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Parathënie 

Zooplanktoni përfaqëson një grup zoologjik heterogjen të përbërë nga larmi e madhe 

organizmash, të cilët jetojnë në mjediset pelagjike të ekosistemeve ujore. Ky grup paraqet 

rëndësi të madhe në funksionimin e ekosistemeve ujore në sajë të vendosjes së ndërmjetme që ai 

zë në zinxhirët ushqimorë, midis nivelit të parë ushqyes të fitoplanktonit dhe organizmave të 

niveleve më të larta ushqyese të konsumatorëve, duke përcaktuar në këtë mënyrë strukturën 

ushqyese dhe prodhimtarinë e  ekosistemeve ujore. 

Zooplanktoni është, gjithashtu, tregues i rëndësishëm në vlerësimin e ekosistemeve ujore. Ai 

paraqet përparësi për studimet ekologjike, që lidhet me disa cilësi të tij, si larmia llojore, 

përmasat e vogla të organizmave, cikël të shkurtër jetësorë, luhatjet kohore e hapësinore, 

ndjeshmëri kundrejt kushteve të mjedisit etj. 

Zooplanktoni detar përbën një ndër grupet më pak të studiuara në vendin tonë. Të dhënat mbi 

zooplanktonin në ekosistemet detare e bregdetare të vendit tonë janë të pakta. Ato janë kryer 

kryesisht nga studiues të huaj, si dhe në bashkëpunim me studiues shqiptarë, me mbështetje të 

projekteve ndërkombëtare. 

Shkalla e ulët e zhvillimit të kësaj fushe dhe rëndësia e madhe ekologjike e këtij grupi, kanë qenë 

shtytjet kryesorë të orientimit të studimeve shkencore në fushën e zooplanktonit detar.  

Në këtë punim paraqiten të dhëna mbi përbërjen llojore dhe karakteristikat sasiore të 

zooplanktonit në Lagunën e Butrintit. Ai është i pari i këtij lloji për Butrintin, dhe për gjithë 

mjediset e tjera tranzitore bregdetare shqiptare dhe synon të ndihmojë në njohjen e këtij grupi 

zoologjik të rëndësishëm dhe rolin e tij në funksionimin e Butrintit. Krahas interesit kërkimor 

shkencor të mësipërm, studimi i zooplanktonit ka interes edhe për rëndësinë që ka zona e 

Butrintit për akuakulturën, peshkimin dhe nxitjen e zhvillimit të qëndrueshëm. Studimi i kësaj 

hallke kyçe të zinxhirëve ushqimorë, të anashkaluar dhe të pa studiuar më herët në Lagunën e 

Butrintit, paraqet interes për vlerësimin e prodhimtarisë së këtij ekosistemi. Njohja e zinxhirëve 

ushqimore ujorë dhe lidhjet e ndërsjellta të tyre, mundësojnë vlerësimin e potencialeve të 

transferimit të energjisë të prodhimtarisë parësore në nivelet më të larta ushqyese të 

konsumatorëve. 

Gjithashtu, studimet bioekologjike të zooplanktonit konsiderohen shumë të rëndësishme edhe në 

vlerësimet ekologjike dhe mjedisore të ekosistemeve ujore në hartimin e planeve menaxhuese për 

një shfrytëzimin racional dhe me baza shkencore të pasurive biologjike të tyre. Kompleksi i 

Butrintit përbën një ndër shembujt e mirë të menaxhimeve të burimeve natyrore në vendin tonë, 

falë zbatimit të një sërë masash administrative me qëllim mbrojtjen e biodiversitetit, vlerave 

natyrore e kulturore dhe nxitjen e zhvillimit të qëndrueshëm.  

Të dhënat e këtij punimi duke iu bashkëngjitur dhe studimeve të tjera mbi prodhimtarinë 

parësore e më gjerë të kryera deri tani në këtë lagunë, do të përbëjnë ndihmë të rëndësishme në 

vlerësimin e larmisë biologjike dhe të aspekteve ekologjike, si prodhimtaria, rrjetat ushqyese, 

mundësitë në peshkim e akuakulturë etj. Gjithashtu, të dhënat këtu do të shërbejnë si pikënisje 

për studime më të thelluara taksonomike dhe ekologjike të këtij grupi zoologjik në Butrint e më 

gjerë. 

Shkalla e ulët e zhvillimit dhe përvoja e kufizuar në studimet mbi zooplanktonin detar dhe 

veçanërisht atij lagunor në vendin tonë e ka bërë edhe më të vështirë kryerjen e këtij studimi.   

Për përmbushjen e këtij punimi i jemi mirënjohës Prof. A. Miho për mbështetjen e vazhdueshme 

dhe të gjithanshme, që nga sigurimi i literaturës, sigurimi i pajisjeve për marrjen e mostrave dhe 

matjeve të parametrave fiziko-kimikë të ujit, marrjen e mostrave, sigurimin e kushteve 

laboratorike për vëzhgimin e materialit shkencor të zooplanktonit, këshilla mbi punimet e 

publikuara etj. 

Ndihmë të rëndësishme në kualifikimin e autores së këtij studimi në fushën e zooplanktonit detar 

ka dhënë projekti norvegjez CPWB, Program Bashkëpunimi Norvegjez për Edukimin dhe 
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Kërkimin në Arsimin e Lartë me vendet e Ballkanit Perëndimor, 2006 – 2009. Qëllimi i këtij 

projekti ishte mbështetja e shkencëtarëve të rinj të vendeve të Ballkanit Perëndimor (Kroaci, 

Mali i Zi, Serbi dhe Shqipëri) për të bashkëpunuar ngushtësisht midis tyre lidhur me 

oqeanografinë dhe ekologjinë e Adriatikut Lindor, nëpërmjet takimeve, kurseve kualifikuese, si 

dhe studimeve kërkimore të përbashkëta. Në kuadër të këtij projekti janë kryer disa vizita 

kualifikuese afatgjata në fushën e zooplanktonit detar në Universitetin e Tromsos, Norvegji, 

Universitetin e Dubrovnikut, Kroaci, Universitetin Teknik i Danimarkës, si dhe ekspedita e punë 

shkencore me kolegë norvegjezë e kroatë me përvojë në fushën e zooplanktonit detar. Me 

mbështetjen e këtij projekti u mundësua, gjithashtu, një ekspeditë shkencore në gjirin e Drinit në 

bashkëpunim më kolegët serbë, kroatë dhe malazezë, gjatë të cilës u morën një sërë mostrash 

biologjike e kimike, midis të cilave dhe mostra zooplanktoni, të cilët u vëzhguan gjatë vizitës 2 

javore në Universitetin e Dubrovnikut, Kroaci, nën kujdesin e Prof. D. Lucic dhe kolegëve të tij. 

Këto kualifikime e përvoja shkencore në fushën e zooplanktonit detar ishin ndihmë e 

rëndësishme në formimin profesional dhe shkencor, si dhe shërbyen si nxitje për vazhdimin e 

këtij studimi. 

Në sa më lart, falënderojmë hartuesit, donatorët dhe koordinatorët e këtij projekti, si dhe të 

gjithë Institutet e përfshira, si dhe kolegët për mikpritjen, trajnimin dhe mbështetjen e dhënë për 

aktivitetet kërkuese dhe edukuese. Midis tyre shpreh mirënjohje të sinqertë për kolegët 

norvegjezë Prof. P. Wassman, Prof. H. C. Eilertsen, C. Svensen, C. Mano, C. W. Riser, T. 

Timberlan, A. Hubert, M. Reigstad, L.  Seuthe dhe për kolegët kroatë Prof. D. Lucic, M. 

Miloslavic, B. Gangai.  

Vështirësi tjetër e kryerjes së këtij studimi ka qenë marrja e mostrave në Butrint. Për këtë i jemi 

mirënjohës zotit H. Vjeri dhe grupit të tij të punës në mytilikulturën e Butrintit për mbështetjen 

logjistike dhe ndihmën gjatë marrjes së mostrave, duke lehtësuar grumbullimin e materialit 

shkencor mbi zooplanktonin dhe matjen e disa parametrave fiziko-kimike të ujit. 

Studimi në fjalë nuk do të ishte i mundur pa mbështetjen profesionale e shkencore të udhëheqësit 

shkencor, Prof. N. Peja, për të cilin shpreh mirënjohjen dhe konsideratat më të larta. 

Bashkëpunimi dhe udhëheqja prej disa vitesh gjatë kualifikimit në Master dhe Doktoratë ishte 

ndihmë e vyer në formimin tim shkencor e profesional. Gjithmonë janë mirëpritur dhe kanë 

gjetur vend këshillat nga Prof. S. Beqiraj, falë përvojës së tij në studimet bioekologjike të 

ekosistemeve ujore. Fotografimi i llojeve të zooplanktonit gjatë analizimit të kampioneve të tij u 

bë e mundur me ndihmën dhe asistencën teknike edhe të Dr. J. Marka. Një vend i veçantë në 

falënderime është për profesorin Prof. I. Haxhiu, i cili më ka ndihmuar e nxitur gjithmonë në 

punën shkencore e më gjerë që kur kam filluar punë në Muzeun e Shkencave Natyrore, FShN, 

UT.  

Kryerja e këtij studimi ka gjetur, gjithashtu, përkrahjen dhe mbështetjen edhe të shumë kolegëve 

e dashamirësve të tjerë, të cilëve gjej rastin t’u shpreh të gjithëve mirënjohjen më të sinqertë. 

Falënderime dhe mirënjohje të veçantë për drejtuesit e Departamentit të Biologjisë, Prof. M. 

Koni dhe Prof. T. Rexha. 

Një falënderim i veçantë është dhe për familjen time, e cila më ka mbështetur dhe nxitur 

gjithmonë gjatë gjithë studimeve dhe së fundmi i detyrohem bashkëshortit dhe djalit tim Egin për 

mbështetjen dhe mirëkuptimin ndaj mungesave të detyrimeve të mia familjare për shkak të 

përkushtimit në kryerjen e këtij studimi. 

Pavarësisht nga përpjekjet për të paraqitur një punim sa më të arrirë, mirëpresim çdo vërejtje apo 

këshillim për përmirësimin e punës në këtë fushë në të ardhmen. 
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Hyrje 

Shqipëria është një vend bregdetar mesdhetar në Evropën Juglindore, në pjesën perëndimore të 

Gadishullit të Ballkanit. Ajo paraqet një reliev kryesisht malor me klimë mesdhetare dhe laget 

nga Deti Adriatik dhe Deti Jon. Pozicioni gjeografik në brigjet e detit Adriatik dhe të detit Jon, 

kushtet klimatike e hidrologjike me klimë mesdhetare dhe relievi i thyer kanë favorizuar një 

shumëllojshmëri ekosistemesh dhe habitatesh ujore si dete, ligatina, liqene, lumenj, përrenj e 

burime ujore (AKM, 1999). Shqipëria renditet ndër vendet e para në Evropë për rezervat e 

shumta ujore (Stanners & Bourdeau, 1995), të cilat përbëjnë një pasuri të madhe për vendin tonë, 

me vlera të mëdha natyrore dhe ekonomike.  

Shqipëria, në raport me sipërfaqen e saj paraqet një vijë bregdetare të gjatë, rreth 427 km, prej të 

cilëve rreth 273 km janë në Detin Adriatik dhe pjesa tjetër, 154 km në Detin Jon. Bregdeti i 

këtyre deteve paraqet dy tipa të ndryshme gjeomorfologjie: Bregdeti i Adriatikut është i ulët e 

ranor me natyrë akumulative, ndërsa ai Jonian është kryesisht shkëmbor dhe me aktivitet gërryes 

(Grup autorësh, 1990). Përgjatë bregdetit gjenden një shumëllojshmëri mjedisesh, si ishuj, gjire, 

grykëderdhje lumenjsh, ligatina, plazhe, kepe, duna ranore, shkurre e pyje, etj. Tërësia e këtyre 

habitateve së bashku me lumenjtë, liqenet dhe terrenet e shumta tokësore në brendësi të vendit 

ndikojnë në rritjen e larmisë biologjike dhe pejsazhore të vendit tonë. Në vendin tonë rrjedhin 

një sërë lumenjsh, kryesisht drejt bregdetit Adriatik (Kabo, 1990-1991), aktiviteti i të cilëve luan 

rol të rëndësishëm në modelimet gjeomorfologjike të vijës bregdetare dhe dinamikën e ligatinave 

përgjatë saj.  

Ekosistemet ligatinore janë shumë të pranishme në bregdetin shqiptar, në të cilat ndodhin 

veprimtari të shumta natyrore dhe ekonomike. Ato karakterizohen nga biodiversitet dhe 

prodhimtari e lartë. Ato paraqesin larmi habitatesh për florën dhe faunën dhe përbëjnë qendra të 

rëndësishme peshkimi, akuakulture, prodhimit të kripës, dimërimit të shumë shpendëve shtegtarë 

ujor, një pjesë e të cilëve me statusin globalisht të rrezikuar (Miho et al., 2013). Pjesa më e 

madhe e ligatinave janë përqendruar në bregdetin Adriatik. Duke filluar nga veriu, lagunat më të 

rëndësishme në bregdetin e Adriatikut janë Viluni, Merxhani, Ceka, Patoku, Karavasta, Narta 

dhe Orikumi. Përgjatë bregdetit Jonian gjendet vetëm një lagunë, ajo e Butrintit. Ekosistemet 

ligatinore përbëjnë një ndër habitatet më të rrezikuara në Shqipëri (AKM, 1999) Aktivitetet 

bonifikuese dhe tharjet e kënetave për qëllime bujqësore, gjatë viteve 60-të kanë ulur ndjeshëm 

sipërfaqen e këtyre habitateve (Miho et al, 2013). Mbështetur në vlerat natyrore, kulturore dhe 

historike që paraqesin këto habitateve, shumë prej tyre janë bërë pjesë e zonave të menaxhuara e 

të mbrojtura në nivel kombëtare e ndërkombëtare si rezervate të menaxhuara, parqe kombëtare, 

zona Ramsar me rëndësi për shpendët ujorë (Important Plant Areas, IPAs) dhe Trashëgimi 

Botërore të mbrojtura nga UNESKO (Miho et al. 2013). Hartimi i planeve mbrojtëse dhe 

menaxhuese të lagunave bregdetare është një proces mjaft i ndërlikuar që kërkon një kërkim 

shkencor ndërdisiplinor, bashkërendim të punës ndërmjet strukturave vendore e qendrore dhe 

shoqatave të mbrojtjes së mjedisit, hartim dhe unifikim të bazës ligjore për ruajtjen e mjedisit 

sipas kritereve të Bashkimit Evropian, menaxhim të burimeve njerëzore e kualifikim të tyre si 

dhe menaxhim të të ardhurave nga donacionet dhe qeveria. Studimet shkencore biologjike zënë 

vend të rëndësishëm në hartimin e planeve menaxhuese të ligatinave duke mundësuar vlerësimet 

ekologjike e mjedisore si dhe vlerësimin e mundësive të zhvillimit të qëndrueshëm në këto 

ekosisteme. 
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Qëllimi i studimit 

Qëllimi i këtij studimi është përcaktimi për herë të parë i përbërjes llojore dhe sasiore të 

zooplanktonit në Lagunën e Butrintit. 

Objektivat e studimit: 

- Njohja e përbërjes llojore të komunitetit zooplanktonik; 

- Vlerësimi i karakteristikave sasiore të popullatave të zooplanktonit;   

- Luhatjet kohore në përbërjen llojore dhe sasiore të taksoneve të zooplanktonit; 

- Vlerësimi i ndikimit të kushteve hidrologjike në komunitetin e zooplanktonit;
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KREU I. KONSIDERATA TEORIKE  

1.1. Njohuri të përgjithshme mbi sistemet ujore tranzitore  

Sistemet Ujore Tranzitore, të njohur ndryshe edhe si mjedise paralike janë mjediset që ndodhen 

midis mjediseve detare me ujë të kripur dhe atyre ujore të steresë me ujë të ëmbël (Miho, 2011; 

Miho et al., 2013). Ky term u përdor nga Direktiva e Rrjetit Evropian të Ujërave (European 

Water Framework Directive; EU-WFD 2000/60 EC), duke përfshirë tipa të ndryshme habitatesh 

me ujëra të njelmëta ose hiperhaline, midis të cilëve përmendim laguna, estuare, ligatina e këneta 

të kripura, fjorde (Basset et al., 2008).  

Mbështetur në tiparet gjeomorfologjike dhe hidrologjike dallohen disa tipa kryesore mjedisesh 

tranzitore: 

Estuare – përfshijnë zonat tranzitore midis mjediseve të qëndrueshme detare dhe atyre të 

paqëndrueshme të grykëderdhjeve lumore ku ujërat detare hollohen gradualisht nga ato të ëmbla 
(Kinne, 1967; Ketchum, 1983). Shtrirja e këtyre mjedise është përgjithësisht pingul me 

bregdetin. 

Laguna – përfshijnë ujërat midis detit dhe tokës, të kufizuara nga një ose më shumë barriera 

ranore, me shtrirje paralelisht me bregun dhe komunikojnë më detin përmes një ose më shumë 

kanalesh. Në shumicën e rasteve kanalet komunikuese janë vazhdimisht të hapur dhe sigurojnë 

ujëkëmbim të vazhdueshëm në varësi të baticë-zbaticës. Këto mjedise janë përgjithësisht basene 

të cekëta dhe formimi i tyre ndihmohet nga prurjet e sedimenteve në grykëderdhjet e lumenjve, 

mbathja e materialeve të ngurta drejt brigjeve detare, ngritja e nivelit të ujit etj. (Phleger, 1969; 

Kjerfve, 1994; Barnes, 1980; Guelorget & Perthuisot, 1992). Kripshmëria e këtyre mjediseve 

luhatet shumë, nga hiposaline deri në hipersaline (Kennish, 2000; Kaiser et al., 2005). 

Bahira – (det i vogël në gjuhën arabe) janë depresione kontinentale, me origjinë të ndryshme 

(tektonike, nga lumenjtë etj.). Komunikimi i tyre me detin është i përhershëm dhe sigurohet 

përmes kanaleve fikse të tyre. Thellësia e këtyre baseneve është e ndryshme dhe relativisht e 

lartë. Shembull tipik i këtyre mjediseve në vendin tonë është Laguna e Butrintit (Guelorget & 

Perthuisot, 1992; Guelorget & Lefebvre, 1994). 

Lagunat dhe estuaret kanë shumë karakteristika të përbashkëta midis tyre dhe shpesh herë janë 

përdorur si sinonime të njëra-tjetrës (De Wit & Viaroli, 2012). Lagunat bregdetare konsiderohen, 

gjithashtu, edhe si estuare të modifikuara që furnizohen më sasi të vogël uji të ëmbël. Pavarësisht 

përkufizimeve teorike të lagunave dhe bahireve, në natyrë këto mjedise shpesh herë paraqiten me 

karakteristika të ndërmjetme midis tyre.  

 

1.2. Veçoritë kryesore gjeomorfologjike, hidrologjike dhe bioekologjike të ekosistemeve 

lagunore 

Shumica e lagunave të sotme janë formuar mbi 6000 vjet më parë si rrjedhojë e ngritjes së nivelit 

të detit dhe krijimit të barrierave nga proceset detare dhe prurjeve të lumenjve (Garrido et al., 

2011). Ato janë karakteristikë kryesisht e bregdeteve me natyrë akumuluese dhe me baticë të ulët 

(Kjerfue & Magill, 1989; Wetzel, 2001).  

Këto sisteme përbëjnë rreth 13% të vijës bregdetare botërore (Barnes, 1980) dhe rreth 5.3% të 

vijës bregdetare Evropiane (Razinkovas et al., 2008).  

Lagunat mesdhetare paraqesin karakteristika shumë të veçanta për shkak të pozicionit gjeografik 

të tyre. Baticë-zbatica e kufizuar në detin Mesdhe redukton këmbimet midis detit dhe lagunave 

(Vaulot & Frisoni, 1986) duke rritur kështu shkallën e kufizimit të tyre (Badosa Salvador, 2007). 

Karakteristikat e lagunave mesdhetare ndikojnë gjithashtu në rritjen e vlerave ushqyes dhe 
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prodhimtarisë së tyre. Klima mesdhetare, karakterizuar nga niveli i ulët i reshjeve e të 

përqendruara kryesisht në pranverë dhe vjeshtë shkakton një shkallë të lartë ndryshueshmërie në 

furnizimin e tyre me ujë të ëmbël (Vaulot & Frisoni, 1986).   

Një ndër karakteristikat kryesore dalluese të mjediseve lagunore është ndryshueshmëria dhe 

paqëndrueshmëria e kushteve hidrologjike dhe ato fiziko-kimike (Almeida et al., 2012; Garrrido 

et al., 2011). Regjimi i kripshmërisë është i ndryshëm në mjedise lagunore të ndryshme dhe 

përcaktohet nga balanca ujore e krijuar nga ujëkëmbimi me detin dhe prurjet e ujërave të ëmbla, 

nga përrenj, burime ujore, reshje etj. Në shumë raste përzierja e ujërave të kripura dhe të ëmbla 

në këto basene shkakton një gradient horizontal kripshmërie (Garrrido et al., 2011), i cili ulet në 

drejtimin nga zona pranë ujëkëmbimit me detin drejt periferisë.  

Vendosja e popullatave biologjike në ekosistemet lagunore është e kufizuar nga luhatjet e 

skajshme të faktorëve abiotikë dhe shpesh herë paraqitet me numër të vogël llojesh tipikë që 

gjenden vetëm në këto mjedise. Organizmat që popullojnë këto mjedise i janë përshtatur 

luhatjeve të kushteve fiziko-kimike dhe paraqesin valencë ekologjike të lartë. Këto organizma 

kanë të zhvilluara mekanizma të atilla që u lejojnë atyre të përballojnë ndryshimeve të mëdha 

mjedisore (Gjiknuri, 1984). Pjesa me madhe e tyre paraqesin forma të qëndrueshme. Numri i ulët 

i llojeve të vendosur në këto mjedise ka konkurrencë të ulët ndërllojore, e cila shprehet me shtim 

të madh të popullatave të tyre. Sasia e lëndës organike në mjediset lagunore është më e lartë se 

në mjediset detare për shkak të ngordhjes së vazhdueshme të zooplanktonit dhe fitoplanktonit me 

origjinë nga ujërat detare apo të ëmbla që nuk tolerojnë ndryshimin e përqendrimit të 

kripshmërisë. Prania në sasi të madhe e lëndës organike në ujërat e njelmëta tërheq organizmat 

me shkallë të caktuar eurihaline. Në sajë të këtij tipari të ujërave të njelmëta, sidomos ato 

polihaline kultivohen molusqe filtrues, si midhja dhe lloje të ndryshme peshqish (Gjiknuri, 1984; 

Geulorget & Perthuisot, 1983).  

Në mjediset lagunore me thellësi relativisht të madhe ndodh shpesh që shtresat ujore të fundit 

kanë kripshmëri të lartë dhe qarkullojnë shumë ngadalë ose nuk qarkullojnë fare. Mjedise të tilla 

njihen si mjedise meromitike, që përzihen vetëm pjesërisht (Barbanti et al., 1969, Miho, 1994); 

shtresa e sipërme e tyre, miksolimni, përzihet lirisht, kurse shtresa e poshtme, hipolimni, 

përbëhet nga një masë uji, që nuk qarkullon. Ekosistemet meromitike karakterizohen nga 

gradiente vertikale të faktorëve të ndryshëm fizikë, kimikë dhe biologjikë (Del Don et al., 2001). 

Shtresëzimi i përhershëm i kolonës së ujit luan rolin kryesor në shpërndarjen e lëndëve të tretura, 

të tilla si kripërat e ushqyesve (nitrate dhe fosfate) apo oksigjenit, duke përcaktuar kështu dhe 

biocenozat që mund të vendosen në këto ekosisteme (Gaedke et al., 1998; George & Hewitt, 

2006; Thackeray et al., 2006; Boehrer & Schultze (2008). Shtresëzimi i kolonës së ujit me 

kushte anoksike dhe sasive të mëdha të gazit sulfhidrik në shtresat e poshtme kanë kushtëzuar 

jetën biologjike kryesisht në epilimn. Në përgjithësi, mjedise të tilla janë jo shumë prodhues; 

shtresa e hipolimnit është përgjithësisht anaerobe ose me nivele të ulëta oksigjeni në të cilën 

zhvillohen vrullshëm proceset e dekompozimit anaerob që kushtëzojnë shfaqjen e lëndëve të 

ndryshme reduktuese (H2S, NH4
+
, Fe

2+ 
etj.); sedimentet e tyre marrin ngjyrë të zezë ose gri në të 

zezë dhe kanë pak a shumë erën karakteristike të acidit sulfhidrik (Miho, 1994; Bushati, 2014). 

Për pasojë, në sedimentet e tyre mungojnë popullatat bentike. Shembull tipik i këtij rasti në 

vendin tonë është Butrinti, në studim në këtë punim. 

 

1.3. Zonimi biologjik në mjediset bregdetare tranzitore 

Popullatat biologjike të lagunave ndryshojnë edhe në varësi të shkallës së komunikimit të tyre 

me detin. Lagunat që komunikojnë mirë me detin janë të pasura me lloje dhe me dendësi të 

vogël, kurse ato që komunikojnë pak kanë kryesisht lloje euribionte, me numër të kufizuar dhe 

me dendësi të lartë, deri në lulëzim. Duke u nisur nga ky vlerësim Geulorget & Perthuisot (1983; 

1989; Dutrieux & Guelorget, 1988) i klasifikojnë lagunat mesdhetare ose zonat e veçanta të tyre 
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në 6 shkallë (I-VI); shkalla I i përket një zone, që është menjëherë pranë me detin me ujëkëmbim 

të mirë me të, dhe kështu me radhë deri tek shkalla VI, e cila i përket një mjedisi larg detit, me 

ujëkëmbim shumë të kufizuar, që mund të jetë ose plotësisht me ujë të ëmbël ose me ujë shumë 

më të kripur se ai i detit; për përcaktimin e secilit prej këtyre grupeve merret në konsideratë 

përbërja biologjike e lagunës ose e zonës së saj dhe kryesisht përbërja e bentosit. Duke kaluar 

nga zona I në VI përbërja llojore në të gjitha nivelet zvogëlohet gradualisht në mënyrë të 

dukshme, kurse e kundërta ndodh me dendësinë e tyre, e cila arrin kulmin në zonën VI (Miho, 

1994; Miho, 2011). Në figurën 1-1 tregohet skema e zonimit biologjik në 6 shkallë (I – VI) për 

një mjedis lagunor paralik mesdhetar përshtatur për Butrintin që është përpunuar nga Guelorget 

et al. (1983), e përshtatur nga Miho (2011) edhe për Butrintin dhe disa laguna të tjera shqiptare. 

 

Hiperhialin (Tejkripur)               Hipohialin (Ëmbël)  

VI                                                  VI 
S‰                           S‰  

V                                                            V 

IV                                                             IV 

III                                          III 

II                       II I 

Zona e steresë  

Zona detare, S‰
(Kanali i Butrintit, Armura)

 

Avullim  

Prurje nga stereja 

Butrinti 

 

(pjesa kryesore qendrore)

 

 
 

Butrinti

 

(Pjesa veriore, Rrëza)

 

 

 

Butrinti

 

(Manastir & Rrëzë)

 

 
 

 

 
 

Butrinti Butrinti
(poshtë 5 m thellësi)

 

Figura 1-1. Zonimi biologjik në 6 shkallë (I – VI) për një mjedis lagunor paralik mesdhetar 

përshtatur për Butrintin (Guelorget et al., 1983; 1989; Miho, 1994; Miho, 2011; Bushati, 2014). 

 

Zona I është në lidhje të drejtpërdrejtë me detin (Fig. 1-1); si e tillë ajo është e populluar 

kryesisht nga lloje bimore dhe shtazore detare; fundet e buta të kësaj zone janë te populluara nga 

Posidonia oceanica. Në zonën II llojet detare rrallohen, duke u lënë vendin llojeve me karakter 

lagunor; në fundet e buta të zonës II mund të hasen molusqet Mactra corallina, M. glauca, 

Tellina tenuis, Donax semistriatus, D. trunculus, Acanthocardia echinata, Dosinia exoleta; 

poliketët Auduinia tentaculata, Megelona papillicornis, Owenia fusiformis, Phyllodoce mucosa, 

Pectinaria koreni; krustaceja Portumnus latipes; ekinodermatët Asterina gibbosa, Holoturia 

polii, Paracentroturus lividus. Në vende me shumë lëndë organike është i pranishëm edhe 

amfioksi Branchiostoma lanceolatum. Zona II popullohet nga fanerogamet e shkurtra si 

Cymodocea nodosa, Zoostera noltii, si dhe nga alga e gjelbër Caulerpa prolifera. Kufiri i 

brendshëm i kësaj zone është zhdukja e gjithë ekinodermatëve. Në fundet e forta të zonës II 

hasen më shpesh Hydroides elegans, Serpula vermicularis, Bowerbankia imbricata, Bugula 

stolonifera, Anomia ephippium, Modiolous barbatus, Botryllis schlosseri. 
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Në zonat I dhe II thellësia është shpesh e madhe, uji i oksigjenuar mirë dhe i varfër me lëndë 

organike. Këto zona janë të përshtatshme për riprodhim intensiv që kërkojnë ujë të pastër, 

oksigjenim të mirë, dhe nuk kërkojnë kushte ushqyese veçanërisht të përshtatshme. Ato 

këshillohen për vendosjen e kafazeve, ose për pompim për të ushqyer një vaskë riprodhuese. 

Llojet që mund të riprodhohen mund të jenë kryesisht lloje Sparidae (koca) dhe levreku dhe çdo 

lloj tjetër detar. Zona II është e përshtatshme edhe për kultivimin e molusqeve. Këtyre zonave 

duket se u përkasin ujërat e kanalit të Butrintit dhe gjireve detarë në Ksamil (si p.sh. gjiri i 

Armurës) (Fig. 1-1).  

Zona III është zonë me kushtet hidrodinamike më të ulëta. Lënda organike rritet si në sedimente 

dhe në ujë, por kushtet për jetën mbeten të mira. Zona popullohet kryesisht nga lloje të quajtura 

mikse; disa lloje këtu nuk shfaqen, veçanërisht një grup i gjerë parazitësh, të cilët jetojnë vetëm 

mbi lloje më të veçanta. Në fundet e buta të kësaj zone nga makrofauna bentike dallohen 

Venerupis decussata, V. aurea, Scrobicularia plana, Corbula giba, Loripes lacteus, Gastrana 

fegilis, Akera bullata, Nephthys hombergii, Aramndia cirrosa, Glycera convoluta, Upogebia 

littoralis. Kurse në fundet e forta zhvillohen me përparësi llojet filtruese të makrofaunës, si 

Mytilus galloprovincialis, Ostrea edulis, Avicula hirudo, Ciona intestinalis, Styella plicata, 

Phalusia mamillata, Bugula neritina, Membranipora membranacea dhe Balanus eburneus. Zona 

III është shumë e mirë për riprodhimin e molusqeve pasi ka gjithmonë varësi të mirë midis 

zooplanktonit dhe fitoplanktonit, pa shqetësime prej krizave distrofike. Kësaj zone duket se i 

përkasin ujërat sipërfaqësorë qendrorë të Butrintit (Fig. 1-1).  

Zona IV me funde të buta dallohet nga mungesa e plotë e llojeve detare, dhe prania vetëm e 

llojeve lagunore, si Abra ovata, Cerastoderma glaucum, Hydrobia acuta, Nereis diversicolor, 

Gammarus insensibilis, G. aequicaudata, Corophium insidiosum. Makroflora mbizotërohet nga 

fanerogami Ruppia spiralis. Zona V mbizotërohet kryesisht nga krustace detritngrënës, si 

Sphaeroma hookeri, S. rugicauda, Corophium insidiosum, Idotea balthica, nga poliketët Nereis 

diversicolor dhe nga larvat Chironomidae; në pjesën afër ujërave pak të kripura në këtë zonë 

shfaqen elementët e ujërave të ëmbla, si trikopterë, oligoketë dhe odonata; kurse në pjesën afër 

me ujëra të tejkripura shfaqet Artemia salina. Kur bimët janë të pranishme, përfaqësohen nga 

Potamogeton pectinatus si dhe sharofite (Characeae). Fundet e forta të zonave IV dhe V 

mbizotërohen nga cirripedi Balanus amphitrite (shoqëruar dhe me B. eburneus), nga 

Brachydontes marioni dhe nga poliketi Mercieriella enigmatica. Flora përbëhet vetëm nga 

klorofitet Ulva gr. intestinalis, U. lactuca, e shoqëruar ndonjëherë edhe me Gracilaria 

verrucosa. 

Prodhimtaria fitoplanktonike arrin kulmin në zonën V; kjo bën që sedimentet fundore të kësaj 

zone të popullohen nga cianobakteret; sedimentet janë me përmbajtje të lartë organike dhe 

mjedisi intersticial shumë reduktues (anaerob). Këtyre zonave duket se u përkasin ujërat 

periferikë sipërfaqësorë të Butrintit (Fig. 1-1).  

Zonat IV dhe V dallohen për përmbajtje të lartë të lëndës organike. Ndonjëherë këto janë pa 

kripësi. Për më tepër, shumimi i algave rrezikon në mungesën e oksigjenit duke shkaktuar kriza 

distrofike, sidomos gjatë stinës së ngrohtë. Si të tilla, zonat IV dhe V janë mjedise të mira për 

riprodhimin ekstensiv. Ato janë të përshtatshme për rritjen e llojeve të peshqve që ushqehen me 

detrite, si p.sh. qefulli; edhe karkalecat (Peneidae) mund të rriten, gjithashtu, me sukses në një 

mjedis të tillë.  

Zona VI (Fig. 1-1) është kalimtare ose drejt një zone avulluese me kripësi të madhe ose drejt një 

zone me ujë të ëmbël. Kalimi drejt një zone me ujë të ëmbël shoqërohet me mbijetesën e disa 

llojeve lagunore, si Sphaeroma hookeri, Microdeutopus gryllotalpa, Gammarus insensibilis, dhe 

nga shfaqja e llojeve të ujërave të ëmbël. Në zonat që priren të kalojnë drejt tejkripësisë 

avulluese shoqërohet me zhdukjen e llojeve të makrofaunës, me përjashtim të barngrënësve që 

afrohen përkohësisht për t‟u ushqyer me shtresat  algale. Këtu dallohet rritja e shtresave me 
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cianobaktere që pengojnë çdo lloj forme të akuakulturës me përjashtim të shfrytëzimit të 

drejtpërdrejtë të fitoplanktonit dhe të zooplanktonit. Edhe në fundet e forta makrofauna zhduket 

duke i lënë vendin veshjeve me cianobaktere. Kësaj zone duket se i përkasin ujërat fundorë të 

Butrintit (Fig. 1-1).  

 

1.4. Lagunat kryesore të vendit tonë 

Natyra e ulët, ranore dhe akumulues e bregdetit të Adriatikut ka favorizuar formimin e një sërë 

ekosistemesh tranzitore përgjatë tij. Lagunat kryesore përgjatë bregdetit të Adriatikut janë (duke 

filluar nga veriu në jug): Laguna e Vilunit, Lagunat e Lezhës, (Kënalla, Merxhani dhe Ceka), 

Laguna e Patokut, e Karavastasë, e Nartës, dhe e Orikumit. Në bregun e Jonit për shkak të 

karakterit të tij të lartë shkëmbor, ku mbizotërojnë proceset e gërryerjes, është formuar vetëm një 

lagunë, ajo e Butrintit, pikërisht atje ku bregu i Jonit bëhet i ulët dhe depozitues (Kabo, 1990-91; 

Pano, 2008; Miho et al., 2013; Bushati, 2014). Lagunat bregdetare lidhen me detin me një ose 

shumë kanale, prandaj ujërat e tyre janë të kripura. Zakonisht ato shtrihen paralel me vijën 

bregdetare dhe janë të ndara nga deti me rripa të ngushtë ranorë, që e ndryshojnë shpesh 

madhësinë dhe formën (Kabo, 1990-91). 

Pavarësisht nga bonifikimi për qëllime bujqësore pas viteve 1960-të përgjatë bregdetit shqiptar 

gjenden ende rreth 950 km
2
 hapësira me ujëra tranzitore ose të lidhura ngushtë me to, ku rreth 

400 km
2
 janë këneta dhe laguna (Miho et al., 2013; Bushati, 2014). Këtu përfshihen tre zona 

RAMSAR: Butrinti-Çuka-Stillo, Karavasta-Divjaka dhe Liqeni i Shkodrës-Lumi Buna-Velipoja. 

Komplekset e Butrintit dhe të Divjakë-Karavastasë janë Parqe Kombëtare. Pesë zona janë 

Rezervate Natyrore të Menaxhuara: Kune-Vaini-Tale (Lezhë), Pishë Poro (Fier), Gadishulli 

Rrëzë-Karaburun, Patogu-Fushë Kuqe-Ishmi (Kurbin) dhe Rrushkulli (Durrës). Lumi Buna-

Velipoja dhe delta e Lumit Vjosë-Laguna e Nartës janë shpallur Pejisazhe të Mbrojtura (Kashta 

et al., 2010; Miho et al., 2013). 

 

1.5. Tipare fiziko-gjeografike dhe hidro-kimike mbi Butrintin 

Në Institutin e Sigurisë Ushqimore dhe Veterinar (ISUV), Tiranë, kryhen rregullisht monitorime 

të vazhdueshme të cilësisë së ujit dhe midhjes së kultivuar në Butrint me synimin e përmbushjes 

së kushteve shëndetësore në përputhje me kërkesat e BE-së, dhe mundësinë e hedhjes së midhjes 

në tregun ndërkombëtar (Bushati, 2014). ISUV (2008) raporton të dhëna të përftuara gjatë një 

studimi për monitorimin e gjendjes hidrokimike dhe të teknologjisë së midhjes në Lagunën e 

Butrintit; të dhënat u përkasin muajve korrik deri dhjetor 2008. Krahas monitorimit të ISUV, 

edhe Qendra e Depurimit në Butrint (Manastir) (Fig. 1-6) kryen vazhdimisht matje të 

parametrave  kryesorë fiziko-kimikë (Bushati, 2014). 

Të dhëna fiziko-gjeografike  

Laguna e Butrintit (ose siç njihet ndryshe, Liqeni i Butrintit) shtrihet në pjesën jugore të vendit 

tonë, në juglindje të rrethit të Sarandës (Fig. 1-2). Pasqyra ujore e tij ka sipërfaqe prej 16 km
2
; 

gjatësi dhe gjerësi maksimale përkatësisht 7.1 dhe 3.2 km, thellësi mesatare 14 m dhe thellësi 

maksimale 21.4 m. Vëllimi i përgjithshëm i ujit është rreth 211 milionë m
3
. Laguna e Butrintit 

komunikon me Detin Jon përmes kanalit të Butrintit 3600 m të gjatë, 80-160 m të gjerë dhe 6 m 

të thellë, i cili siguron një komunikim të mirë me detin, me një këmbim prej rreth 140 m
3
/sek. 

Pellgu ujëmbledhës përfaqëson një zonë kodrinore bregdetare me sipërfaqe 128 km
2
. Zonat 

veriore dhe jugore janë të ulëta fushore me origjinë potamogjene dhe limniogjene, ndërsa zonat 

perëndimore dhe lindore janë relativisht të larta, kodrinore, të ndërprera nga formacione karstike 

(Anonimous, 2003; 2008; 2010; Pano et al., 1985; Pano, 2008; Miho, 1994; Miho et al., 2013; 

Bushati, 2014).  
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Figura 1-2: Hartë e zonës së Butrintit, Sarandë, ku tregohet edhe batimetria e Lagunës së Butrintit                  

(përshtatur nga Google Earth, 2008; Pano et al., 1995; Miho et al., 2013; Bushati, 2014). 

Bregu lindor arrin deri në rrëzë të Malit të Miles, i cili ka lartësi prej rreth 690 m. Prurjet e 

ujërave të ëmbla përfshijnë degë të Lumit të Bistricës dhe Pavllos në veri, Malin e Miles në 

lindje. Në bregun verior dhe atë jugor derdhin ujërat e tyre dy hidrovorë, të cilët grumbullojnë 

ujërat përkatësisht nga fusha e Vrugut dhe ajo e Vrinës (Pano et al., 1985; Miho et al., 2013) 

(Fig. 1-2). Në jug të grykëderdhjes së kanalit të Butrintit derdhet Lumi Pavllo me prurje mesatare 

8 m
3
/sek dhe mineralizim 354 mg/l. Në pjesën jug-lindore të lagunës ndodhet Liqeni i Rrëzës me 

sipërfaqe rreth 1.2 km
2
. Liqeni i Rrëzës/Bufit është i cekët, me një thellësi mesatare prej rreth 

1m. Ai furnizohet nga burimet e fuqishme të kripura në pjesën veri-lindore, në shpatin e Malit të 

Milës. Ujërat e tepërta të Bufit shkarkohen në pjesën më jugore të Butrintit nëpërmjet një kanali 

të gjatë rreth 1 km, me prurje 2-3 m
3
/s.  

Në vitin 1957, Lumi i Bistricës dhe Kalasës u devijuan nga Butrintit pas bonifikimit të fushës së 

Vurgut dhe derdhen sot në detin Jon me anë të kanalit të Çukës. Në vitin 1990, një pjesë e 
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ujërave të Bistricës u rikthyen përsëri në shtratin e mëparshëm të këtij lumi dhe derdhen sot në 

pjesën veriore të lagunës përmes një kanali të komanduar. Devijimi i Lumit të Bistricës nga 

laguna dhe bonifikimi i fushës së Vurgut zvogëluan shumë sipërfaqen e Lagunës së Butrintit dhe 

ligatinës përreth, si dhe uljen e prurjeve të ujërave të ëmbla, të cilat çuan në ndryshimin e 

regjimit ujor dhe rritjen e kripshmërisë (Miho, 1994, Miho et al., 2013).  

Klima 

Laguna bën pjesë në nënzonën klimatike mesdhetare fushore jugore; kjo nënzonë karakterizohet 

nga reshje të bollshme, kryesisht në formë shiu, me shtresë vjetore prej 1500 mm; regjimi i 

reshjeve ka natyrë mesdhetare ku 3/4 e tyre bien gjatë stinës se vjeshtës dhe të dimrit, kurse 

vetëm 6% bien në verë (Pano et al., 1984; Miho, 1994). Temperaturat mesatare të ajrit janë më të 

larta se në çdo zonë tjetër në vendin tonë, me maksimum në Gusht dhe minimum në Janar. 

Shpejtësia mesatare e erës është rreth 3 m/sek dhe kryesisht me drejtimin veri – lindor dhe verior 

(Pano et al., 1985; Miho, 1994; Bushati, 2014). 

Regjimi hidrologjik 

Laguna ka ujëkëmbim të vazhdueshëm me detin Jon me anë të kanalit të Butrintit. Gjatë këtij 

procesi, vëllimi i ujit varet nga amplituda e niveleve të ujit në lagunë. Lëkundjet e ujit 

karakterizohen nga lëkundjet stinore dhe nga ato 12 orësh të baticë-zbaticës; lartësia e 

amplitudës së tyre ndryshon nga disa cm deri në 15-20 cm (lartësia mesatare 9 cm). Nivelet më 

të larta të ujit takohen gjatë periudhës së lagët të vitit, kurse më të ulëtat gjatë periudhës së thatë 

(Pano et al., 1984; 1985, Miho, 1994).  

Avullimi është përbërës i rëndësishëm i bilancit ujor. Gjatë këtij procesi nga laguna largohet 

mesatarisht 1260 mm ujë. Sasia më e madhe avullon gjatë verës (Korrik-Gusht), kurse më e 

vogla gjatë dimrit (Dhjetor-Janar) (Pano et al., 1984; 1985). 

Valëzimi më i madh vrojtohet në dimër. Në këtë periudhë valët më të larta krijohen nga erërat 

me drejtim jugor; lartësia mesatare e tyre është 0.8 m, kurse ajo maksimale arrin deri në 1.7 m. 

Ndikimi i këtyre të fundit ndjehet deri në thellësinë 8 m (Pano et al., 1985; Pano,2008). 

Në periudhën e baticës dhe nga ndikimi i erërave, rrymat ujore në lagunë kanë kryesisht drejtim 

veri-veriperëndimor (shpejtësia e tyre 10-20 cm/s), kurse gjatë zbaticës rrymat drejtohen 

kryesisht nga jug-juglindja (po me këtë shpejtësi) (Pano et al., 1985; Pano, 2008). Nga matjet e 

dhëna nga raporti i ISUV (2008), shpejtësia e këtyre rrymave është shumë e ulët në verë, nga 6-8 

cm/s në korrik në 10-13 cm/s në gusht, por që mund të rritet në 25-26 cm/s në tetor dhe deri në 

30-35 cm/s në nëntor-dhjetor. Theksojmë se, këto janë shumë të rëndësishme në qarkullimin e 

ujërave dhe funksionimin e ekosistemit. 

Temperatura 

Temperatura mesatare e shtresave ujore sipërfaqësore paraqet ndryshime stinore relativisht të 

theksuara; këto ndryshime vijnë duke u pakësuar drejt thellësisë derisa nën 8 m temperatura 

mbetet gati konstante gjatë gjithë vitit, në kufijtë 16-17°C. Duke kaluar nga vjeshta në dimër 

ujërat sipërfaqësore (thellësia 0-8 m) ftohen gradualisht duke arritur një minimum në Janar (rreth 

9°C në sipërfaqe); kurse duke kaluar nga mesi i pranverës në verë dhe deri në fillim të vjeshtës 

temperatura mesatare e këtyre ujërave fillon dhe rritet gradualisht duke arritur një maksimum në 

muajt Korrik-Gusht (rreth 27-28°C në sipërfaqe (Miho, 1994). Në shtresat e thella në përgjithësi, 

vihet re një homotermi e plotë prej 18
 o
C gjatë gjithë vitit (Kabo, 1990-91). 

Tejdukshmëria 

Vlerat mesatare të tejdukshmërisë në metra, të ujërave të lagunës, të matura me diskun e Secchi-

t, janë relativisht të ulët; ato ndryshojnë nga 0.8 m deri në 4.0 m. ISUV (2008) për 

tejdukshmërinë raporton vlera 1.9 - 3.2 m në korrik, 3 - 3.5 m në gusht, 2.5 - 3.1 m në shtator, 
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2.5 - 3.6 m në tetor, 3.8 - 3.9 m në nëntor dhe 1- 4 m në dhjetor. Matjet rastësore në shkurt 2010 

ishin 2 - 2.9 m, në prill 2010 ishin 2.1 deri 3 m, ndërsa në prill 2011 ishin 2.8 - 2.9 m. Ecuria e 

tejdukshmërisë paraqet një minimum në fundin e vjeshtës dhe në fillimin e dimrit, e shkaktuar 

kjo kryesisht nga turbullimi i ujërave prej reshjeve dhe valëzimit të lartë në këtë periudhë, si dhe 

një minimum tjetër në pranverë, e shkaktuar kryesisht nga zhvillimi i madh i fitoplanktonit. 

Vlerat më të larta të tejdukshmërisë janë vrojtuar në dimër, në fund të pranverës dhe në fillim të 

verës; në fund të verës vrojtohet përsëri një farë ulje e saj, që shkaktohet kryesisht nga zhvillimi i 

dytë i fitoplanktonit (Miho, 1994).  

Regjimi hidrokimik 

Kripshmëria: Shpërndarja e kripshmërisë sipas thellësisë paraqet dy shtresëzime gjatë gjithë 

vitit. Vlerat mesatare janë relativisht të ulëta dhe të ndryshueshme në kufijtë rreth 18-35
0
/00, në 

5-6 m e para duke u rritur progresivisht me thellësinë (Fig. 1-3 sipër); nën këtë thellësi 

kripshmëria mbetet e lartë, rreth 35
0
/00 dhe e pandryshueshme gjatë gjithë vitit. Në shtresat 

sipërfaqësore ajo paraqet një kulm në fundin e verës deri në fillimin e vjeshtës dhe një minimum 

në dimër deri në fillim të pranverës (Miho, 1994; Miho et al., 2013; Bushati; 2014). Vlerat e 

kripshmërisë në lagunë janë gjithmonë më të ulëta se ato të detit; këto të fundit, për ujërat 

sipërfaqësore rriten nga 30.4
0
/00 në sipërfaqe deri në 40.9

0
/00 nën thellësinë 5 m (Gusht). Ecuria e 

kripshmërisë në det, në thellësinë 1 m, paraqet një minimum në dimër dhe një kulm në fund të 

verës, por me një ndryshueshmëri më të vogël se në lagunë (Miho, 1994). 

Një mjedis i tillë konsiderohet si meromitik (ujëra që përzihen pjesërisht) (Barbanti et al., 1969; 

Wetzel, 2001), ku shtresa e sipërme, miksolimni, përzihet lirisht, kurse shtresa e poshtme, 

monimolimni, përbëhet nga një masë uji të kripur që nuk futet në qarkullim, me pak oksigjen 

dhe është gjithmonë në kushte dekompozimi aneorob (Lampert & Sommer, 1997) (Fig. 1-3sipër) 

të lëndëve organike, të cilat sedimentojnë nga shtresat e sipërme të miksolimnit (Schulze & 

Mooney, 1993), në rastin e Butrintit kryesisht, nëpërmjet reduktimit të sulfateve (SO4
2−

) në 

anhidrit sulfuror (H2S) (Schulze & Mooney, 1993). Shumica e H2S helmues që çlirohet si 

mbeturinë e kësaj frymëmarrje anaerobe vepron me jonet e metaleve të pranishëm në ujë dhe 

formon sulfuret e metaleve, si sulfuri i hekurit (FeS), të cilët janë të patretshëm dhe shpesh me 

ngjyrë të zezë ose të murrme, duke shkaktuar ngjyrimin e errët të llumit të fundit të lagunës 

(Schulze & Mooney, 1993). Sipas Guelorget & Perthuisot (1983), në përgjithësi, mjedise të tilla 

janë jo shumë prodhuese; formimi i shtresës së monimolimnit, zhdukja e oksigjenit dhe proceset 

e shpërbërjes anaerobe nxitin shfaqjen e lëndëve të ndryshme reduktuese (H2S, NH4
+
, Fe

++
, etj.). 

Natyra meromitike në Lagunën e Butrintit ka ndikuar negativisht në funksionimin e saj duke 

çuar shpeshherë edhe në kriza distrofike. Që nga viti 1950 janë regjistruar rreth 10 kriza 

distrofike, të shfaqura kryesisht gjatë verës, të cilat kanë ardhur si rrjedhojë e futjes në qarkullim 

edhe të shtresave të poshtme të ujit dhe përzierjes së  tyre me ato të sipërme. Gjatë këtij procesi 

gazi sulfhidrik i shtresave të poshtme ngjitet në shtresat e sipërme dhe oksidohet në prani të 

oksigjenit, duke çliruar kështu squfur të lirë, i cili në mungesë të oksigjenit shkakton gjendje 

asfiksie për qeniet e gjalla dhe ngordhje masive të tyre (Kabo, 1990-91; Bushati, 2014). 

Oksigjeni: Në 4-5 metrat e para të thellësisë vlerat mesatare të oksigjenit janë relativisht të larta 

dhe me një ndryshueshmëri stinore (Fig. 1-3 poshtë); në këto shtresa ujërat janë të oksigjenuara 

gjatë gjithë vitit; në sipërfaqe ato ndryshojnë në kufijtë 6.2-9.8 cm
3
/dm

3
; kurse me rritjen e 

thellësisë, deri në thellësinë 4-5 m, ato zvogëlohen gradualisht; nën këtë nivel vlerat e oksigjenit 

janë shumë të ulëta dhe nën 6 m ato ndryshojnë vetëm në kufijtë 0-2 cm
3
/dm

3
. Ecuria stinore e 

oksigjenit në ujërat sipërfaqësore të lagunës paraqet një kulm të dukshëm në fund të dimrit dhe 

në fillim të pranverës (7.7-9.8 cm
3
/dm

3
) dhe një tjetër më pak të theksuar në fund të verës (Miho, 

1994; Miho et al., 2013).   
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Figura 1-3: Ecuria e mesatares së kripshmërisë, ‰ (sipër) dhe e oksigjenit, mg/l (poshtë) në Lagunën e 

Butrintit, në thellësi (m) të ndryshme, për vitin 1990. Këto të dhëna janë përftuar nga matje në 5 stacione 

të ndryshme të lagunës të kryera në laboratorin e Ndërmarrjes së Kultivimit të Midhjes në Butrint 

(përpunuar sipas të dhënave të Miho, 1994; Bushati, 2014). 

 

Sulfatet (SO4
2-

) dhe anhidridi sulfuror (H2S): Përmbajtja e sulfateve është relativisht e lartë 

(deri 2.86 g/kg); sasitë më të vogla të tyre vrojtohen në sipërfaqe (deri 2.01 g/kg). Si mjedis 

meromitik, prania e anhidridit sulfuror (H2S) është e përhershme nën thellësinë 7 m, si rrjedhojë 

e frymëmarrjes anaerobe që kryejnë bakteret sulfat-reduktuese (Schulze & Mooney, 1993; 

Betsey, 2003), të cilat i përmendëm më sipër; nën këtë nivel vlerat e tij rriten me rritjen e 

thellësisë; ato janë relativisht të ulëta në dimër e më të larta në verë dhe janë kryesisht me 

origjinë inorganike (Haxhiu & Mihali, 1993). Në disa raste, në zona të cekëta prania e H2S 
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shfaqet edhe në sipërfaqe (Pano et al., 1984; 1985), duke shkaktuar dëme të rënda te fauna ujore 

e lagunës dhe në kultivimin e midhjes (Haxhiu & Mihali, 1993). ISUV (2008) raporton se ashtu 

si dhe amoniumi, edhe gazi sulfuror shfaqet që në 2 m thellësi dhe deri në 10 m thellësi, ku janë 

bërë matjet, duke u rritur me thellësinë nga 0.1 deri 0.48 mg/l (për dt. 4 korrik) (si në Manastir 

dhe Pallavraq) (Bushati, 2014). 

pH dhe lëndët ushqyese: Ujërat e lagunës janë lehtësisht alkalinë. Vlerat e pH luhaten nga 8.7 në 

verë deri në 7.9 në dimër; këto vlera vijnë duke u zvogëluar me rritjen e thellësisë. Të dhënat për 

lëndët ushqyese janë shumë të pakta dhe jo të vazhdueshme. Amoniaku luhatet nga 0.18-0.20 

mg/l; në verë përmbajtja e tij rritet me thellësinë nga 0.2 mg/l në sipërfaqe deri në 0.32 mg/l në  

5 m. Nitritet nuk pësojnë ndryshime me thellësinë duke u luhatur në kufijtë 0.05-0.1 mg/l, kurse 

nitratet ndryshojnë nga 0.509-1.53 mg/l N-NO3 (nitritet janë përcaktuar vetëm për muajt e parë 

të vitit). Përmbajtja e fosforit në pranverën e vitit 1985 luhatej në kufijtë 0.023-0.03 mg/l duke 

mos ndryshuar gjatë vertikales. Silici është vrojtuar gjatë gjithë vitit në kufijtë 0.1-0.15 mg/l. Në 

muajt e parë të vitit përmbajtja e lëndës organike është më e vogël se në muajt e verës duke u 

luhatur nga 4.0-17.0 mg/l (Pano et al., 1984; Miho, 1994). 

 

1.6. Të dhëna mbi biodiversitetin në zonën e Butrintit  

Butrinti njihet në shkallë kombëtare dhe ndërkombëtare si një vend ligatinor me rëndësi globale 

për vlerat mjedisore, historike dhe kulturore. Kjo është zonë me biodiversitet të pasur, me larmi 

habitatesh dhe llojesh. Këto përfshijnë zona të mbuluara me pyje të rralla, shkurre tipike 

mesdhetare, liqenet e njelmët të Butrintit dhe të Bufit (Rrëza), moçalishtet e kripura të Butrintit, 

Vrinës, Armurës, derdhjet e lumenjve të Bistricës në veri dhe Pavllës në jug, tokat me bimë 

halofite dhe toka bujqësore etj. (Kabo, 1990-91; NEA/AKM, 1999; Anonymous, 2010; Miho et 

al., 2013; Bushati, 2014). 

Në vitin 1948, pas 15 vjetësh gërmimesh arkeologjike (1928-1943), Butrinti u përcaktua si 

monument kulturor. Në 1992, UNESCO miratoi pjesën kryesore të Butrintit si një vend të 

Trashëgimisë Botërore, i cili u zgjerua në dhjetor 1999 për të përfshirë një sipërfaqe prej 2500 

ha. VKM 531 (2002) e shpalli si Park Arkeologjik Kombëtar (Fig. 1-2) dhe po në 2002 një pjesë 

e kompleksit ligatinor të Butrintit dhe të territorit përreth tij shpallet si zonë natyrore veçanërisht 

e mbrojtur dhe përfshihet në listën e ligatinave me rëndësi ndërkombëtare (RAMSAR), 

veçanërisht si habitate të shpendëve ujorë (Anonymous, 2003), kurse në vitin 2005 shpallet Park 

Kombëtar (Fig. 1-2; VKM 693, 2005). Në 2007 vlerësohet si Zonë e Rëndësishme Bimore 

(IPA) (Xhulaj & Shuka, 2007; Miho et al., 2013; Anonymous, 2010; Bushati, 2014).  

Në një studim të kryer paralelisht me këtë studim nga Bushati (2014) gjatë 2006-2010 jepen të 

dhëna të mëtejshme për algat mikroskopike të Butrintit, kryesisht fitoplanktonit, të cilat 

plotësojnë më tej ato të Miho (1994) kryer më parë gjatë periudhës 1987-1991. Në Butrint janë 

gjetur gjithsej mbi 460 lloje dhe nënlloje algash mikroskopike, ku mbi 250 përmenden për herë 

të parë, duke dyfishuar, në këtë mënyrë, si numrin e llojeve dhe të klasave krahasuar me ato të 

njohura më parë. Këto u përkisnin 13 klasave, ku algat silicore apo diatometë 

(Bacillariophyceae) dhe dinoflagjelatët (Dinophyceae) mbizotëronin si në lloje dhe në sasi.  

Sipas Bushati (2014) ecuria e fitoplanktonit në miksolimn (deri në 5 m thellësi) ishte stinore, por 

e çrregullt, herë me kulm relativisht të madh në janar-shkurt (2006 dhe 2009), herë në maj (2007, 

2008 dhe 2010) dhe një kulm tjetër të dytë më të vogël përgjithësisht (Fig. 1-4), në muajin tetor, 

të mbizotëruar nga diatometë (Pesudo-nitzschia, Cyclotella, Ceratulina, Chaetoceros). Nuk është 

vënë re ndryshim i dukshëm, midis tre stacioneve duke treguar se ujërat e miksolimit janë të 

përziera relativisht mirë, pohim ky i dhënë edhe më parë nga Miho (1994). Në ujërat e Butrinti 

janë vëzhguar mbi 20 lloje algash që njihen si helmuese, ku rreth 5 lloje u përkasin diatomeve 

dhe 15 dinoflagjelatëve.  
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Figura 1-4: Ecuria e sasisë mesatare të fitoplanktonit (biovëllimi, mm
3
/l) në Butrint, në muaj dhe vite 

(2006-2010) (nga Bushati, 2014). 

 

Mbështetur në të dhënat e fitoplanktonit ujërat e Butrintit dallohen për prodhimtari relativisht të 

lartë (mezotrofe deri hipertrofe) (Tab. 1-1), pak a shumë të përshtatshme për përdorim ekstensiv 

(peshkim), por edhe për akuakulturë (kultivim molusqesh). Kushtet e jetës dhe rritja e midhjes 

mund të shqetësohen hera-herës nga lulëzime të algave helmuese të gjinisë Pseudo-nitzschia në 

dimër-pranverë, nga shtimi i dinoflagjelatëve helmues në verë-vjeshtë. Bushati (2014) thekson se 

gjendja vështirësohet edhe nga kushtet klimatike, hidrodinamike apo meromitike të vetë lagunës 

(temperatura të larta, mungesë oksigjeni etj.), theksuar kjo më parë edhe nga Miho (1994) dhe 

Guelorget & Lefebvre (1993; 1994), të cilët kanë bërë matje dy herë në këtë lagunë. 

 

Tabela 1-1: Dendësia e fitoplanktonit të përgjithshëm (qel./l) në Butrint sipas muajve dhe viteve (sipas 

Bushati, 2014; Miho et al., 2013). Me ngjyra jepen klasat e gjendjes ushqyese sipas Dokulil (2003), duke 

përafruar ngjyrat me ato të cilësisë së ujërave të përcaktuara nga WFD (2000) (shih § 1.13). Ngjyra: Blu, 

klasa Oligo-mesotrofe (0.01 - 0.1 milionë qel./L); Jeshile, klasa Mesotrofe (0.1 - 0.5 milionë qel./L); 

Portokalli, klasa Meso-eutrofe (0.5 - 1 milionë qel./L); Kuqe, klasa Eutrofe (1 - 10 milionë qel./L).  

Mujat 

Vitet 
J SH M P M Q K G SH T N DH 

2006 2897011 1809062 979598 - 746998 621938 845882 819365 376624 1911294 1190580 564929 

2007 390324 565973 806917 809845 923364 333328 165852 280437 587185 760490 556385 387633 

2008 73477 136317 183645 343567 525230 221603 113991 73278 172683 257742 126156 493972 

2009 2721395 3679481 899010 160392 331111 176740 109201 86664 139684 257043 123750 110095 

2010 1 m 447020 509725 1559132 2260112 6269637 2520219 915138 551317 2246653 4267011 1348849 1068253 

2010 3 m 503761 563530 1222557 2559578 6494920 1916107 479639 531987 1846733 3997619 1440035 1343263 

2010 5 m 190816 246767 245253 871711 2208813 480393 93623 115330 674357 1728140 428274 522746 

 

Bimësia ujore e makrofiteve dhe makroalgave është e  varfër dhe e kufizuar vetëm në zonat e 

cekëta. Në fundet lymore të cekëta dhe të qeta të lagunës, deri në thellësinë 2 m, rritet 

fanerogami ujor Zostera noltii (Mullaj, 1989); gjithashtu, në këto zona, kryesisht në fundet e 

brigjeve veriore zhvillohet mirë makroalga Ulva prolifera ssp. prolifera. Fundet më të thella, 

kryesisht me natyrë torfike në dekompozim dhe në kushte anaerobe, janë të pa-populluara me 
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bimë (Miho et al., 2013). Në ujërat e cekëta në afërsi të kanalit ku ndikimi detar është më i 

theksuar vihet re zhvillim masiv i barishtes tjetër ujore Cymodocea nodosa. 

Në brigjet e ulëta dhe me nivel të lartë të ujërave nëntokësore rriten shoqërime bimore të 

ndryshëm. Kryesisht në zonën veriore, në zonën e Manastirit, përreth hidrovorit, zhvillohet 

shoqërimi i Phragmitetum communis, ku mbizotëron Phragmites australis e shoqëruar me 

Alisma plantago-aquatica, Juncus maritimus, Inula crithmoides, Arthrocnemum glaucum etj. 

Shoqërime të tjera të bimësisë halofile shkallëzohen kryesisht në bregun e djathtë të kanalit të 

Butrintit, ku mbizotërojnë llojet Arthrocnemum perenne, A. fruticosum, Juncus maritimus, J. 

acutus, Gallium mollugo, Carex pendula, Salicornia europaea, Halimione portulacoides, 

Poligonium aviculare; po kështu ndeshen dhe drurë dhe shkurre, si Ulmus minor, Fraxinus 

angustifolia, Rubus ulmifolius, Cornus sanguinea, Alnus glutinosa, Ligustrium vulgare, Hedera 

helix, Tamarix dalmatica, Vitex agnus-castus etj. (Mullaj, 1989; Miho, 1994). 

Në brigjet kodrinore lindore dhe perëndimore zhvillohet një bimësi tipike mesdhetare me shkurre 

e drurë si Phyllirea angustifolia, Euphorbia dendroides, Quercus robur, Q. ilex, Q. coccifera, 

Phlomis fruticosa, Spartium junceum, Paliurus spina-cristi, Pistacia lentiscus, Laurus nobilis, 

Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Cistus salvifolia, Salvia officinalis, Micromeria juliana 

etj. dhe barishtet karakteristike, si Crepis rubra, Trifolium stellatum, Hyparrhenia hirta, 

Tordyllium apulum, Asphodeline lutea, Asphodelus eastivus, Vicia grandiflora, Geranium molle 

etj. (Mullaj, 1989; Buzo, 1991; Miho, 1994; Miho et al., 2013). 

Makrozobentosi zhvillohet kryesisht në zonat e cekëta për shkak të natyrës meromitike dhe 

kushteve anoksike të qëndrueshme të shtresave të poshtme të ujit. Në përbërjen e tij dominojnë 

Cerithium vulgatum, Nassarius nitidus, Ruditapes decussatus, Glycera alba, Nepthys hombergii, 

Nereis pelagica, Platynereis dumerilii, Prionospio fallax, Sabellaria spinulosa, Serpula 

vermicularis, Hydroides dianthus, Corophium acherusicum, Brachinotus gemmellarii, së bashku 

me disa lloje të zakonshme në zonat bregdetare si Cyclope neritea, Loripes lacteus, Minuspio 

cirrifera, Nainereis laevigata, Cyathura carinata, Corophium insidiosum, Gammarus 

aequicauda, Melita palmata (Boncagni et al., 2010-2011) Ai karakterizohet gjithashtu nga lloje 

ektoparazite si krustacetë cirripede (Balanus, Chthamalus) dhe krimba anelidë serpulidë dhe 

oligoketë që shfrytëzojnë si substrat guaskën e midhjes së zezë (Mytilus galloprovincialis) që 

kultivohet në këtë lagunë (Miho et al., 2013). 

Ndryshe nga lagunat e tjera bregdetare të vendit tonë, Laguna e Butrintit përbën një habitat të 

përshtatshëm për kultivimin e midhjes Mytilus galloprovincialis, me prodhim kulmor deri në 

5000 ton në vitin 1990. Pas vitit 1994 prodhimi i midhjes është ulur ndjeshëm për shkak të 

mungesës së tregut si rezultat i ndërprerjes së eksportit të molusqeve në vendet e BE-së për arsye 

të mos përmbushjes së standardeve të BE-së.  

Iktiofauna. Në lagunë dhe zonën detare të Butrintit janë raportuar 105 lloje peshqish. Llojet më 

të zakonshme janë qefujt: Mugil cephalus dhe M. labrosus, ngjala Anguilla anguilla, si dhe llojet 

e tjera të peshqve: Sparus auratus, Dicentrachus labrax, Lithognathu mormyrus, Solea sp., 

Aphanius fasciatus, Lichia amia, Pagrus pagrus, Arnoglossus laterna etj. (Rakaj et al., 1995). 

Sipas Peja et al, (1996) prodhimtaria e peshkut në këtë lagunë është rreth 65-120 t ose 41-75 

kg/ha në vit. 

Zona e Butrintit paraqet faunë ornitologjike shumë të pasur, që lidhet kryesisht me larminë e 

habitateve dhe kushteve klimatike të favorshme. Ajo përbën një zonë shumë të rëndësishme për 

shpendët shtegtarë midis detit Jon - Adriatik – Mesdhe dhe shkretëtirës së Saharasë (Miho et al., 

2013). Llojet kryesore të shpendëve të ujit që janë vrojtuar janë Gallinula chloropus, Ardea 

purpurea, Phalacrocorax carbo, Ph. pygmaeus, Podiceps ruficollis, Anas platyrhynchos, A. 

crecca, A. clypeata, Aythya ferina (lloj folezues), Fulica atra, Larus cacchinnans, Sterna 

albifrons, Ardeola ralloides, Egretta garzetta, Alcedo athis etj (Lamani, 1962; 1988; Miho et al., 

2013).   
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Zona e Butrintit paraqet, gjithashtu, larmi të madhe amfibësh dhe zvarranikësh. Llojet më të 

zakonshme të amfibëve janë Rana balcanica, R. lessonae, R. epirotica,  R. ridibunda, Bufo bufo, 

B. viridis, Hyla arborea, Triturus cristatus, T. vulgaris, etj. Midis reptilëve përmendim  breshkat 

Emys orbicularis, Testudo hermanni dhe T. marginata; hardhucat Hemidactylus turcicus, Anguis 

fragillis, Argyroides nigropunctatus, Lacerta muralis, L. taurica, L. trilineata, L. viridis dhe 

gjarpërinjtë Coluber jugularis, Malpolon monspessulanus, si dhe gjarprin e ujit Natrix natrix 

(Haxhiu, 1979; 1982; Miho et al., 2013). 
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Figura 1-5: Vjelja e midhjes (tonë/vit) në Butrint (Anonymous, 2010; Miho et al., 2013; Bushati, 2014). 

 

1.7. Peshkimi dhe akuakultura në Butrint 

Laguna e Butrintit është burim i rëndësishëm për peshkimin dhe mytikulturën (Fig. 1-5). 

Prodhimin i midhjes, M. galloprovincialis, ka filluar që nga fillimi i viteve 1980, si ndërmarrje e 

suksesshme shtetërore dhe vazhdon të jetë veprimtari fitimprurëse edhe sot. Në atë kohë u 

ndërtuan rreth 80 impiante betoni të ngulura në fund (Fig. 1-6). Mbështetur në batimetrinë e 

lagunës (Fig. 1-2), impiantet u ngritën kryesisht në thellësitë nga 6 deri në 10 m, në tre zona të 

lagunës, pjesën veriore (Manastir; St. 1), pjesën perëndimore (Pallavraq; St. 2) dhe në atë jugore 

(Butrint; St. 3); emërtimet janë sipas stacioneve tona ku janë marrë mostrat në hartën e figurës 2-

1.  

Prodhimi u rrit nga viti në vit, deri në një kulm prej 4500 tonë/vit në vitet e fundit (1989). Një 

pjesë e madhe eksportohej në vendet e BE-së (p.sh. 700 t në 1987) (Anonymous, 2010; Miho et 

al., 2013; Bushati, 2014). Butrinti është shumë i njohur edhe për pasurinë peshkore; kapaciteti 

prodhues është rreth 60-120 tonë peshk/vit (kryesisht krap, qefull dhe kocë) ku rreth 70% e 

përbëjnë qefujt (Anonymous, 2010).  

Dy dhjetëvjeçarët e fundit, rritja e midhjes ka rënë për arsye të tranzicionit ekonomik të vendit, 

por mbi të gjitha për shkak të bllokimit të eksportit në tetor 1994 nga BE, për arsye shëndetësore. 

Sot prodhimi ka filluar të rritet me konsum kryesisht, brenda vendit; ka rreth 70 impiante 

prodhimi ekzistuese, që janë në funksion, si dhe ka filluar ndërtimi i impianteve të reja të tipit 

notues (32 ha), me kapacitet prodhimi deri 2000 tonë. Kjo ka çuar në rritjen e vjeljes deri në 

1500 tonë produkt të gjallë (2013) (Fig. 1-6) (Miho et al., 2013).  

Por si diskuton Bushati (2014), si prodhimi i midhjes dhe peshkimi në lagunë priret të ketë 

gjithmonë shqetësime nga kushtet meromitike të tij, të sipërpërmendura; qarkullimi i kufizuar i 

ujërave në verë, që çojnë në varfërimin e shtresës së oksigjenuar të miksolimnit në verë, rritjen e 
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temperaturës dhe të anhidridit sulfuror në shtresat e sipërme të miksoliminit, pranisë dhe shtimit 

herë pas here të algave helmuese në fitoplankton.  

 

Figura 1-6: A) Pamje e Lagunës së Butrintit nga zona e Manastirit (zona veriore), ku duken impiantet e 

kultivimit të midhjes. B) Një impiant në Manastir me midhje gjatë procesit të ajrosjes. C) Vargje 

midhjesh menjëherë pas vjeljes. D) Pamje nga Qendra e Grumbullimit dhe Depurimit të Midhjeve në 

Manastir (Fotot: L. Kashta, I. Sejdo, F. Bego) (Miho et al., 2013; Bushati, 2014).  
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Bushati (2014) thekson se vitet e fundit është vënë re edhe rritja e ndikimit të njeriut në cilësinë e 

ujit dhe të produkteve të tij, si shtimi i përmbajtjes së ngarkesës mikrobike, sidomos në bregun 

perëndimor të lagunës (Çoçoli et al., 2011; 2012a; 2012b), me shumë mundësi nga urbanizimi i 

vrullshëm i gadishullit të Ksamilit dhe nga shkarkimet e patrajtuara të ujërave të zeza, por edhe 

rritja e gjendjes së eutrofikimit në disa raste, me shumë mundësi nga shtimi i fosfateve dhe i 

ushqyesve të tjerë (Kolitari et al., 2013), apo i metaleve të rëndë (Cr, Pb) (Bani et al., 2013; Topi 

et al., 2013a; 2013b) dhe i pesticideve (Nuro & Marku, 2011) nga prurjet e ujërave të ëmbla, me 

origjinë nga fushat e Vurgut dhe të Vrinës (origjinë bujqësore dhe blegtorale). Në Butrint është 

ndërtuar tashmë Qendra e Grumbullimit dhe Depurimit të Midhjes (Fig. 1-6) që shërben për 

tregtimin e molusqeve në përputhje me kërkesat e duhura shëndetësore (Miho et al., 2013; Bushati, 

2014). 

 

1.8. Njohuri të përgjithshme mbi zooplanktonin 

Zooplanktoni përfaqëson një grup heterogjen zoologjik të përbërë nga larmi e madhe 

organizmash, të cilët jetojnë në mjediset pelagjike të ekosistemeve ujore. Në këtë grup 

përfshihen të gjithë ato organizma ujore pelagjike (adult ose të rritur dhe forma larvare) me aftësi 

të pakta notuese, të cilët mbarten në mënyrë pasive nga rrymat e ujit. Këto organizma 

karakterizohen nga disa përshtatshmëri morfologjike dhe fiziologjike që u siguron atyre aftësinë 

për të qëndruar pezull në shtresat e ujit (Cognetti et al., 2002). 

Në zooplankton bëjnë pjesë një numër i madh grupesh shtazore midis të cilëve disa grupe kanë 

më shumë përfaqësues se të tjerët dhe në rrethana të caktuara i japin zooplanktonit një fizionomi 

të caktuar (Cognetti et al., 2002).  

Një ndër karakteristikat kryesore të komunitetit zooplanktonik është ndryshueshmëria llojore dhe 

sasiore në hapësirë dhe në kohë (Goswami, 2004). Rajone të ndryshme gjeografike e ekologjike 

kanë popullatat e tyre karakteristike. Kjo veçanti e zooplanktonit bën që lloje të tij të shërbejnë si 

lloje indikatore në përcaktimin e origjinës dhe rrugëve që kanë ndjekur rryma të ndryshme detare 

në vende të ndryshme të botës. Këto rryma transportojnë me vete lloje karakteristike të ujërave të 

origjinës, ndërkohë që karakteristikat  fiziko–kimike të këtyre ujërave humbasin (Gjiknuri, 1984; 

Gibbons, 1999). 

Popullimet zooplanktonike paraqesin, gjithashtu, ecuri stinore shumë të qartë. Në gjerësitë tona 

gjeografike popullimet zooplanktonike shtohen dhe dendësohen në pranverë dhe vjeshtë. 

Zhvillimi i tyre pranveror ndihmohet nga rritja e temperaturës dhe nga zhvillimi i fitoplanktonit 

që është baza kryesore ushqimore e tyre (Gjiknuri, 1984). 

Organizmat zooplanktonikë zënë vend shumë të rëndësishëm në rrjetat ushqyese. Ata kanë si 

bazë kryesore ushqimore të tyre fitoplanktonin duke përbëjnë në këtë mënyrë hallkë të 

ndërmjetme midis nivelit të parë ushqyes dhe niveleve të tjera më të larta ushqyese të 

konsumatorëve, përfshirë dhe peshqit, duke u bërë në këtë mënyrë një hallkë e rëndësishme e 

strukturës ushqyese dhe prodhimtarisë së ekosistemeve ujore (Kennish, 2000).  

Ndër grupet më të rëndësishëm nga ana llojore dhe ekologjike në komunitetet zooplanktonike, 

përmendim kopepodët. Këta përbëjnë pjesën më të madhe të zooplanktonit, rreth 70-90% të tij 

në varësi të mjediseve ujore. Këta organizma janë konsumatorë shumë të rëndësishëm të 

fitoplanktonit dhe nga ana e tyre përfaqësojnë bazën ushqyese të shumë peshqve duke luajtur 

kështu rol shumë të rëndësishëm në përcaktimin e prodhimtarisë së peshqve dhe luhatjeve të 

popullatave të tyre (Stottrup, 2000; Gjiknuri, 1984). 
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Klasifikimi i zooplanktonit 

Zooplanktoni përfshin pothuajse përfaqësues nga të gjithë taksat e invertebrorëve ujor (adult ose 

faza larvare) si Arthropoda, Molusca, Rotifera, Cnidaria, Annelida, Chaetognata, Ctenofora, 

Echinodermata, Tuinikata etj. Gjithashtu, të zakonshëm në zooplankton janë dhe njëqelizorët me 

përfaqësues të shumë dinoflagjelatëve, ciliatëve, radiolarëve dhe foraminiferëve pelagjikë. 

Për qëllime praktike, kjo larmi e madhe llojore e zooplanktonit klasifikohet në disa mënyra duke 

u mbështetur në kritere të ndryshme, sipas grupeve të ndryshme sistematike, kohëzgjatjes së jetës 

planktonike si dhe përmasave të trupit. Sipas kohëzgjatjes së jetës planktonike zooplanktoni 

ndahet në holoplankton, meroplankton dhe tykoplankton (Kennish, 2000). Holoplanktoni 

përfshin organizmat që jetojnë gjatë gjithë ciklit të jetës së tyre në mjediset pelagjike, si p.sh. 

kopepodët, radiolarët, foraminiferët, ketognatë etj. Organizmat të cilët jetojnë në mjediset 

pelagjike vetëm gjatë një faze të zhvillimit të tyre përbëjnë meroplanktonin ose zooplanktonin e 

përkohshëm, si larvat e organizmave bentikë dhe nektonikë (larvat e ekinodermatëve, larvat e 

anelidëve, vezët dhe larvat e peshqëve etj.) (Gjiknuri, 1984). Tykoplanktoni përfshin organizmat 

që jetojnë në fundin e detit ose pranë tij (kryesisht krustace, si izopodë, kopepodë harpaktikoidë, 

kumace, ostrakodë, amfipodë), të cilët zhvendosen nën veprimin e valëve dhe rrymave detare 

dhe kalojnë në mjediset pelagjikë në përbërje të zooplanktonit. Këta organizma tykoplanktonikë 

takohen kryesisht në grykëderdhje dhe ujëra të cekëta bregdetare dhe përbëjnë një pjesë shumë të 

vogël të zooplanktonit (Kennish, 2000). 

Organizmat e zooplanktonit kanë përmasa të ndryshme të trupit që luhaten brenda kufijve mjaft 

të gjerë, duke filluar nga disa mikron te flagjelatët, deri në meduzat e mëdha, diametri i të cilave 

shkon deri në 2 metra (Harris et al., 2000). Ndër klasifikimet më të përdorshme sipas madhësisë 

së trupit është ai i Sieburth et al. (1978), në të cilin organizmat zooplanktonikë ndahen në 5 

kategori: nanozooplankton (2–20 µm), mikrozooplankton (20–200 µm), mesozooplankton 

(0.2–20 mm), makrozooplankton (2–20 cm) dhe megazooplankton (20–200 cm). 

Një mënyrë tjetër grupimi i organizmave zooplanktonikë është në protozooplankton dhe 

metazooplanton. Protozoplanktoni përfshin njëqelizorët pelagjikë, si dinoflagjelatë heterotrofë, 

ciliatë, foraminiferë e radiolarë; ndërsa metazooplanktoni përfshin tërësinë e organizmave 

metazoarë të zooplanktonit. Përmasat e protozoplanktonit luhaten midis nano– dhe 

mikrozooplanktonit. Përmasat e metazooplanktonit luhaten nga mikrozooplanktoni deri në 

megazooplankton. Ndër mikrometazoarët përmendim larvat nauplius të krustaceve, larvat 

meroplanktonikë, rotiferët etj. (Sieburth et al., 1978; Harris et al., 2006). Mesozooplanktoni 

përbëhet kryesisht nga krustace, hidromeduza të vogla, ktenoforë, ketognatë, apendikularë, 

doliolidë, vezë dhe larva peshqish dhe larva të tjera meroplanktonike. Midis makrozooplanktonit 

bëjnë pjesë kryesisht llojet, si hidromeduza të mëdha, amfipodë, mysidë, ktenoforë, eufasidë, 

sifonoforë dhe salpet. Ndërsa megazooplanktoni përfshin numër të vogël llojesh, si meduzat e 

mëdha, sifonoforë, dhe tunikatë pelagjikë (Sieburth et al., 1978; Harris et al., 2006). 

Grupet taksonomike kryesore të zooplanktonit  

Mënyra kryesore e klasifikimit të organizmave zooplanktonikë është ajo sipas vendit sistematik 

të tyre. Më poshtë paraqiten shkurtimisht disa të dhëna teorike të grupeve më kryesore, kryesisht 

mikrozooplankton dhe mesozooplankton, që janë dhe objekti i kësaj pune shkencore. 

Njëqelizorë – organizmat e këtij grupi janë përbërësit kryesore të nano- dhe mikrozooplanktonit. 

Ato kanë rol të rëndësishëm në funksionimin e ekosistemeve ujore si pjesë përbërëse e hallkës 

mikrobike në konsumimin e baktereve dhe fitoplanktonit (piko- dhe nanoplankton) (Banse, 

1992), transferimit të lëndës organike në nivele më të larta ushqyese, si pre e metazooplanktonit 

(Stoecker & Capuzzo 1990; Gifford, 1991; Harris et al., 2000).  
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Njëqelizorët karakterizohen nga shkallë e lartë ndarje (riprodhimi me ndarje binare), si dhe 

aftësia për formimin e formave rezistente në kushte të pafavorshme mjedisore (Harris, 2006), e 

cilat tregohet në aftësitë e mëdha kolonizuese të tyre. Grupet më të rëndësishme të njëqelizorëve 

planktonikë janë dinoflagjelatët, foraminiferët, radioloarët dhe ciliatët. Ciliatët tintinnidët 

përbëjnë një pjesë të konsiderueshme të mikrozooplanktonit (50-80%). Ato janë të pranishëm në 

zooplanktonin e të gjitha ujërave detare, si në ujërat bregdetare dhe ato të hapura (Gjiknuri, 

1984). Rritja e dendësisë së popullatave të tyre zakonisht ka karakter stinor, me kulme zhvillimi 

në pranverë dhe vjeshtë dhe minimum në verë (Wetzel, 2001). Tintinidët janë të pajisur me një 

tekë mbrojtëse forma, struktura dhe përbërja e të cilës ka rëndësi të madhe në përcaktimet 

sistematike.   

Krustacetë janë përbërësit kryesorë të zooplanktonit, si nga përbërja llojore ashtu dhe ajo 

sasiore. Krustacetë përfaqësohen në zooplankton kryesisht nga nënklasa e kopepodëve, të cilët 

konsiderohen si përbërësit kryesorë të holoplanktonit, si nga përbërja llojore (rreth 4500 lloje) 

ashtu edhe ajo sasiore (Carli & Crisafi, 1983). Në një peshkim zooplanktoni, ato përbëjnë mbi 

70% të biomasës (Castro & Huber, 2008). Në detin Adriatik, kopepodët formojnë më shumë se 

90% të biomasës (Gjiknuri, 1984).  

Pjesa më e madhe e kopepodëve janë forma të lira që jetojnë kryesisht në mjediset pelagjike të 

ujërave detare dhe pjesa tjetër në ujëra të ëmbla. Shumica e llojeve janë planktonike, dhe  pjesa 

tjetër janë bentonikë. Kopepodët kanë përmasa të vogla që luhaten nga 0.3 mm në 4.5 mm (Carli 

& Crisafi, 1983). Trupi i tyre është i formuar nga segmente, numri i të cilëve luhatet në varësi të 

llojeve meqenëse një pjesë e tyre mund të jenë të bashkuar midis tyre. Trupi i tyre përbëhet nga 

tre pjesë kryesore: koka ose cefalosoma, toraksi ose metasoma dhe abdomeni ose urosoma. Në 

pjesën më të madhe të llojeve koka dhe toraksi paraqiten të njëtrajtshme dhe formojnë së bashku 

prosomën ose pjesën e përparme të trupit, ndërsa abdomeni formon pjesën e pasme të trupit ose 

urosomën. Në cefalosomë gjenden 5 çifte apendiksesh. Dy çiftet e para janë antenulat dhe 

antenat. Çiftet e tjera janë gojore dhe përbëhen nga mandibulat, maksilat e para, maksilat e dyta 

dhe maksilipedët. Në toraks gjenden 5 çifte këmbësh të artikuluara, një palë për çdo segment. 

Shpeshherë çifti i pestë paraqet modifikime, të cilët dallojnë nga çiftet e tjera dhe shërbejnë në 

përcaktimet sistematike të gjinive dhe llojeve. Tek meshkujt ato janë transformuar në një 

apendiks më kompleks, të cilët shërbejnë për transferimin e spermatoforëve në hapjen gjenitale 

të femrave, ndërsa tek femrat ky çift apendiksesh është atrofizuar ose mungon. Meshkujt kanë 

gjithashtu antena të modifikuara të cilët shërbejnë për fiksimin e femrave gjatë kopulimit 

(Avancini et al., 2006). 

Abdomeni nuk përmban apendikse. Ai përbëhet përgjithësisht nga 5 segmente tek meshkujt dhe 

4 segmente tek femrat si rezultat i bashkimit të segmentit të parë me segmentin e dytë. Segmenti 

i parë i tij përmban organet gjenitale dhe quhet segmenti gjenital. Në segmentin e fundit hapet 

vrima anale dhe quhet segmenti anal. Ky segment përfundon me dy zgjatime të holla në formë 

furke që njihen me emrin rami në të cilën janë të vendosur disa seta, të cilat kanë gjithashtu 

rëndësi në klasifikim. 

Kopepodët ushqehen kryesisht me fitoplankton duke shfrytëzuar një mekanizëm filtrues i cili 

përbëhet nga apendikset e përparme. Përplasjet e antenulave, maksilave të para dhe 

maksilipedeve krijon një rrymë uji në pjesën e pasme të trupit. Kur një algë njëqelizore futet në 

këtë rrymë uji, apendikset e përparme përgjigjen duke rrahur në mënyrë asimetrike të cilët çojnë 

në ridrejtimin e ujit në pjesën e përparme të tij dhe kapjen e tij me ndihmën e maksilave të dyta 

(Eilertsen & Nilssen, 2006). Midis kopepodëve vihet re gjithashtu edhe forma grabitqare që 

ushqehen me njëqelizorë, nauplius dhe kopepoditë të krustaceve dhe larva të invertebroreve të 

tjerë. Kopepodët mund të jenë gjithashtu edhe omniovore duke  u ushqyer si me fitoplankton 

ashtu dhe zooplankton.  
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Kopepodët janë me gjini të ndara dhe me dimorfizëm seksual (meshkuj më të vegjël se femra). 

Meshkujt prodhojnë spermatoforë, të cilët i vendosin në trupin e femrës. Femrat i lëshojnë vezët 

e tyre të lira në ujë ose i mbajnë në dy trasta të cilët janë të kapur në segmentin gjenital të 

abdomenit (Avancini et al., 2006). Prodhimi i vezëve është në varësi të temperaturës së mjedisit 

si dhe ushqimit në dispozicion (Gibbons, 1999). Koha e zhvillimit të vezëve është gjithashtu në 

varësi të temperaturës dhe zgjat nga një ditë në disa muaj. Disa lloje kopepodësh prodhojnë edhe 

vezë rezistente (Avancini et al., 2006). Zhvillimi larvarë i tyre kalon në disa stade. Midis tyre 

vërehen gjashtë faza nauplius dhe pesë faza kopepoditë.  

Stadet adulte dhe fazat larvare të tyre janë pre e shumë organizmave të tjerë të zinxhirëve 

ushqimore pelagjikë duke përbërë kështu një hallkë shumë të rëndësishme në zinxhirët 

ushqimorë pelagjikë (Gjiknuri, 1984). Fazat larvare nauplius dhe stadet e hershme të 

kopepoditeve janë pjesë e mikrozooplanktonit, ndërsa fazat e vonshme të kopepoditëve dhe 

adultet janë pjesë e mesozooplanktonit.  

Rendet kryesore të kopepodëve janë Calanoida, Cyclopoida, Harpacticoida dhe 

Poecilostomatoida. Përcaktimi në nivel lloji kërkon individë adultë dhe mbështetet në formën e 

përgjithshme të trupit, ndërtimin e apendikseve si dhe ramit të furkuar (Avancini et al., 2006). 

Rendi Calanoida përbën rendin më të përfaqësuar në plankton. Përfaqësuesit e këtij rendi kanë 

antenula shumë të gjata, artikulimi i prosomës dhe urosomës midis segmentit të pestë dhe të 

gjashtë (gjenital) të abdomenit, urosomë zakonisht më e ngushtë se prosoma.  

Rendi Cyclopoida: antenula relativisht të gjata, artikulimi i prosomës dhe urosomës midis 

segmentit të katërt dhe të pestë (gjenital) të abdomenit, urosomë zakonisht më e ngushtë se 

prosoma. Janë kryesisht të ujërave të ëmbla. 

Rendi Harpacticoida: antenula shumë të shkurtra, artikulimi i prosomës dhe urosomës midis 

segmentit të katërt dhe të pestë (gjenital) të abdomenit, urosomë zakonisht me gjerësi të njëjtë 

më prosomën. Janë kryesisht bentonikë. 

Rendi Poecilostomatoida: antenula të shkurtra, artikulimi i prosomës dhe urosomës midis 

segmentit të katërt dhe të pestë (gjenital) të abdomenit (Gibbons, 1999). 

Grupet e tjera të krustaceve si Eufasidët, Cladocera, Ostracoda, Amphipoda, Isopoda dhe 

Decapoda janë gjithashtu përbërës të rëndësishëm të zooplanktonit, ndonëse jo aq sa kopepodët. 

Pas kopepodëve, eufasidët janë krustacetë më të përfaqësuara në zooplankton. Ato jetojnë 

kryesisht në ujërat pelagjike detare (epi- dhe mesopelagjikë) dhe kanë përmasa relativisht më të 

mëdha se kopepodët, deri në 6 cm. Shpesh herë paraqiten dhe si mbizotërues të komuniteteve të 

zooplanktonit, kryesisht në shelfin kontinental dhe rajone me prodhimtari të lartë (Gibbons, 

1999). Rendi i eufasidëve përmban rreth 83 lloje midis të cilëve rreth 13 lloje janë raportuar për 

detin Mesdhe (Avancini et al., 2006). 

Dekapodët janë kryesisht bentonikë dhe nektonikë. Në mjediset pelagjike takohen pak lloje 

planktonike si dhe fazave e hershme të zhvillimit të tyre. 

Kladocerët takohen kryesisht në ujëra të ëmbla. Llojet detare janë të pakta (rreth 10 lloje) dhe 

takohen kryesisht në zooplanktonin neritik, sidomos në muajt e ngrohtë të vitit. Këto lloje  janë 

përgjithësisht toleruese kundrejt ndryshimeve të kushteve të mjedisit e veçanërisht kripshmërisë 

(Gjiknuri, 1983).  

Amfipodët, Ostrakodët dhe Izopodët janë kryesisht bentonike dhe paraqesin numër të vogël 

llojesh planktonike.  

Në përbërje të holoplanktonit ka gjithashtu përfaqësues të tipit Cnidaria (kryesisht klasat 

Hydrozoa dhe Scyphozoa); Ctenophora; Mollusca (kryesisht pteropodë dhe heteropodë); 
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Chaetognatha; Annelida; Nemertea; Rotifera dhe Cordata (nëntipi Tunicata, klasat 

Appendicularia dhe  Thaliacea).  

Larva planktonike. Në planktonin detar gjenden shpesh vezë dhe larva të shumë organizmave 

shtazorë, një pjesë e të cilëve u përkasin organizmave holoplanktonikë, ndërsa pjesa tjetër 

organizmave bentonikë dhe nektonikë (Gjiknuri, 1983). Midis larvave planktonike përmendim 

larvat e sfungjerëve, knidarëve, turbelarëve, briozoarëve, foronidëve, krustaceve, molusqeve, 

anelidëve, ekinodematëve, ashidieve, peshqëve etj. Në pjesën më të madhe të larvave 

planktonike, zhvillimi i tyre drejt stadeve adulte kalon përmes një seri stadesh larvare (Eilertsen 

& Nilssen, 2006). 

Larvat e krustaceve janë një nga përbërësit më të rëndësishëm dhe më karakteristikë të 

zooplanktonit detar. Nga veza e krustaceve zhvillohet fillimisht stadi larvar nauplius, me trup 

vezak, me tre palë apendikse dhe një sy medial. Zhvillimi i mëtejshëm i kësaj larve kalon në disa 

stade larvare, gjatë së cilës ndodh segmentimi i trupit dhe formimi i apendikseve të tjera. Tek 

kopepodët vërehen gjashtë faza nauplius dhe pesë faza kopepoditë (Gjiknuri, 1983). 

Larvat pelagjike të organizmave bentonikë dhe nektonikë përbëjnë meroplanktonin ose 

zooplanktonin e përkohshëm. Meroplanktoni ndodhet me shumicë në ujërat e cekëta bregdetare 

dhe sidomos në periudhat e shumimit të këtyre kafshëve (Gjiknuri, 1983). Sasia e meroplanktonit 

në estuare dhe ujëra të cekëta detar bregdetare luhatet shumë në varësi të strategjive të ndryshme 

riprodhuese të invertebrorëve bentonikë dhe popullatave të peshqve, si dhe përgjigjja e larvave 

pelagjike kundrejt ndryshimeve të kushteve mjedisore (Kennish, 2000). 

Zinxhirët ushqimorë dhe vendi i organizmave zooplanktonikë 

Të gjithë organizmat e gjallë të një biocenoze kanë ndërmjet tyre lidhje direkte ose indirekte të 

natyrës ushqimore, nëpërmjet të cilëve sigurohet qarkullimi i lëndës ndërmjet organizmave të 

ndryshme në një ekosistem (Peja, 2007). Në bazën e rrjetave ushqimore në mjediset ujore 

pelagjike qëndrojnë algat fitoplanktonike, prodhuesit parësorë, të cilët shndërrojnë fluksin diellor 

në formën e energjisë potenciale që rezervohet në lëndët që sintetizohen nga procesi i 

fotosintezës. Kjo energji e ruajtur në lëndën organike transferohet në nivelet e tjera të 

konsumatorëve. Hallka e parë e konsumatorëve janë grabitqarët, të cilët ushqehen me 

fitoplankton dhe përbëjnë hallkën kryesore nëpërmjet së cilës transferohet energjia e 

prodhimtarisë parësore në hallkat e tjera të konsumatorëve. 

Përbërësit kryesorë të hallkës së fitoplankton-ngrënës në ekosistemet ujore janë organizmat 

zooplanktonike, të cilët ushqehen drejtpërsëdrejti mbi fitoplanktonin. Në këtë mënyrë pjesa 

kryesore e prodhimtarisë parësore transferohet në nivelet e tjera të rrjetës ushqimore përmes 

zooplanktonit fitoplankton ngrënës. Pjesa më e madhe e peshqve pelagjikë me rëndësi 

ekonomike nuk ushqehen drejtpërsëdrejti me fitoplankton. Baza ushqyese e tyre janë 

zooplanktoni dhe mikronektoni, të cilët ushqehen drejtpërsëdrejti me fitoplankton (Kaiser et al., 

2005). 

Shumë të dhëna kanë treguar se kopepodët luajnë rol të rëndësishëm në zhvillimin e popullatave 

të fitoplanktonit. Në fillim të verës fitoplanktoni zhvillohet vrullshëm në përgjigje të kushteve 

favorizuese klimatike dhe nivelit të lartë të kripërave ushqyese. Ndërkohë, zhvillimi i 

kopepodeve është më i ngadaltë së fitoplanktoni dhe nuk pengon formimin e lulëzimit të algave. 

Kopepodët kanë cikël më të gjatë zhvillimi se sa fitoplanktoni dhe për pasojë kopepodët nuk 

mund të formojnë popullata të mëdha derisa fitoplanktoni të ketë kaluar në lulëzim. Zhvillimi i 

mëtejshëm i zooplanktonit zvogëlon dendësinë e fitoplanktonit në fund të pranverës më tepër se 

zvogëlimi i kripërave minerale. Zhvillimi i lulëzimit të algave ndikon pozitivisht në rritjen e 

popullimit të komunitetit të kopepodëve duke nxitur riprodhimin dhe prodhimin e vezëve. Rritja 

e kopepodëve në verë rrit konsumimin e fitoplanktonit dhe për rrjedhojë sasia e fitoplanktonit 
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zvogëlohet. Ulja e fitoplaktoni tregohet nga ulja e sasisë së kopepodëve si rrjedhojë e zvogëlimit 

të burimeve ushqimore dhe rritjes së konkurrencës (Eilertsen & Nilssen, 2006). 
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Figura 1-7. Rrjeta ushqimore klasike pelagjike dhe lidhja e saj me hallkën mikrobike 

(Nielsen & Hansen, 1999). 
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Në varësi të përmasave të qelizave, fitoplanktoni ndahet në disa nëngrupe: mikroplanktoni (50-

1000 µm), nanoplanktoni (2-50 µm) dhe pikoplanktoni (0.2-2 µm) (Van den Hoek et al., 

1995). Dieta kryesore e kopepodëve janë diatometë e mëdhenj dhe dinoflagjelatët 

(mikroplanktonit), ndërsa nëngrupet e tjera të fitoplanktonit, si piko- dhe nanoplanktoni, janë me 

përmasa të vogla për t‟u shfrytëzuar drejtpërsëdrejti nga kopepodët.  

Krahas fitoplanktonit, organizmat zooplanktonikë ushqehen edhe me detrit organik, 

bakteroplankton apo organizma të tjerë zooplanktonikë ose faza larvare të tyre. Një zinxhir 

ushqimor klasik i thjeshtuar në një ekosistem ujor është: fitoplankton (kryesisht diatome) – 

mesozooplankton – makrozooplankton – peshq (Steele, 1974). Zinxhirët ushqimorë ujorë u bënë 

më kompleksë me futjen e konceptit të hallkës mikrobike nga Pomeory (1979), e cila shërben si 

ndërmjetës për të shfrytëzuar detritin organik, lëndën organike të tretur dhe nëngrupeve me 

përmasa të vogla të fitoplanktonit si burim ushqimi. Në hallkën mikrobike përfshihen bakteret, 

nanoflagjelatët heterotrofë, njëqelizorë ciliatë. Hallka mikrobike së bashku me organizmat 

fotosintetike të piko- dhe nanofitoplanktonit përbëjnë rrjetën ushqimore mikrobike.  

Lënda organike e tretur dhe detriti organik, i cili “rrjedh” përgjatë rrjetës ushqimore mikrobike 

dhe niveleve më të larta ushqyese, është burim ushqimi për bakterioplanktonin dhe ky i fundit 

shfrytëzohet nga nanoflagjelatët heterotrofë (Eilertsen & Nilssen, 2006) (Fig. 1-7). njëqelizorët 

qëndrojnë në nivelet më të larta të hallkës mikrobike dhe kanë një vend të ndërmjetëm midis 

kësaj hallke dhe rrjetës ushqimore klasike të mesozoplanktonit. Zinxhirët ushqimorë klasikë 

mbizotërojnë në ujërat e ftohta eutrofe dhe në ekosistemet me përzieje të mirë të ujërave. Rrjeta 

ushqimore mikrobike ka rëndësi të madhe në ujërat sipërfaqësore të varfra me kripëra ushqyese 

gjatë shtresëzimit të ujërave në muajt verorë, si dhe në ekosistemet e ujërave të ngrohta 

oligotrofe (Lenz, 1992; Harris et al., 2000). 

Zooplanktoni në ekosistemet lagunore 

Ekosistemet lagunore nuk kanë zooplankton karakteristik të tyre. Ripërtëritja e vazhdueshme e 

ujërave në këto basene nuk lejon vendosjen e një zooplanktoni karakteristik të tyre. Origjina e 

zooplanktonit në këto ekosisteme janë organizmat detare të cilët hyjnë përmes baticës, por nuk 

mungojnë edhe lloje të ujërave të ëmbla. Ai karakterizohet nga një numër i vogël llojesh me 

valencë të lartë ekologjike (euriese) të cilët kanë zhvilluar mekanizma të tillë që i lejon atyre të 

përballojnë dhe tolerojnë luhatjet e mëdha të vlerave të disa faktorëve fiziko-kimik të këtyre 

mjediseve. Me rritjen e shkallës së kufizimit të ekosistemeve ujore vihet re një ulje e theksuar e 

larmisë llojore të zooplanktonit dhe një rritje të efektivit të popullatave të tij. Krahas kësaj llojet 

e vendosura në këto mjedise, me shkallë të lartë kufizimi, karakterizohen gjithashtu nga përmasa 

më të vogla krahasuar me ato të mjediseve të hapura detare, të cilët vijnë si rrjedhojë e shkurtimit 

të ciklit jetësor të tyre si dhe ndërprerjes së tij me prodhimin e stadeve rezistente në shumë lloje 

të zooplanktonit (Blackburn & Gaston, 1994; Uye, 1994; Belmonte & Cavallo, 1997; Moscatello 

et al., 2012). 

Në shumicën e rasteve ujërat e njelmëta karakterizohen nga lëkundje të gjera të kripshmërisë. Në 

ujërat sipërfaqësore të tyre kripshmëria mund të luhatet në kufijtë më skajorë brenda të njëjtës 

ditë nën veprimin e baticë-zbaticës, erërave, shirave etj. Organizmat zooplanktonikë më të 

ndjeshëm ndaj ndryshimeve të forta të mjedisit janë kladocerët, ketognatët, apendikularët, larvat 

e poliketëve, të  malakostrakëve e të ekinodermatëve (Gjiknuri, 1983). 

Në basenet e “mbyllura“ me ujëkëmbim të kufizuar me detin, ku ripërtëritja e ujërave është e ulët 

dhe kripshmëria luhatet pak, popullatat zooplanktonike paraqiten më të qëndrueshme. Përbërja 

llojore e varfër e këtyre mjediseve ka për rrjedhojë konkurrencë të ulët ndërllojore, e cila 

pasqyrohet nga dendësia e lartë e llojeve të pranishme (Gjiknuri, 1983).  Kushtet mjedisore në 

fundet e këtyre baseneve kanë rëndësi të madhe në evolucionin e komuniteteve zooplanktonike 

të tyre (Kehayias et al., 2012). Shpesh herë, fundet e këtyre baseneve paraqesin kushte të 

pafavorshme për organizmat shtazorë për shkak të vlerave të ulëta ose mungesës së oksigjenit në 
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shtresat e thella të ujit (Sagasti et al., 2003; Belmonte et al., 2011; Kehayias et al., 2012) dhe 

pranisë së H2S. Kushtet anoksike ose hipooksike kanë një sërë ndikimesh negative në 

komunitetin e zooplanktonit duke ndikuar në metabolizëm, rritjen, fekondimin, shpërndarjen 

vertikale dhe horizontale e deri në ngordhje të drejtpërdrejtë të organizmave (Marcus et al., 

2004; Auel & Verheye, 2007). Format mbizotëruese të holoplanktonit në këto mjedise prodhojnë 

forma rezistente bentonike, ndërsa pjesa më e madhe e organizmave bentonike kanë vezë dhe 

larva planktonike (Marcus, 1990; Belmonte & Pati, 2007; Kehayias et al., 2012).   

Një faktor tjetër që ndikon negativisht në biotën dhe uljen e larmisë biologjike të këtyre 

mjediseve është eutrofikimi, dukuri e cila është e zakonshme në mjediset lagunore. Shumë 

organizma zooplanktonikë janë të ndjeshëm dhe përgjigjen menjëherë ndaj ndryshimeve të 

gjendjes ushqyese të ujërave. Kjo veti e tyre i bën ato bioindikatorë të mirë në monitorimin e 

ndryshimeve mjedisore në ekosistemet lagunore (Pereira et al., 2002; Branco et al., 2000a, 

2000b). Organizmat zooplanktonikë përbëjnë një element shumë të rëndësishëm në zinxhirët 

ushqimorë në mjediset lagunore. Ato ndihmojnë drejtpërsëdrejti në konsumimin e fitoplanktonit 

(Collos et al., 2005) dhe shërbejnë si bazë kryesore ushqimore për stadet juvenile të peshqëve 

(Ferrari & Chieregato, 1981).  

 

1.9. Studime mbi zooplanktonin detar në vendin tonë 

Zhvillimi i fushave kërkimore biologjike detare në vendin tonë është i kufizuar. Zhvillimi i pakët 

i këtyre fushave ka qenë pasojë e zhvillimit të vonshëm të studimeve biologjike e hidrografike në 

ekosistemet detare në Shqipëri, mungesës së përvojës, vështirësive logjistike të ndërmarrjes së 

studimeve oqeanografike etj.  

Zhvillimi i pakët i shkencave detare në vendin tonë është kushtëzuar gjithashtu dhe nga mungesa 

e një institucioni të mirëfilltë të studimeve oqeanografike. Kërkimet sot bëhen në mënyrë të 

pavarur nga specialistë pranë institucioneve të ndryshme kërkimore si universitete, institute, 

organizata joqeveritare etj. 

Krahasuar me zona më veriore të detit Adriatik, të dhënat mbi kushtet hidrografike dhe 

biologjike në ujërat tona janë të kufizuara (Miloslavic et al, 2012). Të dhënat hidrografike dhe 

biologjike të ujërave të hapura shqiptare mbështeten kryesisht në ekspedita e punime shkencore 

të kryera nga bashkëpunime me projekte e programe ndërkombëtare, ndër të cilët përmendim 

INTERREG II (2001), INTERREG III (2007; 2008), CPWB “Program Bashkëpunimi Norvegjez 

për Edukimin dhe Kërkimin në Arsimin e Lartë me vendet e Ballkanit Perëndimor” (2009) etj. 

Një zhvillim më të madh kanë gjetur studimet biologjike dhe hidrografike në ujërat bregdetare e 

tranzitore nga përpjekjet e vazhduara të studiuesve vendas pranë institucioneve të ndryshme 

kërkimore si Universiteti i Tiranës, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Instituti i Shëndetit Publik, 

Instituti i Sigurisë Ushqimor dhe Veterinarisë, Ish Instituti i Hidrometeorologjisë, Ish Instituti i 

Peshkimit etj.  

Ndër grupet zoologjike të studiuara në Shqipëri, zooplanktoni detar është një ndër grupet më pak 

të studiuara të vendit tonë. Pjesa më e madhe e botimeve mbi zooplanktonin në vendin tonë i 

përkasin zooplanktonit të ujërave të brendshme si liqenet e Ohrit, Prespës, Shkodrës, 

ujëmbledhësit të Bovillës, të lumit Drin etj. (Shumka, 1994; 1997a; 1997b; 2000; 2002; 2014; 

Shumka & Miho, 2006; Shumka et al., 2008; 2009; Shumka & Nikleka in Miho et al., 2009; 

Nikleka, 2013). Të dhënat mbi zooplanktonin në ekosistemet detare janë të pakta e mbështeten 

kryesisht mbi publikimet e kryera nga punët kërkimore të projekteve e programeve të 

lartpërmendur midis të cilëve përmendim Moscatello & Belmonte (2006); Rubino et al. (2009); 

Moscatello et al. (2011) të cilët paraqesin të dhëna cilësore dhe sasiore mbi mikro– dhe 

mesozooplanktonin dhe format ndenjëse të tyre në Gjirin e Vlorës dhe Miloslavic et al, (2012) 

në të cilën paraqiten të dhëna mbi mikro-mesozooplanktonin përgjatë një transekti nga bregdeti 



Miri (Osmani) F. 2014: Të dhëna taksonomike dhe ekologjike mbi zooplanktonin në Lagunën e Butrintit

23 

në det të hapur në gjirin e Drinit. Ndërkohë, në rajonin e Mesdheut studimet mbi zooplanktonin 

detar janë të hershme dhe të shumta të cilat paraqesin të dhëna mbi llojshmërinë, ekologjinë dhe 

prodhimtarinë sekondare në mjedise detare, lagunore etj. 

Sporadike janë gjithashtu të dhënat mbi zooplanktonin në lagunat përgjatë bregdetit shqiptar. 

Punimi i vetëm mbi zooplanktonin në lagunat e vendit tonë është ai i Miglietta et. al, (1996) mbi 

stadet rezistente të organizmave të bentosit dhe planktonit në sedimentin e Lagunës së Butrintit. 

Në këtë punim listohen rreth 42 morfotipe të stadeve rezistente të organizmave bentonike dhe 

planktonike (ciste të protozoarëve dhe veze të metazoarëve) midis të cilëve 27 ciste të 

protozoarëve dhe 15 vezë të metazoarëve (8 Kopepoda dhe 3 Rotifera). Së fundi, Shumka et al. 

(2014) japin të dhëna mbi praninë e krimbit tubular jovendas Ficopomatus enigmaticus 

(Polychaeta: Serpulidae) në bregdetin Adriatik shqiptar. 

Studimi i zooplanktonit aktiv në kolonën e ujit në Lagunën e Butrintit u ndërmor për herë të parë 

katër vite më parë si pjesë e kësaj pune kërkimore. Të dhënat mbi përbërjen llojore dhe sasiore të 

zooplanktonit në këtë lagunë mbështeten kryesisht mbi publikimet në kuadër të kësaj doktorate 

(Osmani & Peja, 2010; Miri (Osmani) & Peja, 2012a, 2012b, 2013).  

1.10. Larmia biologjike dhe disa tregues të saj 

Biodiversiteti përkufizohet si: “Ndryshueshmëria midis organizmave të gjalla që jetojnë në 

ekosisteme tokësore, detare dhe të ekosistemeve të tjera ujore dhe komplekset ekologjike në të 

cilat ato bëjnë pjesë; kjo përfshin diversitetin brenda llojit, midis llojeve dhe ekosistemeve”. 

Biodiversiteti përfshin të gjithë larminë e organizmave të gjalla, bimore dhe shtazore si edhe 

ekosistemet ku ato jetojnë (Peja, 2007). 

Si del nga përkufizimi i mësipërm mbi biodiversitetin, organizmi i gjallë lidhet ngushtësisht me 

mjedisin ku ai jeton. Pra, mund të flasim për lidhjen lloj - habitat dhe (ose) biocenozë - biotop; 

të dy këto elementë të ekosistemit kanë varësi reciproke. 

Koncepti i biodiversitetit mund të trajtohet në nivele  të ndryshme: të ekosistemit, të biocenozës, 

të popullimit etj. Studimet tregojnë se ekziston korrelim pozitiv ndërmjet biodiversitetit dhe 

shkallës së maturimit të (ose stabilitetit) të ekosistemit. 

Ekosistemet me një biodiversitet të lartë, karakterizohen nga një numër i madh llojesh. Ekziston 

edhe mundësia që ndërmjet këtyre llojeve të ketë edhe lloje me aftësi përshtatëse të lartë. Ky fakt 

i jep mundësi seleksionit natyror të “përzgjedhë” dhe të ”favorizojë” këto lloje që janë të afta 

të përballojnë shqetësimet, pak a shumë të mëdha, që vijnë nga mjedisi i jashtëm. Pra, ekosistemi 

do të mund të përballojë shqetësimet (ndryshimet), brenda disa parametrave dhe të ruaj gjendjen 

e tij të qëndrueshme. 

Vëzhgimet kanë vënë në dukje se vlera e biodiversitetit në ekosistemet e degraduar ose të 

kërcënuara zvogëlohet (Peja, 2007; Valiela, 1995). 

Si i tillë, biodiversiteti, përfaqëson një parametër për studimin e çfarëdolloj komuniteti, duke 

qenë se vlera e tij përbën një tregues të rëndësishëm mbi gjendjen e ekosistemit nën hetim (De 

Leonardis, 2005) 

Në kushte të veçanta strehimi (ujëra të ndotura, mjedise anaerobe etj.) vetëm pak lloje mund të 

mbijetojnë, duke çuar në vlera të ulëta të biodiversitetit, ndërsa mjediset favorizuese për speciet 

karakterizohen nga vlera të larta të biodiversitetit (De Leonardis, 2005). 

Llojshmëria e një biocenoze mund të shprehet me numrin e taksoneve që gjenden në atë 

biocenozë. Megjithatë, koncepti biodiversitet, nuk kufizohet vetëm me numrin e taksave të 

pranishme, por duhet të merret në konsideratë edhe dendësia e secilit takson. Në këtë mënyrë, 

ndryshueshmëria ka dy përbërës, pasuria llojore dhe baraspesha ose ekuitabiliteti i dendësisë së 
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llojeve (De Leonardis, 2005; Valiela, 1995). Studimi sasior i llojshmërisë mund të kryhet duke u 

mbështetur në përdorimin e koeficienteve ose treguesve të llojshmërisë, krahas vlerësimit cilësor 

dhe atij sasior. Treguesit më të zakonshëm të ndryshueshmërisë janë treguesit Shannon 

(Shannon, 1948) dhe Pielou (Ekuitabilitetit) (J) (Pielou, 1966). 

Treguesi Shannon ose i Ndryshueshmërisë është tregues i veçantë i diversitetit gjatë llogaritjes të 

të cilit gërshetohet pasuria llojore dhe dendësia përkatëse e tyre, sipas formulës së mëposhtme: 

H’ = - pi log pi 

pi = ni/N, ku “ni” - numri i individëve të llojit “i”, N- numri i përgjithshëm i individëve, 

Logaritmi me bazë 2. 

Treguesi i Shannon praktikisht është i pavarur nga madhësia e mostrës dhe merr në konsideratë 

dendësinë relative të çdo lloji (Peja, 2007). Vlerat e këtij treguesi luhaten nga një vlerë minimale 

(H‟min =0), kur të gjithë individët e pranishëm në një mostër i përkasin të njëjtit lloj S=1 (mjedis 

stresues) deri në një vlerë kulmore (H‟ = Hmax ) kur të gjithë llojet kanë të njëjtën dendësi (kushte 

optimale) (De Leonardis, 2005; Harris & Vinobaba, 2013). Hmax  paraqet treguesin teorik të 

diversitetit, i cili llogaritet përmes formulës: 

Hmax = log2 S  

Ku: S përfaqëson numrin e llojeve të pranishëm  

Nga karakteri logaritmik i funksionit, treguesi nuk arrin kurrë vlera të larta (Margalef, 1972). 

Në mënyrë që të mund të krahasojmë llojshmëritë e dy popullimeve që kanë numër të ndryshëm 

llojesh, njehsohet Ekuitabiliteti (treguesi Pielou) me anë të raportit: 

J = H’/ Hmax 

Ky tregues paraqet shpërndarjen e dendësisë midis llojeve. Në varësi të numrit të llojeve në 

mostër, treguesi Pielou mund të luhatet nga një vlerë minimale (Jmin = 0 ), kur  i gjithë efektivi i 

përket një lloji (H‟=0, mjedis stresues), në një vlerë maksimale (Jmax=1), ku H‟= Hmax, kur secili 

lloj përfaqësohet me të njëjtin numër individësh (kushte optimale). 

Treguesit Shannon dhe Pielou japin kështu në mënyrë indirekte informacion në lidhje me kushtet 

e mjedisit. Vlera të ulëta të tyre, tregojnë se kushtet e mjedisit mundësojnë vendosjen e disa 

taksoneve, të cilat në përgjithësi karakterizohen nga një valencë ekologjike e lartë (De Leonardis, 

2005). 
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KREU II. MATERIALI DHE METODA 

2.1. Stacionet e kampionimit dhe grumbullimi i materialit shkencor 

Në këtë punim paraqiten të dhëna mbi përbërjen llojore dhe vlerësimin sasior të zooplanktonit në 

Lagunën e Butrintit të studiuar gjatë periudhës 2010-2013. Gjatë kësaj periudhe janë kryer shtatë 

ekspedita në Butrint (Shkurt 2010, Mars 2010, Prill 2010, Qershor 2010, Prill 2011, Qershor 

2013, Tetor 2013, Tab. 2-1) ku janë marrë 106 mostra. Mostrat e zooplanktonit u morën në 5 

stacione në të cilët bëjnë pjesë habitate të ndryshme sipas ndikimit të ujërave të ëmbla dhe të 

detit në lagunë. Stacioni nr. 1 (Manastir) gjendet në zonën veriperëndimore të lagunës; stacioni 

nr. 2 (Pallavraq) ndodhet në pjesën perëndimore të lagunës, pranë impianteve të midhjes; 

stacioni nr. 3 (Butrint) gjendet në zonën jugore, përballë kanalit të Butrintit, stacioni 4 

(Hidrovori) pranë grykëderdhjes së Lumit të Bistricës dhe stacioni 5 në lindje të lagunës (Fig. 2-

1). Këto stacione janë përcaktuar me qëllimin për të realizuar një përfshirje sa më të madhe të 

pjesëve të ndryshme të lagunës në vlerësimin e përbërjes llojore të zooplanktonit. 
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Figura 2-1: Hartë satelitore e Lagunës së Butrintit, me stacionet ku janë marrë mostrat                            

(Image © Terremetrics, Europa Technologies and DigitalGlobe, from GoogleEarth 2013). 
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Tabela 2-1. Të dhëna mbi datat e kampionimeve, stacionet, mënyrën e kampionimit, mostrat e 

zooplanktonit dhe matjet fiziko-kimike 

Data Matjet 

02/02/2010 

Stacionet e kampionimit: St.1, St. 2, St. 3 

Kampione zooplanktoni me rrjetë vertikale  

Kampione zooplanktoni me rrjetë horizontale  

Matje të parametrave fiziko-kimikë (temperaturë, oksigjen i tretur, kripshmëri dhe pH) 

në sipërfaqe 

23/03/2010 

Stacionet e kampionimit: St.1, St. 2, St. 3 

Kampione zooplanktoni me rrjetë vertikale  

Kampione zooplanktoni me rrjetë horizontale  

Matje të parametrave fiziko-kimikë (temperaturë, oksigjen i tretur, kripshmëri dhe pH) 

në sipërfaqe 

17/04/2010 

Stacionet e kampionimit: St.1, St. 2, St. 3 

Kampione zooplanktoni me rrjetë vertikale  

Kampione zooplanktoni me shishen Ruttner në sipërfaqe dhe thellësitë 1, 3, 5 dhe 10 m 

Kampione zooplanktoni me rrjetë horizontale  

Matje të temperaturës dhe oksigjenit të tretur në sipërfaqe dhe çdo 1 m në të gjithë 

kolonën e ujit 

Matje të kripshmërisë, konduktivitetit dhe pH në sipërfaqe dhe thellësitë 1, 3, 4, 5, 6, 9 

dhe 10 m 

19/06/2010 

Stacionet e kampionimit: St.1, St. 2, St. 3 

Kampione zooplanktoni me rrjetë vertikale  

Kampione zooplanktoni me shishen Ruttner në sipërfaqe dhe thellësitë 1, 3, dhe 5 m 

Kampione zooplanktoni me rrjetë horizontale  

Matje të temperaturës dhe oksigjenit të tretur në sipërfaqe dhe çdo 1 m në të gjithë 

kolonën e ujit 

Matje të kripshmërisë, konduktivitetit dhe pH në sipërfaqe dhe thellësitë 1, 3, 4 dhe 5 m 

12/04/2011 

Stacionet e kampionimit: St.1, St. 2, St. 3 

Kampione zooplanktoni me rrjetë vertikale  

Kampione zooplanktoni me rrjetë horizontale  

Matje të temperaturës dhe oksigjenit të tretur në sipërfaqe dhe thellësitë 1, 2, 3, 4 dhe 5 m  

Matje të kripshmërisë, konduktivitetit dhe pH në sipërfaqe dhe thellësitë 1, 3, 4, 5 m 

16/06/2013 

Stacionet e kampionimit: St.1, St. 2, St. 3, St. 4 

Kampione zooplanktoni me rrjetë vertikale  

Kampione zooplanktoni me shishen Ruttner në sipërfaqe dhe thellësitë 1, 3 dhe 5m  

Kampione zooplanktoni me rrjetë horizontale  

Matje të parametrave fiziko-kimikë (temperaturë, oksigjen i tretur, kripshmëri dhe pH) 

në sipërfaqe 

20/10/2013 

Stacionet e kampionimit: St.1, St. 2, St. 3, St. 4, St. 5 

Kampione zooplanktoni me rrjetë vertikale  

Kampione zooplanktoni me rrjetë horizontale  
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A                                           B                                                                                      C

 D     E
 

Figura 2-2. Çaste nga puna në Butrint (D-E) dhe disa nga mjetet e punës (A-C); A) Shishja Ruttner 

(Hidrobios) me sistem vetëmbyllës; B) Rrjeta planktonike; C) Multiparametër WTW 340i / SET. 

 

Mostrat e zooplaktonit janë marrë përmes tërheqjeve vertikale të rrjetës planktonike me diametër 

25 cm, pore 25 μm dhe gjatësi 0.5 metër (Fig. 2-2B). Përdorimi i rrjetave planktonike përbën 

ndër metodat më të zakonshme në kampionimin e zooplanktonit, e cila mbështetet në filtrimin e 

organizmave që gjenden në shtresat e ujit (Unesco, 1968). Ato kanë formë konike dhe përbëhen 

nga 3 pjesë: unaza metalike, thesi i saj, i cili kapet në unazën metalike dhe gota planktonike në të 

cilën grumbullohet materiali i filtruar. Thesi i rrjetës planktonike të përdorur në këtë studim ishte 

i përbërë nga material najloni me madhësi 25 µm të poreve. 

Në çdo stacion u morën dy mostra paralele (përsëritje) përmes tërheqjes vertikale të rrjetës 

planktonike në një kolonë uji prej 5 m thellësi. Materiali biologjik së bashku me një sasi të vogël 

uji është grumbulluar në gotën planktonike. Ky material është kaluar në enë plastike me vëllim 

100 ml dhe është ruajtur në tretësirë formaline deri në 4% në përqendrimin përfundimtar në 

mostër. Materiali është etiketuar duke shënuar përkatësisht për secilën enë plastike datën, 

stacionin, mënyrën e kampionimit, thellësinë dhe numrin e përsëritjes. Në çdo stacion janë kryer 

gjithashtu tërheqje horizontale të rrjetës planktonike me qëllimin filtrimin e një sasie të madhe 

uji dhe grumbullimin e një sasie të madhe zooplanktoni të dhënat e të cilëve janë përdorur vetëm 

për vlerësime cilësore.  
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Përdorimi i rrjetës planktonike me madhësi të poreve 25 µm ka mundësuar grumbullimin e 

organizmave të grupeve të zooplanktonit nga mikrozooplanktoni e lart. 

Krahas mostrave të marra përmes rrjetës planktonike, në muajt Prill 2010, Qershor, 2010 dhe 

Prill 2011, janë marrë gjithashtu disa mostra në thellësi të ndryshme (kryesisht në 1, 3, 5 dhe 10 

metër) nëpërmjet shishes Ruttner (Hydro-Bios) me vëllimin 2 litra, e pajisur me një sistem 

vetëmbyllës dhe një termometër (Fig. 2-2A). Për çdo thellësi janë marrë 2 shishe Rutner me një 

vëllim gjithsej uji prej 4 litrash. Sasia e ujit të marrë me shishë (4 L) është filtruar dhe 

përqëndruar në varkë duke përdoruar rrjetën planktonike të lartpërmendur. Materiali i 

përqendruar është ruajtur dhe etiketuar në mënyrën e përshkruar më lart.  

  

2.2. Matje të parametrave fiziko – kimikë të ujit 

Paralelisht me kampionimin e zooplanktonit janë kryer edhe disa matje të drejtpërdrejta të disa 

parametrave fiziko-kimike të kolonës së ujit në sipërfaqe dhe thellësi të ndryshme (Tab. 2-1). 

Temperatura dhe oksigjeni është matur me WTW Oximeter 323, i pajisur me përzies WTW BR 

325, kripshmëria, përcjellshmëria dhe pH janë matur me sondën multiparametrike WTW 340i / 

SET (Fig. 2-2C); tejpamja është matur me diskun Secchi, bardhë e zi, Ø 30 cm. 

Për vlerësimin e kushteve ekologjike në Butrintit dhe interpretimin ekologjik të të dhënave të 

zooplanktonit janë përfshirë dhe analiza fiziko-kimike të kryera për periudhën janar-dhjetor 2010 

nga Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinare (ISUV). 

 

2.3. Analiza e mostrave dhe përpunimi i të dhënave 

2.3.1. Përcaktimi dhe numërimi i zooplanktonit  

Përcaktimi dhe numërimi i mostrave të zooplanktonit është kryer nën stereomikroskopin 

Olympus CZX9 në laboratorin e Botanikës (Fig. 2-3), Departamenti i Biologjisë, FShN. Në 

pjesën më të madhe të mostrave është vëzhguar dhe numëruar e gjithë sasia e tyre. Ndërsa në 

mostrat e muajve qershor dhe tetor të marra përmes rrjetës planktonike ku përqendrimi i 

zooplanktonit paraqitej shumë i madh janë përgatitur fillimisht nënkampione ose fraksione të 

kampionit fillestar të zooplanktonit me një faktor të njohur hollimi (Harris et al., 2000). Formimi 

i nënkampioneve paraprihet nga homgjenizimi i kampionit fillestar të zooplanktonit duke e 

tundur dhe përzier mirë disa herë. Nënkampionet janë holluar më pas për të arritur një 

përqendrim të përshtatshëm të zooplanktonit për analizën e mëtejshme cilësore dhe sasiore të 

tyre. Përqendrimi i zooplanktonit në tërësinë e nënkampionit ka qenë i madh dhe numri i 

individëve të numëruar ka qenë mbi 1600 duke siguruar një shkallë besimi 95%, me gabim ± 5% 

(sipas Lund et al., 1958 dhe Lenz, 1968). Krahas kësaj, i gjithë vëllimi i mostrës fillestare i 

këtyre kampioneve është vëzhguar më pas vetëm për dendësinë e llojeve të rralla. Dendësia 

totale e mostrës së plotë të këtyre kampioneve është llogaritur në varësi të fraksionit të 

nënkampionit të analizuar. 

Gjatë vëzhgimit dhe numërimit të mostrave në steriomikroskop është përdorur një kapsulë e 

pajisur me një nënndarje të brendshme në formë rrjete. 

Përcaktimi i grupeve dhe llojeve të zooplanktonit është bërë mbi bazën e çelësave të përcaktimit 

Rose (1933); Carli & Crisafi (1983); Tregouboff & Rose (1957); Nielsen & Hanse (1999); 

Avancini et al., (2006). Klasifikimi i organizmave është bërë deri në nivelin më të ulët të 

mundshëm taksonomik, lloj apo gjini. Saktësimi i emrave shkencor dhe pozicionit sistematik të 

tyre është bërë në përputhje me bazën e të dhënave WoRMS 2014 - World Register of Marine 

Species (Guiry & Guiry, 2014; Hayward, 2014; Warren, 2014; Segers, 2014; Boxshall, 2014).  

 



Miri (Osmani) F. 2014: Të dhëna taksonomike dhe ekologjike mbi zooplanktonin në Lagunën e Butrintit 
  

 29    
 

Figura 2-3. Stereomikroskopi Olympus CZX9, 

në laboratorin e Botanikës, Departamenti i 

Biologjisë, FShN. 

 

Gjatë numërimit të kopepodëve, tërësia e 

stadeve të zhvillimit të tyre është ndarë në 3 

faza kryesore: adult, kopepodit dhe nauplius. 

Kopepodët adult dhe fazat e zhvillimit 

kopepodit janë përcaktuar në nivelin e llojit apo 

gjinisë. Stadet larvare nauplius janë grupuar si 

grup më vete midis kopepodëve si “nauplius”. 

Përcaktimi i larvave planktonike të 

meroplanktonit është lënë gjithashtu në nivele 

të larta sistematike tipi, klase ose rendi, nën 

emërtimin “larva”. 

 

2.3.2. Përpunimi i të dhënave 

Dendësia e zooplanktonit është shprehur në 

individë/m
3
 për kampionet e integruara të 

kolonës së ujit të marrë përmes tërheqjeve 

vertikale të rrjetës planktonike si dhe në 

individë/l për kampionet e marra përmes 

shishes Ruttner. 

Llogaritja e dendësisë (d) të çdo lloji të zooplanktonit është llogaritur përmes formulës së 

mëposhtme:  

d  = ni / V 

ku: d - dendësia e llojit;  ni - nr. i individëve të llojit; V - vëllimi i ujit të filtruar.  

Në mostrat vertikale përmes rrjetës planktonike, numri i individëve të llojit (ni) përfaqëson 

mesataren midis numrit të individëve të secilit lloj të mostrave paralele të çdo stacioni.  

Në rastet kur janë numëruar vetëm nënkampione të mostrës, numri total i individëve të llojeve në 

kampionin e plotë është njësuar nga formula e mëposhtme: 

ni = nr. i individëve të llojit të nënkampionit / fraksionin e kampionit të numëruar 

Për llogaritjen e vëllimit (në m
3
) të ujit të filtruar në mostrat me rrjetë planktonike është përdorur 

formula matematikore e llogaritjes së vëllimit të një cilindri (Goswami, 2004), si më poshtë:  

V= Pi x r
2 

x L 

ku: V – vëllimi në m
3
; Pi – 3.14; r – rrezja e hapjes së rrjetës (në metër); L – distanca e tërheqjes 

së rrjetës (në metër). 

Frekuenca e shprehur si raporti ndërmjet numrit të individëve (ni) të një lloji dhe numrit të 

përgjithshëm të individëve të mostrës (N), të shprehur në përqindje, është njësuar sipas formulës 

së mëposhtme (Peja, 2007):  

F  = n / N x 100 

Për secilën mostër është llogaritur dendësia dhe frekuenca e çdo lloji të veçantë dhe prej tyre 

është llogaritur dendësia dhe frekuenca e grupeve taksonomike të zooplanktonit si dhe dendësia e 

përgjithshme e zooplanktonit.  
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Për vlerësimin e ndryshueshmërisë si dhe interpretimin ekologjik të tij janë përdorur treguesit e 

ndryshueshmërisë së Shannon, Pielou dhe Margalefit. Formula e llogaritja së treguesve Shannon, 

dhe Pielou dhe kufijtë e luhatjes së vlerave të tyre është trajtuar në kreun e parë, në pjesën 

teorike të këtij punimi. Ndërsa, treguesi i pasurisë llojore të Margalefit (1958) është llogaritur 

sipas formulës së mëposhtme:  

R = (S - 1) / logN 

Ku: S- numri i llojeve; N- numri i total i individëve. 

Lista e llojeve të gjetur së bashku me karakteristikat sasiore të tyre dhe vlerat e treguesve të 

ndryshueshmërisë janë paraqitur në mënyrë tabelare të shoqëruara dhe me paraqitje grafike. 
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KREU III. REZULTATE DHE DISKUTIME 

3.1. Të dhëna fiziko-kimike 

Si është theksuar dhe në kapitullin 1, Laguna e Butrintit përfaqëson një mjedis tipik meromitik, 

me shtresëzim të qëndrueshëm gjatë gjithë vitit, për shkak të thellësisë së tij relativisht të lartë 

(mesatarisht 14 m) dhe fundit të saj nën nivelin e detit. Shtresa e sipërme, epilimni, përzihet 

lirshëm, pothuajse e ngjashme me lagunat e tjera mesdhetare, ndërsa shtresa e poshtme, 

hipolimni (zakonisht nën thellësinë 6 m), përbëhet nga një masë uji më e kripur (Fig. 1-3), e cila 

nuk futet në qarkullim; me kushte të përhershme anoksike dhe dekompozimit anaerob të 

shoqëruar me çlirimin e gazit sulfhidrik (H2S) (Miho et al., 2013). 

Përshkrimi i kushteve të përgjithshme hidrologjike dhe natyrës meromitike në Lagunën e 

Butrintit paraqitet kryesisht në punimet e Pano et al. (1984), Kabo (1990-91), Guelorget & 

Lefebre (1994), Miho (1994), Pano (2008), Miho et al. (2013) dhe Bushati (2014).  

Profilet vertikale të faktorëve fiziko-kimikë, të matura gjatë këtij punimi treguan ndryshim të 

theksuar midis ujërave sipërfaqësore dhe atyre të poshtme, duke rezultuar në një sistem dy 

shtresor, epilimn dhe hipolimn, ashtu si është vënë re dhe nga të dhëna të tjera të publikuara nga 

Pano et al. (1985), Pano (2008), Miho (1994) etj. Në epilimn uji paraqet kripshmëri më të ulët 

(21–30‰), krahasuar me atë të ujërave afër fundit (31-34‰). Shtresa e sipërme e ujit paraqitet e 

ngopur me oksigjen (7-12 mg/l) për shkak të tretjes së oksigjenit të ajrit si dhe procesit të 

fotosintezës të kryer nga algat fitoplanktonike. Vlera më e lartë e oksigjenit të tretur është 12.0 

mg/l, regjistruar në thellësinë 2 m, prill 2010. Me rritjen e thellësisë, sasia e oksigjenit të tretur 

ulet në mënyrë të menjëhershme, duke arritur vlerën 0 mg/l në thellësinë 7 m në prill 2010 dhe 8 

m në qershor 2010 (Fig. 3-1; Fig. 3-2). Vlerat e pH luhaten në anën alkaline nga 8.23 në 

sipërfaqe, deri në 7.83 në thellësinë 13 m. Matjet e tejpamjes përmes diskut Secchi luhateshin 

nga 2.3 m në 2.5 m. 
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Figura 3-1. Profilet e oksigjenit të tretur (O2, mg/l), temperaturës (T°C) dhe kripshmërisë (S, ‰) në 

Lagunën e Butrintit sipas thellësisë, matur në 17 prill 2010 (mesatarja e matjeve në tre stacionet: St. 1, St. 

2, St. 3). 
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Figura 3-2. Profilet e oksigjenit të tretur (O2, mg/l), temperaturës (T°C), dhe kripshmërisë (S, ‰) në 

Lagunën e Butrintit sipas thellësisë, matur në 29 qershor 2010  
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Figura 3-3. Profilet e temperaturës (T°C), oksigjenit të tretur (O2, mg/l) dhe kripshmërisë (S, ‰) në 

Lagunën e Butrintit sipas thellësisë, matur në 19 prill 2011 

 

Në figurat në vazhdim (Fig. 3-4 deri 3-7) paraqitet ecuria mujore e disa treguesve fiziko-kimikë 

gjatë vitit 2010 në sipërfaqe dhe thellësinë 3 m, sipas të dhënave të siguruara nga Instituti i 

Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë (ISUV). 
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Figura 3-4. Ecuria mujore e oksigjenit të tretur (mg/l) në sipërfaqe dhe thellësinë 3 m gjatë vitit 2010 

(sipas të dhënave të siguruara nga ISUV). 
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Figura 3-5. Ecuria mujore e temperaturës (°C) në sipërfaqe dhe thellësinë 3 m gjatë vitit 2010 (sipas të 

dhënave të siguruara nga ISUV) 
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Figura 3-6. Ecuria mujore e kripshmërisë (‰) në sipërfaqe dhe thellësinë 3 m gjatë vitit 2010                       

(sipas të dhënave të siguruara nga ISUV). 
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Figura 3-7. Ecuria mujore e pH në sipërfaqe dhe thellësinë 3 m gjatë vitit 2010                                              

(sipas të dhënave të siguruara nga ISUV). 

 

Paraqitjet grafike të ecurisë mujore të faktorëve kryesorë fiziko-kimikë, si temperatura, 

kripshmëria dhe oksigjeni, tregojnë luhatje të theksuara të tyre. Ecuria mujore e temperaturës 

paraqet një model tipik mesdhetar, me minimum në dimër dhe maksimum në verë. Temperatura 

rritet në mënyrë progresive me rritjen e temperaturës së ajrit nga muaji janar deri sa arrin 

maksimumin në muajin gusht. Vlerat e temperaturës në ujërat sipërfaqësorë luhaten nga 7
o
C në 
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muajin janar deri në 26
o
C në muajin gusht. Temperatura në ujërat në thellësinë 3 m paraqitet pak 

më e lartë dhe luhatet nga 7.5
 o

C në muajin janar deri në 27.2
o
C në muajin gusht. Kripshmëria në 

ujërat sipërfaqësorë luhatet nga 14.6‰ në janar deri në 25.7‰ në shtator, ndërsa në thellësinë 

3m vlerat e saj luhaten nga 15.1‰ në nëntor deri në 27.7‰ në gusht. Vlerat më të larta të 

oksigjenit të tretur janë shënuar në ujërat sipërfaqësore në muajin janar me 10 mg/l, ndërsa vlerat 

më të ulëta janë shënuar në muajin gusht me 6.1 mg/l, në thellësinë 3 m. Vlerat e pH luhaten nga 

8.18-8.72. 

 

3.2. Përbërja llojore e komunitetit zooplanktonik  

Nga studimi i përbërjes llojore të zooplanktonit në Lagunën e Butrintit, gjatë periudhës 2010-

2013, janë gjetur 23 taksone të holoplanktonit. Këto taksone u takojnë 6 tipave, 6 klasave, 9 

rendeve dhe 15 familjeve. 12 taksone të holoplanktonit janë përcaktuar në nivel lloji dhe 11 në 

nivel gjinie (Tab. 3-1).  

Në tabelën 3-1 jepet lista e taksoneve të gjetur në Butrinti si dhe pozicioni sistematik i tyre; 

saktësimi i emrave shkencorë dhe vendi sistematik i tyre është bërë në përputhje me bazën e të 

dhënave WoRMS 2014 (World Register of Marine Species). 

 

Tabela 3-1.  Taksonet e gjetura në Lagunën e Butrintit si dhe pozicioni sistematik i tyre. 

Tipi: MYZOZOA 

          Nëntipi: Dinozoa 

      Klasa: Dinophyceae  

   Rendi: Noctilucales 

                                               Familja: Noctilucaceae  

                                                                                              Noctiluca sp. 

Tipi: FORAMINIFERA 

                          Klasa: Globothalamea 

                                              Rendi: Rotaliida 

                                                     Nënrendi: Globigerinina 

                                                            Mbifamilja:  Globigerinoidea 

                                                                  Familja:  Globigerinidae   

                                                                          Nënfamilja: Globigerininae 

                                                                                                 Globigerina sp. 

                                                            Mbifamilja: Globorotalioidea 

                                                                  Familja:  Globorotaliidae   

                                                                                    Globorotalia sp. 

Tipi: CILIOPHORA 

         Nëntipi: Intramacronucleata 

                           Klasa: Oligotrichea 

                                      Nënklasa: Oligotrichia 

                                              Rendi: Choreotrichida 

                                                    Nënrendi: Tintinnina    

                                                                 Familja: Codonellidae 

                                                                                Tintinnopsis cylindrica Daday, 1887  

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=109418
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=465814
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=732976
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                                                                           Tintinnopsis campanula  Ehrenberg, 1840   

                                                                           Tintinnopsis beroidea  Stein, 1867 

                                                                           Tintinnopsis labiancoi  Daday, 1887 

                                                                           Tintinnopsis sp. 

                                                           Familja: Codonellopsidae 

                                                                           Stenosemella sp. 

                                                           Familja: Ptychocylididae  

                                             Favella ehrenbergii (Claparède & Lachmann, 1858) Jörgensen, 1924  

                                                                 Familja: Epiplocylididae 

                                                                Epiplocylis undella (Ostenfeld & Schmidt) Jörgensen, 1927  

                                        Nënrendi: Strobilidiina 

                                                           Familja: Strobilidiidae 

                                                                             Strombidium sp. 

Tipi: CNIDARIA 

                      Klasa: Scyphozoa 

                                   Nënklasa: Discomedusae 

                                                Rendi: Semeostomea 

                                                           Familja: Ulmaride 

                                                                          Aurelia aurita juvenile (Linnaeus) 

Tipi: ROTIFERA 

                       Klasa: Eurotatoria  

                                   Nënklasa: Monogononta  

                                          Mbirendi: Pseudotrocha 

                                                Rendi : Ploimida  

                                                           Familja: Brachionidae   

                                                                           Keratella quadrata (O. F. Müller) 

                                                                           Keratella cochlearis (Gosse) 

                                                                           Brachionus sp. 

                                                           Familja: Synchaetiade 

                                                             Synchaeta sp.(1) 

                                                             Synchaeta sp.(2) 

Tipi: PHORONIDA 

                                Larva Actinotrocha 

Tipi: MOLLUSCA 

                       Klasa: Bivalvia 

                                             Larva të bivalvëve 

                       Klasa: Gastropoda 

                                            Larva të gastropodëve 
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Tipi: ANNELIDA 

  Klasa: Polychaeta 

 Larva të poliketëve 

Tipi ARTHROPODA 

Nëntipi: Crustacea 

 Klasa: Maxillipoda 

 Nënklasa: Copepoda 

 Mbirendi: Gymnoplea 

 Rendi: Calanoida 

  Familja: Acartiidae 

     Acartia clausi Giesbrecht, 1889 

   Familja: Paracalanidae 

    Paracalanus parvus (Claus, 1863) 

 Mbirendi:  Podoplea  

 Rendi: Cyclopoida 

   Familja: Oithonidae 

    Oithona nana Giesbrecht, 1893 

    Rendi: Harpacticoida 

  Familja: Euterpinidae 

    Euterpina acutifrons (Dana, 1947) 

   Rendi: Poecilostomatoida 

 Familja: Sapphirinidae 

    Sapphirina sp. 

Klasa: Malacostraca 

        Nënklasa Eumalacostraca 

 Mbirendi: Peracarida 

 Rendi: Amphipoda 

     Larva të amfipodëve 

  Mbirendi: Eucarida 

 Rendi: Decapoda 

   Larva të dekapodëve 

Tipi:  ECHINODERMATA 

 Klasa: Ophiuroidea 

      Larva të ophiura 

Tipi:  CORDATA 

 Nëntipi: Tunicata 

 Klasa: Appendicularia 

     Rendi: Copelata 

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=1090
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                                                            Familja: Oikopleuridae 

                                                                            Oikopleura sp. 

                                Klasa: Ascidiacei 

                                                                Larva të ashidies 

       Nëntipi: Pisces 

                                Klasa: Osteichthyes 

                                                                Vezë peshqish 

 

Përbërësit kryesorë të larmisë llojore të holoplanktonit në Butrintit janë njëqelizorët me 12 

taksone (Tab. 3-1). Ato përfaqësohen me 3 tipa (Myzozoa, Foraminifera dhe Ciliophora), 3 rende 

(Noctilucales, Rotaliida, Choreotrichida) dhe 8 familje (Tab. 3-1). 

Përbërësi kryesorë i njëqelizorëve është tipi Ciliophora me rendin Choreotrichida, nënrendi 

Tintinnina me 8 taksone që bëjnë pjesë në familjet Codonellidae, Codonellopsidae, 

Ptychocylididae, Epiplocylididae dhe Strombidiidae. Nga këto, 5 taksone i takojnë familjes 

Codonellidae dhe gjinisë Tintinnopsis. Tre familjet e tjera përfaqësohen vetëm me nga një lloj. 

Tintininët më të zakonshëm në Butrint janë Tintinnopsis cylindrica, Tintinnopsis campanula 

Tintinnopsis labiancoi të familjes Codonellidae, Favella ehrenbergii në familjen Ptychocylidae 

dhe Epiplocylis undella në familjen Epiplocylidae (Shtojca, Tab. 1-7). Tipi Myzozoa 

përfaqësohet me një takson, Noctiluca sp. që bën pjesë në klasën Dinophyce, rendi Noctilucales 

dhe familja Noctilucaceae. Tipi Foraminifera përfaqësohet me një klasë, një rend dhe 2 familje 

me nga një takson secila dhe me prani sporadike.   

Tipi Arthropoda përfaqësohet me 5 taksone që bëjnë pjesë në klasën Maxillipoda, nënklasën 

Copepoda. Këto 5 taksone bëjnë pjesë në 4 rende (Calanoida, Cyclopoida, Poecilostomatoida 

dhe Harpacticoida) dhe 5 familje (Calanidae, Acartiidae, Oithonidae, Sapphirinidae dhe 

Euterpinidae). Rendi Calanoida përfaqësohet me 2 familje (Calanidae dhe Acartiidae), ndërsa 

rendet e tjera me nga 1 familje secili. Çdo familje përfaqësohet me nga një takson. Kopepodi më 

i zakonshëm në Lagunën e Butrintit është ciklopoidi Oithona nana në familjen Oithonidae, i 

gjetur gjatë gjithë periudhës së studimit (Tab. 3-2). Prania e llojeve të tjera të rendeve Calanoida, 

Harpacticoida dhe Poecilostomatoida ka qenë sporadike me një dendësi shumë të ulët, 1-2 

individë në të gjithë studimin. 

Tipi Rotifera përfaqësohet me 5 taksone që bëjnë pjesë në nënklasën Eurotatoria, mbirendi 

Monogonata, rendi Ploima dhe familjet (Synchaetidae dhe Brachionidae). Familja Synchaetidae 

përfaqësohet me 2 lloje, ndërsa familja Brachionidae me 3 lloje. E zakonshme në Butrint është 

familja Synchaetidae me Synchaeta sp.(1) e takuar në pjesën më të madhe të kampionimeve dhe 

Synchaeta sp. (2) vetëm në mostrat e muajit shkurt dhe prill 2011. Prania e llojeve të familjes 

Brachionidae ka qenë sporadike. 

Nëntipi Tunikata përfaqësohet me Oikopleura sp. (klasa Appendicularia, rendi Copelata, familja 

Oikopleuridae) dhe larva meroplanktonike të Ashidies, të gjetur vetëm në kamipionimet e muajit 

Tetor (Tab. 3-2, Shtojca: Tab. 7). 

Krahas llojeve holoplanktonike të lartpërmendura, të pranishme në mostrat e zooplanktonit kanë 

qenë dhe larva planktonike (meroplankton) të grupeve Cnidaria (stade juvenile të Aurelia 

aurita), Annelida, Phoronida, Mollusca, Amphipoda, Decapoda, Ascidiacei dhe vezë peshqish 

(Tab. 3-1). Larvat meroplanktonike më të zakonshme në zooplanktonin e Butrintit janë larvat e 

bivalvëve, të cilët takohen në të gjithë mostrat si dhe larvat e poliketëve dhe foronidëve që 

takohen në pjesën më të madhe të mostrave (Tab. 3-2). 

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=109418
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Në tabelën 3-2 jepet në mënyrë të përmbledhur taksonet e zooplanktonit të gjetur në kolonën e 

ujit sipas stacioneve dhe muajve të kampionimeve në Lagunën e Butrintit. 

Nga analiza cilësore e mostrave të zooplanktonit të marra në stacione të ndryshme nuk janë vënë 

re ndryshime të konsiderueshme në përbërjen llojore (Tab. 3-2). Ndryshimi midis tyre është 

përgjithësisht 1-2 taksone, që u përket kryesisht taksoneve me prani sporadike. Mungesa e 

ndryshimeve midis stacioneve  të ndryshme tregon një komunitet homogjen të zooplanktonit në 

Lagunën e Butrintit. 

Përbërja llojore e zooplanktonit luhatet në varësi të muajve të ndryshme të vitit. Nga tabela 3-2 

vihet re ndryshim i qartë në numrin e taksoneve midis kampionimeve shkurt, mars, prill dhe 

qershor, tetor. Numri më i madh i taksoneve të holoplanktonit është gjetur në kampionimin e 

muajit shkurt me 14 taksone holoplanktoni, i pasuar me kampionimet e muajve prill 2010 (13 

taksone), mars 2010 (12 taksone) dhe prill 2011 (11 taksone) (Tab. 3-3). Numri më i vogël i 

taksoneve është gjetur në kampionimet qershor 2010 (2 taksone) dhe qershor 2013 (3 taksone) 

(Tab. 3-3). 

Ndryshimi në përbërjen llojore midis kampionimeve i përket kryesisht ndryshimeve në përbërjen 

llojore të njëqelizorëve. Ato paraqesin larminë më të lartë në muajt shkurt dhe mars 2010, pasuar 

më pas me muajt prill 2011 dhe prill 2010. Njëqelizorët mungojnë fare në muajin qershor 2010, 

ndërsa në muajin qershor 2013 përfaqësohen vetëm më tintinidin T. cylindrica. Tintinidi T. 

cylindrica në përjashtim të muajit qershor 2010, është gjetur gjithashtu në të gjithë kampionimet 

e tjera. Tintinidët T. campanula dhe T. beroidea janë gjetur në kampionimet e muajve shkurt, 

mars dhe prill. Në muajin tetor 2010 njëqelizorët përfaqësohen nga tintinidët T. cylindrica dhe E. 

undella.  Tintinidi E. undella ka qenë i pranishme gjithashtu në kampionimet e muajve shkurt, 

mars 2010 prill 2010 dhe prill 2011. F. ehrenbergii ka qenë e pranishme në kampionimet e 

muajve shkurt, mars 2010 dhe prill 2011. Dinoflagjelati Noctiluca sp. është takuar në muajt mars 

2010, prill 2010 dhe prill 2011.   

Numri i llojeve të kopepodëve luhatet nga një lloj, konkretisht Oithona nana në kampionimet e 

muajve qershor 2010 dhe qershor 2013, deri në 4 lloje në prill, 2010 (Oithona nana dhe llojet 

sporadike Euterpina acutifrons, paracalanus parvus dhe Saphirina sp).  

Rotiferët janë takuar në të gjithë mostrat në përjashtim të kampionimit tetor 2013. Numri i 

llojeve të tyre luhatet nga 4 taksone në prill 2010 (Synchaeta sp.1 dhe llojet  sporadike K. 

cochlearis, K. quadrata dhe Brachionus sp.) deri në një takson në pjesën më të madhe të 

kampionimeve (Synchaeta sp. 1). 

Tunicata përfaqësohet me taksonin Oikopleura sp. si dhe larva të ashidies të pranishme vetëm në 

kampionimin e muajit tetor 2013. 

Duke i referuar pranisë së llojeve holoplanktonike në të gjithë kampionimet, shohim se nga 23 

taksone gjithsej të holoplanktonit të gjetur, vetëm një lloj, kopepodi Oithona nana së bashku me 

stadet kopepodite të tij dhe larvat nauplius janë gjetur gjatë gjithë studimit.  

Midis larvave meroplanktonike, larvat e bivalvëve janë takuar në të gjithë kampionet, ndërsa 

larvat e anelidëve dhe foronidëve janë takuar në pjesën më të madhe të kampionimeve. Larvat e 

tjera të taksoneve si Amphipoda, Decapoda, Echinodermata, Ashidiacei dhe vezë peshqish kanë 

qenë sporadike.  

Në pasqyrat I-III paraqiten 42 foto mikroskopike origjinale, që përfaqësojnë 24 taksone nga 

zooplanktoni i Butrintit 
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Tabela 3-2. Taksonet e zooplanktonit përfshirë dhe larvat meroplanktonike të gjetur në Lagunën e Butrintit dhe prania e tyre në secilin stacion sipas 

kampionimeve (prania e llojit është shënuar me shenjën + në kolonën e stacionit dhe kampionimit përkatës; Shenja *- prani sporadike). 

Kampionimi  Shkurt 2010  Mars 2010  Prill 2010 Qershor 2010 Prill 2011 Qershor 2013 Tetor 2013 

Stacionet 
St. 1 St. 2 St. 3 St. 1 St. 2 St. 3 St. 1  St. 2 St.3    St. 1 St. 2 St. 3 St. 1 St. 2  St. 3 St. 1 St. 2 St. 3 St. 4 St. 5 St. 1 St. 2 St. 3 St. 4 Taksonet e 

zooplanktonit 

Njëqelizorë   
(nr. taksoneve) 

6 6 6 9 8 8 3 5 3 0 0 0 6 5 6 1 1 1 1 1 2 2 2 2 

MYSOZOA    1 1 1 1 1 1    1            

Noctiluca sp. 2  1 + + + + + +    +            

FORAMINIFERA                         

Globigerina sp. +  +                      

Globorotalia sp. +                        

CILIOPHORA 4 6 5 8 7 7 2 4 2    5 5 6 1 1 1 1 1 2 2   2 2 

Strombidium sp.        +*                 

Favella ehrenbergii + + + + + +       + + +          

E. undella + + + + + +          + + +      + + + + 

T. cylindrica  +    +    +    + + + + + +    + + + + + + + + + + + + 

T.campanula   + + + + + + + + +    + + +          

T. beroidea  +  + + +  +                 

T. labiancoi    + + +       + + +          

Stenosemella sp.  +*  +*                     

Tintinnopsis  sp.   + + + +         +          

CNIDARIA 1                        

A. aurita juvenile +*                        

ROTIFERA  2 2 2 1 1 1 2 3 1 1 0 0 1 2 1 1 1 1 1 1     

Synchaeta sp. (1) + + + + + + + + +    + + + + + + + +     

Synchaeta sp.(2) + + +           +           

Keratella cochlearis        +*                 

Keratella quadrata       +*   +*               

Brachionus sp.           +*                        

PHORONIDA  1  1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1     

Larva actinotrocha   +  + + + + + + +   +  + + + + + +     

MOLLUSCA 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Larva bivalvia  + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Larva gastropoda     + + +  +  +  +             

ANNELIDA 1   1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 



Miri (Osmani) F. 2014: Të dhëna taksonomike dhe ekologjike mbi zooplanktonin në Lagunën e Butrintit

41 

Kampionimi  Shkurt 2010 Mars 2010 Prill 2010 Qershor 2010 Prill 2011 Qershor 2013 Tetor 2013 

Stacionet 
St. 1 St. 2 St. 3 St. 1 St. 2 St. 3 St. 1 St. 2 St.3 St. 1 St. 2 St. 3 St. 1 St. 2 St. 3 St. 1 St. 2 St. 3 St. 4 St. 5 St. 1 St. 2 St. 3 St. 4 Taksonet e 

zooplanktonit 

Larva polychaeta + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

COPEPODA 1 1 3 2 2 2 1 3 4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 3 3 3 

Oithona nana + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

O. nana copepodits + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Sapphirina sp. +* +* +* +* +* 

Acartia clausi +* 

Acartia copepodits 

Paracalanus parvus +* +* +* +* +* +* +* 

Euterpina acutifrons +* +* +* +* +* +* +* 

Nauplius + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

DECAPODA 1 1 0 0 

Larva +* +* 

AMPHIPODA 1 1 

Larva +* +* +* 

ECHINODERMATA  1 

Larva  +* 

TUNICATA  2 1 1 

Oikopleura sp. + + + 

Larva ashidie  +* 

Vezë peshqish  +* 

Gjithsej 
holoplankton 9 9 11 12 11 11 6 11 8 2 1 2 6 8 9 3 3 3 3 3 5 6 6 6 

Gjithsej 
larva meroplanktoni 

3 2 2 4 4 4 3 5 3 4 2 3 4 2 2 3 3 3 4 4 2 5 2 2 
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PASQYRA I

5 - 64 7 - 9

100 µm

1 - 3

10  11

PASQYRA I: Lloje të kopepodëve: 1-3, Oithona nana Giesbrecht (femra me trasta me vezë); 4, O. nana 

(mashkull); 5-6, O. nana (stade kopepodit); 7-9, stade larvare nauplius; 10, Acartia  clausi Giesbrecht; 11, Euterpina 

acutifrons (Dana). 
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PASQYRA II

1 - 3 4 - 6 7 - 8

9

10 11

16

17 18

19 20

21

100 µm
22

23

24  25  26  27  28

912

13 - 15

PASQYRA II:  1-3, Noctiluca sp.; 4-6, Tintinnopsis campanula Ehrenberg; 7-8, T. cylindrica Daday;  

9, T. labiancoi Daday; 10, T. beroidea Stein; 11, Stenosomella  sp.; 12, Favella ehrenbergii (Claparède & 

Lachmann) Jörgensen; 13-15, Epiplocylis undella (Ostenfeld & Schmidt) Jörgensen; 16, Globorotalia sp.;  

17, Brachionus sp.; 18, Keratella quadrata O.F.Müller; 19, K. cochlearis Gosse; 20, Synchaeta sp. 1; 

21, Synchaeta sp. 2; 22, larvë gastropodësh; 23, larvë bivalvësh (M. galloprovincialis); 24, larvë poliketësh; 

25, larvë aktinotrok; 26, larvë ekinodermatësh; 27, larvë ashidie; 28, Oikopleura sp. 
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1 - 2

PASQYRA III

PASQYRA III:  1-2, Stade juvenile të Aurelia aurita Linnaeus (zmadhimi 5x) 

Tabela 3-3. Numri i taksoneve të holozooplanktonit (sipas grupeve përbërëse dhe totali i tyre) dhe 

larvave të meroplanktonit në secilin kampionim.  

Grupet e Kampionimet 

Holozooplanktonit Shkurt 

2010 

Mars 

2010 

Prill 

2010 

Qershor 

2010 

Prill 

2011 

Qershor 

2013 

Tetor 

2013 

Mysozoa 1 1 1 

Ciliophora 7 8 4 6 1 2 

Foraminifera 2 

Rotifera 2 1 4 1 2 1 

Copepoda 3 2 4 1 2 1 4 

Tunicata 1 

Gjithsej 

holoplankton 14 12 13 2 11 3 7 

larva 

meroplanktonike 5 4 5 3 4 4 5 

3.3. Analiza sasiore e komunitetit të zooplanktonit 

Vlerësimet sasiore të kampioneve të zooplanktonit na kanë lejuar që të përcaktojmë 

karakteristikat sasiore të taksoneve të zooplanktonit dhe vlerësimin paraprak të prodhimtarisë së 

tij në Lagunën e Butrintit. Në tabelat 1-7 tek shtojca në fund të këtij punimi paraqiten frekuenca 

dhe dendësia e taksoneve të zooplanktonit sipas muajve dhe stacioneve, bashkë me mesataret 

midis stacioneve për mostrat e marra përmes rrjetës planktonike. 

Në figurën 3-8 paraqitet ecuria e dendësisë së zooplanktonit  (lart në ind/m
3 
dhe poshtë në %) në Butrint 

sipas grupeve përbërëse dhe kampionimeve (vlera mesatare midis stacioneve të kampionimeve). Nga 

grafikët vihet re ndryshim i theksuar i dendësisë së zooplanktonit midis muajve. Dendësia e tij 

luhatet nga 5,326 ind/m
3
 në muajin prill 2010 deri në 223,765 ind/m

3
 në qershor 2013. Vlera

mesatare e dendësisë së zooplanktonit midis të shtatë kampionimeve është 79,852 ind/m
3
.
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Në kampionimet mujore, gjatë vitit 2010 vihet re një rritje e dendësisë së zooplanktonit nga 

muaji shkurt (12,803 ind/m
3
) në muajin mars (49,057 ind/m

3
) dhe ulje deri në vlerën minimale të 

dendësisë së përgjithshme midis kampionimeve të këtij studimi në muajin prill 2010. Në 

kampionimin e muajit qershor të këtij viti vihet re përsëri rritje e theksuar e dendësisë së 

zooplanktonit në një vlerë mesatare midis stacioneve 71,856 ind/m
3
. Dendësia e zooplanktonit në 

muajin prill 2011, krahasuar me atë të muajit prill 2010 paraqitet më e lartë, me 25,434 ind/m
3
. 

Dendësia e zooplanktonit në tetor 2013 paraqitet gjithashtu e lartë, me 170,726 ind/m
3 

(Fig. 3-8 

lart; Shtojca: Tab. 1-7). 
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Figura 3-8. Ecuria e sasisë së zooplanktonit  (lart, ind/m
3 
dhe poshtë në %) në Butrint sipas grupeve 

përbërëse dhe kampionimeve (sipas tabelave 1-7 në shtojcë). 
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Në shkurt zooplanktoni mbizotërohet nga meroplanktoni (47.4%) dhe cilioforët (40.2%), ndërsa 

grupet e tjera, Rotifera dhe Copepoda përbëjnë përkatësisht rreth 9.8% dhe 2.5% të 

zooplanktonit. Në muajin mars, zooplanktoni mbizotërohet nga cilioforët me rreth 46.7%. Në 

këtë muaj vihet re rritja e kontributit të kopepodëve në 25% të zooplanktonit. Meroplanktoni 

përbën gjithashtu një grup të rëndësishëm në këtë muaj me 21.7% të zooplanktonit, ndërsa 

rotiferët përbëjnë rreth 2.7%. Në kampionimet e muajve të tjera vihet re mbizotërim i ndjeshëm i 

kopepodëve që luhaten nga 61% në prill 2010 deri në 97% në qershor 2010 (Fig. 3-8, poshtë; 

Shtojca: Tab. 1-7). 

Njëqelizorët përbëjnë një komponent shumë të rëndësishëm të zooplanktonit në Lagunën e 

Butrintit, si nga përbërja llojore ashtu dhe ajo sasiore. Ecuria e zhvillimit të tyre nga muaji shkurt 

deri në muajin prill është shumë e ngjashme me atë të zooplanktonit (Fig. 3-8, lart), gjë që tregon 

vlerën e madhe që zënë njëqelizorët në zooplanktonin e Lagunës së Butrintit gjatë muajve 

pranverorë (Fig. 3-8; Shtojca: Tab. 1-7). 

Cilioforët janë përbërësit kryesor të njëqelizorëve në Lagunën e Butrintit. Ato përbëjnë 

mesatarisht 13.8% të zooplanktonit (Fig. 3-9) dhe 14.5% të holoplanktonit dhe kanë një dendësi 

mesatare 11,052 ind/m
3 

(Fig. 3-10). Cilioforët janë përbërësit kryesor të zooplanktonit në

kampionimet e muajve shkurt-prill 2010 në të cilët zooplanktoni paraqet dendësi të ulët. Ato 

paraqesin dendësinë maksimale në kampionimin e muajit mars, me 22,931 ind/m
3
. Dendësia e

tyre paraqitet e lartë gjithashtu dhe në kampionimet e muajve qershor dhe tetor 2013, 

përkatësisht me 20,396 ind/m
3
 dhe 19,353 ind/m

3
. Në kampionimet e këtyre muajve cilioforët

përbëjnë përkatësisht 9.1% dhe 11.3%. Në muajin shkurt 2010 dendësia e cilioforëve është 5,146 

ind/m
3
, ndërsa nga muaji mars në muajin prill 2010 vihet re një ulje e theksuar e dendësisë së

tyre në 93 ind/m
3
 deri në mungesë të plotë të tyre në qershor të atij viti (Fig. 3-8; Shtojca: Tab. 1-

7). 
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Figura 3-9. Përbërja  në % e grupeve përbërëse në mesataren e përgjithshme të sasisë së zooplanktonit 

(ind/m
3
) (ndërtuar sipas vlerave të tabelave 1-7, Shtojca) 



Miri (Osmani) F. 2014: Të dhëna taksonomike dhe ekologjike mbi zooplanktonin në Lagunën e Butrintit

47 

60594

11052
4166 3667

360 10 3
0

20.000

40.000

60.000

80.000

In
d/

m
3

Figura 3-10. Dendësia mesatare e grupeve të zooplanktonit në Butrint 

Gjatë këtij studimi janë gjetur 12 lloje njëqelizorësh (Tab. 3-1) midis të cilëve mbizotërojnë 2 

lloje cilioforësh të nënrendit Tintinnida, Tintinopsis cylindrica dhe Favella ehrenbergii. 

T. cylindrica përbën mesatarisht 12.3% të holozooplanktonit të përgjithshëm (Fig. 3-11, poshtë) 

dhe 53% të njëqelizorëve (Fig. 3-12). Me përjashtim të kampionimit qershor 2010, ky lloj ka 

qenë i pranishëm në të gjithë kampionimet e tjera. Dendësia e tij luhatet nga 29 ind/m
3
 në prill

2010 deri në 20,396 ind/m
3
 në qershor 2013 (Fig. 3-13), ndërsa dendësia mesatare është 6,038

ind/m
3
 (Fig. 3-11, lart). Llojet e tjera të gjinisë Tintinnopsis (T. campanula, T. labiancoi, T.

beroidea dhe Tintinoppsis sp.) kontribuojnë së bashku mesatarisht me 2.7% të holozooplanktonit 

të përgjithshëm dhe 11.6% të njëqelizorëve (Fig. 3-12). Midis tyre, T. campanula paraqet 

dendësinë mesatare më të lartë me 702 ind/m
3
 (Fig. 3-11) dhe dendësi kulmore në kampionimin

e muajit prill 2011 me 4,293 ind/m
3 
(Fig. 3-13).

Favella ehrenbergii përbën mesatarisht 6.7% të holozooplanktonit të përgjithshëm (Fig. 3-11) 

dhe 29% të njëqelizorëve (Fig. 3-12) dhe takohet vetëm në kampionimet e muajve shkurt dhe 

mars. Dendësia e këtij lloji në këto dy muaj është përkatësisht 4,106 dhe 17,024 ind/m
3 

(Fig. 3-

13). 

Epiplocylus undella përbën mesatarisht 0.9% të holozooplanktonit të përgjithshëm (Fig. 3-11) 

dhe 4% të njëqelizorëve (Fig. 3-12). E. undella takohet në kampionimet e muajve shkurt 2010, 

mars 2010, prill 2011, dhe tetor 2013. Dendësia e tij luhatet nga 67 ind/m
3
 në prill 2011 deri në

1519 ind/m
3
 në muajin tetor 2013 (Fig. 3-13), ndërsa dendësia mesatare është 418 ind/m

3
 (Fig. 3-

11).  

Noctiluca sp. përbën mesatarisht 0.7% të holozooplanktonit të përgjithshëm (Fig. 3-11) dhe 3.2% 

të njëqelizorëve (Fig. 3-12). Noctiluca sp. takohet në mars 2010, prill 2010 dhe prill 2011. 

Dendësia e tij luhatet nga 39 ind/m
3
 në prill 2011 deri në 1883 ind/m

3
 në muajin mars 2010 (Fig.

3-13), ndërsa dendësia mesatare është 360 ind/m
3
 (Fig. 3-11).

Llojet e tjera të njëqelizorëve paraqesin dendësi të ulët deri në sporadike të foraminiferëve (Fig. 

3-13). 



Miri (Osmani) F. 2014: Të dhëna taksonomike dhe ekologjike mbi zooplanktonin në Lagunën e Butrintit

48 

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000
In

d
/m

3

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0%

Figura 3-11. Dendësia mesatare (ind/m
3
, lart dhe në %, poshtë) e taksoneve të holozooplanktonit në 

Butrint 

Në figurën 3-13 paraqitet dendësia e taksoneve të njëqelizorëve sipas kampionimeve. Në këtë 

grafik vihet re një ndryshueshmëri e qartë në përbërjen llojore dhe dominancën e tyre në muaj të 

ndryshëm. Në muajin shkurt dhe mars mbizotëron lloji F. ehrenbergii, në muajin prill 2010 

mbizotëron dinoflagjelati Noctiluca sp, në muajin prill 2011 mbizotëron lloji T. campanula. T. 
cylindrica përbën 100% të njëqelizorëve në muajin qershor 2013 dhe mbizotëron gjithashtu në 

muajin tetor 2013.    
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Figura 3-12. Përbërja në % e taksoneve të njëqelizorëve në mesataren e përgjithshme të sasisë së 

njëqelizorëve (ind/m
3
) (ndërtuar sipas vlerave të tabelave 1-7, Shtojca). 

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

Shkurt 2010 Mars 2010 Prill 2010 Qershor 2010 Prill 2011 Qershor 2013 Tetor 2013

In
d

/m
3

Tintinnina sp. Stenosemella sp.

T. labiancoi T. beroidea

T. campanula  T. cylindrica 

E. undella F. ehrenbergii

Strombidium sp. Globorotalia sp.

Globigerina sp. Noctiluca sp.

Figura 3-13. Dendësia e taksoneve të njëqelizorëve sipas kampionimeve 

Kopepodët (përfshirë stade adulte, kopepoditë dhe larva nauplius) përbëjnë përbërësin kryesor 

të zooplanktonit në Lagunën e Butrintit, mesatarisht 75% të zooplanktonit të përgjithshëm (Fig. 

3-9) dhe 79.5% të holoplanktonit. Dendësia mesatare e këtij grupi është 60,594 ind/m
3 

(Fig. 3-

10). Kopepodët janë përbërësit kryesorë të zooplanktonit në kampionimet e muajve qershor 

2010, qershor 2013 dhe tetor 2013 dhe përgjegjës për vlerat e larta të dendësisë së zooplanktonit 

në këto muaj (Fig. 3-8). Në muajt  e mësipërm, kopepodët përbëjnë përkatësisht 97.1%, 78.3% 

dhe 87% të zooplanktonit të përgjithshëm (Fig. 3-8). 
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Kopepodët paraqesin dendësi të ulët në muajin shkurt (317 ind/m
3
) dhe fillojnë të zhvillohen në 

muajt mars dhe prill me ngritjen e temperaturës dhe arrijnë të mbizotërojnë në mënyrë absolute në 

muajt qershor dhe tetor. Ecuria e zhvillimit të tyre nga muajt qershor dhe tetor është shumë e 

ngjashme me atë të zooplanktonit gjë që tregon sasinë e  madhe që zënë kopepodët në 

zooplanktonin e Lagunës së Butrintit gjatë këtyre muajve. Dendësia e kopepodëve paraqitet 

shumë e lartë në muajt qershor 2013 dhe tetor 2013, përkatësisht 175,298 ind/m
3
 dhe 148,606 

ind/m
3 
(Fig. 3-8).  

Gjatë këtij studimi janë gjetur gjithsej 5 lloje kopepodësh (Tab. 3-1), midis të cilëve mbizotëron 

ndjeshëm lloji Oithona nana (Shtojca: Tab.1-7). Prania e llojeve të tjera ka qenë sporadike me 

një dendësi shumë të ulët 1-2 individë. 

Tërësia e komunitetit të llojit Oithona nana përbëhet nga stadet e zhvillimit kopepodit dhe adult. 

Identifikimi i stadeve larvare nauplius në nivelin e llojit bazuar në karakteristikat morfologjike 

është e vështirë dhe si rrjedhojë stadet larvare nauplius janë grupuar si grup më vete midis 

kopepodëve si “larva nauplius”. Megjithatë, duke marrë në konsideratë përbërjen sasiore të 

llojeve të kopepodëve në Lagunën e Butrintit në mostrat e këtij punimi, stadet larvare nauplius 

mund të jenë stade larvare të llojit O. nana. 

Format larvare nauplius dhe stadet e zhvillimit kopepoditë predominojnë kundrejt formave 

adulte të llojit Oithona nana (Fig. 3-14). Larvat nauplius përbëjnë përkatësisht 34% të 

zooplanktonit dhe 45% të kopepodëve; stadet kopepodit të O. nana përbëjnë 26.4% të 

zooplanktonit dhe 34.7% të kopepodëve; adultët e Oithona nana përbëjnë 15.5% të 

zooplanktonit dhe 20.4% të kopepodëve (Fig. 3-14). 
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Figura 3-14. Raportet në përqindje e stadeve të zhvillimit të O. nana (adult dhe kopepodit) dhe larvave 

nauplius në komunitetin e zooplanktonit (majtas) dhe komunitetin e kopepodëve (djathtas). 
 

Dendësia mesatare e larvave nauplius në zooplanktonin e përgjithshëm është 27,169 ind/m
3
; O. 

nana kopepodit 21,050 ind/m
3 

dhe O. nana adult 12,355 ind/m
3
. Në figurën 3-15 paraqitet 

dendësia e stadeve adult dhe kopepodit të O. nana dhe larvave nauplius sipas kampionimeve. Në 

këtë figurë vihet re që format larvare nauplius dhe stadet e zhvillimit kopepoditë predominojnë 

kundrejt formave adulte të llojit Oithona nana në të gjithë kampionimet me përjashtim të muajit 

qershor 2010, në të cilin larvat nauplius paraqesin dendësi më të vogël se stadet adulte dhe 

kopepodite. Të tre këto stade zhvillimi paraqesin dendësitë më të ulta në shkurt dhe dendësitë më 

të larta në qershor 2013. Dendësia e larvave nauplius luhatet nga 245 ind/m
3
 në muajin shkurt 



Miri (Osmani) F. 2014: Të dhëna taksonomike dhe ekologjike mbi zooplanktonin në Lagunën e Butrintit 
  

 51    
 

deri 79,995 ind/m
3
 në qershor 2013. Dendësia e stadeve kopepodit është 44 ind/m

3
 në shkurt dhe 

55,426 ind/m
3
 në qershor 2013. Stadet adulte të O. nana mungojnë në muajin shkurt. Dendësia e  

tyre luhatet nga 575 ind/m
3
 në prill 2010 deri në 39,887 ind/m

3
 në qershor 2013 (Fig. 3-15). 
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Figura 3-15. Dendësia e stadeve adult dhe kopepodit të O. nana  dhe larvave nauplius sipas 

kampionimeve  

 

Rotiferët përbëjnë një grup më pak të shpeshtë në zooplanktonin e Butrintit. Ato përbëjnë 

mesatarisht 5.2 % të zooplanktonit të përgjithshëm (Fig. 3-9) dhe 5.5% të holozooplanktonit. 

Dendësia mesatare e këtij grupi është 4,166 ind/m
3 

(Fig. 3-10). Rotiferët paraqesin dendësinë 

maksimale në kampionimin e muajit qershor 2013, me 25,997 ind/m
3
 dhe dendësinë minimale në 

muajin qershor 2010, me 4 ind/m
3 
(Fig. 3-8). 

Në kampionimin e muajit qershor 2013, rotiferët përbëjnë një grup të rëndësishëm të 

zooplanktonit pas kopepodëve, më rreth 11.6%. Ky grup përbën kontribut të rëndësishëm 

gjithashtu dhe në muajin shkurt 2011 (9.8%), muaj në të cilin zooplanktoni paraqet dendësi të 

ulët dhe i përbërë kryesisht nga njëqelizorët. Në muajt e tjerë pranverorë rotiferët paraqesin 

kontribut nën 3% të zooplanktonit dhe mungojnë fare në muajin tetor 2013 (Fig. 3-8). 

Gjatë këtij studimi janë gjetur 5 lloje rotiferësh (Tab. 3-1) midis të cilëve vetëm 2 lloje të gjinisë 

Synchaeta, Synchaeta sp.1 dhe Synchaeta sp.2 paraqesin dendësi të konsiderueshme. Prania e 

llojeve të tjera ka qenë sporadike me një ose dy individë në kampion (Fig.3-11).  

Midis dy llojeve të gjinisë Synchaeta, mbizotëron ndjeshëm lloji Synchaeta sp.1, me mesatarisht 

98% të rotiferëve dhe 8.4% të holozooplanktonit të përgjithshëm (Fig. 3-11, poshtë). Dendësia e 

këtij lloji luhatet nga 47 ind/m
3
 në prill 2010 deri në 25,997 ind/m

3
 në qershor 2013 (Shtojca: 

Tab. 1-7). Synchaeta sp. 2 është e pranishme vetëm në kampionimet shkurt 2010 dhe prill 2011, 

me dendësi përkatësisht 462 ind/m
3 

dhe 12 ind/m
3 

(Shtojca: Tab. 1-7). Ky lloj përbën 1.6% të 

rotiferëve dhe 0.1% të holozooplanktonit (Fig. 3-11). 
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Figura 3-16. Dendësia  e zooplanktonit sipas stacioneve dhe muajve të kampionimeve. 

 

Në figurën 3-16 paraqitet ecuria e dendësisë së zooplanktonit sipas stacioneve dhe muajve të 

kampionimeve. Në këtë figurë vihen re disa ndryshime në dendësinë e zooplanktonit total midis 

stacioneve. Megjithatë këto ndryshime janë konsideruar paraprakisht si jo domethënëse për 

ndonjë gradient të orientuar të mundshëm në shpërndarjen horizontale hapësinore të 

zooplanktonit në Lagunën e Butrintit, meqenëse këto ndryshime nuk paraqesin të njëjtën prirje 

ose gradient të rritjes së dendësisë së taksoneve midis stacioneve të ndryshme në muaj të 

ndryshme kampionimi. Konsiderata e mësipërme mbështetet gjithashtu edhe mbi praninë e 

ndryshimeve shumë të vogla të përbërjes llojore të zooplanktonit midis stacioneve të ndryshme, 

kryesisht prej llojeve me prani sporadike si dhe mungesës së një gradienti të orientuar midis 

stacioneve të dendësisë edhe sipas llojeve të saj (Shtojca: Tab.1-7). Ndryshimi në dendësi i 

zooplanktonit në stacione të ndryshme të lagunës mund të jetë pasojë kryesisht e shpërndarjes jo 

uniforme (horizontalisht dhe vertikalisht) që karakterizon zooplanktonin si në ujëra detare ashtu 

dhe në ato lagunore. Meqenëse ndryshimet hapësinore mbi përbërjen llojore dhe dendësinë e 

zooplanktonit midis stacioneve janë konsideruar jo domethënëse, në analizën sasiore të 

zooplanktonit sipas muajve janë përdorur vlerat mesatare të dendësisë midis stacioneve. 

Holoplankton dhe meroplankton. Në tabelën 3-4 paraqitet dendësia dhe frekuenca relative 

sipas dy grupimeve holoplankton dhe meroplanktonit sipas muajve të kampionimeve. Në 

holoplankton janë përfshirë njëqelizorët, kopepodët, rotiferët dhe apendikularët, ndërsa në 

meroplankton janë grupuar së bashku larvat e knidarëve, gastropodëve, bivalvëve, anelidëve, 

foronidëve, dekapodëve, amfipodëve, ekinodermatëve, ashidieve dhe vezë të peshqve.  

Nga tabela 3-4 dhe figura 3-17 dallohet qartë që holoplanktoni mbizotëron në të gjitha 

kampionimet. Holoplanktoni përbën mesatarisht 95.4% të zooplanktonit. ndërsa meroplanktoni 

përbën 4.6% të zooplanktonit. Dendësia mesatare e holoplanktonit dhe meroplanktonit është 

përkatësisht 76,175 ind/m
3
 dhe 3,677 ind/m

3
. Meroplanktoni përbën kontribut të rëndësishëm në 

përbërjen e zooplanktonit në shkurt 2010 – prill 2010. Meroplanktoni në këto muaj përbën 

përkatësisht 47.4% në muajin shkurt, 21.7% në mars dhe 23.8% në prill 2010 (Tab. 3-4; Fig. 3-

17). Dendësia maksimale e meroplanktonit paraqitet në muajin mars me 10,635 ind/m
3 

(Tab. 3-4; 

Fig. 3-18).  Në shkurt dendësia është 6,075 ind/m
3
, ndërsa në muajt e tjerë dendësia luhatet nga 

806 ind/m
3
 në prill 2011 deri në 2,772 ind/m

3
 në muajin tetor 2013 (Fig. 3-18). 
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Tabela 3-4. Frekuenca relative dhe dendësia e holoplanktonit dhe meroplanktonit në Butrint. 

  
Shkurt 
2010 

Mars 
2010 

Prill 
2010 

Qershor 
2010 

Prill  
2011 

Qershor 
2013 

Tetor 
2013 

 

Holoplankton  

 

% 52.6 78.3 67.2 97.1 96.8 99.1 98.4 

Ind/m
3
 6,728 38,422 4,061 69,741 24,628 221,691 168,022 

Meroplankton 

 

% 47.3 21.7 23.8 2.9 3.2 0.9 1.6 

Ind/m
3
 6,075 10,635 1,265 2,115 806 2,074 2,704 
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Figura 3-17. Frekuenca relative (%) e holoplanktonit dhe meroplanktonit sipas kampionimeve. 

 

Nga figura 3-18 vihet re se ecuria e dendësisë së larvave të bivalvëve është e njëjtë me ecurinë e 

dendësisë së meroplanktonit gjë që tregon që këto larva janë përbërësit kryesorë të 

meroplanktonit në Butrint. Lavat e bivalvëve paraqesin dendësinë më të madhe në muajin mars, 

me 10,209ind/m
3
 dhe dendësinë minimale në prill 2011, me 649 ind/m

3
. Në tetor, meroplanktoni 

përbëhet vetëm nga larvat e bivalvëve (Fig. 3-18).  

Përbërës të tjerë të konsiderueshëm të meroplanktonit në Lagunën e Butrintit janë larvat e 

poliketëve dhe foronidëve (Fig. 3-19). Dendësia e larvave të poliketëve luhatet nga 53 ind/m
3
 në 

prill 2011 deri në 187 ind/m
3 

në qershor 2013. Dendësia e larvave të actinotrocha të foronidëve 

luhatet nga 39 ind/m
3 

në shkurt deri në 1019 ind/m
3 

në qershor 2013. Në të dy kampionimet e 

muajve qershor, 2010 dhe 2013, larvat e poliketëve ishin përbërës të rëndësishëm të 

meroplanktonit, përkatësisht 26% në qershor 2010 dhe 49% në qershor 2013. Prania e larvave të 

tjera të meroplanktonit ka qenë sporadike (Shtojca: Tab.1-7). 

Mikrozooplankton dhe mesozooplankton. Në tabelën 3-5 paraqitet dendësia dhe frekuenca 

relative sipas dy grupimeve mikrozooplankton dhe mesozooplanktonit sipas muajve të 

kampionimeve. Në mikrozoplankton janë përfshirë njëqelizorët, rotiferët, format larvare nauplius 

të kopepodëve si dhe larvat planktonike të poliketëve, bivalvëve, foronidëve dhe 

ekinodermatëve, ndërsa në mesozooplankton janë grupuar së bashku stadet kopepodit dhe adult 

të kopepodëve, knidarët, apendikularët dhe larvat e dekapodëve dhe amfipodëve. 
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Figura 3-18. Dendësia dhe frekuenca relative e larvave të bivalvëve në përbërje të meroplanktonit sipas 

kampionimeve 
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Figura 3-19. Dendësia e larvave të poliketëve dhe foronidëve sipas kampionimeve 

 

Nga tabela 3-5 dhe figura 3-20 dallohet qartë që mikrozooplanktoni dominon në të gjitha 

kampionimet me përjashtim të kampionimit në muajin qershor 13. Mikrozooplanktoni përbën 

mesatarisht 58.7% të zooplanktonit, ndërsa mesozooplanktoni përbën 41.2% të zooplanktonit. 

Dendësia mesatare e mikrozooplanktonit dhe mesozooplanktonit është përkatësisht 43,943 

ind/m
3
 dhe 7,697 ind/m

3
. Në figurat e mëposhtme (Fig. 3-21; Fig. 3-22) paraqiten grafikisht 

përbërësit kryesor të mikrozooplanktonit dhe mesozooplanktonit. 
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Tabela 3-5. Frekuenca relative (%) dhe dendësia  (ind/m
3
) e mikrozooplanktonit dhe mesozooplanktonit. 

  
Shkurt 

2010 

Mars 

2010 

Prill 

2010 

Qershor 

2010 

Prill 

 2011 

Qershor 

2013 

Tetor  

2013 

Mikrozooplankton 

 

% 99.4 92.6 80.0 25.0 76.7 57.4 56.6 

Ind/m3 12,725 45,429 4,263 17,948 19,500 128,457 96,577 

Mesozooplankton 

 

% 0.6 7.4 20.0 75.0 23.3 42.6 43.4 

Ind/m3 76 3,629 1,063 53,908 5,935 95,308 74,149 
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Figura 3-20. Dendësia e mikrozooplanktonit dhe mesozooplanktonit sipas kampionimeve 
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Figura 3-21. Ecuria e dendësisë të përbërësve kryesor të mikrozooplanktonit sipas kampionimeve 
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Figura 3-22. Ecuria e dendësisë së përbërësve kryesor të mesozooplanktonit sipas kampionimeve. 

 

Shpërndarja vertikale e zooplanktonit. Në muajt prill dhe qershor 2010 dhe prill 2011, janë 

marrë gjithashtu mostra zooplanktoni në sipërfaqe dhe thellësitë 1, 3  dhe 5 m nëpërmjet shishes 

Ruttner të pajisur me sistem vetëmbyllës. Në prill 2010 është marrë gjithashtu një mostër në 

thellësinë 10 m në stacionin 2. Të dhënat e dendësisë dhe frekuencës relative të llojeve të 

zooplanktonit sipas thellësive, stacioneve dhe muajve janë paraqitur në tabelat 8-15 tek shtojca 

në fund të këtij punimi.  Në tabelat 3-6, 3-7 dhe 3-8 jepen dendësia (ind/l) dhe frekuenca relative 

(%) mesatare e taksoneve të zooplanktonit sipas thellësive dhe kampionimeve, nxjerrë nga të 

dhënat e tabelave 8-15 tek shtojca. 

 
Tabela 3-6. Vlerat mesatare të dendësisë (ind/l) dhe frekuencës relative (%) e taksoneve të zooplanktonit 

sipas thellësive – prill 2010 (Shenja (-) jo e pranishme). 

Kampionimi Prill 2010 

Thellësia, metra  0  1    3    5  

Llojet e zooplanktonit Ind/l %  Ind/l % Ind/l % Ind/l % 

Njëqelizorë 0.5 5.4 10 37.1 12 19.5 75 24.8 

             

MYSOZOA 0.2 1.8 10 35.6 11 17.6 62 20.5 

Noctiluca sp. 0.2 1.8 10 35.6 11 17.6 62 20.5 

FORAMINIFERA - - - - - - - - 

Globigerina sp. - - - - - - - - 

Globorotalia sp. - - - - - - - - 

CILIOPHORA 0.2 3.6 0.1 1.48 2 1.9 13 4.3 

Strombidium sp. - - - - - - - - 

Favella ehrenbergii - - - - - - - - 

Epiplocylis undella - - - - - - - - 

Tintinnopsis cylindrica  0.1 1.8 0.1 1.48 1 1.1 5 1.8 

Tintinnopsis campanula   - - - - 1 0.8 1 0.2 

Tintinnopsis beroidea 0.1 1.8 - - - - 7 2.2 

Tintinnopsis labiancoi - - - - - - - - 

Stenosemella sp. - - - - - - - - 

Tintinnopsis  sp. - - - - - - 0 0.1 
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Kampionimi Prill 2010 

Thellësia, metra  0  1    3    5  

Llojet e zooplanktonit Ind/l %  Ind/l % Ind/l % Ind/l % 

CNIDARIA - - - - - - - - 

Aurelia aurita juvenile - - - - - - - - 

ROTIFERA 2 16.2 3 8.9 0.2 0.3 - - 

Synchaeta sp.(1) 2 16.2 3 8.9 0.2 0.3 - - 

Synchaeta sp.(2) - - - - - - - - 

Keratella cochlearis - - - - - - - - 

Keratella quadrata - - - - - - - - 

Brachionus sp.  - - - - - - - - 

PHORONIDA 2 18.0 2 5.93 0.3 0.6 0.3 0.1 

Larva actinotrocha 2 18.0 2 5.93 0.3 0.6 0.3 0.1 

MOLLUSCA 2 23.4 2 7.42 16 27.1 80 26.5 

Larva bivalvia  2 23.4 2 7.42 16 27.1 80 26.5 

Larva gastropoda  - - - - - - - - 

ANNELIDA - - 0.3 0.89 1 1.1 1 0.3 

Larva polychaeta  - - 0.3 0.89 1 1.1 1 0.3 

COPEPODA  3 36.9 11 39.8 31 51.4 146 48.4 

Oithona nana - - 0.2 0.59 5 8.3 17 5.6 

O. nana kopepodit - - 2 5.93 6 10.2 20 6.8 

Sapphirina sp.  - - - - - - - - 

Acartia clausi - - - - - - - - 

Acartia kopepodit - - - - - - - - 

Paracalanus parvus - - - - - - - - 

Euterpina acutifrons - - - - - - - - 

Larva Nauplius 3 32.4 9 33.2 20 33.0 108 36.0 

DECAPODA  - - - - - - - - 

Larva - - - - - - - - 

Amphipoda - - - - - - - - 

Larva - - - - - - - - 

Echinodermata - - - - - - - - 

Larva  - - - - - - - - 

Tunicata - - - - - - - - 

Oikopleura sp. - - - - - - - - 

Larva ashidie - - - - - - - - 

Vezë peshqish - - - - - - - - 

Gjithsej zooplankton 9.4  28.4  60.5  302  
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Tabela 3-7. Vlerat mesatare të dendësisë (ind/l) dhe frekuencës relative (%) sipas thellësive – qershor 

2010. 

Kampionimi             Qershor 2010 

Thellësia, metra  0  1    3    5  

Llojet e zooplanktonit Ind/l % Ind/l % Ind/l % Ind/l % 

MYSOZOA - - - - - - - - 

Noctiluca sp. - - - - - - - - 

FORAMINIFERA - - - - - - - - 

Globigerina sp. - - - - - - - - 

Globorotalia sp. - - - - - - - - 

CILIOPHORA - - - - - - - - 

Strombidium sp. - - - - - - - - 

Favella ehrenbergii - - - - - - - - 

Epiplocylis undella - - - - - - - - 

Tintinnopsis cylindrica  - - - - - - - - 

Tintinnopsis campanula   - - - - - - - - 

Tintinnopsis beroidea - - - - - - - - 

Tintinnopsis labiancoi - - - - - - - - 

Stenosemella sp. - - - - - - - - 

Tintinnopsis  sp. - - - - - - - - 

CNIDARIA - - - - - - - - 

Aurelia aurita juvenile - - - - - - - - 

ROTIFERA - - - - - - - - 

Synchaeta sp.(1) - - - - - - - - 

Synchaeta sp.(2) - - - - - - - - 

Keratella cochlearis - - - - - - - - 

Keratella quadrata - - - - - - - - 

Brachionus sp.  - - - - - - - - 

PHORONIDA - - - - - - - - 

Actinotrocha larvae - - - - - - - - 

MOLLUSCA 18 28.8 11 4.8 3 0.3 4 1.5 

Larva bivalvia  18 28.8  11  4.8 3 0.3 4 1.5 

Larva gastropoda  - - - - - - - - 

ANNELIDA 1 0.8 2 0.9      3  0.3 2 0.7 

Larva polychaeta  1 0.8  2  0.9 3  0.3 2 0.7 

COPEPODA  45 70.4 216 94.3    857  99.4 240 97.9 

Oithona nana 6 8.8      33     14.3    35  4.0 129 52.7 

O. nana kopepodit 29 45.6 110          48.2    96          11.1 72 29.2 

Sapphirina sp.  - - - - - - - - 

Acartia clausi - - - - - - - - 

Acartia kopepodit - - - - - - - - 

Paracalanus parvus - - - - - - - - 

Euterpina acutifrons - - - - - - - - 

Larva nauplius    10  16.0 73  31.8    726  84.3 39 16.0 

DECAPODA  - - - - - - - - 

Larva - - - - - - - - 

Amphipoda - - - - - - - - 

Larva - - - - - - - - 

Echinodermata - - - - - - - - 

Larva  - - - - - - - - 

Tunicata - - - - - - - - 
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Kampionimi             Qershor 2010 

Thellësia, metra  0  1    3    5  

Llojet e zooplanktonit Ind/l % Ind/l % Ind/l % Ind/l % 

Oikopleura sp. - - - - - - - - 

Larva ashidie - - - - - - - - 

Vezë peshqish - - - - - - - - 

 Gjithsej zooplankton 64    229   863    246   

 

Tabela 3-8. Vlerat mesatare të dendësisë (ind/l) dhe frekuencës relative (%) sipas thellësive – prill 2011. 

Kampionimi Prill 2011 

Thellësia, metra  1  3  5 

Llojet e zooplanktonit ind/l % Ind/l % Ind/l % 

Njëqelizorë 119 54.3 57 46.8 19 25.3 

        

MYSOZOA 0 0.2 - - 2 2.7 

Noctiluca sp. 0 0.2 - - 2 2.7 

FORAMINIFERA - - - - - - 

Globigerina sp. - - - - - - 

Globorotalia sp. - - - - - - 

CILIOPHORA 119 53.9 57 46.8 17 22.6 

Strombidium sp. - - - - - - 

Favella ehrenbergii 13 5.7 6 4.7 3 4.1 

Epiplocylis undella 7 3.2 3 2.3 1 1.6 

Tintinnopsis cylindrica  1 0.2 0 0.3 1 0.9 

Tintinnopsis campanula   53 23.9 17 13.8 2 3.1 

Tintinnopsis beroidea - - 1 0.8 0 0.4 

Tintinnopsis labiancoi 44 19.8 29 23.8 10 12.4 

Stenosemella sp. 0 0.2 1 1.1 - - 

Tintinnopsis  sp. 2 0.9 0 0.0 - - 

CNIDARIA - - - - - - 

Aurelia aurita juvenile - - - - - - 

ROTIFERA 9 4.1 3.1 2.6 1 1.3 

Synchaeta sp.(1) 9 4.1 3 2.5 1 1.3 

Synchaeta sp.(2) - - 0.1 0.1 - - 

Keratella cochlearis - - - - - - 

Keratella quadrata - - - - - - 

Brachionus sp.  - - - - - - 

PHORONIDA 2 0.8 1 1.1 0 0.4 

Actinotrocha larvae 2 0.8 1 1.1 0 0.4 

MOLLUSCA 9 3.9 3 2.7 1 1.3 

Larva bivalvia  9 3.9 3 2.7 1 1.3 

Larva gastropoda  - - - - - - 

ANNELIDA 1 0.5 1 0.8 0 0.2 

Larva polychaeta  1 0.5 1 0.8 0 0.2 

COPEPODA  81 36.7 56 46.0 55 71.4 

Oithona nana 9 4.1 10 8.1 24 30.8 

O. nana kopepodit 24 11.1 15 12.4 15 19.5 

Sapphirina sp.  - - - - - - 

Acartia clausi - - - - 0 0.1 

Acartia kopepodit - - - - 0 0.1 
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Kampionimi Prill 2011 

Thellësia, metra  1  3  5 

Llojet e zooplanktonit ind/l % Ind/l % Ind/l % 

Paracalanus parvus - - 0 0.1 - - 

Euterpina acutifrons - - - - - - 

Larva nauplius 47 21.5 31 25.5 16 21.2 

DECAPODA  - - - - - - 

Larva - - - - - - 

Amphipoda - - - - - - 

Larva - - - - - - 

Echinodermata - - - - - - 

Larva  - - - - - - 

Tunicata - - - - - - 

Oikopleura sp. - - - - - - 

Larva ashidie - - - - - - 

Vezë peshqish - - - - - - 

Gjithsej zooplankton 220  121  76  

 

Në figurat 3-23 deri 3-27 paraqitet grafikisht dendësia e zooplanktonit dhe përbërësve kryesorë 

të tij sipas thellësive. 
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Figura 3-23. Dendësia mesatare (ind/l) e zooplanktonit (majtas); O. nana, O. nana kopepodit dhe larvave 

nauplius (djathtas) sipas thellësive në prill 2010. 
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Figura 3-24. Dendësia mesatare (ind/l) e larvave bivalvia (majtas) dhe dinoflagjelatit Noctiluca 

sp.(djathtas) sipas thellësive në prill 2010 
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Figura 3-25. Dendësia mesatare (ind/l) e zooplanktonit (majtas); O. nana, O. nana kopepodit dhe larvave 

nauplius (djathtas) sipas thellësive në qershor 2010. 
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Figura 3-26. Dendësia mesatare (ind/l) e zooplanktonit (majtas); O. nana, O. nana kopepodit dhe larvave 

nauplius (djathtas) sipas thellësive në prill 2011. 
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Figura 3-27. Dendësia mesatare (ind/l) e larvave bivalvia (majtas) dhe tintinidit T. labiancoi (djathtas) 

sipas thellësive në prill 2011. 
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3.4. Treguesit e ndryshueshmërisë 

Në tabelat 3-9 dhe 3-10 paraqiten vlerat e treguesve Shannon, Pielou dhe Margalefit sipas 

stacioneve dhe kampionimeve, të llogaritur mbi përbërjen llojore të zooplanktonit në Lagunën e 

Butrintit dhe dendësinë e secilit lloj në kampionimet përmes rrjetës planktonike. Vlerat e këtyre 

treguesve paraqitet gjithashtu grafikisht në figurat 3-28 dhe 3-29 së bashku me ecurinë e numrit 

të llojeve sipas stacioneve dhe kampionimeve. 

Llogaritjet e treguesit Shannon në të gjitha mostrat paraqesin vlera të ulëta në krahasim me vlerat 

e tyre teorike (Hmax) (Tab. 3-9 dhe 3-10). Treguesi Shannon paraqet vlerë shumë të ulët (H‟= 

0.184, kundrejt Hmax= 2.322) në stacionin 3, qershor 2010, dhe vlerën më të lartë (H‟=2.675, 

kundrejt Hmax= 4.000) në stacionin 1, mars 2010. Duke iu referuar përbërjes llojore vëmë re që 

vlera më e ulët e treguesit Shannon nuk korrespondon me numrin më të vogël të llojeve dhe 

anasjelltas, gjë e cila vë në dukje rëndësinë e shpërndarjes së dendësisë midis llojeve në 

llogaritjen e këtij treguesi. Numri më i madh i llojeve vihet re në stacionin 2, prill 2010 me 17 

taksone, ndërsa numri më i vogël i llojeve vihet re ne stacionin 2, qershor 2010 me 3 taksone 

(Fig. 3-28 dhe 3-29). 

 

Tabela 3-9. Vlerat e treguesve të ndryshueshmërisë sipas stacioneve në mostrat e shkurtit 2010, marsit 

2010, prillit 2010 dhe qershorit 2010. 

  Shkurt 2010        Mars 2010      Prill 2010 Qershor 2010 

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

H'  1.428 1.950 2.305 0.214 0.214 0.214 1.325 2.207 1.689 1.637 2.206 2.446 

Hmax 3.459 3.459 3.700 2.585 2.585 2.585 3.170 4.087 3.459 3.585 3.170 3.459 

J 0.413 0.564 0.623 0.083 0.083 0.083 0.418 0.540 0.488 0.457 0.696 0.707 

D 1.393 1.265 1.694 0.533 0.533 0.533 1.063 2.227 1.584 1.238 1.039 1.437 

 

 

Tabela 3-10. Vlerat e treguesve të ndryshueshmërisë sipas stacioneve në mostrat e prillit 2010, 

qershorit 2013 dhe tetorit 2013. 

            Prill 2011       Qershor 2013 Tetor 2013 

Stacionet St. 1.  St. 2.  St. 3  St. 1  St. 2  St. 3 St. 4  St. 5  St. 1 St. 2 St. 3 St. 4  

H'  1.637 2.206 2.446 0.546 0.824 0.665 1.279 1.272 0.496 1.010 0.785 0.308 

Hmax 3.585 3.170 3.459 2.585 2.585 2.585 2.585 2.585 2.807 3.322 2.585 2.585 

J 0.457 0.696 0.707 0.211 0.319 0.257 0.495 0.492 0.177 0.304 0.304 0.119 

D 1.238 1.039 1.437 0.497 0.472 0.482 0.557 0.460 0.586  0.874 0.523 0.490 

 

Treguesi Pielou paraqet gjithashtu vlerë shumë të ulët (J = 0.079) në stacionin 3, qershor 2010, 

ndërsa vlerë më të lartë (J= 0.707) në stacion 3, prill 2011. Treguesi i Margalefit luhatet nga 

vlera shumë e ulët d= 0.274 po në stacion 3, qershor 2010 deri në d= 2.227, stacioni 2, prill 2010 

(Tab. 3-9 dhe 3-10). 

Mund të themi së treguesit të ndryshueshmërisë paraqesin vlera të ulëta, të cilat priten nga 

përbërja llojore e ulët si dhe mbizotërimi i dukshëm në pjesën më të madhe të mostrave i një lloji 

të vetëm. Vlerat më të ulëta të gjithë treguesve të lartpërmendur në stacionin 3, qershor 2010, 

përkon me numrin më të vogël të llojeve të zooplanktonit, me 3 lloje gjithsej dhe mbizotërimin 

dukshëm të një lloji, të kopepodit O. nana. 
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Figura 3-28. Vlerat e treguesve të ndryshueshmërisë dhe numri i llojeve sipas stacioneve në mostrat e 

shkurtit 2010, marsit 2010, prillit 2010 dhe qershorit 2010. 
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Figura 3-29. Vlerat e treguesve të ndryshueshmërisë dhe numri i llojeve sipas stacioneve në mostrat e 

prillit 2011, qershorit 2013 dhe tetorit 2013. 
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3.5. Vështrim i përgjithshëm i komunitetit të zooplanktonit në Butrint 

Komuniteti zooplanktonik në Lagunën e Butrintit karakterizohet nga ndryshueshmëri e ulët 

llojore. Kjo pohohet edhe nga vlerat përgjithësisht të ulëta të treguesve të ndryshueshmërisë 

Shannon  (H'), Pielou (J) dhe Margalefit (d). Nga ky studim janë gjetur gjithsej 23 taksone të 

holoplanktonit, midis të cilëve 11 taksone ose rreth 47% e tyre janë rastësore.  Ky rezultat është i 

pritshëm për ekosisteme të tilla lagunore, meqenëse llojet dhe komunitetet që vendosen në 

ekosistemet tranzitore janë të kufizuara nga luhatjet e mëdha të vlerave të faktorëve fiziko-

kimikë që karakterizojnë këto ekosisteme ujore. Në këto mjedise favorizohet kryesisht vendosja 

e llojeve, të cilat tolerojnë luhatjet e faktorëve fiziko-kimikë dhe që paraqesin aftësi të larta 

kolonizuese (Magni et al., 2007; Dean, 1988).  

Si është thekuar në kapitullin e I dhe nga të dhënat fiziko-kimike të paraqitura në paragrafin 3.1, 

Laguna e Butrintit karakterizohet gjithashtu dhe nga kushte ekologjike të veçanta, të cilat janë 

pasojë e shtresëzimit të qëndrueshëm dhe përzierjes së pjesshme të masave të ujit. Butrinti 

përbën një shembull tipik të një liqeni meromitik, me shtresëzim të qëndrueshëm, ku masat e 

poshtme të ujit në shtresën e hipolimnit janë më të kripura, përgjithësisht anaerobe dhe të 

shoqëruar me vlera të larta H2S (Miho,1994). Këto karakteristika të mjediseve meromitike 

kushtëzojnë dhe përcaktojnë gjithashtu biocenozat që vendosen në këto mjedise (Gaedke et al., 

1998; George & Hewitt, 2006; Thackeray et al., 2006; Boehrer & Schultze, 2008). Profilet 

vertikale të faktorëve fiziko–kimikë, të kryera në prill të vitit 2010 konfirmojnë shtresëzimin e 

kolonës së ujit në Lagunën e Butrintit dhe karakterin anoksik të shtresës së poshtme të saj, ashtu 

si është vënë re dhe nga të dhëna të tjera të publikuara gjatë dhjetëvjeçarëve të fundit nga Pano et 

al.  (1985), Miho (1994), Bushati (2014). Mungesa e oksigjenit dhe prania e gazit sulfhidrik në 

shtresën e poshtme të lagunës ka kushtëzuar vendosjen e zooplanktonit vetëm në epilimnion. 

Ndryshimi i regjimit të prurjeve të ujërave të ëmbla si rrjedhojë e devijimit të Lumit të Bistricës 

gjatë viteve 50‟ nga laguna ka pasur ndikim të ndjeshëm në kushtet ekologjike të saj. Laguna e 

Butrintit është një ekosistem tranzitor në të cilin predominojnë ujërat detare, e cila pasqyrohet 

dhe në përbërjen llojore të saj. Zhvillimi i jetës biologjike dhe gjendjes ushqyese në të 

kushtëzohet shumë nga komunikimi i vazhduar i saj me detin Jon. Reizopoulou et al., (2012) 

thekson ndikimin e ujit të detit si rolin kryesor në përcaktimin e ndryshueshmërisë dhe gradientit 

mjedisor në lagunat mesdhetare. Taksonet përbërëse të komuniteteve të tyre i janë përshtatur 

kushteve mjedisore të mjediseve tranzitore. 

Komuniteti i zooplanktonit në Butrint përbëhet kryesisht nga lloje detare neritike – estuarine të 

njëqelizorëve, kopepodëve dhe rotiferëve. Të zakonshëm në përbërjen llojore të 

holozooplanktonit janë kopepodi Oithona nana me gjithë serinë e fazave të zhvillimit të saj, 

larvat nauplius dhe stadet kopepodit, cilioforët tintinidë midis të cilëve përmendim llojet 

Tintinnopsis cylindrica, Favella ehrenbergii, Epiplocylis undella, Tintinnopsis labiancoi, 

Tintinnopsis campanula, rotiferi Synchaeta sp.1 (Fig. 3-11) dhe larva të bivalvëve, anelidëve dhe 

foronidëve (Fig. 3-18; Fig. 3-19). Lloje të rralla dhe sporadike kanë qenë kryesisht lloje të 

kopepodëve, rotiferëve, foraminiferëve (Fig. 3-11) si dhe larvat meroplanktonike të dekapodëve, 

ekinodermatëve, amfipodëve dhe ashidieve (tunikat). 

Nga analiza cilësore e mostrave të zooplanktonit të marra në stacione të ndryshme nuk janë vënë 

re ndryshime të konsiderueshme në përbërjen llojore (Tab. 3-2). Ndryshime midis tyre është 

përgjithësisht 1-2 lloje, kjo kryesisht prej llojeve me prani rastësore. Përbërja llojore e 

zooplanktonit luhatet në varësi të muajve të ndryshëm të vitit. Numri më i madh i llojeve të 

holoplanktonit është gjetur në muajin shkurt, me 14 lloje holoplanktoni, ndërsa numri më i vogël 

i llojeve është gjetur në kampionimet e muajve qershor 2010, 2013, përkatësisht me 2 dhe 3 lloje 

të holoplanktonit. 

Njëqelizorët janë përbërësit kryesorë të ndryshueshmërisë llojore të zooplanktonit në Lagunën e 

Butrintit, të përfaqësuar kryesisht nga cilioforët tintinidët, me familjet Codonellidae, 
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Ptychocylidae dhe Epiplcylidae. Ato janë gjithashtu përbërësit kryesorë të sasisë së 

zooplanktonit në muajt shkurt dhe mars, sasia e të cilëve është përkatësisht 40.2% dhe 46.7% e 

sasisë së përgjithshme të zooplanktonit. Tintinidët paraqesin dy kulme zhvillimi, një në mars 

2010, kryesisht prej llojit Favella ehrenbergi dhe një kulm tjetër në qershor dhe tetor 2013, prej 

llojit Tintinnopsis cylindrica. Tintinidët janë përbërës të zakonshëm të zooplanktonit lagunor 

(Kehayias et al., 2012). Llojet Favella ehrenbergii dhe Tintinnopsis cylindrica janë raportuar si 

lloje  mbizotëruese në disa laguna të ndryshme të Mesdheut (Lam-Hoai et al., 1997; Kehayias et 

al., 2012; El-Maghraby & Halim, 1965; Daly Yahia et al., 2005; Vidjak et al. , 2009;  Nour El-

Din, 2001; Balkis & Toklu-Alicli, 2009; etj.). 

Gjatë këtij studimi janë gjetur gjithsej 5 lloje kopepodësh midis të cilëve mbizotëron ndjeshëm 

lloji Oithona nana. Prania e llojeve të tjera ka qenë rastësore. Kopepodët, të përfaqësuar nga 

ciklopoidi Oithona nana dhe fazat e zhvillimit të saj, paraqesin dendësi të ulët në muajin shkurt. 

Ato fillojnë të zhvillohen në muajt mars dhe prill me rritjen e temperaturës dhe arrijnë dendësi 

shumë të larta dhe mbizotërojnë ndjeshëm në muajt qershor dhe tetor, duke arritur deri në 97% të 

sasisë së përgjithshme të zooplanktonit në qershor 2010.  

Rotiferët përbëjnë një grup më pak të pranishëm në zooplanktonin e Butrintit. Në këtë studim 

janë gjetur 5 lloje rotiferësh midis të cilëve vetëm 2 lloje të gjinisë Synchaeta, Synchaeta sp.1 

dhe Synchaeta sp.2 paraqesin dendësi të konsiderueshme. Midis këtyre dy llojeve të gjinisë 

Synchaeta, mbizotëron ndjeshëm lloji Synchaeta sp.1, me sasi më të madhe në mostrat e muajve 

qershor dhe tetor 2013. Gjinia Synchaeta është e zakonshme në ujëra detare e të njelmëta dhe 

është raportuar në shumë laguna dhe grykëderdhje të Mesdheut (Rougier et al., 2000; Lam-Hoai 

et al., 1997; Ustaoğlu et al., 2012; Vidjak et al. , 2009; Kehayias et al., 2012, etj).  

Krahas llojeve holoplanktonike të lartpërmendura, të pranishme në mostrat e zooplanktonit kanë 

qenë dhe larvat planktonike (meroplankton) të grupeve Cnidaria Annelida, Phoronida, Mollusca, 

Decapoda, Ekinodermata dhe Tunicata. Ecuria e dendësisë së larvave të bivalvëve është e njëjtë 

me ecurinë e dendësisë së meroplanktonit, që tregon se këto larva janë përbërësit kryesor të 

meroplanktonit, e cila lidhet me akuakulturën aktive të midhjes së zezë (Mytilus 

galloprovincialis) në Lagunë Butrintit. Larvat bivalvia paraqesin dendësi të lartë (deri në 10,209 

ind/m
3
) në mostrat shkurt dhe mars 2010 (Fig. 3-18), e cila përkon me stinën e riprodhimit më të 

vrullshëm të midhjes dhe mbeten relativisht konstant në mostrat e tjera, me dendësi nën 2,590 

ind/m
3
. Larvat e anelidëve paraqesin dendësi më të lartë në mostrat e muajve qershor (Fig. 3-19), 

ndërsa larvat actinotrocha e foronidëve mbeten relativisht të pandryshuara gjatë gjithë 

kampionimeve me përjashtim të tetorit ku mungojnë së bashku me larvat e anelidëve. Prania e 

larvave të tjera të meroplanktonit ka qenë rastësore. 

Kopepodi O. nana është një lloj neritik euriterm - eurihaline me një valencë të lartë ekologjike 

me një përhapje të gjerë në basenin e Mesdheut. Ky lloj ka përhapje të gjerë si në ujëra të hapura 

detare, bregdetare dhe ato të njelmëta (Avancini et al., 2006). Në Lagunën e Butrintit ky lloj 

formon një komunitet një llojor të kopepodëve. O. nana së bashku me stadet kopepodit të saj dhe 

larvat nauplius të krustaceve janë gjetur në të gjithë kampionimet, duke arritur dendësi kulmore 

dhe shumë të larta në verë. Prania e llojeve të tjera të kopepodëve ka qenë rastësore (Shtojca: 

Tab. 1-7). Megjithatë, edhe pse në sasi shumë të vogla, ato tregojnë gjurmët e prurjes së llojeve 

të zooplanktonit përmes komunikimit të lagunës me detin Jon.   

Oithona nana paraqet dendësi të lartë deri në mbizotëruese në shumë mjedise bregdetare e 

lagunore (Vidjak et al., 2009;  Temperoni et al, 2011; Williams & E. Muxagata; Gilabert, 2001). 
Dendësitë e larta të saj janë shpesh herë karakteristike e ujërave bregdetare të ndotura dhe 

eutrofe (Jamet et al, 2001; Vidjak et al., 2006; etj.). Laguna e Butrintit konsiderohet si ekosistem 

me nivel ushqyes mesotrof me prirje eutrofe (Tab. 1-1; Fig. 1-4) (Miho et al., 2013; Bushati, 

2014). 
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Vidjaku et al., (2009) thekson rëndësinë e tolerimit të gjerë të temperaturës dhe kripshmërisë dhe 

dietës oportuniste (Lampitt & Gamble, 1982; Williams & Muxagata, 2006),  të O. nana në 

përshtatjen dhe shfrytëzimin e burimeve të ushqimit në mjediset e shtresëzuara. O. nana paraqet 

një gamë të gjerë të dietës së saj dhe nivel të ulët metabolik (Lampitt and Gamble, 1982). Dieta e 

saj përfshin algat fitoplanktonike, larva nauplius dhe stade kopepodit të kopepodëve, 

dinoflagjelatë dhe ciliatë (Lampitt, 1978; Lampitt & Gamble, 1982; Nakamura and Turner, 

1997).  

Vendosja e llojit Oithona nana në Butrint kundrejt llojeve të tjera të kopepodëve mund të jetë 

favorizuar edhe nga mënyra e saj e riprodhimit. Llojet e gjinisë Oithona nuk formojnë forma 

fjetëse gjatë ciklit të tyre (Temperoni et al, 2011). Llojet e gjinisë Oithona i vendosin vezët e tyre 

në një çift trastash të cilat qëndrojnë të lidhura me segmentin gjenital deri në çeljen e larvave të 

tyre nauplius (Marshall & Orr, 1954; Sekiguchi 1985; Uchima & Hirano, 1986). Sipas disa 

autorëve (Uye & Fleminger, 1976; Lutz et al., 1992; Roman et al., 1993; Uye & Sano, 1995) 

kushtet anoksike mund të shkaktojnë humbjen e aftësisë së çeljes së vezëve. Mbajtja e vezëve të 

lidhur me trupin e tyre deri në çeljen e larvave shmang problemin e fundosjes së vezëve në 

fundin anoksik dhe humbjen e aftësisë së çeljes së tyre (Uye & Sano, 1995). Nga pikëpamja 

sasiore, dendësitë relativisht të lartë të O. nana mund të shpjegohen natyrshëm nga nivelet e larta 

ushqyese, të pritshme për mjedise të tilla tranzitore si dhe strategjitë demografike që paraqesin 

organizmat në mjedise që karakterizohen nga ndryshime të mëdha të vlerave të faktorëve 

ekologjikë, sipas Peja (2007). Organizmat zooplanktonikë paraqesin kryesisht strategji të tipi “r”, 

të cilat karakterizohen nga potencial i lartë biotik, me rritje të shpejtë dhe jetëgjatësi të shkurtër, 

ku pjesa më e madhe e bilancit energjetik i përket riprodhimit (Peja, 2007). Krahas kësaj, numri i 

kufizuar i llojeve të vendosura në mjedise më kushte të ndryshueshme, çon gjithashtu në 

zvogëlimin e konkurrencës, e për rrjedhojë organizmat paraqesin një numër të madh individësh.  

Të dhënat nga literatura mbi përbërjen llojore të zooplanktonit në Lagunën e Butrintit janë 

shumë të kufizuara. Në punimin shkencor Miglietta et al. (1997) paraqiten disa të dhëna mbi 

format fjetëse (ciste dhe vezë) të organizmave të bentosit dhe planktonit. Përcaktimi i pjesës më 

të madhe të këtyre formave është lënë në nivele të larta taksonomike, duke mos dhënë kështu një 

pasqyrë të qartë dhe të plotë të llojeve të pranishme. Megjithatë, duket se ka një strukturë të 

ngjashme me atë të zooplanktonit aktiv të vëzhguar gjatë këtij studimi. Nga punimi Miglietta et. al, 

(1997) kanë rezultuar gjithsej 42 lloje formash fjetëse, nga të cilët 27 ciste protistësh dhe 15 vezë 

të metazoarëve. Midis formave fjetëse të protistëve dallojmë 21 forma fjetëse dinoflagjelatësh, 5 

forma fjetëse ciliatësh dhe 1 formë fjetëse të pa përcaktuar. Midis formave fjetëse të metazoarëve 

dallojmë 8 forma fjetëse të kopepodëve, 3 forma fjetëse të rotiferëve dhe 4 forma fjetëse të 

papërcaktuara. Nga format fjetëse të kopepodëve janë përcaktuar forma fjetëse të llojeve të 

familjes Acartiidae Acartia josephinae, Acartia italica, Acartia sp. dhe Paracartia letisetosa. 

Këto lloje janë të zakonshme në ujëra bregdetare dhe të njelmëta, të përshtatura në mjedise me 

nivele të larta ushqyese (Avancini et al., 2006) dhe të njohura gjerësisht për prodhimin e formave 

fjetëse (Belmonte et al., 2011). Nga format fjetëse të rotiferëve janë përcaktuar forma fjetëse të 

dy llojeve të gjinisë Synchaeta. 

Në gjykimin e përbërjes llojore të zooplanktonit të vendosur në Butrint do të ishte me interes 

krahasimi i saj me zooplanktonin në detin Jon pranë, por të dhënat mbi zooplanktonin në këtë 

zonë detare mungojnë. Përbërja llojore e zooplanktonit në Lagunën e Butrintit është krahasuar 

me disa punime si Moscatello & Belmonte (2006); Rubino et al. (2009); Moscatello et al. 

(2011); Miloslavic et al, (2012); Belmonte et al., 2013; Vidjak et al. , 2009 Vidjak et al. , 2009. 

Nga ballafaqimi i të dhënave të lartpërmendura ka rezultuar se të gjithë llojet e gjetura në Butrint 

janë raportuar për detin Adriatik dhe Jon. Nga ky ballafaqim vihet në dukje gjithashtu 

ndryshueshmëri e ulët llojore në lagunën në fjalë. Larmia e ulët e zooplanktonit në ekosisteme të 

tilla është e pritshme, mbështetur në konsideratat teorike mbi ndikimin e kufizimit mbi 

biocenozat e vendosura në mjediset paralike (Moscatello et al., 2012). Struktura e zooplanktonit 
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në zona bregdetare të kufizuara ose gjysmë të kufizuara është e ndryshme nga ajo e detit të hapur 

si në përbërjen llojore ashtu dhe atë sasiore (Moscatello & Belmonte, 2006). Me rritjen e shkallës 

së kufizimit vihet re një ulje e konsiderueshme e ndryshueshmërisë llojore të zooplanktonit të 

shoqëruar me një rritje progresive demografike të llojeve të pranishme (Moscatello et al., 2012). 

Laguna e Butrintit përbën një rast të veçantë, me një distancë të madhe nga deti, në krahasim me 

lagunat e tjera bregdetare të vendit tonë. Sipas Belmonte ndikimi i detit në sistemet paralike 

zvogëlohet me rritjen e distancës së lidhjes me detin dhe për rrjedhojë ndodh dhe modifikimi i 

biocenozave të tyre (https://www.unisalento.it/ 

c/document_library/get_file?folderId=7484933&name=DLFE-52310. pdf). Evolucioni i lagunës 

së Butrintit dhe kushtet ekologjike të saj mund të kenë çuar në vendosjen e një zooplanktoni 

karakteristik të saj ku janë stabilizuar pak lloje. Takimi i llojeve të tjera të kopepodëve tregon 

mundësinë e prurjes së tyre nga ujërat detare, por ndërkohë prania sporadike e tyre tregon 

mungesën e vendosjes së tyre. Nisur nga kjo mund të ngremë një hipotezë paraprake që llojet e 

pranishme në dendësi të konsiderueshme në lagunë janë lloje të stabilizuara dhe që riprodhohen 

në lagunë. Sipas Miglietta et al. (1997) 24% e formave fjetëse të gjetura në Lagunën e Butrintit 

ishin karakteristikë e këtij mjedisi. Megjithatë, gjykimi mbi hipotezën e lartpërmendur kërkon 

domosdoshmërinë e studimeve të zooplanktonit në zonën bregdetare të zonës së Butrintit, për të 

parë ndikimin e prurjeve nga deti Jon.  

Në figurën 1-1 paraqitet zonimi biologjik me numra romakë I - VI për një mjedis lagunor 

paralik, mesdhetar tipik, në të cilën janë pasqyruar gjithashtu, edhe vlerësimet mbi zonimin 

biologjik për disa nga lagunat shqiptare, sipas Guelorget & Lefebvre (1993; 1994), përfshirë këtu 

edhe atë të Butrintit (përshtatur nga Miho, 2011 sipas Guelorget & Perthuisot, 1983; 1989). 
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PËRFUNDIME 

 Profilet vertikale të faktorëve fiziko–kimikë, të kryera gjatë këtij punimi, treguan ndryshim të 

theksuar midis ujërave sipërfaqësore dhe atyre të shtresave të poshtme, duke dëshmuar në një 

sistem dy shtresor, epilimni dhe hipolimni, ku hipolimni ka kushte anoksie, ashtu si është 

theksuar dhe nga të dhëna të tjera të publikuara mbi kushtet hidrologjike në këtë lagunë. 

 Kushtet ekologjike të veçanta në Butrint kanë kushtëzuar një komunitet zooplanktonik me një 

ndryshueshmëri të ulët llojore. Laguna e Butrintit është një ekosistem tranzitor në të cilin 

mbizotërojnë ujërat detare, e cila pasqyrohet gjithashtu dhe në përbërjen llojore të saj. 

Komunteti zooplanktonik i saj përbëhet kryesisht nga lloje detare eurihaline dhe euriterme.   

 Nga studimi i përbërjes llojore të zooplanktonit në Butrint janë gjetur gjithsej 23 lloje të 

holoplanktonit, që u takojnë përkatësisht grupeve Myzozoa (1 takson); Foraminifera (2 taksone); 

Cilophora (9 taksone); Rotifera (5 taksone); Copepoda (5 taksone); Tunicata (1 takson) si dhe larvat 

meroplanktonike të taksoneve Cnidaria, Annelida, Phoronida, Mollusca, Decapoda, Amphipoda, 

Ekinodermata, Tunicata dhe vezë peshqish.  

 Përbërësit kryesorë të ndryshueshmërisë llojore të holoplanktonit në Butrint janë cilioforët, 

nënrendi Tinntinida, me 9 taksone. Tintinidët më të zakonshëm në Lagunën e Butrintit janë 

Tintinnopsis labiancoi, Tintinnopsis campanula dhe Tintinnopsis cylindrica të familjes 

Codonellidae, Favella ehrenbergii në familjen Ptychocylidae dhe Epiplocylis undella në 

familjen Epiplocylidae. 

 Mungesa e ndryshimeve midis stacioneve  të ndryshme tregon një komunitet homogjen të 

zooplanktonit në Lagunën e Butrintit. Përbërja llojore e zooplanktonit paraqet një 

ndryshueshmëri të dallueshme në muaj të ndryshëm të vitit. Numri më i madh i llojeve të 

holoplanktonit është gjetur në kampionimet e muajit mars, dedikuar kryesisht diverstitetit 

llojor të ciliatëve, ndërsa në kampionimin e muajit qershor 2010 takohet pothuajse vetëm lloji 

Oithona nana.  

 Nga ana sasiore zooplanktoni mbizotërohet nga tintinidët dhe kopepodët, ku të parët 

mbizotërojnë në shkurt dhe mars, ndërsa kopepodët fillojnë të shtohen në muajin mars dhe 

mbizotërojnë ndjeshëm në mostrat e muajve qershor dhe tetor. Dendësia e zooplanktonit 

luhatet ndërmjet vlerave 5,326 ind/m
3
 dhe 223,765 ind/m

3
. Llojet mbizotëruese janë të pakta 

dhe rreth 47% e tyre janë me prani rastësore. Llojet me vlerat më të larta të dendësisë dhe 

frekuencës janë tintinidët T. cylindrica, F. ehrenbergi dhe kopepodi  Oithona nana. 

 Kopepodi O. nana formon komunitet një llojor të kopepodëve. Ky lloj së bashku me stadet 

kopepodite të tij dhe larvat nauplius të kopepodëve janë gjetur gjatë gjithë studimit. Ato 

fillojnë të shtohen në muajt e pranverës dhe arrijnë dendësi shumë të larta dhe mbizotërojnë 

ndjeshëm në verë dhe vjeshtë, duke arritur deri në 97% të sasisë së përgjithshme të 

zooplanktonit. Vendosja e llojit O. nana kundrejt kopepodëve të tjerë mund të jetë ndihmuar 

nga valenca e lartë ekologjike e saj, dieta oportunistike si dhe aftësia e mbajtjes së vezëve të 

lidhura me segmentin gjenital të saj, duke shmangur kështu problemin e fundosjes së vezëve 

të tyre në fundin anoksik, ku ato mund të dëmtoheshin. 

 Holoplanktoni përbën mesatarisht 95.4% të zooplanktonit, ndërsa meroplanktoni përbën  

4.6% të zooplanktonit. Në përbërje të meroplanktonit, të zakonshme kanë qenë larvat 

planktonike të bivalvëve, anelidëve dhe foronidëve. Midis tyre, larvat e bivalvëve janë 

përbërësit kryesor të meroplanktonit në Butrint, e cila lidhet me akuakulturën aktive të 

midhjes së zezë (Mytilus galloprovincialis), duke ndikuar kështu në karakteristikat e 

komunitetit zooplanktonik në këtë lagunë. Këto larva paraqesin dendësi të lartë në 

kampionimet e muajve shkurt dhe mars 2010, e cila përkon me stinën e riprodhimit më të 
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vrullshëm të midhjes dhe mbeten relativisht të pandryshuara në mostrat e tjera, me dendësi 

nën 2,590 ind/m
3
.   

 Mikrozooplanktoni përbën mesatarisht 69.7% të zooplanktonit, ndërsa mesozooplanktoni 

përbën 30.3% të zooplanktonit. Përbërësit mbizotërues të holoplanktonit dhe 

mikrozooplanktonit janë larvat nauplius të kopepodëve; ato përbëjnë rreth 34% të 

zooplanktonit.  

 Treguesit e ndryshueshmërisë paraqesin vlera të ulëta, pasojë e ndryshueshmërisë së ulët 

llojore dhe mbizotërimi i qartë i pak llojeve. Treguesi Shannon luhatet nga H‟= 0.184 deri në 

H‟=2.675; treguesi Pielou nga J = 0.079 deri në J= 0.707; treguesi i Margalefit nga d= 0.274 

deri në d=2.227. 

 Studimi i mëtejshëm i zooplanktonit në Butrint do të ishte me rëndësi për njohjen e 

mëtejshme të këtij komuniteti dhe ndryshimeve afatgjata të përbërjes llojore dhe 

karakteristikave sasiore të tij në këtë lagunë. 
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REKOMANDIME 

Në këtë punim paraqiten të thënat e para taksonomike dhe ekologjike mbi komunitetin e 

zooplanktonit në Lagunën e Butrintit. Studimi i mëtejshëm i zooplanktonit, i shtrirë në kohë dhe 

në hapësirë do të ishte me rëndësi për njohjen e mëtejshme të këtij komuniteti në lagunën në 

fjalë. Vazhdimi i mëtejshëm i këtij studimi, me një seri mostrash të mbledhura në mënyrë 

periodike për një periudhë afatgjate do të ishte me interes për një studim më të plotë të përbërjes 

llojore dhe luhatjeve afatgjate të përbërjes llojore e sasiore të komunitetit zooplanktonik në 

Butrint. Shfrytëzimi i të dhënave të paraqitura në këtë studim dhe studimeve të mëtejshme do 

të.japin njohuri më të thellë dhe më të hollësishme mbi komunitetin e zooplanktonit dhe rolin e 

tij në funksionimin e Lagunës së Butrintit.  

Për më tepër, në vlerësimin e prodhimtarisë së zooplanktonit, krahas dendësisë së tij, do të ishte 

e nevojshme gjithashtu dhe vlerësimi i biomasës. Në vlerësimin e prodhimtarisë së zooplanktonit 

nëpërmjet dendësisë së llojeve të tij, nënkuptohet se të gjitha llojet kanë të njëjtën madhësi dhe 

peshë. Ndërkohë, në komunitetet e zooplanktonit përfshihen një numër i madh llojesh me 

dimensione të ndryshme të trupit të tyre, duke filluar nga disa mikron të flagjelatëve deri në 2 

metra në meduzat e mëdha. Biomasa e një popullate është treguesi më i mirë i lëndës ushqyese 

në dispozicion të niveleve më të larta ushqyes si dhe rrjedhjes së mundshme të energjisë përmes 

ekosistemit (Dean, 1988). 

Zgjerimi i studimit të zooplanktonit në stacione të tjera si në kanalin e Butrintit dhe zonën 

bregdetare në zonën e Butrintit do të ishte me interes në gjykimin e përbërjes llojore të 

zooplanktonit të vendosur në Butrint si dhe ndikimit të faktorëve mjedisorë dhe akuakulturës së 

midhjes në komunitetin e zooplanktonit në të.  

Ashtu si është pohuar dhe nga autorë të tjerë për ekosisteme të ngjashme me Lagunën e Butrintit 

(Bayly, 1986; Svensen et al., 2008; Kršinić et al., 2013.), struktura e thjeshtë ekologjike e 

komunitetit zooplanktonik të saj, me një ndryshueshmëri të ulët llojore,  e cilëson Lagunën e 

Butrintit si një ekosistem të thjeshtë natyror, i cili do të favorizonte studimet mbi aspektet 

biologjike dhe ekologjike të zooplanktonit. Në rastin tonë, Butrinti do të nxiste studimet mbi 

biologjinë dhe ekologjinë e llojit O. nana, studimin e zinxhirëve ushqimorë dhe lidhjet ushqyese 

midis llojeve në lagunë, rëndësinë e tintinidëve dhe lidhja e tyre me hallkën mikrobike dhe 

dietën ushqimore të O. nana etj.  
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SHTOJCË 

Në tabelat 1-7 paraqiten frekuenca dhe dendësia e taksoneve të zooplanktonit sipas muajve të 

kampionimit dhe stacioneve, bashkë me mesataret midis stacioneve për mostrat e marra përmes 

rrjetës planktonike. 

 

Tabela 1. Lista e llojeve të zooplanktonit të gjetur në Lagunën e Butrintit: Frekuenca relative (%) dhe 

dendësia (ind./m
3
)  e taksoneve të zooplanktonit dhe vlerat mesatare të tyre midis stacioneve në shkurt 

2010 (Shenja - jo e pranishme). 

Kampionimi    Shkurt 2010  

Stacionet St. 1  St. 2  St. 3 Mesatare  

Taksonet e zooplanktonit % ind/m
3
 % ind/m

3
 % ind/m

3
 % ind/m

3
 

MYSOZOA - - - - - - - - 

Noctiluca sp. - - - - - - - - 

FORAMINIFERA 0.3 29 - - 0.34 29 0.0 25 

Globigerina sp. 0.23 22 - - 0.34 29 0.13 17 

Globorotalia sp. 0.08 7 - - - - 0.06 7 

CILIOPHORA 16.1 1563 53.8 10719 35.9 3155 40.4 5259 

Strombidium sp. - - - - - - - - 

Favella ehrenbergii 9.28 899 45.38 9045 27.01 2374 31.57 4106 

Epiplocylis undella 3.10 300 6.47 1290 6.04 531 5.44 707 

Tintinnopsis cylindrica  0.71 69 0.59 118 0.67 59 0.63 82 

Tintinnopsis campanula   3.04 295 0.59 118 1.68 147 1.44 187 

Tintinnopsis beroidea - - 0.59 118 - - 0.91 118 

Tintinnopsis labiancoi - - - - - - - - 

Stenosemella sp. - - 0.15 29 - - 0.11 15 

Tintinnopsis sp. - - - - 0.50 44 0.34 44 

CNIDARIA 0.2 15 - - - - 0.1 7 

Aurelia aurita juvenile 0.15 15 - - - - 0.06 7 

ROTIFERA 6.7 649 6.2 1238 21.1 1858 9.6 1248 

Synchaeta sp. (1) 0.91 88 3.70 737 17.45 1533 6.05 786 

Synchaeta sp.(2) 5.78 560 2.51 501 3.69 324 3.55 462 

Keratella cochlearis - - - - - - - - 

Keratella quadrata - - - - - - - - 

Brachionus sp.  - - - - - - - - 

PHORONIDA - - 0.6 118 - - 0.9 118 

Larva actinotrocha  - - 0.59 118 - - 0.91 118 

MOLLUSCA 74.9 7254 36.5 7284 39.6 3480 46.2 6006 

Larva bivalvia  74.88 7254 36.54 7284 39.60 3480 46.17 6006 

Larva gastropoda  - - - - - - - - 

ANNELIDA 0.6 59      - - - - 0.2 20 

Larva polychaeta  0.61 59 - - - - 0.15 20 

COPEPODA  1.2 118 2.9 575 2.9 251 2.4 317 

Oithona nana - - - - - - - - 

O. nana copepodits 0.30 29 0.07 15 1.01 88 0.34 44 

Sapphirina sp.  - - - - 0.67 59 0.15 20 

Acartia clausi - - - - - - - - 

A. clausi copepodits - - - - - - - - 

Paracalanus parvus - - - - 0.17 15 0.06 7 
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Kampionimi    Shkurt 2010  

Stacionet St. 1  St. 2  St. 3 Mesatare  

Taksonet e zooplanktonit % ind/m
3
 % ind/m

3
 % ind/m

3
 % ind/m

3
 

Euterpina acutifrons - - - - - - - - 

Larva nauplius 0.91 88 2.81 560 1.01 88 1.89 246 

DECAPODA  - - - - 0.2 15 0.1 7 

Larva - - - - 0.17 15 0.06 7 

AMPHIPODA - - - - 0.0 0 0.0 0 

Larva - - - - - - - - 

ECHINODERMATA - - - - - - - - 

Larva  - - - - - - - - 

TUNICATA - - - - - - - - 

Oikopleura sp. - - - - - - - - 

Larva ashidie - - - - - - - - 

Vezë peshqish - - - - - - - - - 

Gjithsej zooplankton 
  

9687 
 

19934 
 

8787 
 

13007 

 

Tabela 2.  Lista e llojeve të zooplanktonit të gjetur në Lagunën e Butrintit: Frekuenca relative (%) dhe 

dendësia (ind./m
3
) e llojeve të zooplanktonit dhe vlerat mesatare të tyre midis stacioneve në mars 2010. 

(shenja – jo e pranishme). 

Kampionimi Mars 2010  

Stacionet St. 1 St. 2  St. 3  Mesatare  

Taksonet e zooplanktonit % ind/m
3
 % ind/m

3
 % ind/m

3
 % ind/m

3
 

MYSOZOA 6.2 1526 4.9 3229 1.3 743 3.7 1833 

Noctiluca sp. 6.2 1526 4.9 3229 1.3 743 3.7 1833 

FORAMINIFERA - - - - - - - - 

Globigerina sp. - - - - - - - - 

Globorotalia sp. - - - - - - - - 

CILIOPHORA 44.0 10914 47.0 31246 47.6 26634 46.7 22931 

Strombidium sp. - - - - - - - - 

Favella ehrenbergii 30.1 7456 35.3 23456 36.0 20161 34.7 17024 

Epiplocylis undella 5.4 1330 0.5 341 0.4 228 1.3 633 

Tintinnopsis cylindrica  5.7 1415 8.5 5662 8.1 4529 7.9 3869 

Tintinnopsis campanula   0.2 61 0.2 159 1.7 955 0.8 392 

Tintinnopsis beroidea 1.5 365 1.7 1097 0.6 354 1.2 605 

Tintinnopsis labiancoi 0.4 88 0.5 318 0.6 336 0.5 248 

Stenosemella sp. 0.5 133 - -        - - 0.1 44 

Tintinnopsis sp. 0.3 66 0.3 212 0.1 71 0.2 116 

CNIDARIA 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 

Aurelia aurita juvenile 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 

ROTIFERA 2.3 567 2.0 1327 3.8 2105 2.7 1333 

Synchaeta sp. (1) 2.3 567 2.0 1327 3.8 2105 2.7 1333 

Synchaeta sp.(2) - - - - - - - - 

Keratella cochlearis - - - - - - - - 

Keratella quadrata - - - - - - - - 

Brachionus sp.  - - - - - - - - 

PHORONIDA 0.5 119 0.2 117 0.2 124 0.2 120 

Larva actinotrocha  0.5 119 0.2 117 0.2 124 0.2 120 
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Kampionimi Mars 2010  

Stacionet St. 1 St. 2  St. 3  Mesatare  

Taksonet e zooplanktonit % ind/m
3
 % ind/m

3
 % ind/m

3
 % ind/m

3
 

MOLLUSCA 20.1 4979 11.7 7785 32.2 18029 20.9 10264 

Larva bivalvia  20.0 4954 11.6 7714 32.1 17958 20.8 10209 

Larva gastropoda  0.1 25 0.1 71 0.1 71 0.1 55 

ANNELIDA 1.4 359 0.5 354 0.1 40 0.5 251 

Larva polychaeta  1.4 359 0.5 354 0.1 40 0.5 251 

COPEPODA  25.5 6322 33.7 22364 14.8 8289 25.1 12328 

Oithona nana 3.9 959 4.9 3273 0.7 389 3.1 1541 

O. nana copepodits 3.4 854 6.0 3999 2.2 1221 4.1 2025 

Sapphirina sp.  - - - - - - - - 

Acartia clausi - - - - - - - - 

A. clausi copepodits - - - -  0.0 4 0.01 4 

Paracalanus parvus - - - - - - - - 

Euterpina acutifrons 0.1 22 0.2 142 0.0 22 0.1 62 

Larva nauplius 18.1 4487 22.5 14950 11.9 6653 17.7 8697 

DECAPODA  - - - - - - - - 

Larva - - - - - - - - 

AMPHIPODA - - - - - - - - 

Larva - - - - - - - - 

ECHINODERMATA - - - - - - - - 

Larva  - - - - - - - - 

TUNICATA - - - - - - - - 

Oikopleura sp. - - - - - - - - 

Larva ashidie - - - - - - - - 

Vezë peshqish - - - - - - - - 

Gjithsej zooplankton   24787   66421   55965   49060 

 

Tabela 3. Lista e llojeve të zooplanktonit të gjetur në Lagunën e Butrintit: Frekuenca relative (%) dhe 

dendësia (ind./m
3
) e llojeve të zooplanktonit dhe vlerat mesatare të tyre midis stacioneve në kampionimin 

prill 2010 (shenja – jo e pranishme). 

Kampionimi Prill 2010 

Stacionet St. 1 St. 2  St. 3 Mesatare 

Taksonet e 

zooplanktonit 
% ind/m

3
 % ind/m

3
 % ind/m

3
 % ind/m

3
 

MYSOZOA 2.2 177 28.1 1486 11.4 283 12.1 649 

Noctiluca sp. 2.2 177 28.1 1486 11.4 283 12.1 649 

FORAMINIFERA 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 

Globigerina sp. - - - - - - - - 

Globorotalia sp. - - - - - - - - 

CILIOPHORA 0.4 35 4.2 221 0.7 18 1.7 93 

Strombidium sp. - - 0.2 9 - -  0.1 4 

Favella ehrenbergii - - - - - - - - 

Epiplocylis undella - - - - - - - - 

Tintinnopsis cylindrica  0.2 18 1.2 62 0.3 8 0.5 29 

Tintinnopsis campanula   0.2 18 2.0 106 0.4 10 0.8 45 

Tintinnopsis beroidea - - 0.8 44 - - 0.3 15 

Tintinnopsis labiancoi - - - - - - - - 
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Kampionimi Prill 2010 

Stacionet St. 1 St. 2  St. 3 Mesatare 

Taksonet e 

zooplanktonit 
% ind/m

3
 % ind/m

3
 % ind/m

3
 % ind/m

3
 

Stenosemella sp. - - - - - - - - 

Tintinnopsis sp. - - - - - - - - 

CNIDARIA - - - - - - - - 

Aurelia aurita juvenile - - - - - - - - 

ROTIFERA 1.13 93 1.2 62 0.0 0 0.9 47 

Synchaeta sp. (1) 1.08 88 1.0 53 0.8 20 0.9 47 

Synchaeta sp.(2) - - - - - - - - 

Keratella cochlearis - - 0.1 4 - - 0.04 2 

Keratella quadrata 0.05 4 - - - - 0.1 4 

Brachionus sp.  - - 0.1 4 - - 0.1 4 

PHORONIDA 1.3 106 0.3 18 1.4 35 1.0 53 

Larva actinotrocha  1.3 106 0.3 18 0.6 35 1.0 53 

MOLLUSCA 27.4 2247 13.9 734 17.1 425 21.5 1147 

Larva bivalvia  27.4 2247 13.5 717 17.1 425 21.1 1129 

Larva gastropoda  - - 0.3 18 - - 0.3 18 

ANNELIDA 1.7 142 1.0 53 1.4 35 1.4 77 

Larva polychaeta  1.7 142 1.0 53 1.4 35 1.4 77 

COPEPODA  65.8 5396 51.2 2711 68.0 1690 61.1 3266 

Oithona nana 10.4 849 13.2 699 7.1 177 10.8 575 

O. nana copepodits 6.5 531 8.4 442 14.9 372 8.4 448 

Sapphirina sp.  - - 0.2 9 1.4 35 0.3 15 

Acartia clausi - - - - - - - - 

A. clausi copepodits - - - - - - - - 

Paracalanus parvus - - - - 0.4 9 0.06 3 

Euterpina acutifrons - - 0.4 22 1.4 35 0.4 19 

Larva nauplius 49.0 4016 29.1 1539 42.7 1062 41.3 2206 

DECAPODA  - - - - - - - - 

Larva - - - - - - - - 

AMPHIPODA - - 0.2 9 - - 0.1 4 

Larva - -  0.2 9 - - 0.1 4 

ECHINODERMATA - - - - - - - - 

Larva  - - - - - - - - 

TUNICATA - - - - - - - - 

Oikopleura sp. - - - - - - - - 

Larva ashidie - - - - - - - - 

Vezë peshqish - - - - - - - - 

Gjithsej zooplankton   8196   5295   2486 100 5347 

 

Tabela 4.  Lista e llojeve të zooplanktonit të gjetur në Lagunën e Butrintit: Frekuenca relative (%) dhe 

dendësia (ind./m
3
) e llojeve të zooplanktonit dhe vlerat mesatare të tyre midis stacioneve në qershor 2010 

(shenja – jo e pranishme). 

Kampionimi Qershor 2010 

Stacionet St. 1  St. 2  St. 3  Mesatare 

Taksonet e zooplanktonit % ind/m
3
 % ind/m

3
 % ind/m

3
 % ind/m

3
 

MYSOZOA - - - - - - - - 
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Kampionimi Qershor 2010 

Stacionet St. 1  St. 2  St. 3  Mesatare 

Taksonet e zooplanktonit % ind/m
3
 % ind/m

3
 % ind/m

3
 % ind/m

3
 

Noctiluca sp. - - - - - - - - 

FORAMINIFERA - - - - - - - - 

Globigerina sp. - - - - - - - - 

Globorotalia sp. - - - - - - - - 

CILIOPHORA - - - - - - - - 

Strombidium sp. - - - - - - - - 

Favella ehrenbergii - - - - - - - - 

Epiplocylis undella - - - - - - - - 

Tintinnopsis cylindrica  - - - - - - - - 

Tintinnopsis campanula   - - - - - - - - 

Tintinnopsis beroidea - - - - - - - - 

Tintinnopsis labiancoi - - - - - - - - 

Stenosemella sp. - - - - - - - - 

Tintinnopsis sp. - - - - - - - - 

CNIDARIA - - - - - - - - 

Aurelia aurita juvenile - - - - - - - - 

ROTIFERA 0,0 7 - - - - 0,0 4 

Synchaeta sp. (1) - - - - - - - - 

Synchaeta sp.(2) - - - - - - - - 

Keratella cochlearis - - - - - - - - 

Keratella quadrata  0.0 7 - - - - 0.0  4 

Brachionus sp.      - - - -     

PHORONIDA 0,3 236 - - - - 0,2 118 

Larva actinotrocha  0,3 236 - - - - 0,2 118 

MOLLUSCA 1,7 1452 17,1 1843 2,6 1460 2,0 1456 

Larva bivalvia  1,6 1415 17,1 1843 2,5 1415 2,0 1415 

Larva gastropoda  0,0 37 - - 0,1 44 0,1 41 

ANNELIDA 1,1 944 0,7 74 0,3 142 0,8 543 

Larva polychaeta  1,1 944 0,7 74 0,3 142 0,8 543 

COPEPODA  97,0 85162 82,2 8869 97,1 54313 97,0 69737 

Oithona nana 11,0 9672 21,2 2285 55,9 31237 28,5 20454 

O. nana copepodits 59,1 51899 13,7 1474 26,8 15004 46,6 33451 

Sapphirina sp.  - - - - - - - - 

Acartia clausi - - - - - - - - 

A. clausi copepodits - - - - - - - - 

Paracalanus parvus - - - - 0,0 4 0,0 2 

Euterpina acutifrons - - - - - - - - 

Larva nauplius 26,9 23590 47,4 5109 14,4 8068 22,0 15829 

DECAPODA  - - - - - - - - 

Larva - - - - - - - - 

AMPHIPODA - - - - - - - - 

Larva - - - - - - - - 

ECHINODERMATA - - - - - - - - 

Larva  - - - - - - - - 

TUNICATA - - - - - - - - 

Oikopleura sp. - - - - - - - - 

Larva ashidie - - - - - - - - 

Vezë peshqish - - - - - - - - 
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Kampionimi Qershor 2010 

Stacionet St. 1  St. 2  St. 3  Mesatare 

Taksonet e zooplanktonit % ind/m
3
 % ind/m

3
 % ind/m

3
 % ind/m

3
 

Gjithsej zooplankton   87801   10785   55914   71857 

 

Tabela. 5.  Lista e llojeve të zooplanktonit të gjetur në Lagunën e Butrintit: Frekuenca relative (%) dhe 

dendësia (ind/m
3
)   e llojeve të zooplanktonit sipas stacioneve dhe vlerat mesatare të tyre midis stacioneve 

në kampionimin prill 2011. (Shenja (–) jo e pranishme) 

Kampionimi Prill 2011 

Stacionet St. 1.  St. 2.  St. 3  Mesatare  

Taksonet e 

zooplanktonit 
% ind/m

3
 % ind/m

3
 % ind/m

3
 % ind/m

3
 

MYSOZOA 0.2 118 - - - - 0.2 39 

Noctiluca sp. 0.2 118 - - - - 0.2 39 

FORAMINIFERA - - - - - - - - 

Globigerina sp. - - - - - - - - 

Globorotalia sp. - - - - - - - - 

CILIOPHORA 30.4 16190 52.6 8560 45.9 3414 37.1 9447 

Strombidium sp. - - - - - - - - 

Favella ehrenbergii 2.0 1062 20.3 3303 9.5 708 6.6 1691 

Epiplocylis undella 0.1 37 0.3 52 1.5 111 0.3 67 

Tintinnopsis cylindrica  0.1 74 0.5 74 0.2 15 0.2 54 

Tintinnopsis campanula   12.7 6760 25.4 4128 26.8 1990 16.9 4293 

Tintinnopsis beroidea - - - - - - - - 

Tintinnopsis labiancoi 15.5 8257 6.2 1003 3.2 236 12.4 3165 

Stenosemella sp. - - - - - - - - 

Tintinnopsis sp. - - - - 4.8 354 0.7 177 

CNIDARIA - - - - - - - - 

Aurelia aurita juvenile - - - - - - - - 

ROTIFERA 1.1 590 3.9 627 4.8 354 2.1 523 

Synchaeta sp. (1) 1.1 590 3.6 590 4.8 354 2.0 511 

Synchaeta sp.(2) - - 0.2 37 - - - 12 

Keratella cochlearis - - - - - - - - 

Keratella quadrata - - - - - - - - 

Brachionus sp.  - - - - - - - - 

PHORONIDA 0.1 74 - - 1.6 118 0.3 64 

Larva actinotrocha  0.1 74 - - 1.6 118 0.3 64 

MOLLUSCA 3.5 1887 2.9 472 3.2 236 2.6 649 

Larva bivalvia  3.5 1887 2.9 472 3.2 236 2.6 649 

Larva gastropoda  - - - - - - - - 

ANNELIDA 0.2 118 1.5 236 0.0 0 0.3 88 

Larva polychaeta  0.2 118 1.5 236 0.0 0 0.3 88 

COPEPODA  64.3 34177 39.2 6369 44.5 3310 57.5 14624 

Oithona nana 10.2 5426 10.9 1769 11.1 826 10.5 2674 

O. nana copepodits 15.7 8345 5.8 944 6.3 472 12.8 3254 

Sapphirina sp.  - - - - - - - - 

Acartia clausi - - - -  0.1 7   7 

A. clausi copepodits - - - - - - - - 

Paracalanus parvus - - - - - - - - 

Euterpina acutifrons - - - - - - - - 

Larva nauplius 38.4 20406 22.5 3657 27.0 2005 34.2 8689 
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Kampionimi Prill 2011 

Stacionet St. 1.  St. 2.  St. 3  Mesatare  

Taksonet e 

zooplanktonit 
% ind/m

3
 % ind/m

3
 % ind/m

3
 % ind/m

3
 

DECAPODA  0.0 15 - - - - 0.0 5 

Larva 0.0 15 - - - - 0.0 5 

AMPHIPODA - - - - - - - - 

Larva - - - - - - - - 

ECHINODERMATA - - - - - - - - 

Larva  - - - - - - - - 

TUNICATA - - - - - - - - 

Oikopleura sp. - - - - - - - - 

Larva ashidie - - - - - - - - 

Vezë peshqish - - - - - - - - 

Gjithsej zooplankton   53168   16263   7432   25439 

 

Tabela 6a.  Lista e llojeve të zooplanktonit të gjetur në Lagunën e Butrintit: Frekuenca relative (%) dhe 

dendësia (ind./m
3
)  e llojeve të zooplanktonit sipas stacioneve dhe vlerat mesatare të tyre midis stacioneve 

në Qershor 2013 (shenja – jo e pranishme). 

Kampionimi Qershor 2013 

Stacionet St. 1 St. 2  St. 3 St. 4 (Gry. Bist)  St. 5 (Lindje) Mesatare 

Taksonet e 

zooplanktonit 
% ind/m3 % ind/m3 % ind/m3 % ind/m3 % ind/m3 % ind/m3 

MYSOZOA - - - - - - - - - - - - 

Noctiluca sp. - - - - - - - - - - - - 

FORAMINIFERA - - - - - - - - - - - - 

Globigerina sp. - - - - - - - - - - - - 

Globorotalia sp. - - - - - - - - - - - - 

CILIOPHORA 3.7 6487 8.3 24534 2.8 3963 18.9 22175 11.5 44822 9.1 20396 

Strombidium sp. - - - - - - - - - - - - 

F. ehrenbergii - - - - - - - - - - - - 

E. undella - - - - - - - - - - - - 

T. cylindrica  3.7 6487 8.3 24534 2.8 3963 18.9 22175 11.5 44822 9.1 20396 

T. campanula   - - - - - - - - - - - - 

T. beroidea - - - - - - - - - - - - 

T. labiancoi - - - - - - - - - - - - 

Stenosemella sp. - - - - - - - - - - - - 

Tintinnopsis sp. - - - - - - - - - - - - 

CNIDARIA - - - - - - - - - - - - 

A.aurita juvenile - - - - - - - - - - - - 

ROTIFERA 3.8 6605 6.6 19344 8.0 11323 10.6 12503 20.5 80208 11.6 25997 

Synchaeta sp. (1) 3.8 6605 6.6 19344 8.0 11323 10.6 12503 20.5 80208 11.6 25997 

Synchaeta sp.(2) - - - - - - - - - - - - 

K. cochlearis - - - - - - - - - - - - 

K. quadrata - - - - - - - - - - - - 

Brachionus sp.  - - - - - - - - - - - - 

PHORONIDA 0.1 236 0.1 236 0.3 425 0.0 15 0.0 37 0.1 187 

Larva actinotrocha  0.1 236 0.1 236 0.3 425 0.0 15 0.0 37 0.1 187 

MOLLUSCA 0.3 590 0.4 1180 0.3 425 1.2 1415 0.2 708 0.4 863 

Larva bivalvia  0.3 590 0.4 1180 0.3 425 1.2 1400 0.2 708 0.4 863 
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Kampionimi Qershor 2013 

Stacionet St. 1 St. 2  St. 3 St. 4 (Gry. Bist)  St. 5 (Lindje) Mesatare 

Taksonet e 

zooplanktonit 
% ind/m3 % ind/m3 % ind/m3 % ind/m3 % ind/m3 % ind/m3 

Larva gastropoda  - - - - - - - - - - - - 

ANNELIDA 0.4 708 0.3 944 0.6 849 0.4 472 0.5 2123 0.5 1019 

Larva polychaeta  0.4 708 0.3 944 0.6 849 0.4 472 0.5 2123 0.5 1019 

COPEPODA  91.6 159118 84.3 247700 88.1 125442 68.9 80960 67.3 263270 78.3 175298 

Oithona nana 9.6 16749 26.5 77849 24.8 35386 6.5 7593 15.8 61807 17.8 39877 

O. nanan copepodits 31.9 55438 27.3 80208 35.4 50425 20.5 24062 17.1 66997 24.8 55426 

Sapphirina sp.  - - - - - - - - - - - - 

Acartia clausi - - - - - - - - - - - - 

A.clausi copepodits - - - - - - - - - - - - 

P.parvus - - - - - - - - - - - - 

E. acutifrons - - - - - - - - - - - - 

Larva nauplius 50.0 86931 30.5 89644 27.8 39632 41.9 49304 34.4 134466 35.7 79995 

DECAPODA  - - - - - - - - - - - - 

Larva - - - - - - - - - - - - 

AMPHIPODA - - - - - - 0.0 15 0.0 10 0.0 5 

Larva - - - - - - 0.0  15  0.0 10 0.0  5 

ECHINODERMATA - - - - - - - - - - - - 

Larva  - - - - - - - - - - - - 

TUNICATA - - - - - - - - - - - - 

Oikopleura sp. - - - - - - - - - - - - 

Larva ashidie - - - - - - - - - - - - 

Vezë peshqish - - - - - - - - - - - - 

Gjithsej zooplankton 
 

173744   293937   142427   117540   391177 100 223765 

 

Tablela 7.  Lista e llojeve të zooplanktonit të gjetur në Lagunën e Butrintit: Frekuenca relative (%) dhe 

dendësia (ind/m
3
) e llojeve të zooplanktonit sipas stacioneve dhe vlerat mesatare të tyre midis stacioneve 

në kampionimin tetor 2013 (shenja – jo e pranishme). 

Kampionimi Tetor 2013     

Stacionet St. 1 St. 2 St. 3 
St. 4 (G. 

Bistr) 
Mesatare 

Taksonet e 

zooplanktonit 
% ind/m

3
 % ind/m

3
 % ind/m

3
 % ind/m

3
 % ind/m

3
 

MYSOZOA - - - - - - - - - - 

Noctiluca sp. - - - - - - - - - - 

FORAMINIFERA - - - - - - - - - - 

Globigerina sp. - - - - - - - - - - 

Globorotalia sp. - - - - - - - - - - 

CILIOPHORA 5.5 11323 36.7 48408 12.5 13152 1.9 4529 11.3 19353 

Strombidium sp. - - - - - - - - - - 

Favella Ehrenbergii - - - - - - - - - - 

Epiplocylis undella 1.1 2359 0.2 283 2.2 2300 0.5 1132 0.9 1519 

Tintinnopsis cylindrica  4.4 8964 36.5 48125 10.3 10852 1.4 3397 10.4 17834 

Tintinnopsis campanula   - - - - - - - - - - 

Tintinnopsis beroidea - - - - - - - - - - 

Tintinnopsis labiancoi - - - - - - - - - - 

Stenosemella sp. - - - - - - - - - - 

Tintinnopsis sp. - - - - - - - - - - 
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Kampionimi Tetor 2013     

Stacionet St. 1 St. 2 St. 3 
St. 4 (G. 

Bistr) 
Mesatare 

Taksonet e 

zooplanktonit 
% ind/m

3
 % ind/m

3
 % ind/m

3
 % ind/m

3
 % ind/m

3
 

CNIDARIA - - - - - - - - - - 

Aurelia aurita juvenile - - - - - - - - - - 

ROTIFERA - - - - - - - - - - 

Synchaeta sp. (1) - - - - - - - - - - 

Synchaeta sp.(2) - - - - - - - - - - 

Keratella cochlearis - - - - - - - - - - 

Keratella quadrata - - - - - - - - - - 

Brachionus sp.  - - - - - - - - - - 

PHORONIDA - - - - - - - - - - 

Larva actinotrocha  - - - - - - - - - - 

MOLLUSCA 1.1 2359 0.4 566 2.2 2359 2.1 5096 1.5 2595 

Larva bivalvia  1.1 2359 0.4 566 2.2 2359 2.1 5096 1.5 2595 

Larva gastropoda  - - - - - - - - - - 

ANNELIDA 0.1 145 0.1 79 0.1 90 0.0 112 0.1 107 

Larva polychaeta  0.1 145 0.1 79 0.1 90 0.0 112 0.1 107 

COPEPODA  93.3 191577 62.7 82674 85.1 89725 95.9 230441 87.0 148601 

Oithona nana 6.4 13211 11.0 14437 5.4 5735 21.7 52088 12.5 21368 

Oi. Nana copepodits 44.6 91531 3.9 5096 30.4 32083 34.2 82095 30.9 52701 

Sapphirina sp.  - - - - - - - - - - 

Acartia clausi - - - - - - - - - - 

A. clausi copepodits - - - - - - - - - - 

Paracalanus parvus 0.0 15 0.0 9 0.0 7 0.0 9 0.0 10 

Euterpina acutifrons 0.0 7 0.0 4 0.0 0 0.0 0 0.0   

Larva nauplius 42.3 86813 47.9 63128 49.2 51899 40.0 96249 43.6 74522 

DECAPODA  - - - - - - - - - - 

Larva - - - - - - - - - - 

AMPHIPODA - - - - - - - - - - 

Larva - - - - - - - - - - 

ECHINODERMATA - - 0.0 4 - - - - 0.0 4  

Larva  - - 0.0  4 - - - -  0.0 4 

TUNICATA - - 0.0 27 0.1 74 0.1 177 0.1 91 

Oikopleura sp. - - 0.0  22  0.1 74  0.1 177 0.1  91 

Larva ashidie - -  0.0 4 - - - - 0.0  4 

Vezë peshqish - - - - - - - - 0.0 1 

Gjithsej zooplankton   205404   131758   105399   240354   170756 
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Në tabelat 8-15 paraqiten dendësia (ind./l) dhe frekuenca relative e llojeve të zooplanktonit sipas 

thellësive, stacioneve dhe muajve për mostrat e marra përmes shishes Ruttner. 

 

Tabela 8. Dendësia (ind./l) dhe frekuenca relative e zooplanktonit sipas thellësisve, St. 1 – prill 2010 

(shenja – jo e pranishme). 

Kampionimi  Prill 2010 

Stacioni St. 1 

Thellësia, metra  0  1  3    5  

Llojet e zooplanktonit  % ind/l % ind/L % ind/l % ind/l 

MYZOZOA - - - - 12.5 11.5 14.7 60 

Noctiluca sp. - - - - 12.5 11.5 14.7 60 

FORAMINIFERA - - - - - - - - 

Globigerina sp. - - - - - - - - 

Globorotalia sp. - - - - - - - - 

CILIOPHORA - - - - 0.5 0.5 2.2 9 

Strombidium sp. - - - - - - - - 

Favella ehrenbergii - - - - - - - - 

Epiplocylis undella - - - - - - 0.1 0.25 

Tintinnopsis cylindrica - - - - - - 1.2 5 

Tintinnopsis campanula - - - - 0.5 0.5 - - 

Tintinnopsis beroidea - - - - - - 0.7 3 

Tintinnopsis labiancoi - - - - - - - - 

Stenosemella sp. - - - - - - - - 

Tintinnopsis  sp. - - - - - - 0.2 0.75 

CNIDARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 

Aurelia aurita juvenile - - - - - - - - 

ROTIFERA 7.8 1 0 0 0.3 0.25 0 0 

Synchaeta sp.(1) 7.8 1 - - - - - - 

Synchaeta sp.(2) - - - - - - - - 

Keratella cochlearis - - - - 0.3 0.25 - - 

Keratella quadrata - - - - - - - - 

Brachionus sp.  - - - - - - - - 

PHORONIDA 19.6 2.5 19.7 3 1.1 1 0.2 1 

Actinotrocha larvae 19.6 2.5 19.7 3 1.1 1 0.2 1 

MOLLUSCA 19.6 2.5 16.4 2.5 41.3 38 39.7 162 

Larva bivalvia  19.6 2.5 16.4 2.5 41.3 38 39.7 162 

Larva gastropoda  - - - - - - - - 

ANNELIDA - - 1.6 0.25 1.6 1.5 0.6 2.5 

Larva polychaeta  - - 1.6 0.25 1.6 1.5 0.6 2.5 

COPEPODA  52.9 6.5 62.3 9.5 42.7 38.8 42.6 170 

Oithona nana - - - - 6.0 5.5 8.1 33 

O. nana kopepodit 2.0 0.25 16.4 2.5 10.9 10 10.0 41 

Sapphirina sp.  - - - - - - - - 

Acartia clausi - - - - - - - - 

Acartia kopepodit - - - - - - - - 

Paracalanus parvus - - - - - - - - 

Euterpina acutifrons - - - - 0.3 0.25 - - 

Larva nauplius 51.0 6.5 45.9 7 25.5 23.5 24.5 100 

DECAPODA  0 0 0 0 0 0 0 0 

Larva         
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Kampionimi  Prill 2010 

Stacioni St. 1 

Thellësia, metra  0  1  3    5  

Llojet e zooplanktonit  % ind/l % ind/L % ind/l % ind/l 

AMPHIPODA 0 0 0 0 0 0 0 0 

Larva         

ECHINODERMATA 0 0 0 0 0 0 0 0 

Larva          

TUNICATA 0 0 0 0 0 0 0 0 

Oikopleura sp. - - - - - - - - 

Larva ashidie - - - - - - - - 

Vezë peshqish 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gjithsej zooplankton 100.0 12.5 100 12.75 100 76.5 100 334.5 

 

Tabela 9. Dendësia (ind./l) dhe frekuenca relative e zooplanktonit sipas thellësisve, St. 2 – Prill 2010 

(shenja – jo e pranishme).  

Kampionimi Prill 2010  

Stacioni                              St. 2  

Thellësia, metra  0   1    3   5   10  

Llojet e zooplanktonit % ind/l % ind/l % ind/l % ind/l % ind/l 

MYZOZOA 4.7 0.5 55.6 30 26.7 20 19.7 75 16.7 1.5 

Noctiluca sp. 4.7 0.5 55.6 30 26.7 20 19.7 75 16.7 1.5 

FORAMINIFERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Globigerina sp. - - - - - - - - - - 

Globorotalia sp. - - - - - - - - - - 

CILIOPHORA 4.7 0.5 - - 4.0 3 6.0 23 33.3 3 

Strombidium sp. - - - - - - - - - - 

Favella ehrenbergii - - - - - - - - - - 

Epiplocylis undella - - - - - - - - - - 

Tintinnopsis cylindrica  - - - - 2.7 2 2.9 11 13.9 1.25 

Tintinnopsis campanula   - - - - 1.3 1 0.5 2 2.8 0.25 

Tintinnopsis beroidea 4.7 0.5 - - - - 2.6 10 11.1 1 

Tintinnopsis labiancoi - - - - - - - - 5.6 0.5 

Stenosemella sp. - - - - - - - - - - 

Tintinnopsis  sp. - - - - - - - - - - 

CNIDARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Aurelia aurita juvenile - - - - - - - - - - 

ROTIFERA 9.3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Synchaeta sp.(1) 9.3 1 - - - - - - - - 

Synchaeta sp.(2) - - - - - - - - - - 

Keratella cochlearis - - - - - - - - - - 

Keratella quadrata - - - - - - - - - - 

Brachionus sp.  - - - - - - - - - - 

PHORONIDA 20.9 2.25 3.7 2 0 0 0 0 0 0 

Actinotrocha larvae 20.9 2.25 3.7 2 - - - - - - 

MOLLUSCA 37.2 4 6.5 3.5 13.3 10 16.3 62 13.9 1.25 

Larva bivalvia  37.2 4 6.5 3.5 13.3 10 16.3 62 13.9 1.25 

Larva gastropoda  - - - - - - - - - - 

ANNELIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Larva polychaeta  - - 0.9 0.5 0.7 0.5 - - - - 
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Kampionimi Prill 2010  

Stacioni                              St. 2  

Thellësia, metra  0   1    3   5   10  

Llojet e zooplanktonit % ind/l % ind/l % ind/l % ind/l % ind/l 

COPEPODA  23.3 2.5 33.3 18 55.3 41.5 58.0 221 36.1 3.25 

Oithona nana - - 0.9 0.5 12.0 9 2.9 11 - - 

O. nana kopepodit 9.3 1 2.8 1.5 8.0 6 2.6 10 8.3 0.75 

Sapphirina sp.  - - - - - - - - - - 

Acartia clausi - - - - - - - - - - 

Acartia kopepodit - - - - - - - - - - 

Paracalanus parvus - - - - - - - - - - 

Euterpina acutifrons - - - - - - - - - - 

Larva nauplius 14.0 1.5 29.6 16 35.3 26.5 52.5 200 27.8 2.5 

DECAPODA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Larva - - - - - - - - - - 

AMPHIPODA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Larva - - - - - - - - - - 

ECHINODERMATA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Larva  - - - - - - - - - - 

TUNICATA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Oikopleura sp. - - - - - - - - - - 

Larva ashidie - - - - - - - - - - 

Vezë peshqish 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gjithsej zooplankton 100 9.75 100 52 100 60 100 360 100 8.25 

 

Tabela 10. Dendësia (ind./l) dhe frekuenca relative e zooplanktonit sipas thellësive, St. 3 – prill 2010 

(shenja – jo e pranishme). 

Kampionimi       Prill 2010         

Stacioni                                            St. 3 

Thellësia, metra  0  1    3    5  

Llojet e zooplanktonit % ind/l % ind/l % ind/l % ind/l 

MYZOZA - - - - 3.3 0.5 43.86 50 

Noctiluca sp. - - - - 3.3 0.5 43.86 50 

FORAMINIFERA - - - - - - - - 

Globigerina sp. - - - - - - - - 

Globorotalia sp. - - - - - - - - 

CILIOPHORA 11.8 0.5 8.3 1.25 - - 6.14 7 

Strombidium sp. - - - - - - - - 

Favella ehrenbergii - - - - - - - - 

Epiplocylis undella - - - - - - - - 

Tintinnopsis cylindrica  11.8 0.5 8.3 1.25 - - - - 

Tintinnopsis campanula   - - - - - - - - 

Tintinnopsis beroidea - - - - - - 6.14 7 

Tintinnopsis labiancoi - - - - - - - - 

Stenosemella sp. - - - - - - - - 

Tintinnopsis  sp. - - - - - - - - 

CNIDARIA - - - - - - - - 

Aurelia aurita juvenile - - - - - - - - 

ROTIFERA 58.8 2.5 50.0 7.5 3.3 0.5 - - 

Synchaeta sp.(1) 58.8 2.5 50.0 7.5 3.3 0.5 - - 
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Kampionimi       Prill 2010         

Stacioni                                            St. 3 

Thellësia, metra  0  1    3    5  

Llojet e zooplanktonit % ind/l % ind/l % ind/l % ind/l 

Synchaeta sp.(2) - - - - - - - - 

Keratella cochlearis - - - - - - - - 

Keratella quadrata - - - - - - - - 

Brachionus sp.  - - - - - - - - 

PHORONIDA 5.9 0.25 - - - - - - 

Actinotrocha larvae 5.9 0.25 - - - - - - 

MOLLUSCA - - 1.7 0.25 8.2 1.25 13.16 15 

Larva bivalvia  - - 1.7 0.25 8.2 1.25 13.16 15 

Larva gastropoda  - - - - - - - - 

ANNELIDA - - - - - - - - 

Larva polychaeta  - - - - - - - - 

COPEPODA  23.5 1 40.0 6 85.2 12.5 36.84 42 

Oithona nana - - - - 3.3 0.5 6.14 7 

O. nana kopepodit - - 6.7 1 16.4 2.5 8.772 10 

Sapphirina sp.  - - - - - - - - 

Acartia clausi - - - - - - - - 

Acartia kopepodit - - - - - - - - 

Paracalanus parvus - - - - - - - - 

Euterpina acutifrons - - - - - - - - 

Larva nauplius 23.5 1 33.3 5 65.6 10 21.93 25 

DECAPODA  - - - - - - - - 

Larva - - - - - - - - 

AMPHIPODA - - - - - - - - 

Larva - - - - - - - - 

ECHINODERMATA - - - - - - - - 

Larva  - - - - - - - - 

TUNICATA - - - - - - - - 

Oikopleura sp. - - - - - - - - 

Larva ashidie - - - - - - - - 

Vezë peshqish - - - - - - - - 

Gjithsej zooplankton  4.25  14  12.25  97 

 

Tabela 11. Dendësia (ind./l) dhe frekuenca relative e zooplanktonit sipas thellësive, St.1- qershor 2010 

(shenja – jo e pranishme). 

Kampionimi Qershor 10 

Stacioni St. 1  

Thellësia, metra  0  1    3    5  

Llojet e zooplanktonit % ind/l % ind/l % ind/l % ind/l 

MYZOZOA - - - - - - - - 

Noctiluca sp. - - - - - - - - 

FORAMINIFERA - - - - - - - - 

Globigerina sp. - - - - - - - - 

Globorotalia sp. - - - - - - - - 

CILIOPHORA - - - - - - - - 

Strombidium sp. - - - - - - - - 

Favella ehrenbergii - - - - - - - - 
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Kampionimi Qershor 10 

Stacioni St. 1  

Thellësia, metra  0  1    3    5  

Llojet e zooplanktonit % ind/l % ind/l % ind/l % ind/l 

Epiplocylis undella - - - - - - - - 

Tintinnopsis cylindrica  - - - - - - - - 

Tintinnopsis campanula   - - - - - - - - 

Tintinnopsis beroidea - - - - - - - - 

Tintinnopsis labiancoi - - - - - - - - 

Stenosemella sp. - - - - - - - - 

Tintinnopsis  sp. - - - - - - - - 

CNIDARIA - - - - - - - - 

Aurelia aurita juvenile - - - - - - - - 

ROTIFERA - - - - - - - - 

Synchaeta sp.(1) - - - - - - - - 

Synchaeta sp.(2) - - - - - - - - 

Keratella cochlearis - - - - - - - - 

Keratella quadrata - - - - - - - - 

Brachionus sp.  - - - - - - - - 

PHORONIDA - - - - - - - - 

Actinotrocha larvae - - - - - - - - 

MOLLUSCA 30 14 9 11 - 2 1.30 3 

Larva bivalvia  30 14 9 11 - 2 1.30 3 

Larva gastropoda  - - - - - - - - 

ANNELIDA - - 1 1 - 6 0.5 1 

Larva polychaeta  - - 1 1 - 6 0.5 1 

COPEPODA  70 32 90 110 100 1331 98.2 247 

Oithona nana 9 4 16 20 2 26 52.8 133 

O. nana kopepodit 48 22 49 60 7 104 30.0 75 

Sapphirina sp.  - - - - - - - - 

Acartia clausi - - - - - - - - 

Acartia kopepodit - - - - - - - - 

Paracalanus parvus - - - - - - - - 

Euterpina acutifrons - - - - - - - - 

Larva nauplius 13 6 25 30 91 1401 15.4 39 

DECAPODA  - - - - - - - - 

Larva - - - - - - - - 

AMPHIPODA - - - - - - - - 

Larva - - - - - - - - 

ECHINODERMATA - - - - - - - - 

Larva  - - - - - - - - 

TUNICATA - - - - - - - - 

Oikopleura sp. - - - - - - - - 

Larva ashidie - - - - - - - - 

Vezë peshqish - - - - - - - - 

Gjithsej zooplankton  20  42  1408  43 
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Tabela 12. Dendësia (ind/l) dhe frekuenca relative e zooplanktonit sipas thellësive, St.3- qershor 2010 

(shenja – jo e pranishme). 

Kampionimi   

Stacioni     St. 3 Butrint 

Thellësia, metra  0  1    3    5  

Llojet e zooplanktonit % ind/l % ind/l % ind/l % ind/l 

MYZOZA - - - - - - - - 

Noctiluca sp. - - - - - - - - 

FORAMINIFERA - - - - - - - - 

Globigerina sp. - - - - - - - - 

Globorotalia sp. - - - - - - - - 

CILIOPHORA - - - - - - - - 

Strombidium sp. - - - - - - - - 

Favella ehrenbergii - - - - - - - - 

Epiplocylis undella - - - - - - - - 

Tintinnopsis cylindrica  - - - - - - - - 

Tintinnopsis campanula   - - - - - - - - 

Tintinnopsis beroidea - - - - - - - - 

Tintinnopsis labiancoi - - - - - - - - 

Stenosemella sp. - - - - - - - - 

Tintinnopsis  sp. - - - - - - - - 

CNIDARIA - - - - - - - - 

Aurelia aurita juvenile - - - - - - - - 

ROTIFERA - - - - - - - - 

Synchaeta sp.(1) - - - - - - - - 

Synchaeta sp.(2) - - - - - - - - 

Keratella cochlearis - - - - - - - - 

Keratella quadrata - - - - - - - - 

Brachionus sp.  - - - - - - - - 

PHORONIDA - - - - - - - - 

Actinotrocha larvae - - - - - - - - 

MOLLUSCA 30 14 3.3 11 2.1 4 1.6 4 

Larva bivalvia  22 14 3.3 11 2.1 4 1.6 4 

Larva gastropoda  - - - - - - - - 

ANNELIDA - - 0.9 3 0 0 0.8 2 

Larva polychaeta  - - 0.9 3 0 0 0.8 2 

COPEPODA  70 6 95.8 255 97.8 182 97.5 134 

Oithona nana 7 4 13.5 45 23.1 43 52.5 126 

O. nana kopepodit 35 22 47.9 160 46. 87 28.3 68 

Sapphirina sp.  - - - - - - - - 

Acartia clausi - - - - - - - - 

Acartia kopepodit - - - - - - - - 

Paracalanus parvus - - - - - - - - 

Euterpina acutifrons - - - - - - - - 

Larva nauplius 14 6 34.4 115 27.9 52 16.6 40 

DECAPODA  - - - - - - - - 

Larva - - - - - - - - 

AMPHIPODA - - - - - - - - 

Larva - - - - - - - - 

ECHINODERMATA - - - - - - - - 

Larva  - - - - - - - - 
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Kampionimi   

Stacioni     St. 3 Butrint 

Thellësia, metra  0  1    3    5  

Llojet e zooplanktonit % ind/l % ind/l % ind/l % ind/l 

TUNICATA - - - - - - - - 

Oikopleura sp. - - - - - - - - 

Larva ashidie - - - - - - - - 

Vezë peshqish - - - - - - - - 

Gjithsej zooplankton  20  129  56  46 

 

Tabela 13. Dendësia (ind./l) dhe frekuenca relative e zooplanktonit sipas thellësive, St. 1 – prill 2011 

(shenja – jo e pranishme). 

Kampionimi Prill 2011 

Stacioni St.1  

Thellësia, metra  1    3    5  

Llojet e zooplanktonit % ind/l % ind/l % ind/l 

MYZOZA - - - - 3.6 6 

Noctiluca sp. - - - - 3.6 6 

FORAMINIFERA - - - - - - 

Globigerina sp. - - - - - - 

Globorotalia sp. - - - - - - 

CILIOPHORA 48.8 156 51.4 125 25.0 42 

Strombidium sp. - - - - - - 

Favella ehrenbergii 3.3 11 2.5 6 5.4 9 

Epiplocylis undella 1.6 5 2.0 5 2.1 4 

Tintinnopsis cylindrica  0.5 2 0.4 1 1.2 2 

Tintinnopsis campanula   23.2 74 14.0 34 - - 

Tintinnopsis beroidea - - 0.8 2 0.6 1 

Tintinnopsis labiancoi 20.3 65 31.7 77 15.8 27 

Stenosemella sp. - - - - - - 

Tintinnopsis  sp. - - - - - - 

CNIDARIA - - - - - - 

Aurelia aurita juvenile - - - - - - 

ROTIFERA 4.1 13 1.6 4 1.8 3 

Synchaeta sp.(1) 4.1 13 1.6 4 1.8 3 

Synchaeta sp.(2) - - - - - - 

Keratella cochlearis - - - - - - 

Keratella quadrata - - - - - - 

Brachionus sp.  - - - - - - 

PHORONIDA 1.3 4 1.6 4 0.6 1 

Actinotrocha larvae 1.3 4 1.6 4 0.6 1 

MOLLUSCA 4.2 14 3.7 9 1.8 3 

Larva bivalvia  4.2 14 3.7 9 1.8 3 

Larva gastropoda  0.0 0 0.0 0 0.0 0 

ANNELIDA 0.5 2 0.8 2 0.0 0 

Larva polychaeta  0.5 2 0.8 2 0.0 0 

COPEPODA  41.1 77 40.8 53 67.3 42 

Cyclopoida 17.0  18.9  42.3  

Oithona nana 2.2 7 6.6 16 20.8 35 

O. nana kopepodit 14.8 47 12.4 30 21.4 36 
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Kampionimi Prill 2011 

Stacioni St.1  

Thellësia, metra  1    3    5  

Llojet e zooplanktonit % ind/l % ind/l % ind/l 

Poecilostomatoida - - - - - - 

Sapphirina sp.  - - - - - - 

Calanoida - - - - 0.3 1 

Acartia clausi - - - - 0.1 0 

Acartia kopepodit - - - - 0.1 0 

Paracalanus parvus - - - - 0.0 0 

 Harpactiocida - - - - - - 

Euterpina acutifrons - - - - - - 

Copepoda nauplii 24.2 77 21.8 53 25.0 42 

Nauplius 24.2 77 21.8 53 25.0 42 

DECAPODA  - - - - - - 

Larva - - - - - - 

AMPHIPODA - - - - - - 

Larva - - - - - - 

ECHINODERMATA - - - - - - 

Larva  - - - - - - 

TUNICATA - - - - - - 

Oikopleura sp. - - - - - - 

Larva ashidie - - - - - - 

Vezë peshqish - - - - - - 

Gjithsej zooplankton  264.5  196.75  97 

 

Tabela 14. Dendësia (ind./l) dhe frekuenca relative e zooplanktonit sipas thellësisve, St. 2 – prill 2011 

(shenja – jo e pranishme). 

Kampionimi Prill 2011 

Stacioni St. 2  

Thellësia. metër  1    3    5  

Llojet e zooplanktonit % ind/l % ind/l % ind/l 

MYZOZOA 0.7 1 0.8 1 - - 

Noctiluca sp. 0.7 1 0.8 1 - - 

FORAMINIFERA - - - - - - 

Globigerina sp. - - - - - - 

Globorotalia sp. - - - - - - 

CILIOPHORA 67.9 101 54.8 73 25.5 6 

Strombidium sp. - - - - - - 

Favella ehrenbergii 6.7 10 9.0 12 - - 

Epiplocylis undella 3.4 5 1.5 2 - - 

Tintinnopsis cylindrica  0.0 0 0.8 1 - - 

Tintinnopsis campanula   25.5 38 18.8 25 21.3 5 

Tintinnopsis beroidea - - - - - - 

Tintinnopsis labiancoi 32.3 48 24.8 33 4.3 1 

Stenosemella sp. - - - - - - 

Tintinnopsis  sp. - - - - - - 

CNIDARIA - - - - - - 

Aurelia aurita juvenile - - - - - - 
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Kampionimi Prill 2011 

Stacioni St. 2  

Thellësia. metër  1    3    5  

Llojet e zooplanktonit % ind/l % ind/l % ind/l 

ROTIFERA 9.6 14 3.9 5 - - 

Synchaeta sp.(1) 9.4 14 3.8 5 - - 

Synchaeta sp.(2) 0.2 0 0.2 0 - - 

Keratella cochlearis - - - - - - 

Keratella quadrata - - - - - - 

Brachionus sp.  - - - - - - 

PHORONIDA - - 0.8 1 - - 

Actinotrocha larvae - - 0.8 1 - - 

MOLLUSCA 2.7 4 0.8 1 - - 

Larva bivalvia  2.7 4 0.8 1 - - 

Larva gastropoda  - - - - - - 

ANNELIDA 0.3 1 0.8 1 0.0 0 

Larva polychaeta  0.3 1 0.8 1 0.0 0 

COPEPODA  18.8 18 38.3 38 74.5 2 

Oithona nana 0.7 1 3.0 4 40.4 9.5 

O. nana kopepodit 6.1 9 6.8 9 25.5 6 

Sapphirina sp.  - - - - - - 

Acartia clausi - - - - - - 

Acartia kopepodit - - - - - - 

Paracalanus parvus - - - - - - 

Euterpina acutifrons - - - - - - 

Larva nauplius 12.1 18 28.5 38 8.5 2 

DECAPODA  - - - - - - 

Larva - - - - - - 

AMPHIPODA - - - - - - 

Larva - - - - - - 

ECHINODERMATA - - - - - - 

Larva  - - - - - - 

TUNICATA - - - - - - 

Oikopleura sp. - - - - - - 

Larva ashidie - - - - - - 

Vezë peshqish - - - - - - 

Gjithsej zooplankton  138.75  120.25  8 

 

Tabela 15. Dendësia (ind./l) dhe frekuenca relative e zooplanktonit sipas thellësisve, St. 3 – prill 2011 

(shenja (–) jo e pranishme). 

Kampionimi Prill 2011 

Stacioni St. 3 

Thellësia. metër  1    3    5  

Llojet e zooplanktonit % ind/l % ind/l % ind/l 

MYZOZOA - - - - 0.7 - 

Noctiluca sp. - - - - 0.7 - 

FORAMINIFERA - - - - - - 

Globigerina sp. - - - - - - 

Globorotalia sp. - - - - - - 
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Kampionimi Prill 2011 

Stacioni St. 3 

Thellësia. metër  1    3    5  

Llojet e zooplanktonit % ind/l % ind/l % ind/l 

CILIOPHORA 51.4 99 40.6 40 9.9 4 

Strombidium sp. - - - - - - 

Favella ehrenbergii 8.8 17 11.2 11 1.3 1 

Epiplocylis undella 5.7 11 3.8 4 0.7 0 

Tintinnopsis cylindrica  - - - - - - 

Tintinnopsis campanula   23.9 46 11.5 11 5.3 2 

Tintinnopsis beroidea 0.0 0 1.0 1 0.0 0 

Tintinnopsis labiancoi 9.4 18 8.9 9 2.6 1 

Stenosemella sp. 0.5 1 4.1 4 0.0 0 

Tintinnopsis  sp. 3.1 6 0.0 0 0.0 0 

CNIDARIA - - - - - - 

Aurelia aurita juvenile - - - - - - 

ROTIFERA - - 5.4 5 - - 

Synchaeta sp.(1) - - 5.1 5 - - 

Synchaeta sp.(2) - - 0.3 - - - 

Keratella cochlearis - - - - - - 

Keratella quadrata - - - - - - 

Brachionus sp.  - - - - - - 

PHORONIDA 0.8 2 - - - - 

Actinotrocha larvae 0.8 2 - - - - 

MOLLUSCA 4.2 8 1.0 1 - - 

Larva bivalvia  4.2 8 1.0 1 - - 

Larva gastropoda  - - - - - - 

ANNELIDA 0.5 1 1.0 1 1.3 1 

Larva polychaeta  0.5 1 1.0 1 1.3 1 

COPEPODA  43.1 47 52.0 38 88.1 5 

Oithona nana 9.9 19 4.1 4 68.9 26 

O. nana kopepodit 8.8 17 9.2 9 7.3 3 

Sapphirina sp.  0.0 0 0.0 0 0.0 0 

Acartia clausi - - - - - - 

Acartia kopepodit - - - - - - 

Paracalanus parvus - - 0.3 - - - 

Euterpina acutifrons - - - - - - 

Nauplius 24.4 47 38.8 38 11.9 5 

DECAPODA  - - - - - - 

Larva - - - - - - 

AMPHIPODA - - - - - - 

Larva - - - - - - 

ECHINODERMATA - - - - - - 

Larva  - - - - - - 

TUNICATA - - - - - - 

Oikopleura sp. - - - - - - 

Larva ashidie - - - - - - 

Vezë peshqish - - - - - - 

Gjithsej zooplankton  156.5  85  9 
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Përmbledhje 

Në këtë punim paraqiten të dhëna mbi përbërjen llojore dhe vlerësimin sasior të zooplanktonit në 

Lagunën e Butrintit, studiuar gjatë periudhës 2010-2013. Mostrat e zooplaktonit janë marrë 

përmes tërheqjeve vertikale të rrjetës planktonike me diametër 25 cm dhe pore 25 μm, si dhe   

shishes Ruttner. Komuniteti holoplanktonik shfaqi ndryshueshmëri të ulët llojore të përbërë nga 

lloje detare neritike, ku u gjetën gjithsej 23 taksone: Mysozoa (1 takson), Ciliophora (9 taksone), 

Foraminifea (2 taksone) Rotifera (5 taksone), Copepoda (5 taksone) dhe Tunicata (1 taksone). 

Llojet mbizotëruese ishin të pakta dhe rreth 47% e llojeve ishin me prani rastësore. Përbërësit 

kryesorë sasiorë ishin kopepodët dhe cilioforët të nënrendit Tintinnida. Kopepodët 

përfaqësoheshin nga lloji Oithona nana me serinë e fazave të zhvillimit të saj dhe larvat 

nauplius; ato fillojnë të shtohen në muajt e pranverës dhe arrijnë dendësi shumë të larta dhe 

mbizotërojnë ndjeshëm në verë dhe vjeshtë, duke arritur deri në 97% të sasisë së përgjithshme të 

zooplanktonit. Prania e llojeve të tjera të kopepodëve ka qenë rastësore. Tintinidët ishin 

përbërësit kryesorë të këtij komunitetit në muajt pranverorë. Llojet e zakonshme të tyre ishin 

Favella ehrenbergii, Epiplocylis undella, Tintinnopsis cylindrica, T. labiancoi dhe T. 

campanula. Në përbërje të meroplanktonit, të zakonshme kanë qenë larvat planktonike të 

bivalvëve, anelidëve dhe foronidëve. Midis tyre, larvat e bivalvëve ishin përbërësit kryesorë të 

meroplanktonit, e cila lidhet me akuakulturën aktive të midhjes së zezë (M. galloprovincialis), 

duke ndikuar në këtë mënyrë në tiparet e komunitetit zooplanktonik të Butrintit. Vlerat e 

treguesve të ndryshueshmërisë ishin të ulëta, pasojë e larmisë së ulët llojore dhe mbizotërimit të 

qartë të pak llojeve. 

 

Fjalë kyçe: Laguna e Butrintit, zooplankton, kopepoda, Oithona nana, tintinida 

 

Abstract 

Data on the composition and quantitative evaluation of zooplankton in the Lagoon of Butrinti is 

reported in the present study, carried on during 2010-13. Samples were collected using a 

plankton net with diameter 25 cm and mesh size 25 μm and Ruttner bottle. Holoplankton 

community resulted in a low species diversity, consisting of marine neritic species. A total of 23 

holoplankton species were found: Mysozoa (1 specie), Ciliophora (9 species), Foraminifea (2 

species), Rotifera (5 species), Copepoda (5 species) and Tunicata (1 specie). Dominant species 

were few and about 47% of the species were sporadic. Numerically the zooplankton community 

was domined by Copepoda and Ciliophora (suborder Tintinnida). Copepoda were represented by 

Oithona nana, including its development stages and nauplius larvae; they start to increase during 

the spring and reach high density and significantly prevail in summer and autumn, reaching up to 

97% of the total quantity of zooplankton. The presence of other copepoda species has been 

sporadic. Tintinida were the main component of this community in the spring months. Common 

species of tintinnida were Favella ehrenbergii, Epiplocylis undella, Tintinnopsis cylindrica, T. 

labiancoi and T. campanula. Common to meroplankton were planktonic larvae of bivalve, 

annelida and phoronida. Among them, the bivalve larvae were the main component, which 

relates to active aquaculture of blue mussel (M. galloprovincialis ), thus affecting the community 

features of zooplankton in Butrint Lagoon. Diversity indexes showed low value, due to low 

diversity and considerably dominance of few species 

 

Keywords: Butrinti Lagoon, zooplankton, copepoda, Oithona nana, tintinida 

 




