në stacionin e dytë (Ura Goricës, Berat) paraqitet e alternuar, ku stinët Verë, 
Vjeshtë 2011, dhe Verë 2012 kanë bioklasifikimin e cilësisë së ujit “I pastër”, ndërsa 
stinët Dimër 2011, Pranverë, Vjeshtë , Dimër 2012 dhe Pranverë 2013 kanë 
bioklasifikimin e cilësisë së ujit “I mirë”.  
Stacioni i tretë (Ura Vaj-Gurore) ka bioklasifikimin e cilësisë së ujit “I pastër” në stinët 
Verë, Vjeshtë 2011, Verë, Vjeshtë Dimër 2012 si dhe Pranverë 2013. Vetëm në dy stinë 
të këtij stacioni Dimër 2011 dhe Pranverë 2012 takohet bioklasifikimi i cilësisë së ujit “I 
mirë”. Vlera me lartë e këtij indeksi (17) i përket stacionit të parë, ndërsa vlera më e ulët 
(8) i përket stacionit të dytë. 
Bazuar në vlerat e këtij indeksi biotik stacioni i parë paraqitet me situatën më të mirë të 
cilësisë së ujit më pas vijnë stacioni i dytë dhe i tretë. Nuk vërehet në asnjë stinë 
kategoria më e ulët e bioklasifikimit të cilësisë së ujit “I varfër” (0-6). 
 
Tabela 4.56 Vlera e indeksit MAIS dhe bioklasifikimi përkatës i cilësisë së ujit në tre stacionet e lumit 
Osum në periudhën Verë 2011-Pranverë 2013. 
 

St. 1 Verë  
‘11 

Vjeshtë 
‘11 

Dimër 
‘11 

Pranverë 
‘12 

Verë  
‘12 

Vjeshtë 
‘12 

Dimër 
‘12 

Pranverë 
‘13 

Vlera e MAIS 17 11 15 17 16 16 15 14 
Bioklasifikimi  I mirë I pastër I mirë I mirë I mirë I mirë I mirë I mirë 

St. 2 Verë  
‘11 

Vjeshtë 
‘11 

Dimër 
‘11 

Pranverë 
‘12 

Verë 
 ‘12 

Vjeshtë 
‘12 

Dimër 
‘12 

Pranverë 
‘13 

Vlera e MAIS 13 8 16 15 13 15 15 15 
Bioklasifikimi  I pastër I pastër I mirë I mirë I pastër I mirë I mirë I mirë 

St. 3 Verë  
‘11 

Vjeshtë 
‘11 

Dimër 
‘11 

Pranverë 
‘12 

Verë  
‘12 

Vjeshtë 
‘12 

Dimër 
‘12 

Pranverë 
‘13 

Vlera e MAIS 10 11 16 18 12 12 11 12 
Bioklasifikimi  I pastër I pastër I mirë I mirë I pastër I pastër I pastër I  pastër 

 
4.2.4.2   Vlerësimi i statusit ekologjik sipas MAIS në lumin Osum  
 
Në vlerësimin e statusit ekologjik me anë të indeksit biotik MAIS për stacionet e lumit 
Osum (Tab. 4.57) i’u referuam vlerës së EQR që rezulton nga raporti i mesatares së 
vlerës së indeksit MAIS të çdo stacioni me vlerën mesatare të dalë nga stacioni i 
kontrollit (Bogovë, Poliçan). Nga të dhënat e marra nga EQR arrihet në konkluzionin se 
të tre stacionet e lumit Devoll paraqiten me statusin ekologjik “I lartë” (Klasa I). Nuk 
konstatohet në asnjë stacion statusi ekologjik “I varfër” ose “I keq” i cilësisë së ujit. Sipas 
përllogaritjes së EQR me anë të këtij indeksi vlerat qëndrojnë brenda standartit të 
përshkrimit të statusit ekologjik të kërkuar nga DKU.  
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Tabela 4.57 Klasifikimi i statusit ekologjik të lumit Osum me anë të vlerës së EQR të dalë nga përllogaritja 
e indeksit MAIS.  
 

 Indeksi  
Biotik - 
MAIS  

 Stacioni 
Mesatarja  
E MAIS  e  
Observuar  

MAIS – 
Stacion  
Kontrolli  

EQR: 
Vlera 
Observuar 
/ Vlera 
Pritshme 

Klasa 
e statusit 
ekologjik  

Përshkrimi  
Statusit 

Ekologjik 
sipas DKU 

OSUM  
 

ST. 1 15.13 16 0.95 I I lartë 
ST. 2 13.75 16 0.86 I I lartë 
ST. 3 12.75 16 0.79 I I lartë  

 
4.2.4.3    Lumi Devoll: MAIS  
 
Të dhënat përfundimtare të indeksit MAIS për tre stacionet e lumit Devoll si dhe 
bioklasifikimi i cilësisë së ujit në varësi të vlerave përkatëse jepen në tabelën 4.66. Nga 
paraqitja e tabelës shohim që: Stacioni i parë (Nën Gramsh) në stinët Pranverë, Verë 
2012 dhe Pranverë 2013 ka bioklasifikimin e cilësisë së ujit “I mirë” (13.1-20), ndërsa në 
stinët Verë, Vjeshtë, Dimër 2011, Vjeshtë, Dimër 2012 stacioni paraqitet me 
bioklasifikimin “I pastër” (6.1-13). Stacioni i dytë (Ura Gostimës, Cerrik) me përjashtim 
të stinës Pranverë 2012 që ka bioklasifikimin ” I mirë” në të gjitha stinët e tjera stacioni 
paraqitet me vlera që tregojnë kategorinë e bioklasifikimit të cilësisë së ujit “I pastër”. 
Situata në stacionin e tretë (Kozarë, Kuçovë) është e alternuar ku në stinët Dimër 2011, 
Vjeshtë 2012 dhe Pranverë 2013 cilësia e ujit i përket kategorisë së bioklasifikimit “I 
mirë” ndërsa në stinët Verë, Vjeshtë 2011, Pranverë, Verë, Dimër 2012 stacioni paraqitet 
me kategorinë e bioklasifikimit “I pastër”. 
Në asnjë stacion të lumit Devoll nuk u vërejt bioklasifikimi i cilësisë së ujit “I Varfër”. 
Bazuar në vlerat e indeksit biotik MAIS për lumin Devoll mund të themi se situata e 
cilësisë së ujit dominohet nga bioklasifikimi i cilësisë së ujit “I Pastër” (6.1-13). Cilësia 
paraqitet më e mirë në stacionet e parë e të tretë në krahasim me stacionin e dytë. Vlera 
më e lartë (16) e indeksit arrihet në stacionin e tretë (Dimër 2011), ndërsa vlera më e ulët 
e tij (8) arrihet në stacionin e parë (Vjeshtë 2011). Në asnjë stacion nuk u vu re kategoria 
më e ulët e bioklasifikimit të këtij indeksi “ I varfër”. 
 
Tabela 4.66 Vlera e indeksit MAIS dhe bioklasifikimi përkatës i cilësisë së ujit në tre stacionet e lumit 
Devoll në periudhën Verë 2011-Pranverë 2013.  

 

St. 1 
Verë  
‘11 

Vjeshtë 
‘11 

Dimër 
‘11 

Pranverë 
‘12 

Verë  
‘12 

Vjeshtë 
‘12 

Dimër  
‘12 

Pranverë 
‘13 

Vlera e MAIS 11 8 12 14 14 11 13 14 

Bioklasifikimi I pastër I pastër I pastër I mirë I   mirë I pastër I pastër I mirë 

St.2 
Verë 

‘ 11 

Vjeshtë 

‘11 

Dimër 

‘11 

Pranverë 

‘12 

Verë  

‘12 

Vjeshtë 

‘12 

Dimër  

‘12 

Pranverë 

‘13 

Vlera e MAIS 9 9 13 14 10 11 12 13 

Bioklasifikimi I pastër I pastër I pastër I mirë I pastër I pastër I pastër I pastër 
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St.3 
Verë  
‘11 

Vjeshtë 
‘11 

Dimër 
‘11 

Pranverë 
‘12 

Verë 
‘12 

Vjeshtë 
‘12 

Dimër 
‘ 12 

Pranverë 
‘13 

Vlera e MAIS 10 13 16 12 11 14 12 14 

Bioklasifikimi I pastër I pastër I mirë I pastër I pastër I mirë I pastër I mirë 

 
4.2.4.4    Vlerësimi i statusit ekologjik sipas MAIS në lumin Devoll  
 
Në tabelën 4.67 jepet klasifikimi i statusit ekologjik të lumit Devoll me anë të njehsimit 
të vlerës EQR sipas indeksit biotik MAIS. EQR rezultoi nga raporti i mesatares së 
indeksit MAIS të çdo stacioni me vlerës mesatare të marrë në stacionin kontroll 
(Godovjat, Gramsh). Stacioni i parë dhe i tretë paraqiten me statusin ekologjik “I mirë” 
(Klasa I), ndërsa stacioni i dytë paraqitet me statusin ekologjik “I moderuar” (Klasa III). 
Nuk u konstatua në asnjë stacion të lumit Devoll statusi ekologjik “I varfër” ose “I keq”. 
Sipas vlerave të EQR të marra nga indeksi MAIS vetëm stacioni i parë dhe i tretë janë 
brenda standarteve të statusit ekologjik të kërkuara nga DKU.  
 
Tabela 4.67 Klasifikimi i statusit ekologjik të lumit Devoll me anë të vlerës së EQR të dalë nga 
përllogaritja e indeksit MAIS.  
 

 Indeksi  
Biotik - 
MAIS  

 Stacioni 
Mesatarja  
E MAIS  e  
Observuar  

MAIS – 
Stacion  
Kontrolli  

EQR: 
Vlera 
Observuar 
/ Vlera 
Pritshme 

Klasa 
e statusit 
ekologjik  

Përshkrimi 
Statusit 

Ekologjik 
sipas DKU 

DEVOLL  
 

ST. 1 12.13 18 0.67 II I mirë  
ST. 2 11.38 18 0.63 III I moderuar  
ST. 3 12.75 18 0.71 II I mirë  

 
4.2.4.5    Lumi Shkumbin: MAIS  
 
Në tabelën 4.76 jepen vlerat përfundimtare të indeksit MAIS për tre stacionet e lumit 
Shkumbin si dhe përcaktimi i kategorisë së bioklasifikimit të cilësisë së ujit të tyre. 
Referuar të dhënave shihet se në stacionin e parë (Mirakë, Librazhd) në stinët Dimër 
2011 dhe Dimër 2012 bioklasifikimi i cilësisë së ujit i përket kategorisë “I pastër” (6.1-
13), ndërsa në stinët Verë, Vjeshtë 2011, Pranverë, Verë, Vjeshtë 2012 dhe Pranverë 
2013 bioklasifikimi i cilësisë së ujit i përket kategorisë “I mirë” (13.1-20).  
Në stacionin e dytë (Elbasan) shihet që në stinën Verë 2011 vlera e këtij indeksi tregon 
për bioklasifikimin e cilësisë së ujit “I varfër” (0-6), ndërkohë që në të gjitha stinët e tjera 
bioklasifikimi i përket kategorisë “I pastër”.  
Në stacionin e tretë (Ura Peqin) vihet re që në stinët Dimër 2011, Vjeshtë 2012 dhe 
Pranverë 2013 gjendja e cilësisë së ujit i përket bioklasifikimit “I mirë”, ndërsa në stinët 
Verë Vjeshtë 2011, dhe Pranverë, Verë Dimër 2012 bioklasifikimi i përket kategorisë “I 
pastër”.  
Vlera më e lartë (19) e këtij indeksi i takon stacionit të tretë në stinën Dimër 2011, ndërsa 
vlera më e ulët (6) i takon stacionit të dytë në stinën Verë 2011. Në të tre stacionet e lumit 
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Shkumbin situata e cilësisë së ujit paraqitet me dominim të kategorisë së bioklasifikimit 
“I pastër”. Stacioni i parë dhe i tretë kanë gjendjen më të mirë të cilësisë së ujit në 
krahasim me stacionin e dytë. Vërehet në stacionin e dytë në stinën Verë 2011 kategoria 
më e ulët e bioklasifikimit të MAIS “I varfër” por që nuk takohet në stinët e tjera që 
vijojnë. 
 
Tabela 4.76 Vlera e indeksit MAIS dhe bioklasifikimi përkatës i cilësisë së ujit në tre stacionet e lumit 
Shkumbin në periudhën Verë 2011-Pranverë 2013. 
 

St. 1 Verë 
 ‘11 

Vjeshtë 
‘11 

Dimër 
‘11 

Pranverë 
‘12 

Verë 
 ‘12 

Vjeshtë 
‘12 

Dimër 
‘12 

Pranverë 
‘13 

Vlera e MAIS 16 14 13 17 15 14 12 14 
Bioklasifikimi  I mirë I mirë I pastër I mirë I mirë I mirë I pastër I mirë 

St. 2 Verë  
‘11 

Vjeshtë 
‘11 

Dimër 
‘11 

Pranverë 
‘12 

Verë  
‘12 

Vjeshtë 
‘12 

Dimër 
‘12 

Pranverë 
‘13 

Vlera e MAIS 6 8 13 12 9 9 11 10 
Bioklasifikimi  I varfër I pastër I pastër I pastër I pastër I pastër I pastër I pastër 

St. 3 Verë 
 ‘11 

Vjeshtë 
‘11 

Dimër 
‘11 

Pranverë 
‘12 

Verë  
‘12 

Vjeshtë 
‘12 

Dimër 
‘12 

Pranverë 
‘13 

Vlera E 
MAIS 10 10 19 12 11 14 13 14 

Bioklasifikimi  I pastër I pastër I mirë I pastër I pastër I mirë I pastër I mirë 

 
4.2.4.6   Vlerësimi i statusit ekologjik sipas MAIS në lumin Shkumbin 
 
Në tabelën 4.77 jepet paraqitja e statusi ekologjik të stacioneve të lumit Shkumbin. 
Statusi ekologjik i stacioneve EQR rezultoi nga raporti i vlerës mesatare të indeksit 
MAIS në çdo stacion me vlerën mesatare të marrë në stacionin kontroll (Golik, Prrenjas). 
Vlerat e marra të EQR dëshmojnë se bazuar në indeksin biotik MAIS stacionet i parë dhe 
i tretë kanë statusin ekologjik “I lartë” (Klasa I), ndërsa stacioni i dytë që i përket zonës 
urbane Elbasan ka statusin ekologjik “I moderuar” (Klasa III). Nuk konstatohet në asnjë 
stacion statusi ekologjik “I varfër” ose “I keq”.  
 
Tabela 4.77 Klasifikimi i statusit ekologjik të lumit Shkumbin me anë të vlerës së EQR të dalë nga 
përllogaritja e indeksit MAIS. 
 

 Indeksi  
Biotik - 
MAIS  

 Stacioni 
Mesatarja  
E MAIS  e  
Observuar  

MAIS – 
Stacion  
Kontrolli  

EQR: 
Vlera 
Observuar 
/ Vlera 
Pritshme 

Klasa 
e statusit 
ekologjik  

Përshkrimi 
Statusit 

Ekologjik 
sipas DKU 

SHKUMBIN  
 

ST. 1 14.38 17 0.85 I I lartë 
ST. 2 9.75 17 0.57 III I moderuar  
ST. 3 12.86 17 0.76 I  I lartë 
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4.3 Paraqitje E Krahasuar E Luhatjeve Të Vlerave Të Indekseve Biotike Gjatë 
Tetë Stinëve 

 
Në grafikët më poshtë jepen ndryshimet e vlerave të secilit indeks biotik për çdo stinë në 
secilin nga lumenjtë. Tre grafikët e parë të çdo lumi paraqesin cilësisë të mirë të ujit sa 
më e madhe është vlera e tyre dhe anasjellas. E kundërta  ndodh në grafikun e katërt ku 
ulja e vlerave tregon cilësi të mirë të ujit. Nga paraqitja në lumin Osum (Graf. 4.5-1 ) 
shohim që të tre indekset e parë paraqesin vlera më të ulëta të tyre në stinën vjeshtë 2011 
dhe vlera më të larta në stinën pranverë 2012. Këto ndryshime në këto dy stinë përputhen 
dhe me luhatjen e kundërta në indeksin SWRC.  
Luhatjet e vlerave të katër indekseve ndjekin të njëjtën tendencë edhe në lumenjtë Devoll 
dhe Shkumbin (Graf. 4.5-2; 4.5-3) ku vlerat më të ulëta e për pasojë cilësia më e ulët e 
ujit vërehet në  stinën Vjeshtë 2011 dhe vlera më e lartë është arritur në stinët Dimër 
Pranverë 2012. Cilësia më e dobët e ujit që reflektohet nga indekset në stinën vjeshtë 
2011 justifikohet me periudhën e zgjatur të thatësirës që u konstatua gjatë kampionimit. 
Në stinët në vijm ndryshimet e vlerave të indekseve janë më të pakta duke pasqyruar 
qëndrueshmëri të vlerave të tyre e si rrjedhim dhe gjendje të qëndrueshme të 
bioklasifikimit të tyre të cilësisë së ujit sipas vendndodhjes së stacionit. 
Nga grafikët shihet që luhatjet më të pakta të vlerave të indekseve gjatë stinëve vërehen 
në stacionin e parë të çdo lumi ku dhe ndikimi i ndotësve është më i ulët pavarësisht 
pranisë së thatësirës në raport me stacionet që pasojnë. Në stacionet e tjerë luhatjet e 
vlerave të indekseve janë më të dukshme.    
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Figura 4.5-1 Luhatjet e vlerave të indekseve biotike në lumin Osum përgjatë tetë stineve.  
 

    
 

       
 
Figura 4.5-2  Luhatjet e vlerave të indekseve biotike në lumin Devoll përgjatë tetë stineve.  
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Figura 4.5-3 Luhatjet e vlerave të indekseve biotike në lumin Shkumbin përgjatë tetë  stinwve.  
 
4.4 Përfundime Të Rezultateve Të Vlerësimit Të Cilësisë Së Ujit Me Anë Të 

Katër Indekseve Biotike  
 
Në pikën 4.2 të kreut IV u paraqit analizimi i të dhënave dhe në bazë të tyre u krye 
vlerësimi i cilësisë së ujit me anë të katër indekseve të ndryshëm biotikë. Të dhënat e 
marra nga vlerësimi i secilit indeks në tetë stinë  provuan që (Tab. 4.86):  
 
Stacioni i parë dhe i dytë i lumit Osum sipas katër indekseve si dhe stacioni i tretë sipas 
tre indekseve paraqiten me dominim të cilësisë së mirë të ujit (Kl. I, Kl. II). Stacioni i 
tretë sipas indeksit SWRC paraqitet me një shkallë më të ulët të cilësisë së ujit në 
krahasim me dy stacionet e parë por duke dëshmuar për ujë të pastër (Kl. III). 
 
Stacionet e parë dhe të dytë të lumit Devoll sipas katër indekseve si dhe stacioni i tretë 
sipas tre indekseve paraqiten me dominim të cilësisë së mirë të ujit (Kl. I, Kl. II), ndërsa 
stacioni i tretë sipas indeksit EPT- Richness ka dominimin të cilësisë së ujit të pastër (Kl. 
III).  
 
Stacioni i parë dhe i tretë i lumit Shkumbin në vlerësimin sipas katër indekseve paraqitet 
me dominim të bioklasifikimit të cilësisë së mirë të ujit (Kl. I, Kl. II). Stacioni i dytë ka 
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cilësi të ujit në një shkallë më të ulët sipas dy indekseve EPT-Richness dhe SWRC (Kl. 
III) por duke mbetur brenda klasifikimit  të ujit të pastër.  
Dy indekset biotik ASPT dhe MAIS paraqesin përputhje të vlerave të tyre në të tre 
lumenjtë  duke na paraqitur situatë të cilësisë së ujit që i përket dy klasifikimeve të para 
(Kl. I, Kl. II). 
Në asnjë rast nuk vërehen kategoritë më të ulëta të bioklasifikimit të cilësisë së ujit të 
indekseve  me përshkrimin  cilësi e varfër apo me impakt.  
 
Arrijmë në përfundimin se, me rritjen e ndikimit të zonave urbane kur kalojmë nga 
stacioni i parë në stacionin e tretë të lumenjve vërehet një tendencë e zvogëlimit të 
shkallës së cilësisë së ujit por duke mbetur sërish brenda kategorisë së ujit të pastër. Kjo 
gjë është me dukshme nga përfundimet e marra nga indeksi EPT Richness dhe SWRC në 
stacionin e dytë të lumit Shkumbin. 
Sipas të dhënave të tabelës 5.86 lumi me cilësi më të mirë është lumi Osum i ndjekur nga 
lumi Devoll dhe më pas lumi Shkumbin.  
  
Tabela 4.86 Paraqitje e përmbledhur e bioklasifikimit të cilësisë së ujit me anë të katër indekseve biotike.   
 

Indeksi i 
përdorur 

Bioklasifikimi përmbledhës i cilësisë së ujit në tetë stinë 

Lumi Osum Lumi Devoll Lumi Shkumbin 

    

EPT –
Richness 
(4 klasa)  

St. 1 “ Cilësi e mirë”       (Kl. II) “ Cilësi e mirë”       (Kl. II) “ Cilësi e mirë”             (Kl. II) 
St. 2 “ Cilësi e mirë”       (Kl. II) “ Cilësi e mirë”       (Kl. II) “I pastër”                     (Kl. III) 
St. 3 “ Cilësi e mirë”       (Kl. II) “I pastër”               (Kl. III) “ Cilësi e mirë”             (Kl. II) 

    

ASPT 
(4 klasa) 

St. 1 “I pastër”                  (Kl. I) “I pastër”                 (Kl. I) “ I pastër”                      (Kl. I) 
St. 2 “Pjesërisht i pastër (Kl. II) Pjesërisht i pastër”(Kl. II) “Pjesërisht i pastër”    (Kl. II) 
St. 3 “Pjesërisht ipastër  (Kl. II) “ I pastër”                (Kl. I) “I Pastër”                       (Kl. I) 

    

SWRC 
(4 klasa) 

St. 1 “I mirë”                    (Kl. II) “I mirë”                    (Kl. II) “I mirë”                          (Kl. II) 

St. 2 “I mirë”                    (Kl. II) “I mirë”                    (Kl. II) “ I pastër”                     (Kl. III) 

St. 3 “I pastër”                 (Kl. III) “I mirë”                    (Kl. II) “I Mirë”                          (Kl. II) 

    

MAIS 
(3 klasa) 

St. 1 “I mirë”                      (Kl. I) “ I pastër”               (Kl. II) “I Mirë”                           (Kl. I) 
St. 2 “I mirë”                      (Kl. I) “I pastër”                (Kl. II) “I pastër”                       (Kl. II) 
St. 3 “I pastër”                  (Kl. II) “I pastër”                (Kl. II) “I pastër”                       (Kl. II) 

 
4.5 Paraqitje e krahasuar e statusit ekologjik të lumenjve me anë të vlerës së 

EQR të përftuar nga katër indekset biotikë 
 
Nga klasifikimi i statusit ekologjik të stacioneve të lumit Osum me anë të vlerës së EQR 
të llogaritur me anë të katër indekseve të ndryshëm rezultoi se tre indekset biotikë ASPT, 
Indeksi SWRC dhe MAIS paraqesin dy klasat e para të statusit ekologjik duke na dëftuar 
për cilësi të mirë të ujit në lumin Osum (Tab. 4.87). Indekset ASPT dhe MAIS kanë 
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përputhje me njëri-tjerin në vlera që qëndrojnë brenda statusit ekologjik të klasës I. 
Indeksi EPT-Richness paraqet për stacionin e dytë e të tretë klasën e moderuar të cilësisë 
së ujit. Asnjë nga indekset nuk paraqet klasën e IV dhe të V me cilësi të varfër ose të 
keqe të ujit.  
Në bazë të paraqitjes së tabelës mund të pohojmë se lumi Osum në periudhën Verë 2011-
Pranverë 2013 paraqitet me anë të tre indekseve biotik në statusin ekologjik brenda 
standarteve të kërkuara nga DKU (Klasa I, II).  
 
Tabela 4.87 Paraqitje e krahasuar e statusit ekologjik të lumit Osum me anë të katër indekseve të ndryshëm 
biotikë. 
 

 
LUMI  

 
INDEKSI  

ST
A

C
IO

N
I 

 

                     KLASIFIKIMI I STATUSIT EKOLOGJIK 

KLASA V KLASA IV KLASA III KLASA II KLASA I 

I KEQ I VARFËR I MODERUAR I MIRË I LARTË 

  
EPT -
Richness 

ST 1           

  ST 2           

  ST 3           

    ST 1           

  ASPT  ST 2           

    ST 3           

OSUM    ST 1           

  SWRC  ST 2           

    ST 3           

    ST 1           

  MAIS  ST 2           

    ST 3           

 
Në tabelen 4.88 jepet paraqitja e krahasuar e statusit ekologjik të stacioneve të lumit 
Devoll me anë të vleres së EQR të llogaritur nga katër indekse të ndryshëm. Nga të 
dhënat rezultoi se sipas tre indekseve (EPT-Richnes; Indeksi SWRC; MAIS) statusi 
ekologjik i lumit Devoll paraqitet me dominim të klasës së II (ngjyra jeshile). Indeksi 
MAIS paraqet stacion e dytë (Ura Gostimës, Cerrik) me statusin ekologjik të klasës së III. 
Indeksi ASPT dëfton në të tre stacionet e lumit Devoll klasën I të përshkrimit të statusit 
ekologjik. Vërehet që asnjë nga indekset nuk paraqet klasën e IV dhe të V të përshkrimit 
të statusit ekologjik me cilësi të varfër ose të keqe të ujit. Në bazë të paraqitjes së tabelës 
mund të pohojmë se lumi Devoll në periudhën Verë 2011-Pranverë 2013 paraqitet me 
statusin ekologjik brenda standarteve të kërkuara nga DKU (Kl. I, Kl. II). 
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Tabela 4.88 Paraqitje e krahasuar e statusit ekologjik të lumit Devoll me anë të katër indekseve të 
ndryshëm biotikë. 
 

 
LUMI  

 
INDEKSI  

ST
A

C
IO

N
I 

 

                     KLASIFIKIMI I STATUSIT EKOLOGJIK 

KLASA V KLASA IV KLASA III KLASA II KLASA I 

I KEQ I VARFËR I MODERUAR I MIRË I LARTË 

  
EPT -
Richness 

ST 1           

  ST 2           

  ST 3           

    ST 1           

  ASPT  ST 2           

    ST 3           

Devoll   ST 1           

  SWRC  ST 2           

    ST 3           

    ST 1           

  MAIS  ST 2           

    ST 3           

 
Nga paraqitja e krahasuar e statusit ekologjik të stacioneve të lumit Shkumbin me anë të 
vlerës së EQR të marrë nga katër indekse të ndryshëm (Tab. 4.89) rezultoi se: Sipas 
indeksit SWRC të tre stacionet paraqiten me status ekologjik të moderuar duke bërë pjesë 
në Kl. III (ngjyra e verdhë). Sipas tre indekseve EPT–Richnes, SWRC dhe MAIS statusi 
ekologjik në stacionin e dytë nën zonën urbane Elbasan paraqitet qartësisht i moderuar 
me klasën e III (ngjyra verdhë). Stacioni i tretë (Ura Peqin) sipas indekseve EPT 
Richness dhe SWRC rezulton me statusin ekologjik i moderuar (Kl. III).  Sipas indeksit 
ASPT dhhe MAIS stacioni i parë dhe i tretë paraqiten me situatën më të mirë ekologjike 
(Klasa I). Asnjë nga indekset nuk paraqet klasën e IV dhe të V me cilësi të varfër ose të 
keqe të ujit. Në bazë të paraqitjes së tabelës 5.89 mund të pohojmë se stacioni i dytë i 
lumi Shkumbin në periudhën Verë 2011-Pranverë 2013 nuk konfirmon paraqitjen brenda 
klasës I ose II të statusit ekologjik të standarteve të kërkuara nga DKU. Ky stacion 
rezulton me impakt të moderuar. Sasitë e lëndëve të shkarkuara nga zona urbane e 
industriale Elbasan bëjnë që ndikimi në të jetë i drejtpërdrejtë në vlerësimin e statusit 
ekologjik sipas tre indekseve.  
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Tabela 4.89 Paraqitje e krahasuar e statusit ekologjik të lumit Shkumbin me anë të indekseve të ndryshëm 
biotikë. 
 

 
LUMI  

 
INDEKSI  

ST
A

C
IO

N
I 

 

                     KLASIFIKIMI I STATUSIT EKOLOGJIK 

KLASA V KLASA IV KLASA III KLASA II KLASA I 

I KEQ I VARFËR I MODERUAR I MIRË I LARTË 

  
EPT -
Richness 

ST 1           

  ST 2           

  ST 3           

    ST 1           

  ASPT  ST 2           

    ST 3           

Shkumbin   ST 1           

  SWRC  ST 2           

    ST 3           

    ST 1           

  MAIS  ST 2           

    ST 3           

 
Duke pasur parasysh që vlerësimi i statusit ekologjik të lumenjve me anë të EQR arrin 
vlerën maksimale “1” për cilësi më të mirë të ujit (Fig. 4.6), shohim që: Në lumin Osum 
EQR-ja paraqitet me vlera më të ulëta nga indeksi EPT-Richness, ndërsa më të larta nga 
indekset ASPT dhe MAIS. Në lumin Devoll Indeksi ASPT paraqet vlera më të larta të 
EQR duke dëshmuar për status ekologjik më të mirë të lumit, ndërsa tre indekset e tjerë 
paraqiten me vlera më të ulëta sesa ASPT por të përafërta me njeri tjetrin. Në lumin 
Shkumbin vlerat më të ulëta të EQR arrihen nga përdorimi i indeksit SWRC ndërsa vlerat 
më të larta arrihen nga indeksi ASPT dhe MAIS.  
Nga diagrami shihet që në stacionin e parë të lumit Osum dhe Shkumbin vlerat e EQR 
janë më të larta duke paraqitur dhe statusin ekologjik më të lartë në këto stacione. 
Ndërkohë që në tre stacionet e lumit Devoll vlerat e EQR mbeten të përafërta me njëra-
tjetrën.  
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Figura 4.6 Paraqitje grafike e vlerës së EQR të llogaritur me anë të katër indekseve të ndryshëm për çdo 
lumë.  
 
4.6 Klasifikimi i cilësisë së ujit të lumenjve me anë të parametrave kimike  
 
Cilësia e ujit të lumenjve u klasifikua dhe me anë të vlerësimit të parametrave kimik si 
fosfor total, nitrate, nitrite dhe azot amoniakal të marrë gjatë vitit 2013. Rezultatet ishin si 
më poshtë:  
Fosfori total:  Sipas klasifikimit të UNECE në tabelën 5.90 vlerat mesatare të përmbajtes 
së fosforit total për tre stacionet e lumit Devoll i përkasin klasës së III. Në të tre stacionet 
e këtij lumi përqendrimet mesatare të fosforit janë më të ulëta se kufiri 65.3 µg/L i 
direktivës së BE për ujërat salmonide dhe 130.5 µg/L për ujërat ciprinide. 
Vlerat mesatare të përmbajtjes së fosforit total në tre stacionet e lumit Shkumbin 
ndryshojnë. Në stacionin e parë vlerat i përkasin klasës II, në stacionin e dytë i përkasin 
klasës së IV, dhe në stacionin e tretë i përkasin klasës së III. Përmbajtja e fosforit total në 
tre stacionet e lumit Shkumbin është më e ulët sesa nivelet e dhëna në direktivën e BE për 
ujërat ciprinide ndërsa stacioni II i Shkumbinit ka vlera më të larta sesa kufiri 65.3 µg/L i 
direktivës së BE për ujërat salmonide (Tab. 5.90). 
Nga tabela vërehet se stacioni i parë dhe i tretë i lumit Osum bëjnë pjesë në klasën III, 
ndërsa stacioni i dytë bën pjesë në klasën e IV. Në të tre stacionet e lumit Osum 
përqendrimet mesatare të fosforit janë më të ulëta se kufiri 65.3 µg/L i direktivës së BE 
për ujërat salmonide dhe 130.5 µg/L për ujërat ciprinide. 
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Përmbajtja e nitrateve: Sipas klasifikimit të UNECE vlerat mesatare të përmbajtjes së 
nitrateve në të gjitha stacionet e lumenjve Devoll, Shkumbin dhe Osum i përkasin klasës 
së I (Tab. 5.90). 
Përmbajtja e azotit amoniakal: Përsa i përket përmbajtjes mesatare së azotit amoniakal 
në klasifikimin sipas UNECE, në lumin Devoll stacioni i parë bën pjesë në klasën II, 
ndërsa stacionit i dytë dhe i tretë i përkaset vlerave të klasës së I. Përmbajtja mesatare e 
azotit amoniakal në lumin Shkumbin në stacionin e parë dhe të tretë i përket klasës së I, 
ndërsa në stacionin e dytë i përket klasës së II. Referuar të njëjtit parametër në 
klasifikimin sipas UNECE përmbajtja mesatare e azotit amoniakal në stacionin e parë të 
lumit Osum i përket klasës së II, ndërsa në stacionin e dytë e të tretë i përket klasës së I.  
Siç shihet nga tabela 5.90 vlerat mesatare të përmbajtjes së amoniumit në të gjitha 
stacionet e monitoruara në lumenjtë Devoll, Shkumbin dhe Osum nuk e kalojnë kufirin 
0.16 mg/L të amoniumit për ujërat ciprinide sipas direktivës së BE (BMZ, 1995). 
Përmbajtja e nitriteve:  Bazuar në të dhënat e tabelës 5.90 vlerat e nitriteve në të tre 
lumenjtë nuk e kalojnë nivelin 1 mg/L që do të mund të vëreheshin dëmtime tek peshqit 
sipas BMZ (1995). 
 
Tabela 4.90 Klasifikimi i cilësisë së ujit sipas vlerave mesatare të përmbajtjes së fosforit total, nitrateve, 
azotit amoniakal dhe nitriteve sipas UNECE (1992).  
 

Matja P-P  µg/L N-N  mg/L N-N  mg/L N-N  mg/L 

 
Stacioni 

Vlera 
mes. 

Klasa 
Vlera 
mes. 

Klasa 
Vlera 
mes. 

Klasa 
Vlera  
mes. 

Klasa 

 OSUM 
1 27.63 III 0.94 I 0.09260 II 0.03150 <1 mg/L 
2 54.54 IV 0.76 I 0.05056 I 0.05356 <1 mg/L 
3 41.56 III 0.88 I 0.04827 I 0.13587 <1 mg/L 
             DEVOLL 
1 41.81 III 0.44 I 0.08677 II 0.03078 <1 mg/L 
2 34.99 III 0.40 I 0.05956 I 0.02342 <1 mg/L 
3 38.38 III 0.52 I 0.04176 I 0.02495 <1 mg/L 
           SHKUMBIN 
1 23.46 II 0.45 I 0.05601 I 0.02113 <1 mg/L 
2 117.99 IV 0.56 I 0.12396 II 0.05171 <1 mg/L 
3 44.62 III 1.04 I 0.04483 I 0.08645 <1 mg/L 

 
4.7 Klasifikimi i cilësisë së ujit të lumenjve Osum e Shkumin sipas NIVA, 

Diatomeve, UNECE dhe Makroinvertebrorëve Bentikë në vite të ndryshme  
 
Në tabelën 4.91 jepet një vlerësim i përgjithshëm i cilësisë së ujërave të dy stacioneve të 
lumit Osum dhe tre stacionet e lumit Shkumbin i mbështetur në parametrat fiziko-kimikë, 
kimikë, metalet e rëndë sipas klasifikimit të NIVA-s (Bratli, 2000), i realizuar në 
lumenjtë shqiptarë nga Miho et al., (2005) në periudhën 2002-2004. Në tabelë jepet 
gjithashtu dhe një klasifikim i  cilësisë së ujrave të këtyre stacioneve bazuar në treguesin 
ushqyes të diatomeve (Miho et al., 2005). Vendndodhja e këtyre stacioneve përkon dhe 
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me stacionet stacionet e marrë nga studimi ynë. Nga krahasimi i klasifikimit të cilësisë së 
ujit në periudhën 2002-2004 me atë të kryer me anë të indekseve biotike në periudhën 
2011-2013 mund të themi se këta dy lumenj vazhdojnë të mbeten nën ndikimin e ndotjes 
së vazhdueshme mesatare të zonave urbane veçori kjo më e theksuar në dy stacionet e 
fundit të lumit Shkumbin ku klasifikimi cilësisë së ujit është i moderuar.      
                                                                            
Tabela 4.91 Vlerësim krahasues i cilësisë së ujit mbështetur në sisteme të ndryshme klasifikimi sipas Miho 
et al., (2005). 
 

Lum
i 

Vlerësim mbështetur tek: 

Klasifikimi NIVA (Bratli, 2000) 
TIDIA 

Rott et al., 
1999 

UNECE 
(1992) 

Statusi 
ekologjik DKU 

(2000) 

Periudha Viti 2002-2004 2003 Viti 2013 Viti 2011-2013 

Stacioni 

Parametra fiz-
kimikë në ujëra 

Metalet e rëndë 
në ujëra 

Diatometë 
P-
Tot 

N
 

N
 

Makroinvert. 
bentikë 

Kl. 
Vlerësim
i (Klasa) 

Kl. 
Vlerësim

i 
Vlerësimi Klasa Kl. Vlerësimi 

O
sum

 

St. 1 
(Poliçan) 

- - - - - III I II II I mirë 

St. 2 
(Berat) 

2.2 
Mirë 
(II) 

3.4 
Ndotje e 
theksuar 

(III) 

Eu-
Polytroph 

IV I I II I mirë 

St. 3 
(Ura Vaj –

Gurore) 
2.5 

Mirë 
(II) 

3.4 
Ndotje e 
theksuar 

(III) 

Eu-
Polytroph 

III I I II I mirë 

S
h

kum
bin

 

St. 1 
(nën 

Librazhd) 
2.7 

Mirë 
(II) 

4.0 
Ndotje e 

rëndë 
(IV) 

Eutroph II I I II I mirë 

St. 2 
(Papër) 

2.8 
Mirë 
(II) 

4.0 
Ndotje e 

rëndë 
Eu-

Polytroph 
IV I II III 

I 
moderuar 

St. 3 
(nën Peqin) 

2.7 
Mirë 
(II) 

3.3 
Ndotje e 
theksuar 

(IV) 

Eu-
Polytroph 

III I I III 
I 

moderuar 

 
4.8 Korrelacionet midis vlerave të parametrave kimik dhe biologjikë në lumin 

Shkumbin 
 
Nga paraqitja grafike e vlerësimit të përafërt me anë të korrelacionit, të vlerave mesatare 
të fosforit total me vlerat mesatare të katër indekseve biotikë dhe parametrave të tjerë 
kimikë të marrë në studim në lumin Shkumbin në periudhën 2009-2012-2013 arrihet në 
përfudimin se (Fig. 4.7): 
Kurba e ndryshueshmërisë të vlerave mesatare të fosforit total në lumin Shkumbin 
përgjatë këtyre viteve përputhet më së miri me ndryshueshmërinë e vlerave të indeksit 
EPT-Richness sesa me indekset e tjerë. Nga grafiku shihet që në vitin 2012 vlerat në ulje 
të fosforit total përputhen me ngritjen e vlerës së indeksit biotik EPT-Richness duke 
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dëshmuar për rritje të cilësisë së ujit të lumit Shkumbin në këtë periudhë. Kjo përputhje 
midis tyre shihet dhe nga vlerat e marra në vitin 2009 dhe 2013.  
Nga korrelimet e numrit të individëve midis dy stinëve të ndryshme në lumin Shkumbin 
arrihet në përfundimin që vlera më e lartë në të tre stacionet përafërohet nga rezultatet e 
stinës së vjeshtës dhe pranverës. Kjo mbështet faktin që kampionimi i 
makroinvertebrorëve mund të kryhet në këto stinë për rezultate më të kënaqshme (Tab. 
4.92).  
Nëse i referohemi vlerësimit të përafërt me anë të korrelimit të vlerave të indeksit biotik  

 
 
Figura 4.7 Korrelimi i fosforit total me indekset biotik dhe nutrientët e tjerë në lumin Shkumbin.  
 
Tabela 4.92 Korrelimet e numrit të individëve midis dy stinëve të ndryshme në lumin Shkumbin të marra 
në 8 kampionime. 
 

KORRELIMET MIDIS DY STINËVE I NR. TË INDIVIDËVE NË LUMIN 
SHKUMBIN 

  2Ve.-2Vj. 2Ve.-2Di. 2Ve.-2Pr. 2Vj.-2Di. 2Vj.-2Pr. 2Di.-2Pr. 
ST 1 0.81872 0.757369 0.785636 0.921595 0.97212 0.915481 
ST 2 0.89546 0.773065 0.860827 0.943624 0.990694 0.977131 
ST 3 0.88941 0.674217 0.899623 0.836278 0.98485 0.894568 

 
4.9 Përfundime mbi  përputhshmërinë e  Parametrave Kimik Dhe Biologjikë  
 
Në të tre lumenjtë asnjë nga të katër indekset biotikë nuk paraqet status ekologjik që 
qëndron brenda klasës IV ose V. Indeksi biotik ASPT në të gjitha stacionet e të tre 
lumenjve paraqet klasifikim të statusit ekologjik që qëndron brenda standarteve të 
kërkuara nga DKU (Klasa I, Klasa II). Indeksi biotik MAIS paraqet klasifikim të statusit 
ekologjik të lumenjve që përputhet me shumë me klasifikimin sipas indeksit ASPT 
veçanërisht në lumenjtë Osum dhe Shkumbin. Indeksi SWRC nuk paraqet në asnjë rast 
vlera të statusit ekologjik që i takojne klasës I. Indeksi EPT-Richness paraqet gjithmonë 
vlera më të ulëta të klasifikimit të statusit ekologjik në raport me indekset e tjerë. Duke 
qenë se ky indeks merr në konsideratë vetëm numrin e familjeve intolerante mund të 



101 

_____________________________________________________________________________ 
Përcaktimi i larmisë biologjike të makroinvertebrorëve bentikë të lumenjve Shkumbin, Devoll e Osum në pjesën 

qëndrore të Shqipërisë si  dhe vlerësimi i cilësisë së këtyre trupave ujorë bazuar në përdorimin e tyre si bioindikatorë. 
 

 

sugjerojmë përdorimin e tij në monitorimin e shpejtë të statusit ekologjik të lumenjve në 
Shqipëri.  
Sipas klasifikimit të cilësisë me anë të parametrave kimikë, përmbajtja e vlerave të 
nitrateve dhe azotit amoniakal në lumenjtë Osum, Devoll dhe Shkumbin i përket dy 
klasave të para të klasifikimit të cilësisë së ujit. Vihet re që sipas përmbajtjes së fosforit 
total dy stacionet e dytë të lumenjve Osum dhe Shkumbin kanë cilësi më të dobët dhe i 
përkasin klasës së IV, ndërkohë stacioni i parë i lumit Shkumbin i përket klasës së II dhe 
stacionet e tjerë i përkasin klasës së III. Nuk konstatohet në asnjë rast klasa e V e 
klasifikimit të cilësisë së ujit. 
Nga krahasimi i vlerave të EQR të marra nga indekset biologjikë me parametrat kimik 
kostatohet që indeksi ASPT dhe MAIS dëftojnë klasën I dhe II të klasifikimit të cilësisë 
së ujit sikurse dhe klasifikimi sipas UNECE i përmbajtjes së nitrateve dhe azotit 
amoniakal. Nga krahasimi i klasifikimit të cilësisë së ujit me anë të indeksit biotik EPT-
Richness dhe klasifikimit të cilësisë së ujit me anë të fosforit total vërejmë që të dy 
parametrat shprehin klasifikim me një klasë më të ulët të cilësisë së ujit në raport me 
parametrat e tjerë kimikë dhe biologjikë. Duke u nisur nga rëndësia në vlerësimin e 
cilësisë së ujit e  përmbajtjes së fosforit total dhe përputhja e tij me vlerësimin sipas 
indeksit biotik EPT-Richness studimi vlerëson këtë të fundit si më të përshtatshëm në 
monitorimin e cilësisë së ujit të lumenjve.   
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V PËRFUNDIME 
 
Ky studim i ndërmarrë në periudhën Verë 2011-Vjeshtë 2013 u fokusua mbi popullatat e 
makroinvertebrorëve bentikë në rrjedhën e mesme të lumenjve Osum, Devoll dhe 
Shkumbin. Rezultatet e tij provuan: 
 
Praninë e katër tipeve (Arthopoda, Annelida, Mollusca Nemathelminthes,) dhe pesë 
klasave të makroinvertebrorëve bentikë (Insecta, Arachnida, Clitelallata, Gastropoda dhe 
Gordiaces) në rrjedhën e mesme të lumenjve, ku janë të shpërndara, në lumin Osum 42 
familje, në lumin Shkumbin 34 familje dhe në lumin Devoll 31 familje 
makroinvertebrorësh.  
 
Stacionet e parë të lumenjve paraqitesin shkallën më të lartë të biodiversitetit. Ata 
rezultuan me numrin më të madh të familjeve ndërkohë që stacionet e dytë e të tretë 
rezultuan me numër më të ulët të familjeve por me një rritje të ndjeshme të numrit të 
individëve. Periudhat më të mira të vitit për kampionimin e makroinvertebrorëve 
rezultuan vjeshta dhe pranvera duke u mbështetur dhe nga përafërimet në korrelimin 
midis tyre në përpunimet statistikore.  
 
Përqindjen më të madhe midis individëve (me përjashtim të stacionit të dytë të lumit 
Shkumbin) e përbën grupi i rendeve të insekteve EPT, i cili përfaqëson gjithashtu dhe 
individët me vlerat më të larta të frekuencës dhe konstantes. Nga indeksi i ngjashmërisë 
(PSC) rezultoi se me përjashtim të stacionit të dytë të lumit Shkumbin ngjashmëria midis 
familjeve është në masën mbi 50%. Vërehet një lidhje midis vlerës së ulët të indeksit të 
ngjashmërisë, përqindjes së ulët të grupit të insekteve jotolerante ndaj ndotjes EPT, dhe 
rritjes së numrit të individëve të një taksoni gjatë kalimit nga stacioni i parë në stacionin e 
tretë të lumenjve.  
 
Sipas katër indekseve biotike në vlerësimin e cilësisë së ujit mund të pohojmë se 
stacionet e parë të tre lumenjve paraqesin bioklasifikim të ujit me cilësi të mirë, ndërsa 
stacionet e dytë e të tretë paraqesin ujë me cilësi të alternuar të pastër në të mirë. Stacioni 
i dytë nën zonën urbane Elbasan ka cilësi të ujit në një shkallë më të ulët sipas dy 
indekseve EPT-Richness dhe SWRC duke mbetur brenda klasifikimit me cilësi të ujit të 
moderuar.    
 
Nga klasifikimi i statusit ekologjik me anë të vlerës së EQR rezultoi se asnjë nga indekset 
nuk paraqet klasën e IV ose të V të cilësisë së ujit. Indeksi EPT-Richness paraqet 
gjithmonë vlera më të ulëta të klasifikimit të statusit ekologjik në raport me indekset e 
tjerë. Stacioni i dytë i lumit Shkumbin paraqitet në shumicën e indekseve me status 
ekologjik të moderuar. Të gjithë stacionet e tjerë janë brenda kërkesave standarte të 
kërkuar nga DKU (Klasa I, II).  
 
Përmbajtja e vlerave mesatare të nitrateve dhe azotit amoniakal në lumenjtë i përket dy 
klasave të para të klasifikimit të cilësisë së ujit sikurse dhe indekset biologjikë ASPT dhe 
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MAIS. Sipas përmbajtjes mesatare të fosforit total të tre lumenjtë kanë cilësi të ujit më të 
dobët gjë që përputhet me klasifikimin sipas indeksit biotik EPT-Richness. Kjo gjë 
mbështetet dhe në përputhmërinë e ndryshimit të vlerave mesatare të fosforit total dhe 
indeksit  EPT-Richness.  
Arrijmë në përfundimin që kur kalojmë nga stacioni i parë në stacionin e tretë të 
lumenjve me rritjen e ndikimit të zonave urbane vërehet një tendencë e zvogëlimit të 
shkallës së cilësisë së ujit. Kjo është më e theksuar në stacionet e lumit Shkumbin. 
 
REKOMANDIME 
 
Sygjerohet:  
-Të përdoret monitorimi i cilësisë së ujit të lumenjve me anë të indeksit biotik EPT-
Richness si teknikë e shpejtë dhe efikase.  
-Të minimizohet ndikimi nga lëndët organike në mjedisin ujor të stacionit të dytë 
(Elbasan) të lumit Shkumbin me qëllim kalimin e statusit ekologjik të tij nga gjendja “I 
moderuar” në “I mirë” ose “I lartë” sipas standarteve të kërkuara nga DKU. 
-Ngritja e një rrjeti monitorimi biologjik të lumenjve me anë të makroinvertebrorëve 
bentikë.  
 
Kërkime të mëtejshme 
 
Në të ardhmen kërkimet do të përqëndrohen në monitorimin me anë të indekseve biotikë 
të dy stacioneve poshtëm të tre lumenjve duke qenë se janë se janë nën ndikimin e 
vazhduar të zonave urbane e industriale. Do t’i kushtohet rëndësi e veçantë monitorimit 
periodik të stacionit të dytë të lumit Shkumbin i cili në këtë studim paraqitej me dominim 
të statusit ekologjik të moderuar si dhe stacioni i dytë i lumit Devoll duke qenë se paraqet 
interes vendndodhja e tij poshtë HEC në ndërtim të Banjës.  
 
FALENDERIME 
 
Do të doja të falenderoja të gjithë ata që bënë të mundur realizimin e këtij punimi 
shkencor. Padyshim, së pari do të doja të falenderoj udhëheqësen time shkencore Prof. 
Dr. Anila Paparisto që më dha mundësinë të bashkëpunoj me të, të marr orientimet e 
duhura shkencore si dhe ndihmën e pakursyer përgjatë gjithë hapave të realizimit të kësaj 
teze.  
Për ndihmesën në koleksionimin në terren dhe bashkëpunimin në përpunimin e të 
dhënave biologjike do të falenderoj bashkëpunëtoren dhe kolegen time E. Keci, për 
kryerjen e analizave kimike Dr. Sonila Duka, për sugjerimet në statistikë Prof. Dr. 
Margarita Ifti dhe Dr. Inva Buzi. 
Një falenderim do ti kushtoja dhe Departamentit të Biologjisë në FSHN, UT që më dhanë 
mundësinë të arrijë të kryej këtë studim.  
 
 



104 

_____________________________________________________________________________ 
Përcaktimi i larmisë biologjike të makroinvertebrorëve bentikë të lumenjve Shkumbin, Devoll e Osum në pjesën 

qëndrore të Shqipërisë si  dhe vlerësimi i cilësisë së këtyre trupave ujorë bazuar në përdorimin e tyre si bioindikatorë. 
 

 

LITERATURA  
 
Arthington A. H., Naiman R. J., McClain M. E., Nilsson C. (2010): Preserving the 
biodiversity and ecological services of rivers. In: New challenges and research 
opportunities. Freshwater Biology,  55 (1): 1-16 
 
Armitage P. D., Moss D., Wright J. F., Furse M.T. (1983): The performance of a new 
biological water quality score system based on macroin-vertebrates over an wide range of 
unpolluted running-water sites. Water Res. 17 (3): 333-347 
 
APHA (1998): Standard methods for examination of water and waste water (20th edn). 
Examination of water and waste water (20th edn). Washington DC, American Water 
Work Association and Water Pollution Control Federation: 147-151 
 
AQEM CONSORTIUM (2002): Manual for the application of the AQEM system. A 
comprehensive method to assess European streams using benthic macroinvertebrates, 
developed for the purpose of the Water Framework Directive. Version 1.0, February 
2002: 78-85 
 
Barbour M. T., & Yolder C. O. (2000): The multimetric approach to bioassessment as 
used in the United State of Anerika. In: Wright J. F., Sutcliffe D. W., & Furse M. T. 
(Eds), Assessing the biological quality of freshwater. RIVPACS and other techniques 
Freshwater Biological Association, Cumbria: 281-292. 
 
Barbour M. T., Gerritsen J., Snyder B. D., Stribling J. B. (1999): Rapid Bioassessment 
Protocols For Use in Streams and Wadeable Rivers: Periphyton, Benthic 
Macroinvertebrates, and Fish. Second Edition. EPA 841-B-99-002. U.S. Environmental 
Protection Agency, Office of Water, Washington, D.C: XIV, 11 chapters, 4 appendices. 
(http://www.epa.gov/owow/monitoring/rbp/)  
 
Begon M., Harper J. L. & Townsend C. R. (1996): Ecology: Individuals, populations and 
communities. 3rd edition. Blackwell Science, Oxoford, U.K: 53 
 
Beqiraj S., Liçaj P. (2007): Të dhëna paraprake për makrozoobentosin e lumit Vjosa, 
Mikroteza, FSHN. Tiranë: 28  
 
Bernard N., Lenz S., Rheaume J. (1993-1995): Benthic invertebrates of fixed sites in 
Western Lake Michigan Drainages, Wisconsin and Michigan. In: Biological Stream 
Monitoring in New York State. NYS Department of Environmental: 2-6 
 
BMZ. (1995): Compendium of Environmental Standards, Deutsche Gesellschaft für 
Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH:  Environmental Handbook Volume III 
 



105 

_____________________________________________________________________________ 
Përcaktimi i larmisë biologjike të makroinvertebrorëve bentikë të lumenjve Shkumbin, Devoll e Osum në pjesën 

qëndrore të Shqipërisë si  dhe vlerësimi i cilësisë së këtyre trupave ujorë bazuar në përdorimin e tyre si bioindikatorë. 
 

 

Bode R. W., Novak M. A., Abele L. E., Heintzman D.L., Smith A. J. (2002): Quality 
assurance work plan for biological stream monitoring in New York State. New York 
State Department of Environmental Conservation, Albany, New York. (Available from: 
New York State Department of Environmental Conservation, 625 Broadway St., Albany, 
New York, 12233) 
 
Bode R. W., Novak M. A., Abele L. A. (1997): Biological stream testing. NYS 
Department of Environmental Protection. Division of Water, Bureau of Monitoring and 
Assessment, Stream Monitoring Unit, USA: 53-54 
 
Bode R.W., Novak M.A. and Abele L.E. (1991): Methods for Rapid Biological 
Assessment of Streams. NYS Department of Environmental Conservation, Albany, NY: 
57 
 
Bode R. W., Novak  M. A., and Abele L.E. (1996): Quality Assurance Work Plan for 
Biological Stream Monitoring in New York State. NYS Department of Environmental 
Conservation, Albany, NY: 89 
 
Bongard T., Diserud O. H., Sandlund O. T., Agard K. (2011): Detecting Invertebrate 
Species Change in Running Waters. An Approach Based on the Sufficient Sample Size 
Principle. In: The Open Environmental & Biological Monitoring Journal. Norway, Vol. 
4: 72-82 
 
Bouchard R. W. Jr. (2004): Guide to aquatic macro-invertebrates of the upper Midwest. 
Water Research Center University of Minnesota, St. Paul, MN: 1-208. 
 
Bratli L. J. (2000): Classification of the Environmental Quality of Freshwater in Norway. 
In: Hydrological and limnological aspects of lake monitoring. Heinonen et al. (Ed.), John 
Willey & Sons, Ltd: 331-343 
 
Buffagni A., Erba S., Furse M. T. (2007): A simple procedure to harmonize class 
boundaries of assessment systems at the pan-European scale. In: Environ. Sci. Policy, 10 
(7-8): 709-724 
 
Campaioli S., Gheti P. F., Minelli A., Ruffo S. (1994): Manuale per riconoscimento dei 
Macroinvertebrati delle acque dolci italiane. Vol.1. Provincia Autonoma di Trento: 9-14, 
27-190 
 
Cavanagh N.,  Nordin R. N., Pommen L. W., and Swain L.G. (1998): Guidelines for 
designing and implementing a water quality monitoring program in British Columbia. BC 
Ministry of Environment, Lands and Parks. Resources Information Standards Committee, 
Victoria BC: 80 
 



106 

_____________________________________________________________________________ 
Përcaktimi i larmisë biologjike të makroinvertebrorëve bentikë të lumenjve Shkumbin, Devoll e Osum në pjesën 

qëndrore të Shqipërisë si  dhe vlerësimi i cilësisë së këtyre trupave ujorë bazuar në përdorimin e tyre si bioindikatorë. 
 

 

De Pauw N. and Hawkes H.A. (1993): “Biological monitoring of river quality”. In: River 
Water Quality Monitoring and Controll, Walley, W. J. and Judd, (Eds). Aston University, 
Birmingham, UK: 87-111 
 
De Pauw  N., Ghetti P. F., Manzini P., Spaggiari R. (1992): Biological assessment 
methods for running water. In: River water quality ecological assessmentand control. 
Commision of the European Communities (Eds: P.J. Newman, M. A. Piavaux and R. A. 
Sweeting). Bruxelles, Belgium: 217-249 
 
Donald J. (1998): U.S. EPA, National Exposure Research Laboratory, Eco-logical 
Exposure Research Division, Ecosystems Research Branch, No. 26. Martin Luther King 
Dr., Cincinnati, OH 45268. EPA/620/R-94/004F: 89-104 
 
Downing J. A., Rigler F. H. (1984): A manual on methods for the Assessment of 
secondary productivity in fresh waters, 2nd edn. IBP Handbook No.17, Blackwell 
Scientific Publications, Oxford: 19-58 
 
Engel S. M., Voshell  J. R. (2002): Volunteer biological monitoring: Can it accurately 
assess the ecological condition of streams? In:  American Entomologist. No. 48: 164-177 
 
Environment Canada. (1997): Benthic invertebrate community expert working group 
final report. Recommendations from Cycle 1 review. Prepared for the EEM Technical 
Management Committee. Environment Canada publication number EEM/1999/7 
 
Erba S, Furse M. T., Balestrini  A. (2009): The validation of common European class 
boundaries for river benthic macroinvertebrates to facilitate the intercalibration process of 
the Water Framework Directive. Hydrobiologia, 633 (1): 17-31. 
 
 
Fountura A. P. and De Pauw N. (1994): ‘Microhabitat preference of stream macrobenthos 
and its significance in water quality assessment’. In: Verh. Int. Verein . Limnol: 1936 – 
1940 
 
Friedrich G., Chapman D. and Beim A. (1996): The Use of Biological Material in Water 
Quality Assessments: In: “A Guide to the Use of Biota, Sediments and Water in 
Environmental Monitoring”, 2nd ed. Deborah Chapman . E & FN Spon, New York: 146 
 
Fritz S. (1975): Ökologie der Tire. Paul Parey Verlag. Hamburg-Berlin: 450 
 
Furse M. T., Hering D., Brabec K., Buffagni A., Sandin L. (2006): Verdon-schot PFM, 
Eds. The Ecological Status of European Rivers. Evaluation and Intercalibration of 
assessment methods. Developments in Hydrobiology Dordrecht, The Netherlands, 
Springer: 18 
 



107 

_____________________________________________________________________________ 
Përcaktimi i larmisë biologjike të makroinvertebrorëve bentikë të lumenjve Shkumbin, Devoll e Osum në pjesën 

qëndrore të Shqipërisë si  dhe vlerësimi i cilësisë së këtyre trupave ujorë bazuar në përdorimin e tyre si bioindikatorë. 
 

 

GCMSWS. (2000): Guidelines For Collecting Macroinvertebrate Samples From Wadable 
Streams. Department Of Natural Resources, State Of Wisconsin, USA 2000: 5-47 
 
Ghetti P. F. and Ravena O. (1994): ‘European perspective on biological monitoring’. In: 
Biological Monitoring of Aquatic System. Loeb. L. and Spacie, (2 Eds). Lewis 
Publishers, CRC Boca Raton, FI, USA: 31-46 
 
Ghetti P.F. (1997: Manuale di Applicazione Indice Biotico Esteso (IBE). Provincia 
Autonoma di Trento, Trento, Italy: 221 
 
Glesener R. (2001): Water Quality. Symbiosis Laboratory Manual. Pearson Custom 
Publishing. Boston, MA: 26  
 
Green R. H. (1999): Review of potentially applicable approaches to benthic invertebrate 
data analysis and interpretation. Aquatic Effects Technology Evaluation (AETE) 
Program, Canada Centre for Mineral and Energy Technology, Natural Resources Canada, 
Ottawa: 44  
 
Hallegraeff G. M., Anderson D. M. & Cembella A. D. eds. (1995): Manual on harmful 
marine microalgae. IOC Manuals and Guides. UNESCO, No. 33: 143  
 
Harper D., Smith C., Barham P., Howell R. (1995): The Ecological Basis for the 
Management of the Natural River Environment. In: Harper D. M. and Ferguson J. D. 
(eds), The Ecological Basis for River Management. Wiley, Chichester: 108 
  
Hering D., Moog O., Sandin L. and Verdonschot P. (2004): ‘Overview and application of 
the AQEM assessment system’. Hydrobiologia, 516: 1-20. 
 
Hey R. D. (1993): Environmentally sensitive river engineering, in Calow P. and Petts G. 
E.(eds.). The Rivers Handbook, Blackwell, London, Vol. 1: 274-283 
 
Hilsenhoff  W. L., (1988): Rapid field assessment of organic pollution with a family-level 
biotic index. In:  J. N. Am. Benthol. Soc. 7,1: 65-68 
 
Horning C. E., Pollard J. E. (1978): Macro-invertebrate sampling techniques for streams 
in semi – arid areas. Comparison of the Surber method with a unit effort traveling kick 
method. U.S. Environmental Protection Agency, EPA-600 / 4-78-040 
 
Hutchinson G. E. (1993): A Treatise on Limnology. The Zoobenthos. Ed. Y.H. 
Edmondson. John Wiley & Sons, Inc. Xx. Vol. IV: 944 
 
Hynes K. E. (1998): Benthic Macroinvertebrate Diversity and Biotic Indices for 
Monitoring of 5, Urban and Urbanizing Lakes within the Halifax Regional Municipality 



108 

_____________________________________________________________________________ 
Përcaktimi i larmisë biologjike të makroinvertebrorëve bentikë të lumenjve Shkumbin, Devoll e Osum në pjesën 

qëndrore të Shqipërisë si  dhe vlerësimi i cilësisë së këtyre trupave ujorë bazuar në përdorimin e tyre si bioindikatorë. 
 

 

(HRM), Nova Scotia, Canada. Soil & Water Conservation Society of Metro Halifax. 
XIV: 114 
 
Hawkes H. A. (1979): ‘Invertebrates as indicators of river water quality, 2’. In: 
Biological Indicators of Water Quality, James A. and Evison L. (Eds). Wiley, Chichester, 
UK: 1-45 
  
Kaller M. D. & Hartman K. J. (2004): Evidence of a threshold level of find sediment 
accumulation for altering benthic macroinvertebrate communities. Hydrobiologia, 518: 
104 
 
Karr J. R. (1981): ‘Assessment of biotic integrity using fish communities’. J. Fisheries, 
Washington D.C. 6: 21-27 
 
Karr J. R., Chu E. W. (1997): Biological monitoring and assessment using multimetric 
index effectively. Office of Planning and Evaluation, U.S. Evironmental  
Protection Agency, Report EPA/235-R97-001,Washington D.C: 76  
 
Karr J. R. Chu E.W. (1999): Restoring life in running waters: Better biological 
monitorig. Island Press, Washington, D.C: 124 

Kellogg L. L. (1994): Save Our Streams. Monitor's Guide to AquaticMacroinvertebrates. 
Second Ed. Izaak Walton League of America: 60 

King J. (2004): Environmental flows for fluvial maintenance and conservation, in In: 
García de Jalón, D and Marteninez P. V. (eds.) Proceedings, Fifth International 
Symposium on Ecohydraulics, Madrid, Spain, 12 – 17 September 2004: 245-262 
 
Lee N., Rudd H. (2003): Conserving Biodiversity in Greater Vancouver. Indicator 
Species and Habitat Quality. Douglas college, Institute of urban ecology, 2nd Edition: 87 
 
Lenat D. R. (1998): Water quality assessment of streams using Qualitative collection 
methods for benthic macro invertebrates. J. North American Benthological Society 7: 
182-194 
 
Lenat D. R. and Crawford J. K. (1994): Effects of land use on water quality and aquatic 
biota of three North Carolina Piedment streams. Hydrobiologia, 294: 185-199 
 
Lorenz A., Hering D., Feld C. K., Rolauffs P. (2004): A new method for assessing the 
impact of hydromorphological degradation on the macroinvertebrate fauna in five 
German stream types. Hydrobiologia (The Hague), 516: 107–127 

Mackie G.L. (2001): Applied Aquatic Ecosystem Concepts. Kendall/Hunt Publishing 
Company.  XXV, ISBN 0-7872-7490-9: 744 



109 

_____________________________________________________________________________ 
Përcaktimi i larmisë biologjike të makroinvertebrorëve bentikë të lumenjve Shkumbin, Devoll e Osum në pjesën 

qëndrore të Shqipërisë si  dhe vlerësimi i cilësisë së këtyre trupave ujorë bazuar në përdorimin e tyre si bioindikatorë. 
 

 

Mandaville  S.M. (1999): Bioassessment of Freshwaters Using Benthic 
Macroinvertebrates  A Primer. First Ed. Project E-1, Soil & Water Conservation Society 
of Metro Halifax, viii, Chapters I-XXVII, Appendices A-D: 244  

Miho A., Cullaj A., Hasko A., Lazo P., Kupe L., Brandl H., Schanz F., Baraj B. (2005). 
Environmental State of some rivers of Albanian Adriatic Lowland. Evaluation report: 9-
246 
 
Misja K. (2003): Entomologjia. FSHN. Tiranë, Shqipëri: 180-229 
 
Murray–Bligh J. A. D. (1999): Procedure for collecting and analyzing macro-invertebrate 
samples. Quality Management Systems for Environmental Monitoring. Biological 
Techniques  BT0001. Version 2.0. Bristol, Environment Agency: 44  

Narf  R. (1997): Midges, bugs, whirligigs and others: The distribution of insects in Lake 
"U-Name-It". Lakeline. N. Am. Lake Manage. Soc. 16-17: 57-62. 

Oga J. (2006): Studim taksonomik, ekologjik dhe biogjeografik i makroinvertebrorëve të 
ujërave të ëmbla për rendet Coleoptera dhe Heteroptera. Disertacion, Tirane: 44-126 
 
Ormerod S. J., Dobson M., Hildrew A. G. (2010): Town send CR. Multiple stressors in 
freshwater ecosystems. Freshw. Biol. No. 55: 1-4 
 
Pano N. (1984): Hidrology of Albania. Science Academy of Albania. I.H.Tiranë:1-420 
 
Paparisto A., Halimi E., Keçi E., Hamzaraj E., Laknori O. (2009): Using insects as Bio-
indicators to asses Water Quality of Albanian rivers. J. Int. Environ. Appl. & Sci. 
JIEAS,Vol. 4: 246-252 

 
Paparisto A., Halimi E., Pinguli E., Keci E. (2008): Preeleminary survey of the Mayflies, 
Sonflies Caddisflies of three Albanian rivers. AJNTS. 2008(1), XIV (23): 49-58 

Peckarsky  B. L., Fraissinet P. R., Penton M. A. and Conklin Jr. D. J. (1990): Freshwater 
Macroinvertebrates of Northeastern North America. Cornell Univ. Press. xii: 442 

Pennak and Robert W. (1978):  Fresh-Water Invertebrates of the United States. Second 
Edition. John Wiley & Sons. ISBN. 0-471-04249-8. Xviii: 803 

Peterman R. M. (1990): Statistical power analysis can improve fisheries research and 
management. Can. J. Fish. Aquat. Sci. 47: 215 
 
Plafkin J. L., Barbour M. T., Porter K. D., Gross S. K. and Hughs R. M. (1989): Rapid 
bioassessment protocols for use in streams and rivers: Benthic macroinvertebrates and 



110 

_____________________________________________________________________________ 
Përcaktimi i larmisë biologjike të makroinvertebrorëve bentikë të lumenjve Shkumbin, Devoll e Osum në pjesën 

qëndrore të Shqipërisë si  dhe vlerësimi i cilësisë së këtyre trupave ujorë bazuar në përdorimin e tyre si bioindikatorë. 
 

 

fish. Assessment and Water protection Division, U.S. Environmental Protection Agency. 
Report EPA/440/4-89-001, Washington, D.C: 134  
 
Qirjazi P. (2001): Gjeografia Fizike e Shqipërisë. Disp. 2. Tiranë: 136-322 
 
Kathman R.D. (1991): ‘Guidelines for Sampling Benthic Invertebrates in Streams’; Univ. 
British Columbia, Canada (2006): 36 
 
Reiss M., Chapman J. (2000): Environmental  Biology. Cambridge University Press, UK: 
25-28 
 
Resh V. H., Rosenberg D. M. (1993): Freshwater biomonitoring and benthic 
macroinvertebrates. New York. Chapman and Hall: 488. 
 
Resh V. H. (1995): Freshwater benthic macroinvertebrates and rapid assessment 
procedures for water quality monitoring in developing and newly industrialized countries, 
In: W.S.Davis and T. P. Simon (eds).Biological assessment and criteria. Tools for water 
resource planning and decision making.  Lewis publishes: 167-177 
 
Rosenberg D. M. and Resh V. H. (1982): ‘The use of artificial substrates in the study of 
freshwater benthic macroinvertebrates’. In: Artificial Substrates, Cairns, J. (Ed) Ann 
Arbor Science. Ann Arbor, MI, USA: 175-235 
 
Rosenberg D. M. and Resh V. H. (1992): Introduction to freshwater biomonitoring and 
benthic macroinvertebrates. In:Freshwater biomonitoring and benthic macroinvertebrates, 
ed. Rosenberg D.M. and Resh V.H. New York, Chapman and Hall: 26 
 
Rosenberg D. M., Reynoldson T. B., Resh V. H. (1999): Establishing reference 
conditions for benthic invertebrate monitoring in the Fraser River catchment, British 
Columbia, Canada. Environment Canada’s Fraser River Action Plan Report DOE FRAP. 
199832 
 
Rott E., Pipp E., Pfister P., Van Dam H., Ortler K., Binder N., Pall K. (1999): 
Indikationslisten für Aufwuchsalgen in Österreichischen Fließgewässern. Teil 2. 
Trophieindication. Bundesministerium f. Land- und Forstwirtschaft, Zahl 41.034/08-IVA 
1/97, Wien: 1-248 
 
Rundle S. S. D., Robertson A. L.,  Schmid-araya J. M. (2002): Freshwater meiofauna. 
Biology and Ecology. Blackhuys Publishers, Leiden: 217-321 
 
Schwerdtfeger F. (1975): Ökologie der Tire. Brand 3. Synokologie. Paul Parey Verlag, 
Hamburg, Berlin: 76  
 



111 

_____________________________________________________________________________ 
Përcaktimi i larmisë biologjike të makroinvertebrorëve bentikë të lumenjve Shkumbin, Devoll e Osum në pjesën 

qëndrore të Shqipërisë si  dhe vlerësimi i cilësisë së këtyre trupave ujorë bazuar në përdorimin e tyre si bioindikatorë. 
 

 

Shuka L., Çullaj A., Shumka S.,  Miho A., Duka S., Bachofen R., (2011): The Spatial and 
Temporal Variability of Limnological Properties of Bovilla Reservoir (Albania). Water 
Resources Management. An: International Journal - Published for the European Water 
Resources Association (EWRA) ISSN 0920-4741. Volume 25. Number 12. Water Resour 
Manage DOI 10.1007/s11269-011-9788-z:25: 3027-3039 
 
Simon T. P. (2003): Biological response signatures. Indicator patterns using aquatic 
communities. Boca Raton, FL. CRC Press: 572-576 
 
Simpson J. C. and Norris R. H. (2000): Biological assessment of river quality. 
Developmentof AUSRIVAS models and outputs. In: Wright F. Sutcliffe D. W.  Furse M. 
(editors). Assessing the biological quality of fresh waters. RIVPACS and other techniqes.
 Freshwater Biological Association, Ambelside, UK: 67 
 
Smith  E. P. and Voshell  J. R. (1997): Studies of benthic macroinvertebrates and fish in 
stream within EPA Region 3 for development of biological indicators of ecological 
condition. Report submitted to US Environmental Protection Agency: 130-144 
 
Stanner D., Bourdeau Ph. (ed.), (1995): Europe’s Environment. European Environment 
Agency, Copenhagen: 73-108 
 
Sweeting R., Lowson D., Hale P. and Wright J. (1992): Biologicalassessment of river in 
UK’. In River Water Quality-Assessment and Control, Newman P., Piavaux, and A. 
Sweeting R. (Eds), EUR14606 EN-FR, 1992-III. Commission of the European 
Communities. Brussels, Belgium: 319-326 
 
Tachet H., Bournaud M., Richoux P. (1980): Introduction á l’étude des macroinvertebres 
des eaux douces. C. R.D.P. Lion: 130-150 
 
Tachet H., Richoux P., Bournaud M. and Usseglio-Polatera P. (2002): Invertebres d’Eau 
Douce Systematique. Biologie, Ecologie, CNRS Edtions. Paris, France: 1-145 
 
TAP. (2011): Project.Trans Adriatik Pipeline, 2011: 149-155. 
 
Taylor B. R. (1997): Optimization of field and laboratory methods for benthic 
invertebrate biomonitoring. Aquatic Effects Technology Evaluation (AETE) Program. 
Canada Centre for Mineral and Energy Technology. Natural Resources Canada, Ottawa:  
114 
 
UNECE. (1992): Convention Of The Protection And Use Of Transboundary 
Watercourses And International Lakes, Helsinki, 1992. United Nations, Geneva  
 
Vaughan I. P., Diamond M., Gurnell A. M., Hall K. A., Jenkins A., Milner N. J., Naylor 
L. A., Sear D. A., Woodward G. and Ormerod S. J. (2009): Integrating ecology with 



112 

_____________________________________________________________________________ 
Përcaktimi i larmisë biologjike të makroinvertebrorëve bentikë të lumenjve Shkumbin, Devoll e Osum në pjesën 

qëndrore të Shqipërisë si  dhe vlerësimi i cilësisë së këtyre trupave ujorë bazuar në përdorimin e tyre si bioindikatorë. 
 

 

hydromorphology: A priority for river science and management. Aquatic Conservation. 
Marine and Freshwater Ecosystems. No.19: 1352  
 
Walley W. J., Hawkes H. A. (1996): A computer based reappraisal of the Biological 
Monitoring Working Party scores using data from the 1990 river quality survey of 
England and Wales. Water Res: 132  
 
Walley W. J., Hawkes H. A. (1997): A computer based development of the Biological 
Monitoring Working Party score system incorporating abundance ratio, site type and 
indicator value. Water  Res. 31: 201-210 
 
Washington H. G. (1984): Diversity, biotic and similarity indices - A review with special 
relevance to aquatic ecosystems. Water Research. 19: 653-694. 

Williams D. D. and Feltmate B. W. (1992): Aquatic Insects. CAB International. ISBN: 0-
85198-782-6. Xiii: 358 

Wright J. F. (2000): An Introduction to RIVPACS, in Wright J. F., Sutcliffe D. W. and 
Furse M. T. Assessing the biological quality of fresh waters. RIVPACS and other 
techniques. FBA, Ambleside: 243-287 
 
Wright J. F., Armitage P. D., Furse M. T. & Moss D. (1993): RIVPACs – A technique for 
evaluating the biological quality of rivers in the UK. European Water Pollution Control. 
3: 15–25 
 
WFD. CIS Guidance Document No. 5 (March 2003): Rivers and Lakes – Typology, 
Reference Conditions and Classification Systems. Published by the Directorate General 
Environment of the European Commission, Brussels, ISBN No. 92-894-5614-0, ISSN 
No. 1725-1087 
 
Disa standarte të kampionimit të makroinvertebrorëve 
 
EN 27828: (1994). Cilësia e ujit – Metodat e kampioneve biologjike – Udhëzime për 
trajtimin e kampionëve të makroinvertebrorëve bentikë. 
 
EN 28265: (1994): Krijimi dhe përdorimi i modeleve të kampionimeve sasiore të makro-
invertebrorëve bentikë në substrate me gurë në ujra të ëmbël të cekët.  
 
EN, ISO 5667-1: 2006/AC: (2007): Cilësia e ujit - Kampionimi - Pjesa 1: Udhëzime mbi 
krijimin e programeve të kampionimit dhe teknikave të kampionimit. 
 
EN, ISO 5667-3:2003/AC: (2007): Cilësia e ujit - Kampionimi - Pjesa 3: Udhëzues mbi 
ruajtjen e trajtimin e kampioneve të makroinvertebrorëve. 
 



113 

_____________________________________________________________________________ 
Përcaktimi i larmisë biologjike të makroinvertebrorëve bentikë të lumenjve Shkumbin, Devoll e Osum në pjesën 

qëndrore të Shqipërisë si  dhe vlerësimi i cilësisë së këtyre trupave ujorë bazuar në përdorimin e tyre si bioindikatorë. 
 

 

EN, ISO 8689 – 1: (1999): Klasifkimi biologjik i lumenjve PJESA 1: Udhëzime për 
interpretimin e të dhënave të cilësisë biologjike nga sondazhe të maktoinvertebrorëve në 
ujërat e rrjedhshme. 
  
EN, ISO 8689-2: (1999): Klasifkimi biologjik i lumenjve PJESA II. Udhëzime për 
paraqitjen e të dhënave për cilësinë biologjike nga sondazhet e makrovertebrorëve 
bentikë në ujrat e rrjedhshme. 
 
EN, ISO 9391: (1995): Cilësia e ujit – Nxjerrja e kampioneve të makroinvertebrorët në 
ujërat e thella. 
EU. Directive 2000/60/EC (2000), (2003): Directive 2000/60/EC of the European 
Parliament and of the council of 23 October 2000 establishing a framework for 
community action in the field of water policy. Off. J. Eur .Commun .2000, 327:372.  
 
EU. Directive 2000/60/EC (2003): Common Implementation Strategy for the Water 
Framework Directive (2000/60/EC). Rivers and lakes - Typology, reference conditions 
and classification systems. 2003: 10:94. 
 
EU. Directive 2000/60/EC 2004 - 2006.( 2005): Common implementation strategy for 
the Water Framework Directive (2000/60/EC). Guidance on the intercalibration process 
2004-2006. 2005: 14: 31. 
ISO 5667-3 (1995): Cilësia e ujit – Kampionimi – Pjesa 3: Udhëzime për ruajtjen dhe 
trajnimin e kampioneve. 
 
ISO 7828 (1985): Cilësia e ujit – Methoda për kampionim biologjik– Udhëzues mbi 
kampionimin e makroinvertebrorëve bentikë me rrjetë dore, EN 27828,1985. 
International Standarts Organization: Geneva, Switzerland.  
 
ISO 8689-1,2 (2000): Cilësia e ujit - Klasifikimi biologjik i lumenjve, Pjesa 1: Udhëzues 
mbi interpretimin e të dhënave cilësore biologjike nga survejimi i makroinvertebrorëve 
bentikë.  
 
ISO (EN 27828 (1994): Cilësia e ujit – Metodat e kampionimit biologjik – Udhëzues mbi 
kampionimin me rrjetë dore  të makroinvertebrorëve bentikë ujorë.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 

_____________________________________________________________________________ 
Përcaktimi i larmisë biologjike të makroinvertebrorëve bentikë të lumenjve Shkumbin, Devoll e Osum në pjesën 

qëndrore të Shqipërisë si  dhe vlerësimi i cilësisë së këtyre trupave ujorë bazuar në përdorimin e tyre si bioindikatorë. 
 

 

Shkurtime 
 
As   Shoqëruese 
Ac   Rastësore  
ASPT    Average Score Per Taxon  
AQEM   Assessment System for the Ecological Quality of Streams and  

Rivers throughout Europe Using Benthic Macroinvertebrates 
BMWP  Biological Monitoring WorkingParty  
C   Konstante 
CWA    Clean Water Act  
CEN    European Centre for Normalization  
DKU   Direktiva Kuadër për Ujin 
D   Dominante 
Dev.   Devoll 
EPA    Environment Protection  Agency   
EN   European Nations  
EC   European Comission 
EU   European Union 
EQR    Ecological Quality Ratio  
EQI    Environmental Quality Index  
EPT   Ephemeroptera- Plecoptera-Trichoptera 
Ed   Eudominante 
Ec   Eukonstante 
FBI    Family Biotic Index 
F   Konstantja 
GPS   Global Positioning System 
GCMSWS Guidelines For Collecting Macroinvertebrate Samples From 

wadeble Streams 
HBI   Hilsenhoff’s Biotic Index  
IBI    Irish Biotic Index 
IBMWP   Iberian Biological Monitoring WorkingParty 
ISO  International Standarts Organization  
ICMI   Intercalibration Common Metric Index 
MAIS    Macroinvertebrate Aggregated Index for Stream  
NOT   Number Of Taxon  
Os.   Osum 
PSC   Percentage of Similarity Coefficient 
RIVPACS  River Invertebrate Prediction and Classification System  
RCA    Reference Condition Approach  
RBP    Rapid Bioassessment Protocol  
R   Rezidente 
SWRC  Stroud Water Research Centre 
St   Stacion  
Sd   Subdominante 



115 

_____________________________________________________________________________ 
Përcaktimi i larmisë biologjike të makroinvertebrorëve bentikë të lumenjve Shkumbin, Devoll e Osum në pjesën 

qëndrore të Shqipërisë si  dhe vlerësimi i cilësisë së këtyre trupave ujorë bazuar në përdorimin e tyre si bioindikatorë. 
 

 

Sr   Subrezidente 
Shk.   Shkumbin 
TAP    Trans Adriatic Pipeline  
TV   Tolerance Value 
UNECE  United Nation Economic Commission for Europe 
WFD   Water Framework Directive 
 
 
 
SHTOJCA  
 
Lista e Tabelave 

Tabela 1.1: Tabela e shpërndarjes gjeografike të rendit Efemeroptera (Williams & 
Feltmate, 1992). ……………………………………..………………………….157 

Tabela 1.2: Përhapja e familjeve të rendit Trichoptera si dhe habitati tipik i larvave 
të tyre (Williams & Feltmate, 1992).…………….. ………….……….….……158 

Tabela 1.3  Ndryshimet midis Anizopterëve dhe Zygopterëve. (Williams & Feltmate, 
1992). ………………….………………….………………………..………...….159 

Tabela 1.4 Familjet e rendit Diptera që përmbajne specie ujore ose gjysmëujore si 
dhe mjedisi ku takohet larva (Williams & Feltmate, 1992). ………..…...…..159 

Tabela 1.5  Familjet e koleopterëve që përmbajnë lloje ujore e gjysëmujore 
(Williams & Feltmate, 1992). ……………...……………………………..……160 

 
Tabela 1.6 Familjet brenda mbirendit Heteroptera të cilët janë të lidhura me 

habitatin e tyre (William & Feltmate, 1992). ……………....………...………161 
 
Tabela 1.7  Klasifikimi i llojeve sipas vlerave të tyre të tolerancës ………….……...22 
 
Tabela  1.8  Disa indekse biotikë të aplikueshëm në Europë në kuadër të DKU.…..28 
 
Tabela 1.9 Tabela me elementët cilësorë biologjikë në përshkrimin e statusit 

ekologjik. ………………………………………………………………………...30 
 
Tabela 1.10 Tabela e klasave të cilësisë së ujit me anë të klasifikimit të parametrave 

kimike sipas UNECE…………………………………….……………………..32 
 
 
Tabela  3.1  Të dhëna fiziko-gjeografike dhe ekologjike për secilin lumë. ………..156 
 



116 

_____________________________________________________________________________ 
Përcaktimi i larmisë biologjike të makroinvertebrorëve bentikë të lumenjve Shkumbin, Devoll e Osum në pjesën 

qëndrore të Shqipërisë si  dhe vlerësimi i cilësisë së këtyre trupave ujorë bazuar në përdorimin e tyre si bioindikatorë. 
 

 

Tabela 3.2 Kategoritë e biovlerësimit të cilësisë së ujit sipas indeksit EPT- Richness 
(Bode et al., 1996; 1997). ..................................................................................... 48 

 
Tabela  3.3  Vlerat e indeksit biotik ASPT dhe kategoritë e bioklasifikimit përkatës 

të cilësisë së ujit. ………………………………………………………………....48 

Tabela: 3.4   Bioklasifikimi i cilësisë së ujit sipas vlerave të ndeksit biotik 
SWRC…………………………………………………..…………………….......49 

 

Tabela 3.5 Kategoritë metrike dhe vlerat e pikëve të biovlerësimit të MAIS (Smith 
and Voshell 1997). ……………………………………..………………………...49     

 
Tabela 3.6  Kategoritë e bioklasifikimit të cilësisë së ujit sipas MAIS. …………..…50 
 
Tabela 3.7 Vlerat limit të EQR (Ecological QualityRatio) dhe kodet e ngjyrës sipas 

klasifikimit të statusit ekologjik. ……………………….………………………50 

Tabela  4.1  Numri total i individëve të koleksionuar dhe raporti me numrin e 
insekteve. …………….…………….……………………………………..……...51  

 
Tabela 4.2 Klasifikimi i familjeve sipas pozicionit sistematik. …………….…….….52 
 
Tabela  4.3  Ndryshimet e numrit të individëve sipas stinëve. …………….………...56 
 
Tabela 4.4 Raporti i numrit të organizmave EPT ndaj numrit total të insekteve. 

……………………………………………………….……………………...…….56 
 
Tabela 4.5 Shpërndarja e numrit të familjeve për secilin lumë. 

…………………………………………………………………...……….…….....57 
 
Tabela  4.6   Klasifikimi i taksoneve sipas vlerave të frekuencës në secilin lumë..…59 
 
Tabela  4.7 Vlerat në përqindje të frekuencës dhe klasifikimi i tyre për secilin 

lumë…………………………………………………...…………………………...59 
 
 
Tabela  4.8  Klasifikimi i taksoneve sipas vlerave të frekuencës në secilin secilin 

stacion... .................................................................................................................63 
 
Tabela 4.9 Vlerat në përqindje të familjeve sipas frekuencës dhe klasifikimi 

përkatës sipas çdo stacioni. ………………………………………….…….……64  
 
Tabela  4.10  Grupimi i familjeve sipas vlerave të konstantes (F) në secilin 

lumë.……………………………………………..………………………………..66 



117 

_____________________________________________________________________________ 
Përcaktimi i larmisë biologjike të makroinvertebrorëve bentikë të lumenjve Shkumbin, Devoll e Osum në pjesën 

qëndrore të Shqipërisë si  dhe vlerësimi i cilësisë së këtyre trupave ujorë bazuar në përdorimin e tyre si bioindikatorë. 
 

 

 
Tabela 4.11 Vlerat e konstantes dhe klasifikimi përkatës për çdo familje në secilin 

lumë. …………………………………………………………...……………...….67 
 
Tabela 4.12 Paraqitje e prezencës së taksoneve të lumit Osum në 8 stinët si dhe vlera 

e konstates përkatëse. ……………………………………………..…………....127 
 
Tabela 4.13 Paraqitje e prezencës së taksoneve të lumit Devoll në 8 stinët si dhe 

vlera e konstates përkatëse. …………………………………………………...131 
 
Tabela 4.14  Paraqitje e prezencës së taksoneve të lumit Shkumbin në 8 stinët si dhe 

vlera e konstates përkatëse. …………………………………………………...133 
 
Tabela  4.15  Vlera e koeficientit PSC për secilin çift të stacioneve në të tre 

lumenjtë………………………………………………………………………......71 
 
Tabela 4.20   Numri i familjeve EPT dhe bioklasifikimi përkatës i cilësisë së ujit në 

tre stacionet e lumit Osum në periudhën Verë 2011 –Pranverë 2013. ……... 72 
 
Tabela 4.21 Klasifikimi i statusit ekologjik të lumit Osum me anë të vlerës së EQR të 

dalë nga përllogaritja e indeksit EPT-Richness. ………………………...…… 73 
 
Tabela 4.22  Numri i familjeve EPT në tre stacionet e lumit Devoll dhe 

bioklasifikimi përkatës i cilësisë së ujit në periudhën Verë 2011 – Pranverë 
2013. …………………………………………………………………………….....74 

 
Tabela 4.23   Klasifikimi i statusit ekologjik të lumit Devoll me anë të vlerës së EQR 

të dalë nga përllogaritja e indeksit EPT-Richness. ………….……………..…75 
  
Tabela 4.24   Numri i familjeve EPT në tre stacionet e lumit Shkumbin dhe 

bioklasifikimi përkatës i cilësisë së ujit në periudhën Verë 2011-Pranverë 
2013………………………….……………………………………...……………...76 

 
Tabela 4.25 Klasifikimi i statusit ekologjik të lumit Shkumbin me anë të vlerës së 

EQR të dalë nga përllogaritja e indeksit EPT-Richness. 
……………………….…………………………………………………..………..82  

 
Tabela 4.26 Paraqitja e vlerave të indeksit biotik ASPT në tre stacionet e lumit 

Osum dhe bioklasifikimi përkatës i cilësisë së ujit. ………..………….………77 
 
Tabela 4.27  Klasifikimi i statusit ekologjik të lumit Osum me anë të vlerës së EQR 

të dalë nga përllogaritja e indeksit ASPT. ……………………..……………...78 
 



118 

_____________________________________________________________________________ 
Përcaktimi i larmisë biologjike të makroinvertebrorëve bentikë të lumenjve Shkumbin, Devoll e Osum në pjesën 

qëndrore të Shqipërisë si  dhe vlerësimi i cilësisë së këtyre trupave ujorë bazuar në përdorimin e tyre si bioindikatorë. 
 

 

Tabela 4.28 Përllogaritja e vlerave të ASPT për periudhën Verë 2011 – Pranverë 
2012 në lumin Osum. ……………………...……………………………...……134 

 
Tabela 4.29 Përllogaritja e vlerave të ASPT për periudhën Verë 2012 – Pranverë 

2013 në lumin Osum. ……………………...………………………..…… 135 
 
Tabela 4.30 Paraqitja e vlerave të indeksit biotik ASPT në tre stacionet e lumit 

Devoll dhe bioklasifikimi përkatës i cilësisë së ujit. 
……………………………………………………………………………….……..79 

 
Tabela 4.31 Klasifikimi i statusit ekologjik të lumit Devoll me anë të vlerës së EQR 

të dalë nga përllogaritja e indeksit ASPT. ………………………….…………79  
 
Tabela 4.32 Përllogaritja e vlerave të ASPT për periudhën Verë 2011 – Pranverë 

2012 në lumin Devoll. ……………………………...……………………..........136 
 
Tabela 4.33 Përllogaritja e vlerave të ASPT për periudhën Verë 2012 – Pranverë 

2013 në lumin Devoll. ……………………………...………………………......137 
 
Tabela 4.34 Paraqitja e vlerave të indeksit biotik ASPT në tre stacionet e lumit 

Shkumbin dhe bioklasifikimi përkatës i cilësisë së ujit. ……………….….…..80 
 
Tabela 4.35 Klasifikimi i statusit ekologjik të lumit Shkumbin me anë të vlerës së 

EQR të dalë nga përllogaritja e indeksit ASPT. ……………….…………..….81 
  

Tabela 4.36 Përllogaritja e vlerave të ASPT për periudhën Verë 2011 – Pranverë 
2012 në lumin Shkumbin. ……………………………...……………...………138 

 
Tabela 4.37 Përllogaritja e vlerave të ASPT për periudhën Verë 2012 – Pranverë 

2013 në lumin Shkumbin. ………………………………………...…………...139 
 

Tabela 4.38  Vlerat e indeksit biotik SWRC dhe bioklasifikimi i cilësisë së ujit të 
lumit Osum në periudhën Verë 2011 – Pranverë 2013. ………………….…….82 

 
Tabela 4.39 Klasifikimi i statusit ekologjik të lumit Osum me anë të vlerës së EQR të 

dalë nga përllogaritja e indeksit SWRC. ………………………………......…..82 
 
Tabela 4.40 Përllogaritja e vlerës së indeksit biotik sipas SWRC –USA në lumin 

Osum në stinët Verë – Vjeshtë 2011. …………………………….…………...140 
 
Tabela 4.41 Përllogaritja e vlerës së indeksit biotik sipas SWRC–USA në lumit 

Osum në stinët Dimër 2011, Pranverë 2012.. ……………………….…..……141 
 



119 

_____________________________________________________________________________ 
Përcaktimi i larmisë biologjike të makroinvertebrorëve bentikë të lumenjve Shkumbin, Devoll e Osum në pjesën 

qëndrore të Shqipërisë si  dhe vlerësimi i cilësisë së këtyre trupave ujorë bazuar në përdorimin e tyre si bioindikatorë. 
 

 

Tabela 4.42 Përllogaritja e vlerës së indeksit biotik sipas SWRC–USA në lumit 
Osum në stinët Verë 2012, Vjeshtë 2012….…………………….…………….141 

 
Tabela 4.43 Përllogaritja e vlerës së indeksit biotik sipas SWRC –USA në lumit 

Osum në stinët Dimër 2012, Pranverë 2013.. …………………….…………..142 
 
Tabela 4.44 Vlerat e indeksit biotik sipas SWRC dhe bioklasifikimi i cilësisë së ujit 

të lumit Devoll në periudhën Verë 2011 – Pranverë 2013. …………….……..83 
 
Tabela 4.45 Klasifikimi i statusit ekologjik të lumit Devoll me anë të vlerës së EQR 

të dalë nga përllogaritja e indeksit SWRC. ….…………….……..………….... 84 
 
Tabela 4.46 Përllogaritja e vlerës së indeksit biotik sipas SWRC–USA në lumin 

Devoll në stinët Verë 2011, Vjeshtë 2011. ………………………………...…..143 
 
Tabela 4.47 Përllogaritja e vlerës së indeksit biotik sipas SWRC–USA në lumin 

Devoll në stinët Dimër 2011, Pranverë 2012. …….…………………………..143 
 
Tabela 4.48 Përllogaritja e vlerës së indeksit biotik sipas SWRC–USA në lumin 

Devoll në stinët Verë 2012, Vjeshtë 2012. ……………………………….……144 
 
Tabela 4.49 Përllogaritja e vlerës së indeksit biotik sipas SWRC–USA në lumin 

Devoll në stinët Dimër 2012, Pranverë 2013. ………………………………...144 
 
Tabela 4.50 Vlerat e indeksit biotik sipas SWRC dhe bioklasifikimi i cilësisë së ujit 

të lumit Shkumbin në periudhën Verë 2011 –Pranverë 2013. …………….…84 
 
Tabela 4.51 Klasifikimi i statusit ekologjik të lumit Shkumbin me anë të vlerës së 

EQR të dalë nga përllogaritja e indeksit SWRC. .………………….....……... 85  
 
Tabela 4.52 Përllogaritja e vlerës së indeksit biotik sipas SWRC–USA në lumin 

Shkumbin në stinët Verë 2011, Vjeshtë 2011. ………………..……………....152 
 
Tabela 4.53 Përllogaritja e vlerës së indeksit biotik sipas SWRC–USA në lumin 

Shkumbin në stinët Dimër 2011, Pranverë 2012. …………….....……..…….146 
 
Tabela 4.54 Përllogaritja e vlerës së indeksit biotik sipas SWRC–USA në lumin 

Shkumbin në stinët Verë 2012, Vjeshtë 2012. …………….……………….....146 
 
Tabela 4.55 Përllogaritja e vlerës së indeksit biotik sipas SWRC–USA në lumin 

Shkumbin në stinët Dimër 2012, Pranverë 2013. .…………………...……... 147 
 
Tabela 4.56 Vlera e indeksit MAIS dhe bioklasifikimi përkatës i cilësisë së ujit në tre 

stacionet e lumit Osum në periudhën Verë 2011 – Pranverë 2013. …………...86 



120 

_____________________________________________________________________________ 
Përcaktimi i larmisë biologjike të makroinvertebrorëve bentikë të lumenjve Shkumbin, Devoll e Osum në pjesën 

qëndrore të Shqipërisë si  dhe vlerësimi i cilësisë së këtyre trupave ujorë bazuar në përdorimin e tyre si bioindikatorë. 
 

 

 
Tabela 4.57 Klasifikimi i statusit ekologjik të lumit Osum me anë të vlerës së EQR të 

dalë nga përllogaritja e indeksit MAIS. ………………………………...……..87 
 
Tabela 4.58 Tabela e konvertimit të vlerave të matjes në pikë dhe bioklasifikimi i 

MAIS në lumin Osum në stinën Verë 2011. ………………………….…….. 147 
 
Tabela 5.59 Tabela e konvertimit të vlerave të matjes në pikë dhe bioklasifikimi i 

MAIS në lumin Osum në stinën Vjeshtë 2011. ………………………………148 
 
Tabela 4.60 Tabela e konvertimit të vlerave të matjes në pikë dhe bioklasifikimi i 

MAIS në lumin Osum në stinën Dimër 2011. ……………………….……….148 
 
Tabela 4.61 Tabela e konvertimit të vlerave të matjes në pikë dhe bioklasifikimi i 

MAIS në lumin Osum në stinën Pranverë 2012. …………………….………148 

 
Tabela 4.62 Tabela e konvertimit të vlerave të matjes në pikë dhe bioklasifikimi i 

MAIS në lumin Osum në stinën Verë 2012. ………….……………………....149 
 
Tabela 4.63 Tabela e konvertimit të vlerave të matjes në pikë dhe bioklasifikimi i 

MAIS në lumin Osum në stinën Vjeshtë 2012. .……………………... …...…149 
 
Tabela 4.64 Tabela e konvertimit të vlerave të matjes në pikë dhe bioklasifikimi i 

MAIS në lumin Osum në stinën Dimër 2012. .……………... …………….....150 
 
Tabela 4.65 Tabela e konvertimit të vlerave të matjes në pikë dhe bioklasifikimi i 

MAIS në lumin Osum në stinën Pranverë 2013. ……………………...……..150 
 
Tabela 4.66 Vlera e indeksit MAIS dhe bioklasifikimi përkatës i cilësisë së ujit në tre 

stacionet e lumit Devoll në periudhën Verë 2011-Pranverë 2013. …...…... …87 
 
Tabela 4.67 Klasifikimi i statusit ekologjik të lumit Devoll me anë të vlerës së EQR 

të dalë nga përllogaritja e indeksit MAIS. .………………… …………….......88 
 
Tabela 4.68 Tabela e konvertimit të vlerave të matjes në pikë dhe bioklasifikimi i 

MAIS në lumin Devoll në stinën Verë 2011. .………………... ……………...150 
 
Tabela 4.69 Tabela e konvertimit të vlerave të matjes në pikë dhe bioklasifikimi i 

MAIS në lumin Devoll në stinën Vjeshtë 2011. .………………….. …………151 
 
Tabela 4.70 Tabela e konvertimit të vlerave të matjes në pikë dhe bioklasifikimi i 

MAIS në lumin Devoll në stinën Dimër 2011………………………………….151 
 



121 

_____________________________________________________________________________ 
Përcaktimi i larmisë biologjike të makroinvertebrorëve bentikë të lumenjve Shkumbin, Devoll e Osum në pjesën 

qëndrore të Shqipërisë si  dhe vlerësimi i cilësisë së këtyre trupave ujorë bazuar në përdorimin e tyre si bioindikatorë. 
 

 

Tabela 4.71 Tabela e konvertimit të vlerave të matjes në pikë dhe bioklasifikimi i 
MAIS në lumin Devoll në stinën Pranverë 2012. ..…………………... …...….151 

 
Tabela 4.72 Tabela e konvertimit të vlerave të matjes në pikë dhe bioklasifikimi i 

MAIS në lumin Devoll në stinën Verë  2012. ….…………………………......152 
 
Tabela 4.73 Tabela e konvertimit të vlerave të matjes në pikë dhe bioklasifikimi i 

MAIS në lumin Devoll në stinën Vjeshtë 2012. ……..………….………..…...152 
 
Tabela 4.74 Tabela e konvertimit të vlerave të matjes në pikë dhe bioklasifikimi i 

MAIS në lumin Devoll në stinën Dimër 2012. …..……………………...…….152 
 
Tabela 4.75 Tabela e konvertimit të vlerave të matjes në pikë dhe bioklasifikimi i 

MAIS në lumin Devoll në stinën Pranverë 2013. ……..……………….…..…159 
 
Tabela 4.76 Vlera e indeksit MAIS dhe bioklasifikimi përkatës i cilësisë së ujit në tre 

stacionet e lumit Shkumbin në periudhën Verë 2011-Pranverë 2013. ...…….89 
 
Tabela 4.77 Klasifikimi i statusit ekologjik të lumit Shkumbin me anë të vlerës së 

EQR të dalë nga përllogaritja e indeksit MAIS. ………………...…………….89 
 
Tabela 4.78 Tabela e konvertimit të vlerave të matjes në pikë dhe bioklasifikimi i 

MAIS në lumin Shkumin në stinën Verë 2011. …..……….………………….153 
 
Tabela 4.79 Tabela e konvertimit të vlerave të matjes në pikë dhe bioklasifikimi i 

MAIS në lumin Shkumin në stinën Vjeshtë 2011. ………...………………....154 
 
Tabela 4.80 Tabela e konvertimit të vlerave të matjes në pikë dhe bioklasifikimi i 

MAIS në lumin Shkumin në stinën Dimër 2011. ………..……….……..……154 
 
Tabela 4.81 Tabela e konvertimit të vlerave të matjes në pikë dhe bioklasifikimi i 

MAIS në lumin Shkumin në stinën Pranverë 2012. …...…….……………....154 
 
Tabela 4.82 Tabela e konvertimit të vlerave të matjes në pikë dhe bioklasifikimi i 

MAIS në lumin Shkumin në stinën Verë 2012. …………………….…...…....155 
 
Tabela 4.83 Tabela e konvertimit të vlerave të matjes në pikë dhe bioklasifikimi i 

MAIS në lumin Shkumin në stinën Vjeshtë 2012… ……………………….....161 
 
Tabela 4.84 Tabela e konvertimit të vlerave të matjes në pikë dhe bioklasifikimi i 

MAIS në lumin Shkumin në stinën Dimër 2012. ...…………………… ….....155 
 
Tabela 4.85 Tabela e konvertimit të vlerave të matjes në pikë dhe bioklasifikimi i 

MAIS në lumin Shkumin në stinën Pranverë 2013. ...……………….. ……..156 



122 

_____________________________________________________________________________ 
Përcaktimi i larmisë biologjike të makroinvertebrorëve bentikë të lumenjve Shkumbin, Devoll e Osum në pjesën 

qëndrore të Shqipërisë si  dhe vlerësimi i cilësisë së këtyre trupave ujorë bazuar në përdorimin e tyre si bioindikatorë. 
 

 

 
Tabela 4.86 Paraqitje e përmbledhur e bioklasifikimit të cilësisë së ujit me anë të 

katër indekseve biotike ………………………..………………..……..…..……93  
 
Tabela 4.87 Paraqitje e krahasuar e statusit ekologjik të lumit Osum me anë të 

katër indekseve të ndryshëm biotikë. …………………………….…….…....….94 
 
Tabela: 4.88 Paraqitje e krahasuar e statusit ekologjik të lumit Devoll me anë të 

katër indekseve të ndryshëm biotikë. .……………………….…………..….....95 
 
Tabela 4.89 Paraqitje e krahasuar e statusit ekologjik të lumit Shkumbin me anë të 

katër indekseve të ndryshëm biotikë……………………...…...………...….….96 
 
Tabela 4.90 Klasifikimi i cilësisë së ujit sipas vlerave mesatare të përmbajtjes së 

fosforit total, nitrateve, azotit amoniakal dhe nitriteve ……………….…….. .98 
 
Tabela 4.91 Vlerësim krahasues i cilësisë së ujit mbështetur në sisteme të ndryshme 

klasifikimi…………………………………………………….……..………..….99 
 
Tabela 4.92 Korrelimet e numrit të individëve midis dy stinëve të ndryshme në 

lumin Shkumbin …………………………………………..……….....………....100 
 
 Tabela 1-a Lista e familjeve të makroinvertebrorëve të ndeshura në secilin 

lumë.......................................................................................................................123  
 
Tabela 1-b Numri i individëve për çdo dy stinë në lumin Osum………...................125 
 
Tabela  1-c Numri i individëve për çdo dy stinë në lumin Devoll ……………….…126 
 
Tabela  1-d Numri i individëve për çdo dy stinë në lumin Shkumbin ………....….128 
 
Tabela  5.93 Korrelimet e vlerave të indekseve biotikë të lumit Shkumbin 
…...….107ela  4.94  Korrelimet e 
indeksikatëruminkumbin……………………………………………………......………1 
Lista e figurave 
 
Figura 1.1 Pamje kurrizore e elementeve ndërtimorë të një gjallese 

makroinvertebrore (Plecoptera), (Bouchard , R. W., Jr. 2004). ….……....…...8 
 
Figura 1.2  Klasifikimi i statusit ekologjik në pesë klasa sipas DKU. ……………....31 
 
Figura 3.1 Stacionet e monitoruara në lumin Osum. …….………………….………39 
 



123 

_____________________________________________________________________________ 
Përcaktimi i larmisë biologjike të makroinvertebrorëve bentikë të lumenjve Shkumbin, Devoll e Osum në pjesën 

qëndrore të Shqipërisë si  dhe vlerësimi i cilësisë së këtyre trupave ujorë bazuar në përdorimin e tyre si bioindikatorë. 
 

 

Figura 3.2 Stacionet e monitoruara në lumin Devoll. …………………….………….40 
 
Figura 3.3 Stacionet e monitoruara në lumin Shkumbin. …………………….……..41 
 
Figura 3.4 Pamje të marra gjatë kampionimit. ..…………………… ………..……...44 
 
Figura 3.5 Rrjeta e përdorur në kampionim. ……………………….………………..44 
 
Figura 3.6 Përcaktimi i makroinvertebrorëve në laborator. ……………….….........46 
 
Figura 4.1 Përqindja e numrit të familjeve sipas klasave të makroinvertebrorëve..52  
 
Figura 4.2 Familjet kryesore të makroinvertebrorëve të përcaktuar në laborato....55 
 
Figura 4.3 Paraqitja grafike e numrit të familjeve sipas rendeve për çdo lumë .…..58 
 
Figura 4.4 Shpërndarja e makroinvertebrorëve sipas: (a) numrit të individëve, (b) 

numrit të familjeve dhe (c) përqindjes së grupit EPT për çdo stacion …….....62 
 
Figura 4.5 Luhatjet e vlerave të indekseve biotike në lumenjtw përgjatë tetë 

stinwve………………………….………………………………..…………………92 
 
Figura 4.6 Paraqitje grafike e vlerës së EQR të llogaritur me anë të katër indekseve 

të ndryshëm për çdo lumë…………………….…………………..…..…….......97 
 
Figura 4.7 Korrelimi i fosforit total me indekset biotik dhe nutrientët e tjerë në 

lumin Shkumbin ……………...…………………………..…………….…..….104 
 
Lista e hartave 
 
Harta 3.1. Paraqitja e stacioneve të kampionimit në lumenjtë e marrë në studim dhe 
emërtimet përkatëse të tyre. ……………………….……………………….……...…..42 
 
Tabela 1-a Lista e familjeve të makroinvertebrorëve të ndeshura në secilin lumë. 
 

TIPI  KLASA RENDI  FAMILJA  

O
SU

M
 

D
EV

O
LL

SH
K

U
M

B
IN

  

     

  

ARTHROPODA  
     

  

  INCECTA  
    

  

  

 

EPHEMEROPTERA Ephemerellidae + + + 
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Baetidae + + + 

  

  

Heptagenidae + + + 

  

  

Caenidae + + + 

  

  

Oligoneuridae + + + 

  

  

Potamanthidae 

  

+ 

  

  

Ephemeridae + 

 

  

  

  

Isonychidae + 

 

  

  

 

PLECOPTERA  Leuctridae + + + 

  

  

Perlodidae 

  

+ 

  

  

Perlidae + + + 

  

  

Chloroperlidae + + + 

  

 

TRICHOPTERA  Hydropsychidae + + + 

  

  

Hydroptilidae + + + 

  

  

Glossosomatidae + + + 

  

  

Philopotamidae + 

 

+ 

  

  

Rhyacophilidae 

  

+ 

  

  

Beraeidae + + + 

  

  

Leptoceridae + 

 

  

  

 

ODONATA  Gomphidae + + + 

  

  

Calopterygidae + 

 

  

  

 

DIPTERA Chironomidae + + + 

  

  

Ceratopogonidae + + + 

  

  

Tipulidae + + + 

  

  

Simulidae + + + 

  

  

Tabanidae + + + 

  

  

Empididae + + + 

  

  

Ptychopteridae + 

 

+ 

  

  

Culicidae + + + 

  

  

Blephariceridae + 

 

  

  

  

Psychodidae + 

 

  

  

  

Dolichopodidae 

  

+ 

  

 

COLEOPTERA  Hydrophilidae + + + 

  

  

Elmidae + + + 

  

  

Haliplidae 

 

+ + 

  

 

HYMENOPTERA Agriotypidae + + + 

  

 

HEMIPTERA  Notonectidae + +   

  

  

Veliidae 

 

+   

  

 

LEPIDOPTERA Pyralidae 

 

+   
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  ARACHNIDA 
  

+ +   

ANNELIDA N/KL OLIGOCHAETA HAPLOTAXIDA Haplotaxidae + + + 

  
  

Naididae + +   

  
 

BRANCHIOBDELLIDA Branchiobdellidae + 

 

  

  
     
N/kl.HIRUDINEA ARHYNCHOBDELLIDA Erpobdellidae + 

 

  

NEMALTHELMINTES GORDIACES 

  

+ + + 

MOLLUSCA GASTROPODA Physidae 
  

+ 

  
  

Planorbidae + 

 

  

  

  

Pleuroceridae + 

 

  

      Lymnaeidae +   + 

 
Tabela 1-b Numri i individëve për çdo dy stinë në lumin Osum 
 

Lumi Osum 
    

 

Shuma në dy stinë   

Familja 

Verë Vjeshtë Dimër Pranverë 

    

Nr Taksoni  

St. 

1 St.2 St.3 

St. 

1 St.2 St.3 St. 1 St.2 St.3 St. 1 St.2 St.3 

1 
 

 

Ephemeroptera 

 

Ephemerellidae 12 17 7 1 3 1 7 45 98 18 28 74 

2 Baetidae 15 35 2 16 10 15 25 17 40 14 13 34 

3 Heptagenidae 45 51 11 18 34 5 98 74 23 86 66 19 

4 Caenidae 43 11 35 12 18 127 1 22 82 3 14 89 

5 

  

  

  

Oligoneuridae 0 0 0 93 60 0 161 47 0 157 45 0 

6 

7 

Potamanthidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ephemeridae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 

8   Isonychidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 

9 

  

 

 Plecoptera 

Leuctridae 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 Perlodidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 Perlidae 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 

12   Chloroperlidae 0 0 0 4 0 2 5 0 0 12 0 6 

13 

 

Hydropsychidae 56 109 31 115 91 44 206 46 25 214 35 48 

14   Hydroptilidae 0 3 8 0 0 9 3 0 0 0 0 0 

15   Glossosomatidae 5 2 5 0 1 1 0 0 1 2 0 2 

16  Trichoptera Philopotamidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 

17   Rhyacophilidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18   Beraeidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 9 18 

19   Leptoceridae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 6 

20 Odonata Gomphidae 2 0 4 1 0 0 3 3 5 1 0 2 

21   Calopterygidae 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 



126 

_____________________________________________________________________________ 
Përcaktimi i larmisë biologjike të makroinvertebrorëve bentikë të lumenjve Shkumbin, Devoll e Osum në pjesën 

qëndrore të Shqipërisë si  dhe vlerësimi i cilësisë së këtyre trupave ujorë bazuar në përdorimin e tyre si bioindikatorë. 
 

 

22 

 

Chironomidae 35 84 302 30 131 272 4 7 99 69 20 112 

23   

Chironomidae (i 

kuq) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

24   Ceratopogonidae 1 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

25   Tipulidae 3 6 9 0 1 2 0 1 1 0 0 0 

26  Diptera Simulidae 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 3 1 

27   Tabanidae 2 0 0 2 0 0 6 3 0 4 0 2 

28   Empididae 0 0 0 0 1 0 4 0 3 4 0 2 

29   Ptychopteridae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

30   Culicidae 7 12 29 13 26 59 2 1 20 0 4 29 

31   Blephariceridae 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

32   Psychodidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 

33   Dolichopodidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

34 Coleoptera Hydrophilidae 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 

35   Elmidae 0 0 0 1 0 0 3 3 1 2 3 0 

36   Haliplidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

37 Haplotaxide 7 1 3 1 0 7 0 0 3 7 1 1 

38  Oligochaeta Branchiobdellidae 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

39   Naididae 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

40   Naididae/Dero 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 

41 Hirudinea  Erpobdellida 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

42 Lepidoptera Pyralidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

43 Hemiptera  Veliidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

44   Notonectidae 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 4 

45 Nemathelmintes Kl/Gordiaces 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 1 0 

46 Physidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

47  Gastropoda Planorbidae 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

48   Pleuroceridae 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

49   Lymnaeidae 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

50 Arachnida - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

51   Shuma  255 336 451 311 377 551 536 274 409 648 245 452 

 
Tabela 1-c Numri i individëve  për çdo dy stinë në lumin Devoll 
 

Lumi Devoll  

Familja 

Shuma në dy stinë 

Verë Vjeshtë Dimër Pranverë 

St. 

1 St.2 St.3 

St. 

1 St.2 St.3 

St. 

1 St.2 St.3 

St. 

1 St.2 St.3 Nr Taksoni 

1   Ephemerellidae 4 0 4 1 0 2 0 14 26 3 20 22 
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2 
 Ephemeroptera 

  

  

  

  

  

Baetidae 1 0 0 37 54 23 27 34 34 47 37 39 

3 Heptagenidae 15 3 7 4 13 10 4 8 26 37 16 8 

4 Caenidae 10 6 7 3 8 166 1 9 21 16 5 6 

5 Oligoneuridae 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 2 0 

6 Potamanthidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 Ephemeridae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Isonychidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 

 Plecoptera 

  

  

Leuctridae 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 Perlodidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 Perlidae 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 Chloroperlidae 0 0 0 1 1 1 0 1 0 2 1 0 

13 

  

 Trichoptera 

  

  

  

  

Hydropsychidae 131 175 121 72 327 210 12 244 46 63 132 46 

14 Hydroptilidae 6 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 Glossosomatidae 0 2 4 1 5 2 1 0 2 0 1 0 

16 Philopotamidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 Rhyacophilidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 Beraeidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 

19 Leptoceridae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 
Odonata 

  

Gomphidae 3 1 4 0 0 2 0 2 2 0 1 1 

21 Calopterygidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22 

  

  

 Diptera 

  

  

  

  

  

  

Chironomidae 33 23 51 37 377 79 1 2 11 17 15 23 

23 

Chironomidae (i 

kuq) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

24 Ceratopogonidae 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

25 Tipulidae 1 0 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 

26 Simulidae 0 0 0 2 18 1 0 4 1 2 3 2 

27 Tabanidae 15 0 29 8 3 4 2 4 0 6 1 0 

28 Empididae 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

29 Ptychopteridae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

30 

31 

Culicidae 2 5 7 24 31 27 7 2 3 5 0 10 

Blephariceridae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

32 
  

  

Psychodidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

33 Dolichopodidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

34 

Coleoptera 

  

  

Hydrophilidae 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 2 3 

35 Elmidae 0 0 1 0 1 0 0 3 0 1 0 1 

36 Haliplidae 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

37  Oligochaeta 

  

  

Haplotaxide 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 1 0 

38 Branchiobdellidae 1 1 4 0 0 0 0 0 1 3 2 2 
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39 Naididae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

40 Naididae/Dero 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

41 Hirudinea  Erpobdellida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

42 Lepidoptera Pyralidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

43 
Hemiptera  

  

Veliidae 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

44 Notonectidae 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

45 Nemathelmintes Kl/Gordiaces 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

46 

 Gastropoda 

  

  

Physidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

47 Planorbidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

48 Pleuroceridae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

49 Lymnaeidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

50 Arachnida - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 

51   Shuma  227 239 251 190 841 530 58 337 177 213 243 163 

 
Tabela 1-d Numri i individëve për çdo dy stinë në lumin Shkumbin 
 

 
Lumi Shkumbin 

 

 

Familja 

Shuma në dy stinë 

 

Verë 

 

Vjeshtë Dimër Pranverë 

Nr Taksoni St1 St2 St3 St.1 St.2 St.3 St.1 St.2 St.3 St.1 St.2 St.3 

1 

  

  

 Ephemeroptera 

  

  

  

  

Ephemerellidae 11 2 5 7 0 1 6 2 9 4 4 8 

2 Baetidae 0 0 56 33 122 74 11 198 30 31 91 40 

3 Heptagenidae 44 4 6 4 3 19 4 10 53 7 12 23 

4 Caenidae 68 2 0 67 16 106 27 4 53 31 4 43 

5 Oligoneuridae 0 0 0 3 3 60 4 8 14 9 3 19 

6 Potamanthidae 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

7 Ephemeridae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Isonychidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 

 Plecoptera 

  

  

Leuctridae 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 Perlodidae 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 

11 Perlidae 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 

12 Chloroperlidae 0 0 0 5 1 39 3 2 3 3 1 14 

13 

  

 Trichoptera 

  

Hydropsychidae 41 48 208 82 94 252 27 30 61 54 29 104 

14 Hydroptilidae 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

15 

16 

Glossosomatidae 0 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 

Philopotamidae 0 0 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 

17 

  

  

  

Rhyacophilidae 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 Beraeidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 

19 Leptoceridae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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20 
Odonata 

  

Gomphidae 5 0 2 4 1 5 2 0 2 3 0 2 

21 Calopterygidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22 

  

  

 Diptera 

  

  

  

  

  

  

  

  

Chironomidae 95 473 64 166 640 128 46 367 34 77 307 52 

23 

Chironomidae e 

kuq 0 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

24 Ceratopogonidae 6 0 0 15 1 0 7 3 0 7 3 0 

25 Tipulidae 13 0 0 4 0 1 3 0 0 2 0 0 

26 Simulidae 2 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

27 Tabanidae 27 0 0 5 0 7 0 0 3 5 0 4 

28 Empididae 5 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

29 Ptychopteridae 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

30 Culicidae 0 0 0 37 114 49 18 128 9 13 78 12 

31 Blephariceridae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

32 Psychodidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

33 Dolichopodidae 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

34 

 Coleoptera 

  

Hydrophilidae 1 0 0 1 4 0 0 4 0 1 5 0 

35 Elmidae 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 

36 Haliplidae 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 

37 

 Oligochaeta 

  

  

Haplotaxide 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

38 Branchiobdellidae 1 9 0 4 0 2 1 2 0 2 2 1 

39 Naididae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

40 Naididae/Dero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

41 Hirudinea  Erpobdellida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

42 Lepidoptera Pyralidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

43 
Hemiptera  

  

Veliidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

44 Notonectidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

45 Nemathelmintes Kl/Gordiaces 0 1 1 0 0 0 22 0 3 5 0 1 

46 

 Gastropoda 

  

  

Physidae 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

47 Planorbidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

48 Pleuroceridae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

49 Lymnaeidae 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

50 Arachnida - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

51   Shuma  371 727 351 442 1006 744 182 759 279 261 542 327 
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Tabela 4.12 Paraqitje e prezencës së taksoneve të lumit Osum  në 8 stinët si dhe vlera e konstantes 
përkatëse. 
 

 LUMI OSUM    Periudha e Kampionimit      

Nr Klasa/Rendi Familja 

V
er

ë'
11

 

V
je

sh
të

 '1
1 

D
im

ër
 '1

1-
 '1

2 
 

P
ra

nv
er

ë 
'1

2 
 

V
er

ë 
'1

2 

V
je

sh
të

 '1
2 

D
im

ër
 '1

2-
'1

3 

P
ra

nv
er

ë 
'1

3 

K
on

st
an

tja
 

1 Ephemerellidae + + + + + + + + 100% 

2   Baetidae + + + + + + + + 100% 

3  Heptagenidae + + + + + + + + 100% 

4  Caenidae + + + + + + + + 100% 

5 Ephemeroptera Oligoneuridae           + + + 37.5% 

6  Potamanthidae                  - 

7  Ephemeridae       +         12.5% 

8  Isonychidae       +         12.5% 

9  Leuctridae +       +       25.0% 

10 Plecoptera Perlodidae                  - 

11  Perlidae     + +   + +   50.0% 

12  Chloroperlidae           + + + 37.5% 

13  Hydropsychidae + + + + + + + + 100% 

14  Hydroptilidae + +     +       37.5% 

15  Glossosomatidae +   + + + +   + 75.0% 

16 Trichoptera Philopotamidae               + 12.5% 

17  Rhyacophilidae                 - 

18  Beraeidae       +         12.5% 

19  Leptoceridae       +         12.5% 

20 Odonata Gomphidae + + + + +   + + 87.5% 

21  Calopterygidae   +             12.5% 

22  Chironomidae + + + + + + + + 100% 

23  Ceratopogonidae + +     +   +   50.0% 

24  Tipulidae +       + + +   50.0% 

25  Simulidae   + + + + +   + 75.0% 

26  Tabanidae + + + + + + + + 100% 

27 Diptera Empididae   + + +       + 50.0% 

28  Ptychopteridae       +         12.5% 

29  Culicidae + + + + + + + + 100% 

30  Blephariceridae     +     +     25.0% 
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31  Psychodidae       +         12.5% 

32  Dolichopodidae                  - 

33 Coleoptera Hydrophilidae     + + +   +   50.0% 

34  Elmidae   + + +     +   50.0% 

35  Haliplidae                  - 

36 Hymenoptera Agriotypidae   +   +         25.0% 

37  Haplotaxide + +   + + + + + 87.5% 

38 Nënkl. Oligochaeta Branchiobdellidae +               12.5% 

39  Naididae     + +         25.0% 

40  Naididae/ Dero     +           12.5% 

41 Nënkl. Hirudinea Erpobdellida +               12.5% 

42 Lepidoptera Pyralidae                  - 

43 Hemiptera Veliidae                  - 

44  Notonectidae           + + + 37.5% 

45 
Tip. 

Nemalthelminthes Kl/ Gordiaces      + +         50.0% 

46  Physidae                   

47 Kl.Gastropoda Planorbidae +               12.5% 

48  Pleuroceridae +               12.5% 

49  Lymnaeidae   +             12.5% 

50 Kl. Arachnida -       +         12.5% 

 
Tabela 4.13 Paraqitje e prezencës  së taksoneve të lumit Devoll në 8 stinët si dhe vlera e konstatshmërisë 
përkatëse. 
 

  LUMI  DEVOLL     Periudha e Kampionimit  

Nr Klasa/Rendi Familja 

V
e

rë
'1

1
 

V
je

sh
të

 '1
1

 

D
im

ë
r 

'1
1

- 
'1

2
  

P
ra

n
ve

rë
 '1

2
  

V
e

rë
 '1

2
 

V
je

sh
të

 '1
2

 

D
im

ë
r 

'1
2

-'
1

3
 

P
ra

n
ve

rë
 '1

3
 

K
o

n
st

a
n

tj
a

 

1 
 

Ephemerellidae + + + + + +   + 87.5% 

2   Baetidae   + + + + + + + 87.5% 

3   Heptagenidae + + + + + + + + 100% 

4  Caenidae + + + + + + + + 100% 

5 Ephemeroptera Oligoneuridae     + +     + + 50.0% 

6  Potamanthidae                  - 

7  Ephemeridae                 -  

8  Isonychidae                  - 

9  Leuctridae +       +       25.0% 

10 Plecoptera Perlodidae                  - 
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11  Perlidae +               12.5% 

12  Chloroperlidae           + + + 37.5% 

13  Hydropsychidae   + + + + + + + 87.5% 

14  Hydroptilidae +       +       25.0% 

15  Glossosomatidae + + + + + + +   87.5% 

16 Trichoptera Philopotamidae                  - 

17  Rhyacophilidae                 -  

18  Beraeidae       +         25.0% 

19  Leptoceridae                  - 

20 Odonata Gomphidae + + + + +   + + 87.5% 

21  Calopterygidae                  - 

22  Chironomidae + + + + + + + + 100% 

23  Ceratopogonidae +     + +       37.5% 

24  Tipulidae + +     +   +   50.0% 

25  Simulidae   + + +   + + + 75.0% 

26  Tabanidae + + + + + + + + 100% 

27 Diptera Empididae +   +           25.0% 

28  Ptychopteridae                  - 

29  Culicidae + + + +   + + + 87.5% 

30  Blephariceridae                  - 

31  Psychodidae                  - 

32  Dolichopodidae                  - 

33  Hydrophilidae     + + + + + + 75.0% 

34 Coleoptera Elmidae + + + +         50.0% 

35  Haliplidae         +       12.5% 

36 Hymenoptera Agriotypidae     + +   +     37.5% 

37  Haplotaxide +   + + +       50.0% 

38 Nënkl. Oligochaeta Branchiobdellidae                 -  

39  Naididae     +           12.5% 

40  Naididae/ Dero                  - 

41 Nënkl. Hirudinea Erpobdellida                  - 

42 Lepidoptera Pyralidae     +           12.5% 

43 
Hemiptera 

Veliidae     +           12.5% 

44 Notonectidae             +   12.5% 

45 
Tip. 

Nemalthelminthes Kl/ Gordiaces    +           + 25.0% 

46  Physidae                  - 

47 Kl. Gastropoda Planorbidae                 -  

48  Pleuroceridae                  - 

49  Lymnaeidae                 -  
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50 Kl. Arachnida -     +           12.5% 

 
Tabela 4.14 Paraqitje e prezencës  së taksoneve të lumit Shkumbin në 8 stinët si  dhe vlera e 
konstatshmërisë përkatëse. 
 

LUMI  SHKUMBIN Periudha e Kampionimit 

Nr Klasa /Rendi Familja 

V
e

rë
'1

1
 

V
je

sh
të

 '1
1
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ë
r 
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1

- 
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2
  

P
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n
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V
e
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V
je

sh
të

 '1
2
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ë
r 
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2
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1

3
 

P
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n
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 '1

3
 

K
o

n
st

a
n

tj
a

 

1   Ephemerellidae + + + + + + + + 100% 

2   Baetidae + + + + + + + + 100% 

3   Heptagenidae + + + + + + + + 100% 

4   Caenidae + + + + + + + + 100% 

5 Ephemeroptera Oligoneuridae     + +   + + + 62.5% 

6  Potamanthidae     + +         25.0% 

7  Ephemeridae                  - 

8  Isonychidae                 -  

9  Leuctridae +               12.5% 

10 Plecoptera Perlodidae +   + +         37.5% 

11  Perlidae +   + +         37.5% 

12  Chloroperlidae     + +   + + + 62.5% 

13  Hydropsychidae + + + + + + + + 100.0% 

14  Hydroptilidae   +     +     + 37.5% 

15  Glossosomatidae   + +           25.0% 

16 Trichoptera Philopotamidae + +             25.0% 

17  Rhyacophilidae +       +       25.0% 

18  Beraeidae       +         12.5% 

19  Leptoceridae                  - 

20 Odonata Gomphidae + + + + + + + + 100% 

21  Calopterygidae                  - 

22  Chironomidae + + + + + + + + 100% 

23  Ceratopogonidae + + + +   + + + 87.5% 

24  Tipulidae + +       + + + 62.5% 

25  Simulidae + +     +       37.5% 

26  Tabanidae + +   + + + + + 87.5% 

27 Diptera Empididae + +     +     + 50.0% 

28  Ptychopteridae +       +       25.0% 

29  Culicidae   + + +   + + + 75.0% 

30  Blephariceridae                 -  
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31  Psychodidae                  - 

32  Dolichopodidae           +     12.5% 

33  Hydrophilidae +     +   + + + 62.5% 

34 Coleoptera Elmidae +   + + +       50.0% 

35  Haliplidae     + +         25.0% 

36 Hymenoptera Agriotypidae +   + + +       50.0% 

37  

Nënkl. 

Oligochaeta 

Haplotaxide + + + + +   + + 87.5% 

38 Branchiobdellidae                 -  

39  Naididae                  - 

40  Naididae/ Dero                  - 

41 Nënkl. Hirudinea Erpobdellida                  - 

42 Lepidoptera Pyralidae                  - 

43 Hemiptera Veliidae                  - 

44 Hemiptera Notonectidae                   

45 
Tip. 

Nemalthelminthes Kl/ Gordiaces  +   + + +       50.0% 

46  Physidae +               12.5% 

47 Kl. Gastropoda Planorbidae                  - 

48  Pleuroceridae                  - 

49  Lymnaeidae   +             12.5% 

50 Kl. Arachnida -                 -  

 
 
Tabela 4.28 Përllogaritja e vlerave të ASPT  për periudhën Verë 2011 – Pranverë 2012 në lumin Osum.  

OSUM 
 
 
 

Vlera 
e 

BMWP 

 
VERË 2011 

 
Vjeshtë 2011 

 
Dimër 2011 Pranverë 2012 

Nr Taksoni Familja 

S
t. 1

 

S
t.2

 

S
t.3

 

S
t. 1

 

S
t.2

 

S
t.3

 

S
t. 1

 

S
t.2

 

S
t.3

 

S
t. 1

 

S
t.2

 

S
t.3

 

1 

Ephemeroptera 

Ephemerellidae 10 10 10 10  10  10 10 10 10 10 10 

2 Baetidae 4 4 4  4   4 4 4 4 4 4 

3 Heptagenidae 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

4 Caenidae 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

5 Oligoneuridae -             

6 Potamanthidae 10             

7 Ephemeridae 10          10   

8 Isonychidae -             

9 Leuctridae 10 10            

10 Plecoptera Perlodidae 10             

11 
 

Perlidae 10       10   10   

12 Chloroperlidae 10             

13 

Trichoptera 

Hydropsychidae 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

14 Hydroptilidae 6  6 6   6       

15 Glossosomatidae 7 7 7 7      7 7  7 

16 Philopotamidae 8             
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Tabela 4.29 Përllogaritja e vlerave të ASPT për periudhën Verë 2012 – Pranverë 2013 në lumin Osum.  
 

17 Rhyacophilidae 7             

18 Beraeidae 10          10 10 10 

19 Leptoceridae 10          10  10 

20 
Odonata 

Gomphidae 8 8  8 8   8 8 8 8  8 

21 Calopterygidae 8      8       

22 

Diptera 

Chironomidae 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

23 Ceratopogonidae              

24 Tipulidae 5 5 5 5          

25 Simuliidae 5      5 5   5 5 5 

26 Tabanidae -             

27 Empididae -             

28 Ptychopteridae 5            5 

29 Culicidae -             

30 Blephariceridae -             

31 Psychodidae -             

32 Dolichopodidae -             

33 

Coleoptera 

Hydrophilidae 5         5   5 

34 Elmidae 5    5   5 5  5 5  

35 Haliplidae 5             

36 Hymenoptera Agriotypidae -                         

37  
Nënkl 

Oligochaeta 
 
 

Haplotaxide 1 1   1     1       1 1   

38 Branchiobdellidae 1 1                       

39 Naididae 1             1     1     

40 Naididae/ Dero 1             1           

41 Nënkl/Hirudinea Erpobdellida 3     3                   

42 Lepidoptera Pyralidae 
 

                        

43 
Hemiptera 

Veliidae 5                         

44 Notonectidae 5             

45 Tip/Nemathelmintes Kl/Gordiaces -                         

46 

Kl/Gastropoda 
 

Physidae 3                         

47 Planorbidae 3     3                   

48 Pleuroceridae -                         

49 Lymnaeidae 3       3                 

50 Kl. Arachnida - -                         

     
                      

VLERA  E ASPT   5.8 6.2 5.58 5.5 6.8 5.5 5.67 6.38 6.44 6.6 5.9 6.77 

OSUM Vlera 
e 
BMWP 

 
VERË  
2012 

 
Vjeshtë  
2012 

 
Dimër  
2012 

 
Pranverë  
2013 

Nr Rendi Familja S
t. 1

 

S
t.2

 

S
t.3

 

S
t. 1

 

S
t.2

 

S
t.3

 

S
t. 1

 

S
t.2

 

S
t.3

 

S
t. 1

 

S
t.2

 

S
t.3

 

1 Ephemeroptera Ephemerellidae 10 10 10 10 10  10 10 10  10   

2 Baetidae 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

3 Heptagenidae 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

4 Caenidae 7 7 7 7 7 7 7  7 7  7 7 

5 Oligoneuridae -             

6 Potamanthidae 10             

7 Ephemeridae 10             

8 Isonychidae -             

9 Plecoptera Leuctridae 10 10            

10 Perlodidae 10             

11 Perlidae 10    10   10      

12 Chloroperlidae 10    10  10 10   10  10 

13 Trichoptera Hydropsychidae 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

14 Hydroptilidae 6  6 6    6      

15 Glossosomatidae 7 7 7 7  7 7      7 
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Tabela 4.32 Përllogaritja e vlerave të ASPT   për periudhën Verë 2011 – Pranverë 2012 në lumin Devoll. 

 
DEVOLL  

 
Vlera 
e 
BMWP 

Verë 2011 Vjeshtë 2011 Dimër 2011 Pranverë 2012 
 
 

Nr Rendi Familja 

S
t.1

 

S
t.2

 

S
t.3

 

S
t.1

 

S
t.2

 

S
t.3

 

S
t.1

 

S
t.2

 

S
t.3

 

S
t.1

 

S
t.2

 

S
t.3

 

1 

Ephemeroptera 

Ephemerellidae 10 10 
 

10 
  

10 
 

10 10 10 10 10 

2 Baetidae 4 
   

4 4 
  

4 4 
 

4 4 

3 Heptagenidae 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

4 Caenidae 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

5 Oligoneuridae - 
            

6 Potamanthidae 10 
            

7 Ephemeridae 10 
            

8 Isonychidae - 
            

9 

Plecoptera 

Leuctridae 10 10 10 
          

10 Perlodidae 10 
            

11 Perlidae 10 
  

10 
         

12 Chloroperlidae 10 
            

13 

Trichoptera 

Hydropsychidae 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

14 Hydroptilidae 6 6 6 
          

15 Glossosomatidae 7 
 

7 7 
 

7 7 
  

7 
 

7 
 

16 Philopotamidae 8 
            

17 Rhyacophilidae 7 
            

16 Philopotamidae 8          8   

17 Rhyacophilidae 7             

18 Beraeidae 10             

19 Leptoceridae 10             

20 Odonata Gomphidae 8 8  8      8   8 

21 Calopterygidae 8             

22 Diptera Chironomidae 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

23 Ceratopogonidae              

24 Tipulidae 5 5 5 5  5 5  5 5    

25 Simulidae 5  5   5      5  

26 Tabanidae -             

27 Empididae -             

28 Ptychopteridae 5             

29 Culicidae -             

30 Blephariceridae -             

31 Psychodidae -             

32 Dolichopodidae -             

33 Coleoptera Hydrophilidae 5 5        5    

34 Elmidae 5         5    

35 Haliplidae 5             

36 Hymenoptera Agriotypidae -             

37 Nënkl/Oligochaeta Haplotaxide 1 1 1 1 1     1   1 

38 Branchiobdellidae 1             

39 Naididae 1             

40 Naididae/ Dero 1             

41 Nënkl.Hirudinea Erpobdellida 3             

42 Lepidoptera Pyralidae              

43 Hemiptera 
 

Veliidae 5             

44 Notonectidae 5      5   5   5 

45 Tip/Nemathelmintes Kl/Gordiaces -             

46 Kl/Gastropoda Physidae 3             

47 Planorbidae 3             

48 Pleuroceridae -             

49 Lymnaeidae 3             

50 Kl. Arachnida - -             

VLERAT E ASPT  6.167 5.64 5.91 6.6 5.6 6.5 7.13 6.14 5.18 7 5.5 5.9 
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18 Beraeidae 10 
         

10 
  

19 Leptoceridae 10 
            

20 
Odonata 

Gomphidae 8 8 8 8 
  

8 
 

8 8 
 

8 
 

21 Calopterygidae 8 
            

22 

Diptera 

Chironomidae 2 2 2 2 2 2 2 
  

2 2 2 2 

23 Ceratopogonidae  - 
            

24 Tipulidae 5 
  

5 
 

5 5 
      

25 Simuliidae 5 
    

5 5 
  

5 
  

5 

26 Tabanidae - 
            

27 Empididae - 
            

28 Ptychopteridae 5 
            

29 Culicidae - 
            

30 Blephariceridae - 
            

31 Psychodidae - 
            

32 Dolichopodidae - 
            

33 

Coleoptera 

Hydrophilidae 5 
        

5 
 

5 
 

34 Elmidae 5 
  

5 
 

5 
  

5 
 

5 
 

5 

36 Haliplidae 5 
            

37 

Nënkl/ 
Oligochaeta 

Haplotaxide 1 
  

1 
     

1 1 1 1 

38 Branchiobdellidae 1 
            

39 Naididae 1 
       

1 
    

40 Naididae/ Dero 1 
            

41 
Nënkl/ 
Hirudinea 

Erpobdellida 3 
            

42 Lepidoptera Pyralidae   
            

43 
Hemiptera 

Veliidae 5 
       

5 
    

44 Notonectidae 5 
            

45 
Tip 
/Nemathelmintes 

Kl/Gordiaces - 
            

46 

Kl/Gastropoda 

Physidae 3 
            

47 Planorbidae 3 
            

48 Pleuroceridae - 
            

49 Lymnaeidae 3 
            

50 Kl. Arachnida - - 
            

 
 

 Vlera  ASPT   7.25 6.88 6.36 5.6 5.6 6.6 7.3 6.11 5.82 6.25 5.9 5.4 

 
Tabela 4.33  Përllogaritja e vlerave të ASPT për periudhën Verë 2012 – Pranverë 2013 në lumin Devoll. 
 

                          DEVOLL 
 
 
Vlera 
e 
BMWP 

 

Verë 2012 

 

Vjeshtë 
2012 

 

Dimër 2012 
 

Pranverë 2013 

Nr Rendi Familja 

S
t1

 

S
t2

 

S
t3

 

S
t.1

 

S
t.2

 

S
t.3

 

S
t.1

 

S
t.2

 

S
t.3

 

S
t.1

 

S
t.2

 

S
t.3

 

1  
 
 
Ephemeroptera 
 
 
 
 

Ephemerellidae 10 10   10 10   10       10 10 10 

2 Baetidae 4 4     4 4 4 4 4 4 4 4 4 

3 Heptagenidae 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

4 Caenidae 7 7 7 7   7 7   7 7 7   7 

5 Oligoneuridae -                         

6 Potamanthidae 10                         

7 Ephemeridae 10                         

8 Isonychidae -                         

9  
Plecoptera 
 
 

Leuctridae 10   10                     

10 Perlodidae 10                         

11 Perlidae 10                         

12 Chloroperlidae 10       10 10 10   10   10 10   

13  
 
Trichoptera 
 
 

Hydropsychidae 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

14 Hydroptilidae 6 6 6                     

15 Glossosomatidae 7   7   7     7   7       

16 Philopotamidae 8                         

17 Rhyacophilidae 7                         



138 

_____________________________________________________________________________ 
Përcaktimi i larmisë biologjike të makroinvertebrorëve bentikë të lumenjve Shkumbin, Devoll e Osum në pjesën 
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18  
 

Beraeidae 10                         

19 Leptoceridae 10                         

20 Odonata 
 

Gomphidae 8 8   8         8       8 

21 Calopterygidae 8                         

22  
 
 
 
 
Diptera 
 
 
 
 
 

Chironomidae 2 2 2 2 2 2 2 2 2   2 2 2 

23 Ceratopogonidae  -                         

24 Tipulidae 5 5   5         5 5       

25 Simuliidae 5       5 5     5   5 5 5 

26 Tabanidae -                         

27 Empididae -                         

28 Ptychopteridae 5                         

29 Culicidae -                         

30 Blephariceridae -                         

31 Psychodidae -                         

32 Dolichopodidae -                         

33  
Coleoptera 
 

Hydrophilidae 5 5       5 5   5     5 5 

34 Elmidae 5                         

35 Haliplidae 5     5                   

36 Hymenoptera Agriotypidae -                         

37  
Nënkl/ 
Oligochaeta 
 
 

Haplotaxide 1 1 1 1                   

38 Branchiobdellidae 1                         

39 Naididae 1                         

40 Naididae/ Dero 1                         

41 
Nënkl 
/Hirudinea 

Erpobdellida 3                         

42 Lepidoptera Pyralidae  -                         

43 Hemiptera 
 

Veliidae 5                         

44 Notonectidae 5             5           

45 
Tip/ 
Nemathelmintes 

Kl/Gordiaces -                         

46 

      Kl/Gastropoda 
 

Physidae 3                         

47 Planorbidae 3                         

48 Pleuroceridae -                         

49 Lymnaeidae 3                         

50 Kl. Arachnida - -                         

VLERAT E ASPT   5.7 6 5.9 6.63 6 6.63 5.5 6.1 6.3 6.63 6.38 6.22 

 
Tabela 4.36 Përllogaritja e vlerave të ASPT për periudhën Verë 2011 – Pranverë 2012 në lumin Shkumbin. 
 

SHKUMBIN 
 
 
Vlera 
E 
BMWP 

Verë  
2011 

Vjeshtë  
2011 

Dimër  
2012 

Pranverë  
2012 

Nr Rendi Familja 

S
t.1

 

S
t.2

 

S
t.3

 

S
t.1

 

S
t.2

 

S
t.3

 

S
t.1

 

S
t.2

 

S
t.3

 

S
t.1

 

S
t.2

 

S
t.3

 

1  
 
 
Ephemeroptera 
 
 
 
 

Ephemerellidae 10 10     10   10 10 10 10 10 10 10 

2 Baetidae 4     4 4   4   4 4 4 4 4 

3 Heptagenidae 10 10     10 10 10 10 10 10 10 10 10 

4 Caenidae 7 7 7   7 7 7 7 7 7 7 7 7 

5 Oligoneuridae -                         

6 Potamanthidae 10                 10   10   

7 Ephemeridae 10                         

8 Isonychidae -                         

9  
Plecoptera 
 
 

Leuctridae 10 10                       

10 Perlodidae 10     10         10   10 10   

11 Perlidae 10 10           10     10 10   

12 Chloroperlidae 10             10 10   10   10 

13  
 
Trichoptera 
 
 

Hydropsychidae 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

14 Hydroptilidae 6       6                 

15 Glossosomatidae 7         7       7       

16 Philopotamidae 8     8 8   8             

17 Rhyacophilidae 7 7                       
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18  
 

Beraeidae 10                   10     

19 Leptoceridae 10                         

20 Odonata 
 

Gomphidae 8 8     8 8 8 8   8 8   8 

21 Calopterygidae 8                         

22  
 
 
 
 
Diptera 
 
 
 
 
 

Chironomidae 2 2 2 2 2 2 2   2 2 2 2 2 

23 Ceratopogonidae                           

24 Tipulidae 5 5     5   5             

25 Simuliidae 5 5   5   5               

26 Tabanidae -                         

27 Empididae -                         

28 Ptychopteridae 5 5                       

29 Culicidae -                         

30 Blephariceridae -                         

31 Psychodidae -                         

32 Dolichopodidae -                         

33  
Coleoptera 
 

Hydrophilidae 5 1                 5     

34 Elmidae 5 1               5     5 

35 Haliplidae 5                 5 5   5 

36 Hymenoptera Agriotypidae -                         

37  
Nënkl/ 
Oligochaeta 
 
 

Haplotaxide 1   1   1   1 1     1 1 1 

38 Branchiobdellidae 1                         

39 Naididae 1                         

40 Naididae/ Dero 1                         

41 
Nënkl/ 
Hirudinea 

Erpobdellida 3                         

42 Lepidoptera Pyralidae                           

43 Hemiptera 
He 
miptera 

Veliidae 5                         

44 Notonectidae 5                         

45 Tip/Nemathelmintes Kl/Gordiaces -                         

46 

Kl/Gastropoda 
 

Physidae 3 3                       

47 Planorbidae 3                         

48 Pleuroceridae -                         

49 Lymnaeidae 3         3               

50 Kl. Arachnida - -                         

VLERAT E ASPT   6.47 3.75 5.67 6 5.87 6 7.625 7.25 6.64 6.93 6.9 6.09 

 
Tabela 4.37 Përllogaritja e vlerave të ASPT për periudhën Verë 2012 – Pranverë 2013 në lumin Shkumbin. 
 

SHKUMBIN  
Vlera 
e 
BMËP 

Verë  
2012 

Vjeshtë 
 2012 

Dimër 
 2012 

Pranverë  
2013 

Nr Rendi Familja 

S
t1

 

S
t2

 

S
t3

 

S
t.1

 

S
t.2

 

S
t.3

 

S
t.1

 

S
t.2

 

S
t.3

 

S
t.1

 

S
t.2

 

S
t.3

 

1 

Ephemeroptera 

Ephemerellidae 10 10 10 10 10 
  

10 10 10 
 

10 10 

2 Baetidae 4 
  

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

3 Heptagenidae 10 10 10 10 10 10 10 
   

10 10 10 

4 Caenidae 7 7 7 
 

7 
 

7 7 7 7 7 7 7 

5 Oligoneuridae - 
            

6 Potamanthidae 10 
            

7 Ephemeridae 10 
            

8 Isonychidae - 
            

9 

Plecoptera 

Leuctridae 10 10 
           

10 Perlodidae 10 
            

11 Perlidae 10 10 
           

12 Chloroperlidae 10 
   

10 10 10 10 10 10 10 10 10 

13 

Trichoptera 

Hydropsychidae 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

14 Hydroptilidae 6 6 
        

6 
  

15 Glossosomatidae 7 
            

16 Philopotamidae 8 
            

17 Rhyacophilidae 7 
 

7 
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18 Beraeidae 10 
            

19 Leptoceridae 10 
            

20 
Odonata 

Gomphidae 8 8 
 

8 
  

8 
     

8 

21 Calopterygidae 8 
            

22 

Diptera 

Chironomidae 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

23 Ceratopogonidae 
             

24 Tipulidae 5 5 
  

5 
  

5 5 5 5 
  

25 Simuliidae 5 5 
 

5 
         

26 Tabanidae - 
            

27 Empididae - 
            

28 Ptychopteridae 5 5 
           

29 Culicidae - 
            

30 Blephariceridae - 
            

31 Psychodidae - 
            

32 Dolichopodidae - 
            

33 

Coleoptera 

Hydrophilidae 5 
   

5 5 
     

5 
 

34 Elmidae 5 5 
           

35 Haliplidae 5 
            

36 Hymenoptera Agriotypidae - 
            

37 

Nënkl/ 
Oligochaeta 

Haplotaxide 1 1 1 
        

1 
 

38 Branchiobdellidae 1 
            

39 Naididae 1 
            

40 Naididae/ Dero 1 
            

41 
Nënkl/ 
Hirdinea 

Erpobdellida 3 
            

42 Lepidoptera Pyralidae 
             

43 Hemiptera Veliidae 5 
            

44 
 
 

Notonectidae 5 
            

45 Tip/Nemathelmintes kl/Gordiaces - 
            

46 

Kl/Gastropoda 

Physidae 3 
            

47 Planorbidae 3 
            

48 Pleuroceridae - 
            

49 Lymnaeidae 3 
            

50 Kl. Arachnida - - 
            

VLERAT E ASPT 
 

6.36 6 6.29 6.44 6 6.57 6.14 6.14 6.14 6.12 6 7 

 
Tabela 4.40 Përllogaritja e vlerës së indeksit biotic sipas SWRC në lumin Osum në stinët  Verë –Vjeshtë 
2011. 
 

OSUM 
TV 

  VERË 2011   VJESHTË  2011 

St. 1 St.2 St.3 St. 1 St.2 St.3 St. 
1 

St.2 St.3 St. 1 St.2 St.3 

Nr Rendi  D   TV*D   D   TV*D  

1 Ephemeroptera 3.6 55 53 32 198 190.8 115.2 13 22 93 46.8 79.2 335 

2 Plecoptera 1 5     5 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Trich/ Hydropsychidae  5 33 68 9 165 340 45 2 58 23 10 290 115 

4 Trichoptera/të tjerë 2.8 3 2 8 8.4 5.6 22.4     9 0 0 25.2 

5 Odonata/Anisoptera 4 1   1 4 0 4 1     4 0 0 

6 Odonata/Zigoptera 7       0 0 0     1 0 0 7 

7 Megaloptera/ 
Corydalidae 

3       0 0 0       0 0 0 

8 Megaloptera/ Sialidae 4       0 0 0       0 0 0 

9 Diptera         0 0 0       0 0 0 

10 Diptera/Athericidae 2       0 0 0       0 0 0 

11 Diptera/Chironomidae  6 9 37 179 54 222 1074 26 125 154 156 750 924 

12 Diptera/Simliidae 6       0 0 0 0 0 1 0 0 6 

13 Diptera /Tipulidae  3 2 3 5 6 9 15 0 0 0 0 0 0 

14 Diptera te tjerë 6 6 8 23 36 48 138 13 26 17 78 156 102 

15 Coleoptera 4.6       0 0 0 1     4.6 0 0 
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16 Nënkl/Oligochaeta 8 4   2 32 0 16     7 0 0 56 

17 Nënkl/Hirudinea  8     1 0 0 8       0 0 0 

18 Kl/Gastropoda 8     4 0 0 32 1     8 0 0 

19 Amphipoda  6       0 0 0       0 0 0 

20 Isopoda  8       0 0 0       0 0 0 

21 Decapoda 5       0 0 0       0 0 0 

22 Kl/Turbellaria  8       0 0 0       0 0 0 

SHUMA 118 171 264 508.4 815.4 1469.6 57 231 305 307 1275 1570 

 

Indeksi Biotik SWRC 

  
  

                        

      4.31 4.77 5.57 
   

5.39 5.52 5.15 

 
Tabela 4.41  Përllogaritja e vlerës së indeksit biotik sipas SWRC në lumit Osum në stinët  Dimër 2011, 
Pranverë 2012. 
 

Osum  
DIMËR 2011   PRANVERË 2012   

St. 1 St.2 St.3 St. 1 St.2 St.3 St. 1 St.2 St.3 St. 1 St.2 St.3 

Nr Rendi TV   D     TV*D     D     TV*D   

1 Ephemeroptera 3.6 72 99 172 259 356 619 93 79 137 334.8 284.4 493.2 

2 Plecoptera 1 1     1 0 0 1     1 0 0 

3 Trich/ Hydropsychidae  5 13 10 19 65 50 95 39 7 17 195 35 85 

4 Trichoptera/të tjerë 2.8     1 0 0 2.8 28 9 25 78.4 25.2 70 

5 Odonata/Anisoptera 4 3 3 3 12 12 12 1   1 4 0 4 

6 Odonata/Zigoptera 7       0 0 0       0 0 0 

7 

Megaloptera/ 
Corydalidae 3       0 0 0       0 0 0 

8 Megaloptera/ Sialidae 4       0 0 0       0 0 0 

9 Diptera         0 0 0       0 0 0 

10 Diptera/Athericidae 2       0 0 0       0 0 0 

11 Diptera/Chironomidae  6   3 7 0 18 42 68 18 25 408 108 150 

12 Diptera/Simliidae 6 1     6 0 0 1 1 1 6 6 6 

13 Diptera /Tipulidae  3       0 0 0       0 0 0 

14 Diptera te tjerë 6 10 2 3 60 12 18 8 3 7 48 18 42 

15 Coleoptera 4.6 3 3 1 13.8 13.8 4.6 2 3 1 9.2 13.8 4.6 

16 Nënkl/Oligochaeta 8 4     32 0 0 8 1   64 8 0 

17 Nënkl/Hirudinea  8       0 0 0       0 0 0 

18 Kl/Gastropoda 8       0 0 0       0 0 0 

19 Amphipoda  6       0 0 0       0 0 0 

20 Isopoda  8       0 0 0       0 0 0 

21 Decapoda 5       0 0 0       0 0 0 

22 Kl/Turbellaria  8       0 0 0       0 0 0 

SHUMA 107 120 206 449 462 794 249 121 214 1148 498.4 854.8 

 

Indeksi Biotik SWRC 

                        

      4.2 3.85 3.85       4.612 4.119 3.994 

 
Tabela 4.42 Përllogaritja e vlerës së indeksit biotik sipas SWRC në lumit Osum në stinët  Verë 2012, 
Vjeshtë 2012. 
 

 

OSUM 

  VERË 2012 VJESHTË 2012 

  
TV 

St. 1 St.2 St.3 St. 1 St.2 St.3 St. 1 St.2 St.3 St. 1 St.2 St.3 

Nr Rendi   D     TV*D     D     TV*D   

1 Ephemeroptera 3.6 60 61 23 216 219.6 82.8 127 103 55 457 371 198 

2 Plecoptera 1 7     7 0 0 5 0 2 5 0 2 

3 Trich/ Hydropsychidae  5 23 41 22 115 205 110 113 33 21 565 165 105 

4 Trichoptera/të tjerë 2.8 2 3 5 5.6 8.4 14 0 1 1 0 2.8 2.8 

5 Odonata/Anisoptera 4 1   3 4 0 12       0 0 0 

6 Odonata/Zigoptera 7       0 0 0       0 0 0 
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7 

Megaloptera/ 
Corydalidae 3       0 0 0       0 0 0 

8 Megaloptera/ Sialidae 4       0 0 0       0 0 0 

9 Diptera         0 0 0       0 0 0 

10 Diptera/Athericidae 2       0 0 0       0 0 0 

11 Diptera/Chironomidae  6 26 47 123 156 282 738 4 6 118 24 36 708 

12 Diptera/Simliidae 6 0 1 0 0 6 0 0 1 0 0 6 0 

13 Diptera /Tipulidae  3 1 3 4 3 9 12 0 1 2 0 3 6 

14 Diptera te tjerë 6 4 8 6 24 48 36 4 1 42 24 6 252 

15 Coleoptera 4.6 1 0 0 4.6 0 0       0 0 0 

16 Nënkl/Oligochaeta 8 3 1 1 24 8 8 1 0 0 8 0 0 

17 Nënkl/Hirudinea  8       0 0 0       0 0 0 

18 Kl/Gastropoda 8       0 0 0       0 0 0 

19 Amphipoda  6       0 0 0       0 0 0 

20 Isopoda  8       0 0 0       0 0 0 

21 Decapoda 5       0 0 0       0 0 0 

22 Kl /Turbellaria  8       0 0 0       0 0 0 

SHUMA 128 165 187 559.2 786 1013 254 146 241 1083 590 1274 

 

Indeksi Biotik SWRC 

 
 

                        

      4.369 4.764 5.416       4.26 4.04 5.29 

 
Tabela 4.43 Përllogaritja e vlerës së indeksit biotic sipas SWRC në lumit Osum në stinët  Dimër 2012, 
Pranverë  2013. 
 

OSUM 
    DIMËR 2012   PRANVERË 2013 

  
TV 

St. 1 St.2 St.3 St. 1 St.2 St.3 St. 1 St.2 St.3 St. 1 St.2 St.3 

Nr Rendi   D     TV*D     D     TV*D   

1 Ephemeroptera 3.6 220 106 71 792 381.6 255.6 205 87 79 738 313.2 284.4 

2 Plecoptera 1 6 0 0 6 0 0 12 0 6 12 0 6 

3 Trich/ Hydropsychidae  5 193 36 6 965 180 30 175 28 31 875 140 155 

4 Trichoptera/të tjerë 2.8 3 0 0 8.4 0 0 4 0 1 11.2 0 2.8 

5 Odonata/Anisoptera 4 0 0 2 0 0 8 0 0 1 0 0 4 

6 Odonata/Zigoptera 7       0 0 0       0 0 0 

7 

Megaloptera/ 
Corydalidae 3       0 0 0       0 0 0 

8 Megaloptera/ Sialidae 4       0 0 0       0 0 0 

9 Diptera         0 0 0       0 0 0 

10 Diptera/Athericidae 2       0 0 0       0 0 0 

11 Diptera/Chironomidae  6 4 4 92 24 24 552 2 2 87 12 12 522 

12 Diptera/Simliidae 6       0 0 0 0 2 0 0 12 0 

13 Diptera /Tipulidae  3 0 1 1 0 3 3       0 0 0 

14 Diptera te tjerë 6 3 2 21 18 12 126 1 4 27 6 24 162 

15 Coleoptera 4.6 0 0 2 0 0 9.2       0 0 0 

16 Nënkl/Oligochaeta 8 0 0 3 0 0 24 0 0 1 0 0 8 

17 Nënkl/Hirudinea  8       0 0 0       0 0 0 

18 Kl/Gastropoda 8       0 0 0       0 0 0 

19 Amphipoda  6       0 0 0       0 0 0 

20 Isopoda  8       0 0 0       0 0 0 

21 Decapoda 5       0 0 0       0 0 0 

22 Kl/Turbellaria  8       0 0 0       0 0 0 

 
SHUMA 429 149 198 1813 600.6 1008 399 123 233 1654 501.2 1144 

Indeksi Biotik SWRC 
  
  

                        

      4.23 4.03 5.09       4.146 4.075 4.911 
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Tabela 4.46  Përllogaritja e vlerës së indeksit biotik sipas SWRC në lumin Devoll në stinët Verë 2011, 
Vjeshtë 2011. 
 

DEVOLL  
  VERË 2011   VJESHTË 2011 

  St.1 St.2 St.3 St.1 St.2 St.3 St.1 St.2 St.3 St.1 St.2 St.3 

Nr Rendi TV   D     TV*D     D     TV*D   

1 Ephemeroptera 3.6 7 2 8 25.2 7.2 28.8 5 21 172 18 75.6 619 

2 Plecoptera 1 2 1 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 

3 Trich/ Hydropsychidae  5 99 102 67 495 510 335 4 217 203 20 1085 1015 

4 Trichoptera/të tjerë 2.8 4 13 4 11.2 36.4 11.2 0 5 2 0 14 5.6 

5 Odonata/Anisoptera 4 2 1 3 8 4 12 0 0 2 0 0 8 

6 Odonata/Zigoptera 7 8 9 17 56 63 119       0 0 0 

7 

Megaloptera/ 
Corydalidae 3       0 0 0       0 0 0 

8 Megaloptera/ Sialidae 4       0 0 0       0 0 0 

9 Diptera         0 0 0       0 0 0 

10 Diptera/Athericidae 2       0 0 0       0 0 0 

11 Diptera/Chironomidae  6       0 0 0 34 373 77 204 2238 462 

12 Diptera/Simliidae 6 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 18 6 

13 Diptera /Tipulidae  3 0 0 1 0 0 3 0 1 1 0 3 3 

14 Diptera te tjerë 6 14 5 26 84 30 156 23 31 20 138 186 120 

15 Coleoptera 4.6 0 0 1 0 0 4.6 0 1 0 0 4.6 0 

16 Nënkl/Oligochaeta 8 0 0 2 0 0 16       0 0 0 

17 Nënkl/Hirudinea  8       0 0 0       0 0 0 

18 Kl/Gastropoda 8       0 0 0       0 0 0 

19 Amphipoda  6       0 0 0       0 0 0 

20 Isopoda  8       0 0 0       0 0 0 

21 Decapoda 5       0 0 0       0 0 0 

22 Kl/Turbellaria  8       0 0 0       0 0 0 

SHUMA 136 133 131 681 652 688 66 652 478 380 3624 2239 

 

Indeksi Biotik SWRC 

  
  

                        

      5.0 4.9 5.25       5.76 5.56 4.68 

 
Tabela 4.47 Përllogaritja e vlerës së indeksit biotik sipas SWRC në lumin Devoll në stinët  Dimër 2011, 
Pranverë 2012. 
 

DEVOLL 
  DIMËR 2011 PRANVERË 2012 

  St.1 St.2 St.3 St.1 St.2 St.3 St.1 St.2 St.3 St.1 St.2 St.3 

Nr Rendi TV   D     TV*D     D     TV*D   

1 Ephemeroptera 3.6 4 25 87 14.4 90 313 50 39 56 180 140.4 201.6 

2 Plecoptera 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Trich/ Hydropsychidae  5 9 91 37 45 455 185 29 76 39 145 380 195 

4 Trichoptera/të tjerë 2.8 0 0 1 0 0 2.8 3 1 0 8.4 2.8 0 

5 Odonata/Anisoptera 4 0 1 2 0 4 8 0 1 0 0 4 0 

6 Odonata/Zigoptera 7       0 0 0       0 0 0 

7 

Megaloptera/ 
Corydalidae 3       0 0 0       0 0 0 

8 Megaloptera/ Sialidae 4       0 0 0       0 0 0 

9 Diptera         0 0 0       0 0 0 

10 Diptera/Athericidae 2       0 0 0       0 0 0 

11 Diptera/Chironomidae  6 0 0 11 0 0 66 12 13 22 72 78 132 

12 Diptera/Simliidae 6 0 0 1 0 0 6 0 0 1 0 0 6 

13 Diptera /Tipulidae  3       0 0 0       0 0 0 

14 Diptera te tjerë 6 0 2 5 0 12 30 5 3 10 30 18 60 

15 Coleoptera 4.6 0 3 1 0 13.8 4.6 1 1 1 4.6 4.6 4.6 

16 Nënkl/Oligochaeta 8 0 1 1 0 8 8 3 2 2 24 16 16 

17 Nënkl/Hirudinea  8       0 0 0       0 0 0 
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18 Kl/Gastropoda 8       0 0 0       0 0 0 

19 Amphipoda  6       0 0 0       0 0 0 

20 Isopoda  8       0 0 0       0 0 0 

21 Decapoda 5       0 0 0       0 0 0 

22 Kl/Turbellaria  8       0 0 0       0 0 0 

SHUMA 13 123 146 59.4 583 624 103 136 131 464 643.8 615.2 

  

  Indeksi Biotik SWRC 
  
  

                        

      4.57 4.74 4.27       4.505 4.734 4.696 

 
Tabela 4.48  Përllogaritja e vlerës së indeksit biotik sipas SWRC në lumin Devoll në stinët  Verë 2012, 
Vjeshtë 2012. 
 

 
  VERË 2012 VJESHTË 2012 

DEVOLL   St.1 St.2 St.3 St.1 St.2 St.3 St.1 St.2 St.3 St.1 St.2 St.3 

Nr Rendi TV   D     TV*D     D     TV*D   

1 Ephemeroptera 3.6 23 7 10 82.8 25.2 36 40 54 29 144 194.4 104.4 

2 Plecoptera 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 

3 Trich/ Hydropsychidae  5 32 73 54 160 365 270 68 110 7 340 550 35 

4 Trichoptera/të tjerë 2.8 2 10 0 5.6 28 0 1 0 0 2.8 0 0 

5 Odonata/Anisoptera 4 1 0 1 4 0 4 0 0 0 0 0 0 

6 Odonata/Zigoptera 7       0 0 0       0 0 0 

7 

Megaloptera/ 
Corydalidae 3       0 0 0       0 0 0 

8 Megaloptera/ Sialidae 4       0 0 0       0 0 0 

9 Diptera         0 0 0       0 0 0 

10 Diptera/Athericidae 2       0 0 0       0 0 0 

11 Diptera/Chironomidae  6 25 14 34 150 84 204 3 4 2 18 24 12 

12 Diptera/Simliidae 6       0 0 0 2 15 0 12 90 0 

13 Diptera /Tipulidae  3 1 0 1 3 0 3       0 0 0 

14 Diptera te tjerë 6 5   16 30 0 96 9 3 11 54 18 66 

15 Coleoptera 4.6 1 0 2 4.6 0 9.2 0 1 1 0 4.6 4.6 

16 Nënkl/Oligochaeta 8 1 1 2 8 8 16 0 0 1 0 0 8 

17 Nënkl/Hirudinea  8       0 0 0       0 0 0 

18 Kl/Gastropoda 8       0 0 0       0 0 0 

19 Amphipoda  6       0 0 0       0 0 0 

20 Isopoda  8       0 0 0       0 0 0 

21 Decapoda 5       0 0 0       0 0 0 

22 Kl/Turbellaria  8       0 0 0       0 0 0 

SHUMA 91 106 120 448 511.2 638.2 124 188 52 571.8 882 231 

Indeksi Biotik SWRC  

                        

      4.923 4.823 5.318       4.611 4.691 4.442 

 
Tabela 4.49  Përllogaritja e vlerës së indeksit biotik sipas SWRC në lumin Devoll në stinët Dimër 2012, 
Pranverë 2013. 
 

  DIMËR 2012 PRANVERË 2013 

DEVOLL 
   St.1 St.2 St.3 St.1 St.2 St.3 St.1 St.2 St.3 St.1 St.2 St.3 

Nr Rendi TV   D     TV*D     D     TV*D   

1 Ephemeroptera 3.6 28 45 20 101 162 72 54 41 19 194.4 147.6 68.4 

2 Plecoptera 1 0 1 0 0 1 0 2 1 0 2 1 0 

3 Trich/ Hydropsychidae  5 3 153 9 15 765 45 34 56 7 170 280 35 

4 Trichoptera/të tjerë 2.8 1 0 1 2.8 0 2.8 0 0 0 0 0 0 

5 Odonata/Anisoptera 4 0 1 0 0 4 0 0 0 1 0 0 4 

6 Odonata/Zigoptera 7       0 0 0       0 0 0 

7 Megaloptera/ 3       0 0 0       0 0 0 
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Corydalidae 

8 Megaloptera/ Sialidae 4       0 0 0       0 0 0 

9 Diptera         0 0 0       0 0 0 

10 Diptera/Athericidae 2       0 0 0       0 0 0 

11 Diptera/Chironomidae  6 1 2 0 6 12 0 5 2 1 30 12 6 

12 Diptera/Simliidae 6 0 4 0 0 24 0 2 3 1 12 18 6 

13 Diptera /Tipulidae  3 0 1 1 0 3 3       0 0 0 

14 Diptera te tjerë 6 9 4 0 54 24 0 6 0 0 36 0 0 

15 Coleoptera 4.6 0 1 0 0 4.6 0 0 1 3 0 4.6 13.8 

16 Nënkl/Oligochaeta 8       0 0 0       0 0 0 

17 Nënkl/Hirudinea  8       0 0 0       0 0 0 

18 Kl/Gastropoda 8       0 0 0       0 0 0 

19 Amphipoda  6       0 0 0       0 0 0 

20 Isopoda  8       0 0 0       0 0 0 

21 Decapoda 5       0 0 0       0 0 0 

22 Kl/Turbellaria  8       0 0 0       0 0 0 

SHUMA 42 212 31 179 1000 123 103 104 32 444.4 463.2 133.2 

  

  Indeksi Biotik SWRC 

                        

      4.25 4.72 3.96       4.315 4.454 4.163 

 
Tabela 4.52 Përllogaritja e vlerës së indeksit biotik sipas SWRC në lumin Shkumbin në stinët Verë 2011, 
Vjeshtë 2011.  
 

   
  

TV 

VERË 2011 VJESHTË 2011 

SHKUMBIN St.1 St.2 St.3 St.1 St.2 St.3 St.1 St.2 St.3 St.1 St.2 St.3 

Nr Rendi   D     TV*D     D     TV*D   

1 Ephemeroptera 3.6 53 1 27 190.8 3.6 97.2 37 17 7 133.2 61.2 25.2 

2 Plecoptera 1 22 0 1 22 0 1       0 0 0 

3 Trich/ Hydropsychidae  5 23 26 114 115 130 570 57 61 37 285 305 185 

4 Trichoptera/të tjerë 2.8 2 0 3 5.6 0 8.4 3 5 1 8.4 14 2.8 

5 Odonata/Anisoptera 4 2 0 0 8 0 0 4 1 2 16 4 8 

6 Odonata/Zigoptera 7       0 0 0       0 0 0 

7 

Megaloptera/ 
Corydalidae 3       0 0 0       0 0 0 

8 Megaloptera/ Sialidae 4       0 0 0       0 0 0 

9 Diptera         0 0 0       0 0 0 

10 Diptera/Athericidae 2       0 0 0       0 0 0 

11 Diptera/Chironomidae  6 41 421 30 246 2526 180 69 137 64 414 822 384 

12 Diptera/Simliidae 6 1 0 2 6 0 12 0 1 0 0 6 0 

13 Diptera /Tipulidae  3 6 0 0 18 0 0 2 0 1 6 0 3 

14 Diptera te tjerë 6 25 0 0 150 0 0 21 11 7 126 66 42 

15 Coleoptera 4.6 2 0 0 9.2 0 0       0 0 0 

16 Nënkl/Oligochaeta 8 0 4 0 0 32 0 4 0 2 32 0 16 

17 Nënkl/Hirudinea  8       0 0 0       0 0 0 

18 Kl/Gastropoda 8 1 0 0 8 0 0 0 1 0 0 8 0 

19 Amphipoda  6       0 0 0       0 0 0 

20 Isopoda  8       0 0 0       0 0 0 

21 Decapoda 5       0 0 0       0 0 0 

22 Kl/Turbellaria  8       0 0 0       0 0 0 

SHUMA 178 452 177 778.6 2692 868.6 197 234 121 1021 1286 666 

                        

Indeksi Biotik SWRC       4.374 5.955 4.907       5.181 5.497 5.504 
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Përcaktimi i larmisë biologjike të makroinvertebrorëve bentikë të lumenjve Shkumbin, Devoll e Osum në pjesën 

qëndrore të Shqipërisë si  dhe vlerësimi i cilësisë së këtyre trupave ujorë bazuar në përdorimin e tyre si bioindikatorë. 
 

 

Tabela 4.53 Përllogaritja e vlerës së indeksit biotik sipas SWRC në lumin Shkumbin në stinët  Dimër 2011, 
Pranverë 2012. 
 

SHKUMBIN 
  
  

TV 

  DIMËR 2011 PRANVERË 2012 

St.1 St.2 St.3 St.1 St.2 St.3 St.1 St.2 St.3 St.1 St.2 St.3 

Nr Rendi   D     TV*D     D     TV*D   

1 Ephemeroptera 3.6 9 21 87 32.4 75.6 313.2 22 18 41 79.2 64.8 147.6 

2 Plecoptera 1 2 2 0 2 2 0 3 2 1 3 2 1 

3 Trich/ Hydropsychidae  5 11 5 6 55 25 30 36 24 19 180 120 95 

4 Trichoptera/të tjerë 2.8 0 0 1 0 0 2.8 2 0 0 5.6 0 0 

5 Odonata/Anisoptera 4 2 0 1 8 0 4 3 0 1 12 0 4 

6 Odonata/Zigoptera 7       0 0 0       0 0 0 

7 

Megaloptera/ 
Corydalidae 3       0 0 0       0 0 0 

8 Megaloptera/ Sialidae 4       0 0 0       0 0 0 

9 Diptera         0 0 0       0 0 0 

10 Diptera/Athericidae 2       0 0 0       0 0 0 

11 Diptera/Chironomidae  6 0 8 1 0 48 6 22 45 31 132 270 186 

12 Diptera/Simliidae 6       0 0 0       0 0 0 

13 Diptera /Tipulidae  3       0 0 0       0 0 0 

14 Diptera te tjerë 6 0 10 2 0 60 12 8 11 1 48 66 6 

15 Coleoptera 4.6 0 0 3 0 0 13.8 2 0 4 9.2 0 18.4 

16 Nënkl/Oligochaeta 8 1 0 0 8 0 0 2 1 1 16 8 8 

17 Nënkl/Hirudinea  8       0 0 0       0 0 0 

18 Kl/Gastropoda 8       0 0 0       0 0 0 

19 Amphipoda  6       0 0 0       0 0 0 

20 Isopoda  8       0 0 0       0 0 0 

21 Decapoda 5       0 0 0       0 0 0 

22 Kl/Turbellaria  8       0 0 0       0 0 0 

SHUMA 25 46 101 105.4 210.6 381.8 100 101 99 485 531 466 

                        

Indeksi Biotik SWRC       4.216 4.578 3.78       4.85 5.26 4.707 

 
Tabela 4.54   Përllogaritja e vlerës së indeksit biotik sipas SWRC në lumin Shkumbin në stinët Verë 2012, 
Vjeshtë 2012. 
 

  

SHKUMBIN 
  
  

TV 

VERË 2012 VJESHTË 2012 

  St.1 St.2 St.3 St.1 St.2 St.3 St.1 St.2 St.3 St.1 St.2 St.3 

Nr Rendi   D     TV*D     D     TV*D   

1 Ephemeroptera 3.6 70 7 40 252 25.2 144 77 127 253 277 457 911 

2 Plecoptera 1 22     22 0 0 5 1 39 5 1 39 

3 Trich/ Hydropsychidae  5 18 22 94 90 110 470 25 33 215 125 165 1075 

4 Trichoptera/të tjerë 2.8 1 1 0 2.8 2.8 0       0 0 0 

5 Odonata/Anisoptera 4 3 0 2 12 0 8 0 0 3 0 0 12 

6 Odonata/Zigoptera 7       0 0 0       0 0 0 

7 

Megaloptera/ 
Corydalidae 3       0 0 0       0 0 0 

8 Megaloptera/ Sialidae 4       0 0 0       0 0 0 

9 Diptera         0 0 0       0 0 0 

10 Diptera/Athericidae 2       0 0 0       0 0 0 

11 Diptera/Chironomidae  6 54 239 34 324 1434 204 97 503 61 582 3018 366 

12 Diptera/Simliidae 6 1 0 3 6 0 18       0 0 0 

13 Diptera /Tipulidae  3 7 0 0 21 0 0 2 0 0 6 0 0 

14 Diptera te tjerë 6 15 0 0 90 0 0 38 104 49 228 624 294 

15 Coleoptera 4.6 1 0 0 4.6 0 0 1 4 0 4.6 18.4 0 

16 Nënkl/Oligochaeta 8 1 5 0 8 40 0       0 0 0 

17 Nënkl/Hirudinea  8       0 0 0       0 0 0 
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_____________________________________________________________________________ 
Përcaktimi i larmisë biologjike të makroinvertebrorëve bentikë të lumenjve Shkumbin, Devoll e Osum në pjesën 

qëndrore të Shqipërisë si  dhe vlerësimi i cilësisë së këtyre trupave ujorë bazuar në përdorimin e tyre si bioindikatorë. 
 

 

18 Kl/Gastropoda 8       0 0 0       0 0 0 

19 Amphipoda  6       0 0 0       0 0 0 

20 Isopoda  8       0 0 0       0 0 0 

21 Decapoda 5       0 0 0       0 0 0 

22 Kl/Turbellaria  8       0 0 0       0 0 0 

SHUMA 193 274 173 832.4 1612 844 245 772 620 1228 4284 2697 

Indeksi Biotik SWRC 

  
  

                        

      4.313 5.883 4.879       5.01 5.55 4.35 

 
Tabela 4.55 Përllogaritja e vlerës së indeksit biotik sipas SWRC në lumin Shkumbin në stinët Dimër 2012, 
Pranverë 2013.  
 

  

  SHKUMBIN 
  
  

TV 

DIMËR 2012 PRANVERË 2013 

St.1 St.2 St.3 St.1 St.2 St.3 St.1 St.2 St.3 St.1 St.2 St.3 

Nr Rendi   D     TV*D     D     TV*D   

1 Ephemeroptera 3.6 43 201 73 154.8 723.6 262.8 60 97 92 216 349.2 331.2 

2 Plecoptera 1 2 1 3 2 1 3 2 1 13 2 1 13 

3 Trich/ Hydropsychidae  5 16 25 55 80 125 275 18 5 85 90 25 425 

4 Trichoptera/të tjerë 2.8       0 0 0 1 0 0 2.8 0 0 

5 Odonata/Anisoptera 4 0 0 1 0 0 4 0 0 1 0 0 4 

6 Odonata/Zigoptera 7       0 0 0       0 0 0 

7 

Megaloptera/ 
Corydalidae 3       0 0 0       0 0 0 

8 Megaloptera/ Sialidae 4       0 0 0       0 0 0 

9 Diptera         0 0 0       0 0 0 

10 Diptera/Athericidae 2       0 0 0       0 0 0 

11 Diptera/Chironomidae  6 46 359 33 276 2154 198 55 262 21 330 1572 126 

12 Diptera/Simliidae 6       0 0 0       0 0 0 

13 Diptera /Tipulidae  3 3 0 0 9 0 0 2 0 0 6 0 0 

14 Diptera te tjerë 6 25 117 10 150 702 60 18 70 15 108 420 90 

15 Coleoptera 4.6 0 4 0 0 18.4 0 0 5 0 0 23 0 

16 Kl/Oligochaeta 8 0 2 0 0 16 0 0 1 0 0 8 0 

17 Nënkl/Hirudinea  8       0 0 0       0 0 0 

18 Nënkl/Gastropoda 8       0 0 0       0 0 0 

19 Amphipoda  6       0 0 0       0 0 0 

20 Isopoda  8       0 0 0       0 0 0 

21 Decapoda 5       0 0 0       0 0 0 

22 Kl/Turbellaria  8       0 0 0       0 0 0 

SHUMA 135 709 175 671.8 3740 802.8 156 441 227 754.8 2398 989.2 

 

Indeksi Biotik SWRC 

  
  

                        

      4.976 5.275 4.587       4.838 5.438 4.358 

 
Tabela 4.58 Tabela e konvertimit të vlerave të matjes në pikë dhe bioklasifikimi i MAIS në lumin Osum në 
stinën Verë 2011.  
 

OSUM 
BIOVLERËSIMI - VERË 2011 

St. 1 St.2 St.3 

Nr MATJA VLERA PIKË VLERA PIKË VLERA PIKË 

1 EPT Richness 7 1 7 1 6 1 

2 Nr.Ephemeroptera 4 2 4 2 4 2 

3 % Ephemeroptera 43.3 2 30.9 2 12.1 1 

4 % EPT 75.5 2 71.9 1 18.6 0 

5 % e 5 taxoneve dominante 78.7 2 88.8 1 91.2 1 

6 Indeksi Simpson Diversity 0.842 2 0.758 1 0.522 0 

7 Indeksi HBI i modifikuar 4.496 1 4.421 1 5.85 0 

8 Numri I taxoneve Intolerante 10 2 7 1 8 1 
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Përcaktimi i larmisë biologjike të makroinvertebrorëve bentikë të lumenjve Shkumbin, Devoll e Osum në pjesën 

qëndrore të Shqipërisë si  dhe vlerësimi i cilësisë së këtyre trupave ujorë bazuar në përdorimin e tyre si bioindikatorë. 
 

 

9 % e Copëzuesve 33.1 2 49.7 2 75.3 2 

10 % e gjallesave të Haptobenthos 68.5 1 59 1 92.8 2 

Vlera e MAIS 
 

17 
 

13 
 

10 

Bioklasifikimi 
 

I Mirë 
 

I Pastër 
 

I Pastër 

 
Tabela 4.59 Tabela e konvertimit të vlerave të matjes në pikë dhe bioklasifikimi i MAIS në lumin Osum në 
stinën Vjeshtë 2011.  
 

OSUM 
BIOVLERËSIMI – VJESHTË '11 

St. 1 St. 2 St. 3 

Nr MATJA VLERA PIKË VLERA PIKË VLERA PIKË 

1 EPT Richness 4 1 4 1 4 1 

2 Nr.Ephemeroptera 3 1 3 1 2 1 

3 % Ephemeroptera 22.4 2 9.5 1 30.5 2 

4 % EPT 25.9 0 34.5 0 41 1 

5 % e 5 taxoneve dominante 88 1 98.3 1 96 1 

6 Indeksi Simpson Diversity 0.72 1 0.63 0 0.64 0 

7 Indeksi HBI I modifikuar 6 0 5.6 0 5.87 0 

8 Numri I taxoneve Intolerante 6 1 3 1 4 1 

9 % e Copëzuesve 50 2 56 2 53.7 2 

10 % e gjallesave të Haptobenthos 100 2 75 1 97.7 2 

Vlera e MAIS 11 
 

8 
 

11 

Bioklasifikimi 
 

I pastër 

 

I pastër 

 

I pastër 

 
Tabela 4.60 Tabela e konvertimit të vlerave të matjes në pikë dhe bioklasifikimi i MAIS në lumin Osum në 
stinën  Dimër 2011.  
 

OSUM 
BIOVLERËSIMI  - DIMER '11 

St. 1 St.2  St.3 

VLERA PIKË VLERA PIKË VLERA PIKË 

1  EPT Richness 6 1 5 1 5 1 

2 Nr.Ephemeroptera 4 2 4 2 4 2 

3 % Ephemeroptera 67.2 2 79.2 2 82.2 2 

4 % EPT 80.3 2 87.2 2 91.8 2 

5 % e 5 taxoneve dominante 85.9 1 87.2 1 91.3 1 

6 Indeksi Simpson Diversity 0.64 0 0.79 1 0.73 1 

7 Indeksi HBI I modifikuar 3.69 2 2.94 2 2.88 2 

8 Numri I taxoneve Intolerante 9 1 7 1 7 1 

9 % e Copëzuesve 70 2 72.8 2 74.6 2 

10 % e gjallesave të Haptobenthos 84.1 2 88 2 88.9 2 

   Vlera e MAIS   15 

 

16 

 

16 

  Bioklasifikimi   I mirë 
 

I mirë 
 

I mirë 

 
Tabela 4.61 Tabela e konvertimit të vlerave të matjes në pikë dhe bioklasifikimi i MAIS në lumin Osum në 
stinën Pranverë 2012.  
 

OSUM 
BIOVLERËSIMI – PRANVERË '12 

St. 1 St.2 St.3 

 Nr  MATJA VLERA PIKË VLERA PIKË VLERA PIKË 

1  EPT Richness 11 2 6 1 8 2 

2 Nr.Ephemeroptera 6 2 4 2 4 2 

3 % Ephemeroptera 37.3 2 64.7 2 63.4 2 

4 % EPT 64.6 1 77.8 2 82.8 2 
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Përcaktimi i larmisë biologjike të makroinvertebrorëve bentikë të lumenjve Shkumbin, Devoll e Osum në pjesën 

qëndrore të Shqipërisë si  dhe vlerësimi i cilësisë së këtyre trupave ujorë bazuar në përdorimin e tyre si bioindikatorë. 
 

 

5 % e 5 taxoneve dominante 79.5 1 82.7 1 76.3 2 

6 Indeksi Simpson Diversity 0.84 2 0.82 1 0.82 1 

7 Indeksi HBI I modifikuar 4.1 2 3.56 2 3.45 2 

8 Numri I taxoneve Intolerante 14 2 7 1 11 2 

9 % e Copëzuesve 57 2 85.2 2 64.8 2 

10 % e gjallesave të Haptobenthos 69.8 1 75 1 80.6 1 

Vlera e MAIS   17 
 

15 
 

18 

Bioklasifikimi   I mirë 
 

I mirë 
 

I mirë 

 
Tabela 4.62 Tabela e konvertimit të vlerave të matjes në pikë dhe bioklasifikimi i MAIS në lumin Osum në 
stinën Verë 2012. 
 

  

OSUM 
BIOVLERËSIMI  - VERË '12 

St. 1 St.2 St.3 

 Nr  MATJA VLERA PIKË VLERA PIKË VLERA PIKË 

1  EPT Richness 7 1 7 1 7 1 

2 Nr.Ephemeroptera 4 2 4 2 4 2 

3 % Ephemeroptera 46.8 2 36.9 2 12.3 2 

4 % EPT 71.8 1 63.6 1 26.7 0 

5 % e 5 taxoneve dominante 78.9 2 87.8 1 88.8 1 

6 Indeksi Simpson Diversity 0.84 2 0.76 1 0.52 0 

7 Indeksi HBI I modifikuar 4.27 1 4.59 1 5.4 1 

8 Numri I taxoneve Intolerante 11 2 8 1 9 1 

9 % e Copëzuesve 54.7 2 64.8 2 74.8 2 

10 % e gjallesave të Haptobenthos 78.1 1 72.7 1 85 2 

Vlera e MAIS 
 

16 
 

13 
 

12 

Bioklasifikimi 
 

I mirë  
 

I pastër  
 

I pastër  

 
Tabela 4.63 Tabela e konvertimit të vlerave të matjes në pikë dhe bioklasifikimi i MAIS në lumin Osum në 
stinën Vjeshtë  2012. 
 

OSUM 
BIOVLERËSIMI  - VJESHTë '12 

St. 1 St.2  St.3 

 Nr  MATJA VLERA PIKË VLERA PIKË VLERA PIKË 

1  EPT Richness 8 2 6 1 7 1 

2 Nr.Ephemeroptera 5 2 4 2 4 2 

3 % Ephemeroptera 50 2 70.5 2 22.5 2 

4 % EPT 96.4 2 93.8 2 32.3 0 

5 % e 5 taxoneve dominante 89.3 1 96.5 1 94.6 1 

6 Indeksi Simpson Diversity 0.66 0 0.73 1 0.7 1 

7 Indeksi HBI I modifikuar 3.24 2 3.14 2 5.87 0 

8 Numri I taxoneve Intolerante 10 2 6 1 7 1 

9 % e Copëzuesve 14.9 2 33.5 2 57 2 

10 % e gjallesave të Haptobenthos 55.1 1 76.7 1 90.9 2 

Vlera e MAIS 

 

16 
 

15 
 

12 

Bioklasifikimi 

 

I mirë 

 

I mirë 

 

I pastër 
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_____________________________________________________________________________ 
Përcaktimi i larmisë biologjike të makroinvertebrorëve bentikë të lumenjve Shkumbin, Devoll e Osum në pjesën 

qëndrore të Shqipërisë si  dhe vlerësimi i cilësisë së këtyre trupave ujorë bazuar në përdorimin e tyre si bioindikatorë. 
 

 

Tabela 4.64 Tabela e konvertimit të vlerave të matjes në pikë dhe bioklasifikimi i MAIS në lumin Osum në 
stinën Dimër  2012. 
 

OSUM 
BIOVLERËSIMI  - DIMER ‘12 

St. 1 St. 2 St. 3 

 Nr MATJA VLERA PIKË VLERA PIKË VLERA PIKË 

1  EPT Richness 8 2 6 1 4 1 

2 Nr.Ephemeroptera 4 2 5 2 3 1 

3 % Ephemeroptera 51.2 2 71.1 2 35.5 2 

4 % EPT 98.3 2 95.3 2 38.5 0 

5 % e 5 taxoneve dominante 96.2 1 92.6 1 93.5 1 

6 Indeksi Simpson Diversity 0.65 0 0.77 1 0.69 1 

7 Indeksi HBI I modifikuar 3.15 2 3.25 2 5.92 0 

8 Numri I taxoneve Intolerante 8 1 7 1 8 1 

9 % e Copëzuesve 15.4 2 36.9 2 53 2 

10 
% e gjallesave të 

Haptobenthos 53.8 1 75.8 1 95.5 2 

Vlera e MAIS 
 

15 
 

15 
 

11 

Bioklasifikimi 

 

I mirë 

 

I mirë 

 

I pastër 

 
Tabela 4.65 Tabela e konvertimit të vlerave të matjes në pikë dhe bioklasifikimi i MAIS në lumin Osum në 
stinën Pranverë 2013. 
 

  

  OSUM 
BIOVLERËSIMI -  PRANVERË ’13 

St. 1 St.2 St.3 

 Nr  MATJA VLERA PIKË VLERA PIKË VLERA PIKË 

1  EPT Richness 7 1 5 1 6 1 

2 Nr.Ephemeroptera 4 2 4 2 3 1 

3 % Ephemeroptera 51.5 2 70.7 2 33.3 2 

4 % EPT 99.4 2 93.4 2 49.4 1 

5 % e 5 taxoneve dominante 97.2 1 94.3 1 92.4 1 

6 Indeksi Simpson Diversity 0.64 0 0.75 1 0.75 1 

7 Indeksi HBI I modifikuar 3.01 2 3.33 2 5.58 0 

8 Numri I taxoneve Intolerante 7 1 4 1 9 1 

9 % e Copëzuesve 12.3 2 33.3 2 42.1 2 

10 % e gjallesave të Haptobenthos 55 1 77.2 1 86.1 2 

Vlera e MAIS 14 
 

15 
 

12 

Bioklasifikimi   I mirë 

 

I mirë 

 

I pastër 

 
Tabela 4.68 Tabela e konvertimit të vlerave të matjes në pikë dhe bioklasifikimi i MAIS në lumin Devoll  
në stinën Verë 2011. 
 

 

 DEVOLL 
BIOVLERËSIMI – VERË '11 

St. 1 St.2 St.3 

 Nr  MATJA VLERA PIKË VLERA PIKË VLERA PIKË 

1  EPT Richness 6 1 6 1 6 1 

2 Nr.Ephemeroptera 3 1 2 0 3 1 

3 % Ephemeroptera 5.2 1 1.5 1 6.1 1 

4 % EPT 82.3 2 88.7 2 61.8 1 

5 % e 5 taxoneve dominante 91.9 1 96.9 1 81.6 1 

6 Indeksi Simpson Diversity 0.459 0 0.397 0 0.7 1 

7 Indeksi HBI I modifikuar 4.15 2 4.23 1 4.48 1 

8 Numri I taxoneve Intolerante 7 1 6 1 10 1 

9 % e Copëzuesve 13.2 2 17.2 2 20.6 2 
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Përcaktimi i larmisë biologjike të makroinvertebrorëve bentikë të lumenjve Shkumbin, Devoll e Osum në pjesën 

qëndrore të Shqipërisë si  dhe vlerësimi i cilësisë së këtyre trupave ujorë bazuar në përdorimin e tyre si bioindikatorë. 
 

 

10 % e gjallesave të Haptobenthos 24.2 0 13.5 0 44.2 0 

Vlera e MAIS 
 

11 
 

9 
 

10 

Bioklasifikimi 
 

I pastër  
 

I pastër  
 

I pastër  

 
Tabela 4.69 Tabela e konvertimit të vlerave të matjes në pikë dhe bioklasifikimi i MAIS në lumin Devoll  
në stinën Vjeshtë 2011. 
 

  DEVOLL 
BIOVLERËSIMI – VJESHTË '11 

St. 1 St.2 St.3 

 Nr  MATJA VLERA PIKË VLERA PIKË VLERA PIKË 

1  EPT Richness 3 1 5 1 5 1 

2 Nr.Ephemeroptera 2 1 3 1 3 1 

3 % Ephemeroptera 7.5 1 3.2 1 35.9 2 

4 % EPT 13.6 0 37.2 0 78.8 2 

5 % e 5 taxoneve dominante 100 0 97.3 1 97.6 1 

6 Indeksi Simpson Diversity 0.61 0 0.56 0 0.68 1 

7 Indeksi HBI I modifikuar 6.55 0 5.32 1 5.12 1 

8 Numri I taxoneve Intolerante 2 1 7 1 7 1 

9 % e Copëzuesve 54.5 2 60.6 2 18.2 2 

10 % e gjallesave të Haptobenthos 93.9 2 65.8 1 57.1 1 

Vlera e MAIS 

 

8 
 

9 
 

13 

Bioklasifikimi 

 

I pastër  
 

I pastër  
 

I 
pastër  

 
Tabela 4.70 Tabela e konvertimit të vlerave të matjes në pikë dhe bioklasifikimi i MAIS në lumin Devoll  
në stinën Dimër  2011. 
 

DEVOLL 

BIOVLERËSIMI – DIMËR '11 

St. 1 St.2 St.3 

 Nr  MATJA VLERA PIKË VLERA PIKË VLERA PIKË 

1  EPT Richness 3 1 6 1 6 1 

2 Nr.Ephemeroptera 2 1 5 2 4 2 

3 % Ephemeroptera 26.6 2 20 2 59.5 2 

4 % EPT 86.6 2 92.8 2 85.6 2 

5 % e 5 taxoneve dominante 100 0 92 1 84.9 1 

6 Indeksi Simpson Diversity 0.59 0 0.45 0 0.84 2 

7 Indeksi HBI I modifikuar 3.73 2 3.71 2 3.94 2 

8 Numri I taxoneve Intolerante 3 1 8 1 8 1 

9 % e Copëzuesve 26.6 2 17.6 2 54.7 2 

10 % e gjallesave të Haptobenthos 66.6 1 26.4 0 73.2 1 

Vlera e MAIS 
 

12 
 

13 
 

16 

Bioklasifikimi 
 

I pastër  
 

I pastër  
 

I mirë  

 
Tabela 4.71 Tabela e konvertimit të vlerave të matjes në pikë dhe bioklasifikimi i MAIS në lumin Devoll  
në stinën Pranverë  2012. 
 

 

DEVOLL 
BIOVLERËSIMI – PRANVERË '12 

St. 1 St.2 St.3 

 Nr  MATJA VLERA PIKË VLERA PIKË VLERA PIKË 

1  EPT Richness 6 1 7 1 5 1 

2 Nr.Ephemeroptera 4 2 5 2 4 2 

3 % Ephemeroptera 45.4 2 28.2 2 42.7 2 

4 % EPT 74.5 1 84 2 72.5 1 
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Përcaktimi i larmisë biologjike të makroinvertebrorëve bentikë të lumenjve Shkumbin, Devoll e Osum në pjesën 

qëndrore të Shqipërisë si  dhe vlerësimi i cilësisë së këtyre trupave ujorë bazuar në përdorimin e tyre si bioindikatorë. 
 

 

5 % e 5 taxoneve dominante 82.7 1 89.8 1 89.3 1 

6 Indeksi Simpson Diversity 0.8 1 0.66 0 0.52 0 

7 Indeksi HBI I modifikuar 4.03 2 3.8 2 4.38 1 

8 Numri I taxoneve Intolerante 9 1 11 2 6 1 

9 % e Copëzuesve 45.4 2 34 2 41.2 2 

10 % e gjallesave të Haptobenthos 68.1 1 42.7 0 68.7 1 

Vlera e MAIS 

 

14 

 

14 

 

12 

Bioklasifikimi 

 

I mirë 

 

I mirë 

 

I pastër 

 
Tabela 4.72 Tabela e konvertimit të vlerave të matjes në pikë dhe bioklasifikimi i MAIS në lumin Devoll  
në stinën Verë  2012.  
 

DEVOLL 
BIOVLERËSIMI  - VERË '12 

St. 1 St.2 St.3 

Nr MATJA VLERA PIKË VLERA PIKË VLERA PIKË 

1 EPT Richness 6 1 6 1 4 1 

2 Nr.Ephemeroptera 4 2 2 1 3 1 

3 % Ephemeroptera 25.2 2 6.6 1 8.3 1 

4 % EPT 62.6 1 85.8 2 53.3 1 

5 % e 5 taxoneve dominante 90.1 1 97.1 1 90.8 1 

6 Indeksi Simpson Diversity 0.77 1 0.5 0 0.7 1 

7 Indeksi HBI I modifikuar 4.63 1 4.28 1 4.73 1 

8 Numri I taxoneve Intolerante 10 2 6 1 8 1 

9 % e Copëzuesve 45 2 24.5 2 33.3 2 

10 % e gjallesave të Haptobenthos 61.5 1 20.8 0 53.3 1 

VLERA E MAIS 

 

14 

 

10 

 

11 

Bioklasifikimi 

 

I  mirë 

 

I pastër 

 

I pastër 

 
Tabela 4.73 Tabela e konvertimit të vlerave të matjes në pikë dhe bioklasifikimi i MAIS në lumin Devoll  
në stinën Vjeshtë  2012. 
 

DEVOLL 
BIOVLERËSIMI – VJESHTE '12 

St. 1 St.2 St.3 

 Nr  MATJA VLERA PIKË VLERA PIKË VLERA PIKË 

1  EPT Richness 6 1 5 1 6 1 

2 Nr.Ephemeroptera 3 1 3 1 4 2 

3 % Ephemeroptera 32.2 2 28.7 2 55.7 2 

4 % EPT 88.7 2 87.7 2 71.1 1 

5 % e 5 taxoneve dominante 95.1 1 95.2 1 88.4 1 

6 Indeksi Simpson Diversity 0.61 0 0.59 0 0.73 1 

7 Indeksi HBI I modifikuar 4.35 1 4.48 1 5.19 1 

8 Numri I taxoneve Intolerante 6 1 6 1 6 1 

9 % e Copëzuesve 34.6 2 28.7 2 55.7 2 

10 % e gjallesave të Haptobenthos 44.3 0 41.4 0 86.5 2 

Vlera e MAIS 
 

11 
 

11 
 

14 

Bioklasifikimi 
 

I pastër 
 

I pastër 
 

I mirë 

 
Tabela 4.74 Tabela e konvertimit të vlerave të matjes në pikë dhe bioklasifikimi i MAIS në lumin Devoll  
në stinën Dimër  2012. 
 

DEVOLL 

BIOVLERËSIMI  - DIMËR ‘12 

St. 1 St.2 St.3 

 Nr  MATJA VLERA PIKË VLERA PIKË VLERA PIKË 

1  EPT Richness 4 1 6 1 5 1 
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2 Nr.Ephemeroptera 2 1 4 2 3 1 

3 % Ephemeroptera 65 2 21.2 2 64.5 2 

4 % EPT 74.4 2 93.8 2 96.7 2 

5 % e 5 taxoneve dominante 93 1 93.8 1 96.7 1 

6 Indeksi Simpson Diversity 0.57 0 0.45 0 0.64 0 

7 Indeksi HBI I modifikuar 5.19 1 4.22 1 4.45 1 

8 Numri I taxoneve Intolerante 5 1 9 1 5 1 

9 % e Scrapers 69.7 2 18.3 2 61.2 2 

10 % e gjallesave të Haptobenthos 90.6 2 27.8 0 67.7 1 

Vlera e MAIS 
 

13 
 

12 
 

12 

Bioklasifikimi 
 

I pastër 
 

I pastër 
 

I pastër 

 
Tabela 4.75 Tabela e konvertimit të vlerave të matjes në pikë dhe bioklasifikimi i MAIS në lumin Devoll  
në stinën Pranverë  2013. 
 

DEVOLL 

BIOVLERËSIMI  - PRANVERË '13 

St. 1  St.2  St.3 

 Nr MATJA VLERA PIKË VLERA PIKË VLERA PIKË 

1  EPT Richness 6 1 6 1 5 1 

2 Nr.Ephemeroptera 4 2 4 2 4 2 

3 % Ephemeroptera 52.4 2 39 2 59.3 2 

4 % EPT 87.3 2 93.3 2 81.2 2 

5 % e 5 taxoneve dominante 90.2 1 94.2 1 87.5 1 

6 Indeksi Simpson Diversity 0.68 1 0.61 0 0.74 1 

7 Indeksi HBI I modifikuar 4.69 1 4.22 1 4.69 1 

8 Numri I taxoneve Intolerante 6 1 7 1 5 1 

9 % e Copëzuesve 53.3 2 40 2 53.1 2 

10 % e gjallesave të Haptobenthos 66.9 1 45.7 1 78 1 

Vlera e MAIS 
 

14 
 

13 
 

14 

Bioklasifikimi 
 

I mirë 
 

I pastër 
 

I mirë 

 
Tabela 4.78 Tabela e konvertimit të vlerave të matjes në pikë dhe bioklasifikimi i MAIS në lumin Shkumin  
në stinën Verë  2011. 
 

SHKUMBIN 
BIOVLERËSIMI -  VERË '11 

St. 1 St.2 St.3 

 Nr  MATJA VLERA PIKË VLERA PIKË VLERA PIKË 

1 EPT Richness 7 1 2 0 4 1 

2 Nr.Ephemeroptera 3 1 1 1 1 1 

3 % Ephemeroptera 29.7 2 0.2 0 15.1 1 

4 % EPT 56.1 1 5.9 0 81 2 

5 % e 5 taxoneve dominante 76.9 2 100 0 98.3 1 

6 Indeksi Simpson Diversity 0.86 2 0.13 0 0.54 0 

7 Indeksi HBI I modifikuar 4.3 1 5.9 0 4.4 1 

8 Numri I taxoneve Intolerante 11 2 2 1 4 1 

9 % e Copëzuesve 34.2 2 93.1 2 31.8 2 

 10 % e gjallesave të Haptobenthos 87.1 2 93.3 2 34.1 0 

Vlera e MAIS 
 

16 
 

6 
 

10 

Bioklasifikimi 
 

I mirë  
 

I varfër  
 

I pastër  
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Tabela 4.79 Tabela e konvertimit të vlerave të matjes në pikë dhe bioklasifikimi i MAIS në lumin Shkumin  
në stinën Vjeshtë  2011. 
 

SHKUMBIN 

 BIOVLERËSIMI – VJESHTË '11  

St. 1  St.2  St.3  

 Nr  MATJA VLERA PIKË VLERA PIKË VLERA PIKË 

1  EPT Richness 7 1 4 1 6 1 

2 Nr.Ephemeroptera 4 2 2 0 4 2 

3 % Ephemeroptera 18.7 2 7.2 1 5.7 1 

4 % EPT 49.2 1 35.4 0 37.1 0 

5 % e 5 taxoneve dominante 86.2 1 98.2 1 91.7 1 

6 Indeksi Simpson Diversity 0.77 1 0.58 0 0.62 0 

7 Indeksi HBI I modifikuar 5.2 1 5.4 1 5.2 1 

8 Numri I taxoneve Intolerante 10 2 4 1 9 1 

9 % e Copëzuesve 40.6 2 61.1 2 57 2 

10 % e gjallesave të Haptobenthos 67.5 1 71.7 1 66.9 1 

Vlera e MAIS   14   8   10 

Bioklasifikimi   I mirë    I pastër    I pastër  

 
Tabela 4.80 Tabela e konvertimit të vlerave të matjes në pikë dhe bioklasifikimi i MAIS në lumin Shkumin  
në stinën Dimër  2011. 
 

SHKUMBIN 

BIOVLERËSIMI – DIMËR '11 

St. 1 St.2 St.3 

 Nr  MATJA VLERA PIKË VLERA PIKË VLERA PIKË 

1  EPT Richness 7 1 8 2 8 2 

2 Nr.Ephemeroptera 4 2 5 2 6 2 

3 % Ephemeroptera 19.1 2 44.6 2 82.8 2 

4 % EPT 46.8 0 46.4 0 89.5 2 

5 % e 5 taxoneve dominante 71.3 2 81 1 79 2 

6 Indeksi Simpson Diversity 0.71 1 0.81 1 0.76 1 

7 Indeksi HBI I modifikuar 1.7 2 4.6 1 3.2 2 

8 Numri I taxoneve Intolerante 8 1 7 1 10 2 

9 % e Copëzuesve 14.8 2 51 2 71.4 2 

10 

 

 

% e gjallesave të Haptobenthos 27.6 0 82 1 90.4 2 

Vlera e MAIS 

 

13 
 

13 
 

19 

Bioklasifikimi   I pastër 
 

I pastër 
 

I mirë 

 
Tabela 4.81 Tabela e konvertimit të vlerave të matjes në pikë dhe bioklasifikimi i MAIS në lumin Shkumin  
në stinën  Pranverë  2012. 
 

SHKUMBIN 
BIOVLERËSIMI – PRANVERË '12 

St. 1 St. 2 St. 3 

 Nr  MATJA VLERA PIKË VLERA PIKË VLERA PIKË 

1  EPT Richness 10 2 9 2 6 1 

2 Nr.Ephemeroptera 5 2 6 2 4 2 

3 % Ephemeroptera 20.9 2 17 1 40.5 1 

4 % EPT 60 1 43.1 0 60.3 1 

5 % e 5 taxoneve dominante 71.4 2 80.3 1 83.1 1 

6 Indeksi Simpson Diversity 0.82 1 0.73 1 0.82 1 

7 Indeksi HBI I modifikuar 4.1 2 5.06 1 4.46 1 

8 Numri I taxoneve Intolerante 14 2 9 1 9 1 
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9 % e Copëzuesve 34.2 2 55.8 2 67.3 2 

10 % e gjallesave të Haptobenthos 57.1 1 75.5 1 78.2 1 

Vlera e MAIS 

 
17 

 
12 

 
12 

Bioklasifikimi 

 

I mirë 

 

I pastër 

 

I pastër 

 
Tabela 4.82 Tabela e konvertimit të vlerave të matjes në pikë dhe bioklasifikimi i MAIS në lumin Shkumin  
në stinën  Verë  2012. 
 

  
  SHKUMBIN 

BIOVLERËSIMI - VERË '12 

St. 1 St.2 St.3 

 Nr MATJA VLERA PIKË VLERA PIKË VLERA PIKË 

1  EPT Richness 7 1 5 1 4 1 

2 Nr.Ephemeroptera 3 1 3 1 3 1 

3 % Ephemeroptera 36.2 2 2.5 1 22.8 2 

4 % EPT 57.5 1 10.9 0 76.5 2 

5 % e 5 taxoneve dominante 82.3 1 98.9 1 96 1 

6 Indeksi Simpson Diversity 0.83 2 0.23 0 0.64 0 

7 Indeksi HBI I modifikuar 4.32 1 5.7 0 4.4 1 

8 Numri I taxoneve Intolerante 11 2 5 1 5 1 

9 % e Copëzuesve 47.6 2 89 2 42.2 2 

10 % e gjallesave të Haptobenthos 89.1 2 89.8 2 46.3 0 

Vlera e MAIS 

 
15 

 
9 

 
11 

Bioklasifikimi 
 

I mirë  
 

I pastër  
 

I  pastër  

 
Tabela 4.83 Tabela e konvertimit të vlerave të matjes në pikë dhe bioklasifikimi i MAIS në lumin Shkumin  
në stinën  Vjeshtë  2012. 
 

SHKUMBIN 

BIOVLERËSIMI – VJESHTË '12 

St. 1 St.2 St.3 

 Nr MATJA VLERA PIKË VLERA PIKË VLERA PIKË 

1  EPT Richness 7 1 5 1 6 1 

2 Nr.Ephemeroptera 5 2 3 1 4 2 

3 % Ephemeroptera 31.4 2 16.4 1 40.8 2 

4 % EPT 43.6 0 20.8 0 81.7 2 

5 % e 5 taxoneve dominante 87.7 1 99 1 82.4 1 

6 Indeksi Simpson Diversity 0.78 1 0.53 0 0.81 1 

7 Indeksi HBI I modifikuar 5.54 1 5.98 0 4.46 1 

8 Numri I taxoneve Intolerante 10 2 6 1 7 1 

9 % e Copëzuesve 53.4 2 81.2 2 24.1 2 

10 % e gjallesave të Haptobenthos 89.4 2 95.7 2 65.3 1 

Vlera e MAIS 
 

14 
 

9 
 

14 

Bioklasifikimi 
 

I mirë 
 

I pastër 
 

I mirë 

 
Tabela 4.84 Tabela e konvertimit të vlerave të matjes në pikë dhe bioklasifikimi i MAIS në lumin Shkumin  
në stinën  Dimër  2012. 
 

SHKUMBIN  
BIOVLERËSIMI – DIMËR ‘12 

St. 1 St.2 St.3 

 Nr  MATJA VLERA PIKË VLERA PIKË VLERA PIKË 

1  EPT Richness 6 1 6 1 6 1 

2 Nr.Ephemeroptera 4 2 4 2 4 2 

3 % Ephemeroptera 31.8 2 28.3 2 41.7 2 

4 % EPT 45.1 0 32 0 74.8 1 
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5 % e 5 taxoneve dominante 86.6 1 98.5 1 90.2 1 

6 Indeksi Simpson Diversity 0.8 1 0.64 0 0.77 1 

7 Indeksi HBI I modifikuar 5.59 0 5.93 0 5.05 1 

8 Numri I taxoneve Intolerante 6 1 7 1 7 1 

9 % e Copëzuesve 44.4 2 77.9 2 30.2 2 

10 % e gjallesave të Haptobenthos 88.1 2 96.1 2 68.6 1 

Vlera e MAIS 
 

12 
 

11 
 

13 

Bioklasifikimi 
 

I pastër 
 

I pastër 
 

I pastër 

 
Tabela 4.85 Tabela e konvertimit të vlerave të matjes në pikë dhe bioklasifikimi i MAIS në lumin Shkumin  
në stinën  Pranverë  2013. 
 

 SHKUMBIN   
 BIOVLERËSIMI – PRANVERË '13 

St. 1 St.2  St.3 

Nr   MATJA VLERA PIKË VLERA PIKË VLERA PIKË 

1  EPT Richness 7 1 7 1 7 1 

2 Nr.Ephemeroptera 4 2 5 2 5 2 

3 % Ephemeroptera 38.4 2 21.9 2 40.5 2 

4 % EPT 51.9 1 23.3 0 83.7 2 

5 % e 5 taxoneve dominante 89.1 1 97.7 1 82.8 1 

6 Indeksi Simpson Diversity 0.79 1 0.58 0 0.79 1 

7 Indeksi HBI I modifikuar 5.48 1 6.01 0 4.38 1 

8 Numri I taxoneve Intolerante 8 1 8 1 8 1 

9 % e Copëzuesve 53.8 2 80.9 2 25.5 2 

10 % e gjallesave të Haptobenthos 87.8 2 98.6 1 62.5 1 

Vlera e MAIS   14   10   14 

Bioklasifikimi   I mirë    I pastër     I mirë  

 
Tabela  3.1 Paraqitje e të dhënave fiziko–gjeografike dhe ekologjike në stacionet e lumenjve. 
 

Vecori  
ekologji
ke 

LUMI OSUM LUMI DEVOLL LUMI SHKUMBIN 

S
tacion kontrolli S

T
. 0

 
: B
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S
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S
T
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T

. 3 
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T
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r. 

S
T
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S
T

. 2’ 

S
T

. 3’ 
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S
T
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S
T
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S
T

. 2” 

S
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) 
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33’ 57” 
E 20° 
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38” 
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0-
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Distanc
a nga 

stacioni 
referim 

- 
11.2 
km 

23.29 
km 

34.6 
km - 

5.8 
6km 

23.02 
km 

44.3 
km - 

38 
 km 
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km 

84 
km 

Zona 
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me  e 
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Zona 
rurale  
Bogovë 

Zona 
e 
Poliça
nit 

Zona 
urbane  
Berat  
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Gurore
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rurale  
Kodov
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ithal  
(6- 
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20cm) 

Mesolit
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(Nënzonëa 
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Qëndrore) 
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Mesdhetare 
Kodrinore 
Qëndrore) 
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Mesdhetare 
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nt  
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E 
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pranis
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Pa 
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ndburime  
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Pa  
ndotje 
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hd  
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urbane 
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Zona 
urbane 
Peqin  

Ph mes. 
 

8.42 8.38 8.21 8.21 8.34 8.42 8.41 8.38 8.4 8.4 8.43 8.36 

Temp.  
mes. e 
ujit 

12.90C 14.20

C 
15.10C 15.70C 13.60C 14.70C 15.10C 15.60C 12.60C 14.80

C 
15.70C 17.40C 

Periudh
a 

kampio
nimit 

8 stinë 
(Verë 
2011 –
pranver
ë 2013) 

8 stinë 
(Verë 
2011 

–
pranv
erë 

2013) 

8 stinë 
(Verë 
2011 –

pranverë 
2013) 

8 stinë 
(Verë 
2011 –
pranver
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8 stinë 
(Verë 
2011 –
pranve

rë 
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8 stinë 
(Verë 
2011 –
pranver
ë 2013) 

8 stinë 
(Verë2
011 –

pranver
ë 2013) 

8 stinë 
(Vere 2011 
– pranverë 

2013) 

8 stinë 
(Verë 
2011 –
pranver
ë 2013) 

8 stinë 
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2011 

–
pranv
erë 

2013) 

8 stinë 
(Verë 
2011 –
pranver
ë 2013) 

8 stinë 
(Verë 
2011 –
pranve

rë 
2013) 

 
Tabela 1.1 Tabela e shpërndarjes gjeografike të rendit Efemeroptera (Williams & Feltmate, 1992). 

 
NR FAMILJA PËRHAPJA HABITATI 
1 Siphlonuridae E përhapur gjerësisht në Holarktik. Kryesisht ujëra rrjedhës. 
2 Colorburiscidae Hemisfera e Jugut Pjesa e sipërme e lumit me substrat  gurë. 
3 Oniscigastridae Hemisfera  e Jugut Mjedise lotike & lentike. 
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4 Ameletopsidae Hemisfera  e Jugut Pjesa e sipërme me gurë e lumit. 
5 Ametropodidae Holarktik Lumenj të mëdhenj. 
6 Baetidae E përhapur gjerësisht Kryesisht ujëra rrjedhës. 
7 Metretopodidae Holarktik Ujrëra me rrjedhje të shpejtë. 

8 Oligoneuriidae 
Kryesisht në Afrotropik/Neotropik, 
disa  në Holarktik & Orient. 

Ujëra rrjedhës 

9 Heptageniidae Gjerësisht  në Holarktik Mjedise lotike  dhe ujra lentike erozionale. 

10 Leptophlebiidae 
Kryesisht në Hemisfera  e Jugut disa në 
Holarktik & Orient. 

Ujëra me rrjedhje të shpejtë. 

11 Behningiidae Holarktik Futur në  rërën e lumit. 
12 Potamanthidae Gjerësisht në Azi; disa në Nearktik Mjedise lotike-depositizues. 
13 Euthyplociidae Kryesisht në Neotropik  dheAfrotropik Fshehur në  rërë. 
14 Polymitarcyidae Në Neotropik, Afrotrik, disa në Holarktik. Fshehur  në  përrenj, në  shtratin e lumit. 
15 Ephemeridae Në Oriental, Afrotropik, Holarktik. Mjedise lotike e në lentike të  fshehur. 
16 Palingeniidae Afrotropik, Oriental, Palaearktik. Fshehur në  shtratin e lumit. 
17 Ephemerellidae Përhapur gjerësisht. Kryesisht ujëra rrjedhës. 
18 Tricorythidae Në Afrotropik, Neotropik. Mjedise lotike deposituse ,lentike  tokësorë. 
19 Leptohyphidae Kryesisht në Neotropik disa në Nearktik. Mjedise lotike 
20 Neoephemeridae Në Holarktik & Oriental. Mjedise lotike depozitues. 
21 Caenidae Përhapur gjerësisht. Mjedise lotike depozituese, lentike tokësore. 
22 Baetiscidae Në lindje të  Amer.Veriut. Mjedise lotike depozititues. 
23 Prosopistomatidae Në Afrotropik, disa në Oriental. Mjedise lotike depozitiues. 

 
Tabela 1.2 Përhapja e familjeve të rendit Trichoptera si dhe habitati tipik i larvave të tyre (Williams & 
Feltmate, 1992). 
 

NR FAMILJA  PËRHAPJA HABITATI  

1 Rhyacophilidae 
Të gjitha zonat e mëdha zoogjeografike përvec asaj 
Australiane,Neotropikale, Afrotropikale & Antarktika. 

Në ujëra të rrjedhës të ftohtë. 

2 Hydrobiosidae 
Kryesisht i kufizuar në rajonin Australian & 
Neotropikal. 

Në ujëra të rrjedhshëm 

3 Glossosomatidae Kosmopolite Në ujëra të rrjedhshëm 
4 Hydroptilidae Kosmopolite Në ujëra të rrjedhshëm dhe të ndenjura. 
5 Philopotamidae Kosmopolite Në ujëra të rrjedhshëm. 

6 Stenopsychidae 
Në rajonet Orientale, Australiane, Afrotropik. dhe 
Palaearktikun Aziatik. 

Në lumenj me rrjedhje të shpejtë. 

7 Hydropsychidae Kosmopolite 
Në ujëra të rrjedhshëm brigje të gjera të 
liqeneve. 

8 Polycentropodidae Kosmopolite Në ujëra të rrjedhshëm dhe të ndenjura 
9 Dipseudopsidae Në rajonin Afrotropikal & Oriental (1 gjini në Nearktik). Në liqene dhe ujëra me rrjedhje të ngadaltë. 

10 Ecnomidae Të gjitha rajonet përveç Nearktik 
Në liqene, pellgje e ujëra me rrjedhje të 
ngadaltë. 

11 Psychomyiidae Të gjitha rajonet përveç atij Australian & Neotropikal. 
Në ujëra të ftohtë e të rrjedhshëm, disa në 
liqene. 

12 Xiphocentronidae 
Në rajonet Afrotropikal, Oriental, Neotropikal & 
ekstremi jugor i Nearktik (Mexiko, Teksas). 

Në lumenj të vegjël 

13 Phryganeidae Në rajonet Nearktik, Palaearktik e rajonin Oriental . 
Kryesisht në liqene dhe këneta, lumenj me 
rrjedhje të ngadaltë, pellgje të përkohshëm. 

14 Phryganopsychidae Në Himalaje e Kinë, Japoni, Korea e Siberinë e afërt. - 

15 Brachycentridae Kufizuar në rajonet Nearktik, Palaearktik dhe Oriental. 
Në ujëra të rrjedhshëm, (përrenj të ftohtë e 
lumenj të mëdhenj në varësi të gjinisë). 

16 Limnocentropodidae Në rajonin Oriental e Japonez Në ujëra të rrëmbyeshëm 

17 Chathamiidae Kufizuar në rajonin Australian 
Embriogjeneza lidhet me celumit e yllit të detit, 
larva lirohet në bregun e detit . 

18 Tasimiidae Në rajonet Australian e Neotropikal. Në lumenj malor të ftohtë. 

19 Limnephilidae 
Shumica në pjesën e ftohtë të Nearktik e Palaearktik, 
disa në rajonin Oriental të afërt, e në Neotropik, pak në 
rajonin Australian e Afrotropik. 

Në shumë tipe të ujërave të rrjedhshëm e të 
ndenjura, në ujëra të njelmët. 

20 Goeridae Të gjitha rajonet Australiane e Neotropikale Në ujëra rrjedhës, kryesisht ujëra kullues. 
21 Thremmatidae Kufizuar në Europën Jugore. Në përrenj të ftohtë malore 
22 Uenoidae Në Amerikën Veri-Perëndimore, Japoni e Himalaje. Në ujëra të rrëmbyeshëm. 
23 Lepidostomatidae Të gjitha rajonet përveç atij Australian, në rajonin  Kryesisht në ujëra të qetë, ujëra të ftohtë, zona 
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Neotropikal vetëm në malet e Amerikës Qëndrore e jo në 
Amerikën e Jugut. 

litorale e liqeneve. 

24 Oeconesidae Vetëm në rajonin Australian. Në lumenj pyjorë, në mbeturina bimore. 
25 Kokiriidae Vetëm në rajonin Australian e Neotropikal. Në substratin ranor të lumenjve e liqeneve. 
26 Plectrotarsidae Kufizuar vetëm në Australi. Larva e panjohur 

27 Beraeidae Në Nearktikun Lindor Palaearktikun Europian. 
Në lumenj të ftohtë, burime dhe mbeturina 
organike në kanale kullonjës. 

28 Sericostomatidae Në të gjitha rajonet përveç atij Australian. Në ujëra rrjedhës dhe të ndenjura.  
29 Conoesucidae Vetëm në rajonin Australian. Në lumenj. 
30 Antipodoeciidae Vetëm në Australi Larva e panjohur. 
31 Calocidae Vetëm në Australi e Zealand e Re. Në lumenj të vegjël pyjorë. 
32 Helicophidae Vetëm në Australi e Zealandën e Re. Në ujëra të pastër e rrëmbyeshëm. 

33 Molannidae Në rajonin Holarktik e Oriental. 
Në substrat ranor, në ujëra ndenjës ose me 
rrjedhje të ngadaltë. 

34 Odontoceridae Të gjitha rajonet përveç atij Afrotropik. Në ujëra rrjedhës. 
35 Atriplectididae Njihet në Australi e Seychelles. Në substratin e liqeneve e lumenj të qetë. 
36 Philorheithridae Vetëm në rajonin Australian e Neotropikal. Në lumenj të ftohtë me gurë. 

37 Helicopsychidae Kosmopolite, me llojshmëri të madhe në tropik. 
Në ujëra të ftohtë dhe të ngrohtë të rrjedhshëm, 
zona litorale e liqeneve. 

38 Calamoceratidae Të gjitha rajonet, por kryesisht në rajonin subtropical. 
Në përrenj të ngadaltë, brigje të liqeneve, 
moçale. 

39 Leptoceridae Në të gjitha rajonet (me shumicë). 
Kryesisht në ujëra të ndenjura, seksione të qeta 
të lumit. 

 
Tabela 1.3  Ndryshimet midis Anizopterëve dhe Zygopterëve. (Williams & Feltmate, 1992). 
 

Anisoptera  
 

Zygoptera 

Krahët e pasëm më të gjerë në bazë, i mbajnë 
horizontal ose lehtësisht të mbledhur. Fluturues të 
mire. 

Krahët me madhësi të barabartë , të ngushtë në 
bazë, qëndrojnë vertikal në pushim. Fluturues të 
dobët. 

Sytë jo në anë të kokës Sytë bulboz dhe të dukshëm. 
Shumë familje me ovipositor të reduktuar. Femrat me ovipositor të zhvilluar. 
Pllaka supra-anale prezente tek meshkujt. Pllaka supra-anale e pranishme. 
Nimfa e fortë me branshi rektale. Nimfa e dobët, me pllakë kaudale frymëmarrëse. 
Vezët vendosen në sipërfaqen e ujit ose të bimëve Vezët futen në kërcenj. 

 
Tabela 1.4 Familjet e rendit Diptera që përmbajne specie ujore ose gjysmëujore si dhe mjedisi ku takohet 
larva (Williams & Feltmate, 1992). 

 
NR FAMILJA PËRHAPJA DHE HABITATI 

1 Tipulidae 
Takohen në lumenj me rrjedhje të ngadaltë e të shpejtë; burime; mjedise me gurë të lagur; pellgje & 
liqene; në ujëra të cekëta; ujëra të ëmbla e të njelmëta; këneta; brima në bimë; toka të njoma; pellgje të 
përkohshëm. 

2 Blephariceridae Takohen në ujra me rrjedhje të shpejtë, lumenj të ftohtë, zakonisht lartësi të mëdha. 
3 Deuterophlebiidae Takohen në ujëra me rrjedhje të shpejtë, lumenj të ftohtë, zakonisht lartësi të mëdha. 
4 Nymphomyiidae Takohen në pellgje me ujë të ftohtë, lumenj më rrjedhje të shpejtë. 
5 Tanyderidae Takohen në cekëtirat e lumenjve e përrenjve. 
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6 Ptychopteridae  - 
7 Ptychopterinae Takohen në kanale kullues, në kanale me pleh organik. 
8 Bittacomorphinae Takohen në pellgje të cekët në pyll.  
9 Psychodidae Takohen në përrenj të shpejtë, kryesisht në anët e përroit; zona anësore e liqenit, detritet, gjire detare. 
10 Dixidae Takohen në xhepa të lumit, edhe në detrite, në pjesën anësore të pellgjeve e liqeneve. 

11 Chaoboridae 
Takohen në thellësi të liqeneve, zonën litorale ose cekëtira me ujë, moçale, pellg i përkohshëm i freskët, 
burime të vegjël, kryesisht në limnokrenon. 

12 Culicidae 
Takohen në pellgje e liqene, pellgje e seksione te ngadaltë të përrenjve & lumit; këneta, mocale; pellgje 
pyjore; ujëra të përkoshëm; moçale të kripura; xhepa kriporesh; bimë të ujit; gropa me ujë; mjedise të 
vogla ujëmbajtëse. 

13 Thaumaleidae 
Takohen në mjedise me gurë të lagësht; pellgje të vegjël të ftohtë, moçale të njomë. Kryesisht në pjesën 
anësore të ujit. 

14 Simuliidae Takohen në pjesë të shpejta të përrenjve & lumenjve; zona litorale e liqeneve të mëdhenj. 

15 Ceratopogonidae 
Takohen në zonën litorale të liqeneve në pjesën anësore kryesisht në alga; përrenj & lumenj, anash dhe 
brenda detritit; vrima drurësht në ujë; pellgje të përkohshëm; toka të njomura; këneta të kripura; gji 
detar; disa specie të lidhura me ndotjen. 

16 Chironomidae Takohen në shumicën e trupave ujore, përfshin dhe rifet koralore; toka të njomura; jashtëqitje kafshësh. 

17 Stratiomyidae 
Takohen në lumenj e liqene, në pjesën anësore të zonave litorale në lumenj & liqene, kryesisht përreth 
zonave të përmbytura dhe makrofiteve që dalin pas përmbytjes; burime të ngrohta. 

18 Rhagionidae Takohen në toka të njomura dhe këneta në pyll. 
19 Pelecorhynchidae  Takohen në në substratin ranor të përrenjve  

20 Tabanidae 
Takohen në ligatina; në zonën litorale dhe anash pellgjeve dhe liqeneve; toka të njomura; në rajone me 
rrjedhje të ngadaltë në përrenj e lumenj; vrima në pemë; gjire detare; estuare. 

21 Athericidae Takohen në përrenj e lumenj. 
22 Empididae Takohen në përrenj dhe lumenj, kryesisht në detrit; zona litorale e pellgjeve e liqeneve, toka të lagura. 
23 Dolichopodidae Takohen anash pellgjeve, liqeneve, përrenj dhe lumenj, në vrima të bimëve makrofite; estuare. 
24 Phoridae Takohen të fshehur; janë grabitqarë të Psychodidae 

25 Syrphidae 
Takohen anash pellgjeve dhe liqeneve, në pjesën e imët të detritit dhe në bimët e ujit; këneta të cekëta 
dhe pellgje kënetor; ujë i ndotur. 

26 Coelopidae Shumohen me substanca të kalbura pranë ujit. 
27 Dryomyzidae Takohen në vende me lagështi, përfshirë dhe bregun e detit. 

28 Sciomyzidae 
Në këneta; takohen anash përrenj, pellgjeve e liqeneve, kryesisht pranë makrofiteve pjesërisht të 
zhytura; pellgje të përkohshëm; këneta detare; parazite ose grabitqar të larvave të kërminjve ujorë e 
tokësorë. 

29 Sepsidae Takohen në substanca organike në shpërbërje; në fazën e tharjes së pellgjeve; jashtëqitje kafshësh.  

30 Sphaeroceridae 
Takohen në substancë organike në shpërbërje; në fazën e tharjes së pellgjeve; jashtëqitje kafshësh; gropa 
septike; vend hedhje plehrash me lagështi. 

31 Ephydridae 
Takohen në zonën litorale si dhe në pjesën anësore të mjediseve lotike dhe lentike, shpesh brenda 
kërcellit të makrofiteve; ujra të përkohshëm; liqene e pellgje të kripura; këneta të kripura; në rërë; pellg 
me naftë të papërpunuar ; burimetë nxehta. 

32 Canaceidae Takohen mbi algat e zonës intersticiale. 

33 Scathophagidae 
Takohen në kanale të indeve të makrofiteve të pellgjeve e liqeneve; në ujra të zeza; në toka të njoma; në 
trajtimet e ujrave të zeza. 

34 Anthomyiidae 
Takohen në zonën litorale të pellgjeve e liqeneve, shpesh në vende me ndotje organike; vrima në bimë; 
pak specie në lumë. 

35 Sarcophagidae 
 
Janë gjysëmujorë; Takohen në vrima në makrofite. 

 
Tabela 1.5 Familjet e koleopterëve që përmbajnë lloje ujore e gjysëmujore (Williams & Feltmate, 1992). 
 
NR FAMILJA PËRHAPJA DHE HABITATI 
1 Sphaeriidae Në anë të ujrave të ëmbla, në rrënjë në baltë e zhavor. 
2 Hydroscaphidae Anash lumenjve, shpesh në alga, burime të ngrohta. 
3 Carabidae Pak specie në anë të lumit, pellgje, moçale, në të çarat e shkëmbinjve në anë të detit. 
4 Haliplidae Në bimët ujore në anë të liqeneve, pellgjeve dhe lumenjve. 
5 Hygrobiidae Në ujëra të ndenjura, ujëra të turbullta. 
6 Amphizoidae Në përrenj të rrëmbyeshëm, shpesh në trungje. 
7 Noteridae Në cekëtira të lumit ose në lumë më rrjedhje të ngadaltë, shpesh në baltë ose mbi bimë. 
8 Dytiscidae Në pellgje e liqene, kryesisht pranë vegjetacionit, vende të qeta të lumit. 
9 Gyrinidae Në pellgje e liqene, veçanërisht në vegjetacion, seksione të qeta të përroit ose të lumit. 
10 Hydraenidae Anës përrenjve, në bimë të pellgjeve; habitate hygropetrike, xhepa të shkëmbinjve detarë. 
11 Hydrochidae Në bimët e pellgjeve ose përrenj të ngadaltë. 
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12 Spercheidae Në pellgje të ndenjur, nën ujë ose mbi sipërfaqe.  
13 Georyssidae Anash ujrave të ëmbël, në rërë ose llum. 
14 Hydrophilidae Në pellgje e liqene, pranë vegjetacionit, seksione të ngadaltë të rrjedhjes së lumit. 
15 Histeridae Disa në pellgje; në toka të njomura  

16 Staphylinidae 
Disa specie në anë të lumit, ose të ujërave të kripura, në të çarat e shkëmbinjve detarë si dhe në 
rërë. 

17 Mbifamilja Scaraboidea Disa lloje duan mjedise me lagështi, psh. Lucanidae, Passalidae e Rutelinae (Scarabeidae). 
18 Helodidae (Scirtidae) Në mjedise lentike e lotike të ngadaltë, pranë bimëve të përmbytura, në vrima tek bimët, në burime. 
19 Limnichidae Në baltë në anë të pellgjeve e lumenjve. 
20 Psephenidae Në përrenj të rrëmbyeshëm, në të ngriturat e formuara nga dallgët në liqene. 
21 Ptilodactylidae Në përrenj më rrëmbim e të ngadaltë, anash lumit pranë mbeturinave të gjetheve. 
22 Heteroceridae Formon tunele në baltë në disa përrenj, si dhe  anash pellgjeve.  

23 Elmidae 
Në rajone të shpejta  e të ngadalta të lumenjve, në të  ngriturat nga dallgët e liqenit, në breg të 
liqeneve. 

24 Dryopidae Në rajone të cekëta të pellgjeve e liqene në  bimë të përmbytura; në përrenj të shpejtë. 
25 Melyridae Në gjire gjysëmujore detare dhe në zonën intersticiale. 
26 Salpingidae  Në anë të deteve mbi shkëmbinj.  
27 Tenebrionidae Disa  specie  në rërën e lagur në gjire të formuar nga baticat. 
28 Anthicid ae Disa specie jetojnë  në përrenj  në tunele anash,  këneta  të kripura. 
29 Chrysomelidae Në pellgje  e liqene  të sapopërmbytura, në gjethe notuese e në në rrënjët e bimëve. 
30 Curculionidae Disa specie të  Erirrhininae (psh. Bagous) jetojnë në bimët e sapo përmbytura.  

 
Tabela 1.6 Familjet brenda mbirendit Heteroptera të cilët janë të lidhura me habitatin e tyre ujor (William 
& Feltmate, 1992). 
 

NR FAMILJA  HABITATI  
1     Saldidae Takohen anash pellgjeve dhe lumenjve. 
2     Mesoveliidae Në bimët buzë pellgjeve e përrenjve. 
3     Macroveliidae Takohen anash lumenjve. 
4     Gerridae Në sipërfaqe të ujrave të freskëta  si dhe të njelmëta. 
5     Veliidae Në sipërfaqe të ujit të pellgjeve, përrenjve dhe kënetave. 
6     Hydrometridae Në sipërfaqe të ujrave të qetë. 
7     Hebridae Takohet në këneta. 
8     Nepidae Në pellgje me vegjetacion. 
9     Belostomatidae Në pellgje me vegjetacion. 
10     Corixidae Në ujëra lentike të freskët dhe të njelmët. 
11     Notonectidae Në pellgje e liqene. 
12     Naucoridae Në mjedise lentike & lotike, në gurë e bimë ujore. 
13     Ochteridae Anash përrenjve, bimë ujore. 
14     Gelastocoridae Në breg, në baltë e bimët në shpërbërje. 
15     Pleidae Në pellgje e liqene me vegjetacion. 
16     Helotrephidae Në pellgje e liqene me vegjetacion. 
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Përmbledhje  
Në vlerësimin e statusit ekologjik të lumenjve të vendit tonë krahas monitorimit tradicional me anë të 
parametrave kimik dhe biologjikë u përdor dhe vlerësimi biologjik me anë të makroinvertebrorëve bentikë si një 
nga elementët e përcaktuar nga WFD (Tetor, 2000).  
Qëllimi i këtij studimi të ndërmarrë në periudhën Verë 2011-Pranverë 2013 është, (i) të përshkruajë ndërlidhjet e 
popullatave të makroinvertebrorëve bentikë në lumenjtë Osum, Devoll dhe Shkumbin, (ii) të vlerësojë me anë të 
indekseve biotik cilësinë e ujit të lumenjve në rrjedhën e mesme të tyre, (iii) të përafërojë rezultate nga studimi i 
integruar i statusit ekologjik të lumenjve nëpërmjet indekseve biotike dhe parametrave kimike si dhe (iv) të 
dëshmojë nevojën e përdorimit të parametrave më të përshtatshëm biologjikë në monitorimin e cilësisë së ujit. 
Parametrat ekologjikë që u përdorën në studim ishin a) vlerësimi i popullatave nëpërmjet Frekuencws (D), 
Konstantes (C), Indeksit të Ngjashmërisë (PSC) b) vlerësimi i statusit ekologjik të ujit nëpërmjet indekseve 
biotike, EPT-Richness, ASPT, Indeksi Biotik SWRC, MAIS si dhe analizave kimike të nutrientëve.  
Studimi dëshmoi praninë e 42 familjeve (4845 organizma) të makronvertebrorëve në lumin Osum, 31 familjeve 
(3469 organizma) në lumin Devoll dhe 34 familjeve (5991 organizma) në lumin Shkumbin. Grupit EPT përbën 
frekuencën e konstanten më të theksuar. Të tre lumenjtë kishin indeks ngjashmërie të familjeve të 
makroinvertebrorëve mbi 50% (PSC).  
U provua që të katër indekset biotik paraqesin një situatë të alternuar të cilësisë së ujit përgjatë dy viteve, si dhe 
vihet re tendenca e rritjes së impaktit në rrjedhën e poshtme të lumenjve por që mbeten brenda kufijve të statusit 
ekologjik të mirë. Stacioni i dytë i lumit Shkumbin (Elbasan) paraqitet në shumicën e indekseve me status 
ekologjik të moderuar i mbështetur dhe nga parametrat kimike. Referuar analizave kimike të tre lumenjtë 
paraqiten brenda standarteve të ujrave salmonidë e cyprinidë të vendosur nga UNECE (1992).  
Studimi arrin në përfundimin që: a) monitorimi i statusit ekologjik të ujrave të lumenjve me anë të indeksit EPT-
Richness paraqet më tepër përputhshmëri me parametrat kimike nga ku sygjerohet të përdoret në monitorim, b) 
duhet të minimizohet ndikimi nga lëndët organike në stacionin e dytë të lumit Shkumbin me qëllim kalimin e 
statusit ekologjik të tij nga gjendja “I moderuar” në “I mirë” ose “I lartë” sipas standarteve të WFD.  
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Abstract 
Apart from measuring the standard chemical and biological parameters, the biological assessment through the 
benthic macro-invertebrates has been also used for the evaluation of the ecological state of Rivers in Albania. 
The aim of this study is (i) to describe the relations among the benthic macroinvertebrate populations in the 
rivers of Osum, Devoll and Shkumbin in Albania, (ii) to asses through the biotic indexes the water quality in the 
mid river bed, (iii) to compare results from the integrated studding of river ecological status through biological 
and chemical parameters,  (iv) and to proof the necessity of using more relevant biological parameters for 
measuring the water quality. The ecological parameters used in this study are: a) Frequency of populations (D), 
Constancy (C), Similarity Index (PSC), b) assessment of water ecologic status through the biotic indexes, EPT – 
Richness, ASPT, Biotic index SWRC, MAIS as well as the measurement nutrient concentration. 
The results from this study show the presence of 42 families (4845 individuals) of macro-invertebrates in Osumi 
river, 31 families (3469 individuals) in Devolli river and 34 families (5991 individuals) in Shkumbini river. The 
group EPT represents the most emphasized dominance and constancy. The three rivers resulted to have similarity 
index among the macroinvertebrate families over 50% (PSC > 50%). 
It has been proofed that the four biotic indexes represent an alternated state of water quality along the two years, 
and it is also noted the tendency of increasing the impact in the down river part of the three rivers but still within 
the good ecological state values. The second station of Shkumbini River (Elbasan) is represented in the majority 
of indexes in a moderated ecologic status, based on chemical parameters values. Based on chemical analysis, the 
three rivers fall within the standards of salmonid and cyprinid waters, defined by UNECE (1992). 
This study concludes that: a) the ecological status monitoring of river water through EPT-Richness index is more 
compatible with the chemical parameters, b) minimizing the influence from the organic matter in the second 
station of Shkumbini River, in order to improve its ecological status from “moderated” to “good” or “high” 
referred to WFD standards. 
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