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Hyrje  

1. Prezantimi i problemit dhe rëndësia e studimit    

Vendi ynë laget nga deti Adriatik e deti Jon me një vijë bregdetare të gjatë 480km (në hartën me 
shkallë 1:25000) prej të cilave 256 km i përkasin detit Adriatik dhe nga këto 66.4 km i përkasin 
zonës nga grykëderdhja e lumit Buna deri në kepin e Rodonit,(siç njihet ndryshe zona Bregdetare 
Veriore), e cila përbën objektin e studimit të temës sonë. 
Njohja e veçorive të zonës bregdetare, i vlerave potenciale natyrore të saj dhe shfrytëzimit 
ekonomik të drejtë dhe racional përbën një nga detyrat e gjeografëve në ditët e sotme.Duhet 
theksuar se ky aspekt deri në ditët e sotme pak është trajtuar nga gjeografët në vendin tonë në 
kuadrin e monografive të veçanta. 
Pikësynimi i temës sonë në këtë kuadër është njohja e evolucionit të zonës bregdetare, të 
proçeseve bregdetare nga ana cilësore dhe sasiore të ligjësive të formimit të formave 
gjeomorfologjike bregdetare dhe të prognozimit të dukurive bregdetare, si nga ndikimi natyror 
ashtu dhe nga ndikimi antropogjen. 

 Një aspekt tjetër i studimit përbën marrja e masave për evitimin e efekteve negative që 
krijohen ne zonën bregdetare veriore dhe pasojat që shfaqen në të gjatë ndryshimit të klimës, 
gjatë ndryshimit të grykëderdhjeve të lumenjve, gjatë shkatërrimit të botës bimore e shtazore, 
gjatë ndotjeve antropogjene, gjatë ndryshimit të drejtimit ekonomik dhe demografik të zonës 
etj. 

 Ndërtimi i hartës së evolucionit të vijës bregdetare gjatë periudhës nga viti 1870 e deri në 
vitin 2013, përcaktimi i formave gjeomorfologjike bregdetare me tekstin sqarues të saj, 
përbën një nga detyrat e kësaj teme mbasi lehtëson mjaft edhe marrjen e masave konkrete për 
të evidentuar dhe eleminuar efektet negative që shfaqen në zonën bregdetare, në përgjithësi 
dhe sipas sektorëve në veçanti.  

 Aspekt tjetër i rëndësishëm është përdorimi i formulave të ndryshme (në kushtet e 
mungesës së të dhënave faktike) për të patur të qartë si ndryshimet sasiore dhe statistikore 
(për prognozimin e ecurisë së dukurive bregdetare).  

 Detyrë tjetër e punimit është menaxhimi i drejtë i zonës bregdetare, vlerësimi i potencialit 
natyror sipas specifikave të veçorive të saj të diferencuara sidomos në drejtim të turizmit 
balnear, turizmit ekologjik (mbasi përmbajnë zona të mbrojtura) etj. 

 Kërcënimet natyrore- antropogjene përbëjnë një aspekt tjetër të studimit të veçorive të 
zonës nga grykëderdhja e lumit Buna deri në kepin e Rodonit.  

 Trajtimi i kësaj teme ka patur mjaft vështirësi për shkak të mungesës së të dhënave për 
mjaft aspekte që ndikojnë në realizimin e saj. Megjithatë nëpërmjet korelacioneve të 
elementëve të ndryshëm dhe të gjurmëve të lëna në pejsazhin bregdetar kemi arritur të 
krijojmë një tablo të qartë të dukurive të kësaj zone. 
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            Rëndësia e studimit  

  T'i shërbejë komunitetit të zonës në studim në drejtim të shfrytëzimit të potencialit 
natyror për ngritjen e nivelit ekonomik, të mbrojë territorin e tij nga kërcënimet natyrore 

 Të evidentojë rolin unik të gjeografit fizik në drejtim të studimit të problemeve kaq të 
mprehta e të vështira me të cilat përballet shoqëria.  

 
2.  Metodika e përdorur për studimin e zonës ndërmjet grykëderdhjes së Bunës dhe kepit 
të Rodonit  përfshin: 

1) Përdorimin e metodave hartografike (GIS) jo vetëm për të sintetizuar dukuritë e zonës 
dhe vijës bregdetare por edhe për të analizuar dukuritë gjeografike dhe gjeomorfologjike 
të zonës.  

2) Metoda e vrojtimit në terren, fotografimi i dukurive dhe i analizës përkatëse. 
3) Përdorimi i formulave matematikore për të përcaktuar vlerat e mjaft dukurive pranë 

bregdetare si energjia e valëve, energjia transportuese e rrymave detare, korelacioni midis 
energjisë, drejtimit të erës dhe veçorive të valëve dhe rrymave. 

4) Përdorimi i të dhënave gjeologjike për të përcaktuar rolin e evolucionit të zonës 
bregdetare gjatë periudhave gjeologjike si dhe të rolit të shkëmbejve në modelimin e 
brigjeve  

5) Metoda e analizës sedimentologjike për të përcaktuar faktorët lumorë, detarë, klimatikë e 
tektonike në periudha të ndryshme të evolucionit të zonës bregdetare. 

6) Metoda statistikore të cilat na lejojnë përcaktimin e përsëritjes në kohë të dukurive 
bregdetare dhe prognozimin e tyre. 

7) Anketimet me popullsinë dhe institucionet e qeverisjes vendore për dukuritë qe shfaqen 
në pjesë të vecanta të zonës. 

8) Të dhënat arkeologjike dhe historike të antikitetit dhe të mesjetës mbi dukuritë që 
shfaqen në qendra të banuara, në ndryshimin e grykëderdhjes së lumenjve, format e 
sipërfaqeve të banuara etj 

9) Shfrytëzimi i një literature të gjerë teorike dhe të aplikimit praktik nga autorët më në zë të 
kësaj fushe si Biral E.C, Kinf, Pascof, Guilsher. A etj, si dhe nga autorë shqiptarë si S. 
Boçi, M. Kabo, N. Pano, R. Eftimi, Sh. Aliaj etj. 

10)  Shfrytëzimi i eksperiencës së studiuesve të huaj (sidomos i studiuesve francezë, italianë 
etj) në drejtim të mbrojtjes së litoralit (masat inxhinierike dhe me karakter gjeografik) 

11)  Shfytëzimi i legjislacionit për mbrojtjen e zonës bregdetare sipas eksperiencës së 
vendeve të tilla të zhvilluara si SHBA, Francë, Itali etj. 

12)  Menaxhimi i  zonave të  mbrojtura bregdetare sipas  rekomandimeve të institucioneve të 
huaja që  kanë  paraqitur  studime  për  zonat bregdetare të vendit tonë e konkretisht edhe 
për zonën në  studim 
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KREU I 
Pozita gjeografike, kufijtë, madhësia, rëndësia gjeografike, e zonës ndërmjet 
grykëderdhjes së lumit Buna deri në kepin e Rodonit.    
 
1.1. Pozita gjeografike, kufijtë, madhësia e zonës bregdetare ndërmjet grykëderdhjes së 
lumit Buna dhe kepit të Rodonit 
Zona bregdetare përreth gjirit të Drinit inkuadrohet në pjesën më veriore të ultësirës perëndimore 
të vendit tonë. Gjendet ndërmjet kordinatave 41º 55' gjerësi gjeografike veriore në grykëderdhjen 
e lumit të Bunës dhe në 41º 35' gjerësi gjeografike veriore në jug të gadishullit të Rodonit. 
Territori në studim laget nga deti Adriatik5 gjatë një vije bregdetare prej 66.4 km(sa1/4 e 
gjatësisë së vijës bregdetare të detit Adriatik që lag vendin tonë) fillon nga kepi Mendre rreth 4.5 
km në perëndim të Ulqinit deri te kepi i Rodonit. Distanca në vijë ajrore (detare) midis kepit të 
Rodonit dhe kepit Mendre llogaritet rreth 23.5 milje (43.5 km) duke formuar në këtë mënyrë një 
nga gjiret më të mëdhenj të Adriatikut juglindor i cili bën të mundur si lundrimin dhe qëndrimin 
në spirancë të anijeve të vogla (thellësia në hyrjen e gjirit llogaritet 70 m duke u zvogëluar 
gradualisht ndaj brigjeve). 

                                                            
5 Mınistria Mbrojtjes,Udhëzues i lundrimit detar në detin Adriatik dhe Jon, Tiranë 1967 
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 Harta 1. Pozita gjeografike e Gjirit të Drinit, Shk 1:1.500.0006 

                                                            
6 Hartë e punuar nga Mirela Tase,viti 2013 
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Gjerësia ndërmjet kepit të Rodonit dhe grykës së lumit Buna (pjesa e gjirit të Drinit që i takon  
territorit  të vendit tonë) llogaritet rreth 16 milje (29.6 km). 
Brigjet e gjirit të Drinit në një largësi jo të madhe nga kepi i Rodonit dhe të grykës së Bunës janë 
të rrethuar nga një sërë vargjesh kodrinore dhe malore, të cilët fillojnë në pjesën veriore me 
malin e Kolajt dhe malin e Rencit (në lindje të Velipojës e të pjesës më veriore të fushës së 
Lezhës, me malin e Shëlbunit e kodrat e Manatisë (në lindje të fushës së Lezhës), në skajin më 
verior të malit të Skënderbeut, kodrat e Laçit e të Krastës (në lindje të fushës së Matit dhe të 
Thumanës) me faqet verilindore, lindore dhe veriore të kodrave të Rodonit, dhe gjithë kufiri i 
detit Adriatik në perëndim të tyre. 
Marrja në konsideratë e kufijve të tillë është e lidhur me faktin se këto territore në një periudhë jo 
të largët kanë qenë territore që i janë nënshtruar veprimtarisë detare dhe se sipërfaqet e tyre  
ruajnë gjurmë të veprimit detar (si në zonën e ulët dhe në zonën e lartë pranë bregdetare). 
Përveç kësaj këto territore luajnë rol në mjaft dukuri qe shfaqen në bregdetin e zonës në studim. 
Pozita gjeografike e zonës në studim konsiderohet mjaft e favorshme për zhvillimin ekonomik e 
sidomos llojet e ndryshme të turizmit (turizmin balnear, turizmin ekologjik, shkencor, historik 
etj). Duhet theksuar se pozita gjeografike dhe veçoritë natyrore dhe ekonomike-kulturore e 
favorizojnë për vetë faktin se : 

 Gjenden pranë vendeve të zhvilluara të cilat janë të interesuara për territore turistike që i 
garantojnë një konfort të përshtatshëm e të qetë. Afërsia me portet e vendeve fqinje mund të 
favorizojë transportin e turistëve me skafe dhe anije të vogla në zonën e gjirit të Drinit, të cilat 
janë të mbrojtura nga valëzimi i fuqishëm dhe që kanë një mjedis të shumëllojshëm dhe të pastër 
nga ndotjet. 

 Ekzistenca e rrjetit rrugor që e lidh me Kosovën, Malin e Zi e vendet e tjera evropiane dhe të 
popullatës nga pjesët e tjera të vendit tonë është e rregulluar mjaft mirë dhe favorizon ardhjen 
nëpërmjet komunikacionit automobilistik dhe ndoshta edhe nëpërmjet atij hekurudhor. Në rast se 
përmirësohet infrastruktura e ish aerodromit të Gjadrit (ish aeroportit ushtarak)7 mund të 
shfrytëzohet edhe për përdorimin e tij si objekt për transportin turistik. 

 Zona në studim paraqet një rëndësi të madhe dhe në aspektin ushtarak mbasi paraqet një mbrojtje 
natyrale si në fortifikimet bregdetare ashtu dhe në sistemin kodrinor relativisht të lartë e  
mbizotërues. Zona në studim në lindje të saj kufizohet nga lartësi të kodrave dhe maleve të cilat 
pengojnë depërtimin e erërave të ftohta kontinentale (p.sh: murlani) i cili është i kufizuar vetëm 
në grykat lumore të lumit të Matit, Drinit të Lezhës dhe të Bunës. 

 

 

                                                            
7 Ministria Mbrojtjes,Udhëzues i lundrimit detar në detin Adriatik dhe Jon, Tiranë 1967 
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KREU  II   
Përbërja gjeologjike, strukturat, dhe evolucioni gjeologjik e historik i zonës 
bregdetare, ndërmjet grykëderdhjes së lumit Buna dhe kepit të Rodonit. 
 
2.1. Përbërja gjeologjike e zonës 
Zona në studim bën pjesë në zonën tektonike-faciale të Krujës. Territori dallohet për një litologji 
të shumëllojshme, për ndërtimin tektonik dhe një evolucion gjeologjik interesant. Zona në studim 
përbëhet nga depozitime kretake (Cr²), nga formacione flishore, depozitime oligocenike e 
depozitime kuaternare. 

 Depozitimet e kretakut të sipërm(Cr²) përbëhen nga shkëmbenj gëlqerorë të Kretës së sipërme 
dhe me mungesën e lëndës strallore. Këto materiale shkëmbore paraqiten mjaft qartë në malet e 
Rencit dhe të Krastës të strukturës se njëjtë me të Makareshit. 

 Depozitimet oligocenike( Pg³) përbëhen nga ndërthurje argjiloro-alevrolitike me ndërshtresa 
argjili. Ato shfaqen në gadishullin e Rodonit dhe në pjesët më të ulta ku shërbejnë si dysheme 
mbi të cilën vendosen depozitimet kuaternare. 

 Depozitimet e kuaternarit përbëhen nga depozitime aluviale, kënetore, detare-kënetore, 
depozitimet deluviale dhe koluviale si dhe depozitimet bregdetare. 

 Depozitimet aluviale përbëhen nga argjila të cilat ndërthuren me rërë të imët. Në pjesën më të 
poshtme të prerjes gjeologjike takohen edhe ndërshtresa rërash të trasha dhe zhavorre, trashësia e 
të cilave (pavarësisht nga ndërshtresat) shkon nga 280 m pranë zonës së Lezhës në 150 m në 
depozitimet pranë lumit të Matit dhe në 90 m në rrjedhjen e mesme të Ishmit. Trashësia e 
ndryshme e shtresës së zhavorreve të kuaternarit në pjesë të ndryshme të zonës është e lidhur me 
shkallën e ndryshme të lëvizjeve luhatëse ulëse dhe shkallës së kompensimit me materialet 
aluviale nga lumenjtë e zonës. 

 Depozitimet detare-kënetore (Q⁴-de+Kt). Janë të përziera depozitimet detare e kënetore dhe 
shtrihen në formën e një rripi midis atyre detare kënetore. Përbëhen nga rëra të imta dhe lymra 
duke patur një trashësi nga 1-2 m deri në 10-15 m.  

 Depozitimet kënetore (Q⁴kt) janë me origjinë kënetare dhe përfaqësohen nga argjilat, lymrat e 
torfat që janë përvijuar në zonën e Shëngjinit, Tales, Fushkuqes. Ndërtohen nga shtresa e nga 
thyerje. Trashësia e tyre lëkundet nga 1-2 m deri 10-15 m. 

 Depozitimet deluviale dhe koluviale(Q⁴de+kl). Kanë një përhapje të kufizuar në pjesët më të 
qeta të shpateve të malit të Rencit dhe në gadishullin e Rodonit dhe formohen edhe nëpër proskat 
që kanë eroduar sidomos në shkëmbenjtë gëlqerorë (Renci) dhe flishoidalë (Rodoni). 
Përfaqësohen nga copra të shkëmbenjve gëlqerorë dhe të flishit me madhësi të ndryshme dhe me 
trashësi nga disa centimetra në disa metra. 
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 Depozitimet bregdetare . Përbëhen nga rërat dhe fraksione më të imta të cilat shtrihen gjatë 
gjithë bregdetit të zonës. Materiale pak më të trasha gjenden pranë grykëderdhjes së lumenjve 
Drini i Lezhës, Mat, Ishëm. Këto vendosen mbi depozitimet e trasha, që janë zhavorret e 
kuaternarit, dhe kanë trashësi 2-5 m deri në 40-50 m. Në drejtim të steresë zëvëndësohen derisa  
mbulohen nga argjilat. 

 
Harta2. Harta gjeologjike e zonës bregdetare ndërmjet grykëderdhjes së lumit Buna 
dhe kepit të Rodonit, Shk 1: 500008 

                                                            
8 Harta e punuar nga Mirela Tase,viti 2013 
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2.2. Strukturat gjeologjike të zonës në studim 
Territori fushor-kodrinor i zonës në  studim  bën pjesë në Albanidet e jashtme dhe përfshihet në 
zonat tektonike-faciale të Krastë-Cukalit (nënzona e Spitenit dhe e Krastës pjesërisht) në zonën e 
Krujës dhe në atë Jonike të cilat i mbivihen ultësirës pranëAdriatike (pjesës veriore të saj9). 
Territori i zonës në studim i takon kryesisht zonave tektonike-faciale që kanë struktura të tipit 
linear me përmasa dhe amplituda rrudhosjeje të mëdha, me shkëputje tektonike rajonale, me 
krahë perëndimorë të antiklinaleve të shkëputur dhe të rrudhosur.  
               Gjithashtu duhet theksuar fakti që strukturat gjeologjike përbëjnë bazën e formave të 
relievit që kontaktojnë në një masë të madhe gjithë kufirin perëndimor të zonës në studim dhe që 
i janë nënshtruar në periudhat e mëparshme gjeologjike veprimit detar dhe në brendësi të tyre. 
Njohja e veçorive të strukturave, përbërjes së shkëmbenjve, të drejtimit të rënies së shtresave e të 
thyerjeve tektonike përcakton në një shkallë të rëndësishme, shkallën e veprimit detar në këto 
territore. 
              Strukturat e zonës së Krastë -Cukalit shfaqen në pjesën lindore të zonës në studim. 
Nënzona e Spitenit mbivendoset mbi flishet oligocenike të zonës së Krujës. Nga ana tjetër kësaj 
zone i mbivendosen depozitimet flishore të Albian-Cenomanianit të zonës së Krastës të cilat janë 
zhvendosur drejt perëndimit. Lëvizja e këtyre masave është mjaft e madhe, duke kapërcyer 
nënzonën e Spitenit në sektorin Milot -Lezhë duke krijuar luspa tektonikë (në urën e Milotit, 
Spiten-Manat dhe ka krijuar strukturën e malit të Shëlbunit) në lindje të kalasë së Lezhës, i cili 
ka struktura tepër të rrudhosura e të  mbivëna mbi njëra-tjetrën. 
              Strukturat e zonës së Krast-Cukalit janë ndërtuar nga shkëmbenj gëlqerorë të kretakut të 
sipërm të cilët janë mjaft rezistentë ndaj veprimit fizik të trysnisë së valëve, por pak rezistentë 
ndaj veprimit kimik. Në Manati dhe në Lukaj zona e Spitenit zbulohet në formën e dy dritareve 
tektonike që përmbajnë depozitimet e kësaj zone. 
 
2.2.1. Zona e Krujës   
Përfshihet në zonën në studim ndërmjet antiklinalit të Renc-Makareshit dhe shumë pak nga rrëza 
veriore e vargut Krujë-Dajt.Antiklinali i Rencit ndërtohet nga depozitimet karbonitike të 
Kretakut të sipërm dhe të Paleogjenit. Ai përbën pjesën më veriore të vargut antiklinal Renc-
Makaresh.Në antiklinalin e Rencit dallohet një thyerje e madhe gjatësore (në pjesën perëndimore 
të tij) ku krahu perëndimor është shkëputur dhe zhvendosur nën ujrat detarë. Gjatë gjithë  pjesës  
tjetër perëndimore (me përjashtim të hundës së Shëngjinit) shfaqet edhe një thyerje tjetër 
sekondare që dallohet qartë sidomos në pjesën  më veriore të malit të Rencit (mali Kolajt).Të 
njëjtat dukuri tektonike dallohen edhe në vazhdimin jugor të strukturës së malit të Rencit që 
emërtohet struktura e Makareshit dhe që përfaqësohet me kodrat e Krastës (në perëndim të 
Krujës)10. 

                                                            
9 A.Qirinxhi,L.Brahimi,"Rilevimi gjeologjik i Rajonit Shupal-FushKuqe, Fondi Gjeologjik Qëndror, Tiranë 
10  B.Mehmeti,C.Brahimi,P.Sinani,A.Risto",Rilevimi gjeologjik i rajonit Krujë-Lezhë", Fondi Gjeologjik, Tiranë 
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Në pjesën qëndrore të antiklinalit të Rencit dallohen dy plane të thyerjeve tërthore11, të cilat kanë 
sjellë zhvendosjen e një pjese të kësaj strukture në drejtim të perëndimit për të formuar atë që 
quhet "Hunda e Shëngjinit". 
Strukturat e malit të Rencit ashtu si ajo e Makareshit apo e malit të Krujës (Sari Salltëk) dhe e 
shpatit perëndimor të malit të Dajtit i janë nënshtruar veprimtarisë së valëve detare duke krijuar 
sipërfaqe të sheshuara në pjesën kulmore të malit të Rencit e të Makareshit (pothuajse në të 
njëjtin nivel) dhe në malin e Krujës (në nivel më të lartë hipsometrik gati të njëjtë  me nivelin e 
tarracës detare në malin e Dajtit).12 Në shpatin perëndimor të pjesës veriore të malit të Krujës   
(midis Laçit dhe Milotit ) dallohen edhe dy tarraca detare në një nivel hipsometrik më të ulët 
(rreth 60 m).  
Struktura e antiklinalit të Rencit që është vazhdim i strukturës antiklinale të Makareshit shfaqet 
në sipërfaqe nga pjesa veriperëndimore e qytetit të Lezhës sipas drejtimit VP-JL me malin e 
Rencit dhe malin e Kolajt derisa ndërpritet nga rrjedhja e lumit të Bunës. 
Sruktura antiklinale e Rencit në drejtim të jugut nuk përvijohet në sipërfaqe nga qyteti i Lezhës 
deri në Milot, për faktin sepse mbulohet nga mbihipja e depozitimeve të nënzonave të Spitenit,  
të Krastës dhe për shkak të mbulimit të saj nga depozitimet neogjenike dhe të kuaternarit. 
Në juglindje të Milotit dalin gëlqerorët e Kretakut të Sipërm dhe të Paleogjenit që i takojnë linjës 
së antiklinalit të Rencit, por që tani emërtohen si antiklinalii Makareshit.Antiklinali i Makareshit 
shtrihet nga Miloti në kodrat e Krastës (duke përfshirë edhe këto të fundit), ashtu si antiklinali i 
Rencit ndërtohet nga depozitimet karbonitike të Kretakut të Sipërm dhe të Paleogjenit.  
Krahu perëndimor i kësaj strukture nuk lexohet në sipërfaqe për shkak të mbulimit të tij nga 
depozitimet transgresive të neogjenit, të cilat janë rrudhosur duke formuar kodra të ulëta. 
Antiklinali i Makareshit ashtu si dhe ai i Rencit dallohet nga thyerjet gjatësore si të krahut lindor 
ashtu dhe atij perëndimor dhe nga një sërë thyerjesh tërthore. Krahu lindor i kësaj strukture ashtu 
si dhe ai i antiklinalit të Rencit shfaqet me një thyerje mjaft të qartë. 
 
2.2.2. Monoklinali i Rodonit 
Ky monoklinal13 është pjesa më veriore e monoklinalit të Prezës, i cili ka shtrirje nga jugu në veri 
dhe është i ndërtuar kryesisht nga depozitime të tortonianit. Në anën lindore kontakton 
tektonikisht me sinklinalin e Tiranë-Ishmit dhe e mbihip atë. Në pjesën veriore ku depozitimet 
marrin kthesë vërehet një shkëputje tektonike. 
Ndryshe nga analiza e të gjithë pjesëve kodrinore që kemi trajtuar (ku vetëm në një pjesë të 
vogël të tyre ato binin në kontakt me detin për të ndjerë veprimin abraziv të drejtpërdrejtë nga 
valët, madje e të efektit shumë modest të tyre për shkak të përbërjes nga shkëmbinjtë 
karbonitikë), në zonën e monoklinalit të Rodonit kontakti me detin në një hapësirë të madhe dhe 

                                                            
11  Harta gjeologjike e Shqipërisë, shk 1:200000, Teksti, viti 1985 
12  Harta tektonike e Shqipërisë, Teksti, viti 1985 
13 L.Thomaj,L.Pengili,L.Bedini,"Rilevimi gjeologjik i rajonit Vorë-Kepi i Rodonit",Fondi gjeologjik, Tiranë 
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përbërja e butë e shkëmbenjve favorizon mjaft proçeset gjeomorfologjike bregdetare ku ndihen 
me intensitet proceset dinamike të tij. 
Struktura e monoklinalit të Rodonit (në kuadrin e antiklinalit të Prezës) është formuar pas 
orogjenezës tortoniane (pliocen, pliokuaternar e kuaternar)duke marrë drejtimin juglindje -
veriperëndim. Territori i saj është i mbivendosur mbi bazamentin karbonatik të zonës Jonike në 
depozitimet e ciklit molasik detar neogjenik të ultësirës pranë Adriatike.14 
                Gjatë kuaternarit ka ndodhur një ngritje e vargut kodrinor të Prezës (Vorë-Kepi i 
Rodonit) me një madhësi prej 100-150 m.Veçoritë e tektonikës në këtë territor shprehen edhe në 
drejtim të lëvizjeve të karakterit shkëputës të strukturës së ngritur antiklinale të 
Rodonit.Ekzistenca e thyerjeve dhe zhvendosjeve tektonike të pjesës veriore lindore të 
antiklinalit të Rodonit favorizon mjaft proceset e abrazionit detar. Këndi i rënies me 20º-50º në 
krahun perëndimor të antiklinalit favorizon jo vetëm rritjen e abrazionit detar, por edhe proçeset 
subareale që lidhen me to aq më tepër që këtu mbizotërojnë formacione të buta terrigjene.Po 
kështu mbihipja e strukturës së monoklinalit të Rodonit mbi sinklinalin e Tiranë-Ishmit e rrit 
mjaft pjerrësinë këndorë të tij deri në 70º me depozitime molasike të Pliocenit. 
                 Ekzistenca e linjave të fuqishme sizmoaktive15 (si p.sh: linja Vrap-Rodon dhe Durrës-
Rodon)16 gjatë gadishullit të Rodonit sipas drejtimit meridional dhe tërthor tregojnë  se proçeset 
endogjene janë akoma të fuqishme dhe mund të influencojnë në modelimin e zonës bregdetare. 
Dëshmi për këtë janë tërmetet e fuqishme që janë evidentuar gjatë periudhës historike dhe në 
ditët e sotme, të cilat kanë një magnitudë rreth 6 ballë të shkallës Rihter. 
                Krahas tyre në këtë territor shfaqen edhe lëvizje luhatëse të karakterit të geundacionit 
(sidomos në krahun lindor të strukturës) ku krahas ngritjes së monoklinalit të Rodonit në pjesën 
lindore të tij ndodh një ulje e fuqishme, (në pjesën veriore të sinklinalit Tiranë-Ishëm). Ky proçes 
është pak i dallueshëm në shpatin perëndimor të monoklinalit të Rodonit ku ndodh aktualisht një 
ngritje më e fuqishme në Rodon dhe një ngritje me intensitet shumë më të vogël në fushën e 
Shijakut ku dallohet qartë thellimi i shtratit të lumit Erzen (8-10 m nën nivelin e fushës së 
Shijakut). 
 
 Përbërja litologjike e monoklinalit të Prezë-Rodonit formohet kryesisht nga shkëmbinjtë 
terrigjenë ranorë dhe argjilorë të tortonianit. Shpërndarja jo e njëtrajtshme dhe veçoritë e tyre në 
kushtet e një pjerrësie të rritur dhe në funksion të mungesës së bimësisë së lartë dhe shkurreve ka 
favorizuar proceset subaerale të shpateve si rrëshqitje, rrëzime, shëmbje dhe një ondulacion të 
formës së bregdetit ku ndihet më fuqishëm edhe roli i valëve detare. 
 

 

                                                            
14 Aliaj.Sh," Evolucioni gjeologjik i zonës bregdetare dhe i shelfit detar të Adriatikut", Studime gjeografike, Nr 4 
15  Akademia e Shkencave,Rajonizimi sizmik i R.P.Shqipërisë, Botim, 1982 
16  Evolucioni gjeologjik i Rajonit Tiranë-Durrës-Kavajë, Fondi gjeologjik, Tiranë, Botim 1985 
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2.2.3. Struktura sinklinale Tiranë -Ishëm dhe grabenit të Velipojës 
Strukturat sinklinale të Tiranë–Ishmit janë të kufizuara në periferitë perëndimore me  
monoklinalin e Rodonit ndërsa grabeni i Velipojës kufizohet në pjesën lindore të tij nga 
monoklinali i Rencit. Sinklinali i Tiranë -Ishmit ka një shtrirje veriperëndim -juglindje madhësia 
e tij arrin rreth 57 km gjatësi dhe 12 km gjerësi. Ai fillon nga Mamli në jug dhe vazhdon drejt 
veriperëndimit ku zhytet nën ujrat e detit Adriatik. Centriklinali jugor del qartë sipas dyshemesë 
së Tortonianit në afërsi të Krrabës. Në linjën e përgjithshme juglindje-veriperëndim  ndodh një 
ulje e strukturës mbasi lëvizjet ulëse të kësaj strukture vijnë duke u rritur nga JL drejt VP. Kjo 
dukuri reflektohet edhe në veçoritë e relievit ku maksimumi i lartësive gjendet në kodrat e 
Krrabës.  
                 Këtë e përforcon edhe fakti se trashësia e depozitimeve kuaternare vjen duke u rritur 
po sipas drejtimit JL-VP dukuri kjo e lidhur me lëvizjet ngritëse në drejtim të JL dhe lëvizjet 
ulëse në drejtim të VP (trashësia e depozitimeve kuaternare arrin në fushën e Lezhës në 290m, në 
zonën  e lumit të Matit në 150m në zonën e lumit Ishëm në 60m etj). Kjo dukuri reflektohet dhe 
me lartësinë e tarracave lumore dhe në thellimin e shtretërve të lumenjve që është mjaft i 
shprehur në JL të sinklinalit dhe më pak ose aspak në VL të tij. 
Struktura sinklinale Tiranë -Ishëm është e vendosur nëpërmjet strukturave antiklinale të Prezë-
Rodonit dhe antiklinale Makaresh-Renc, ndërsa zona grabenore e Velipojës në krahun lindor që 
kontakton me thyerjet tektonike gjatësore të malit të Kolajt. 

 
Skica1. Strukturat gjeologjike të zonës në studim17 

                                                            
17 Fondi Gjeologjik Shqiptar, viti 1983 
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2.3. Evolucioni gjeologjik i zonës 
Për të dhënë një tablo të qartë të evolucionit gjeologjik, kryesisht evolucionin morfotektonik dhe 
morfoklimatik jemi bazuar tek harta gjeologjike e Shqipërisë dhe teksti18 shpjegues i saj i vitit 
1983, si dhe në skemat paleogjeografike të oligocenit të mesëm e tortonianit, të paleocenit të 
hershëm, të miocenit, pliocenkuaternarit dhe të kuaternarit. 
                 Gjatë periudhës së oligocenit të mesëm territori i zonës në studim është i mbuluar nga 
uji detar. Meqënëse rreth gjysma e territorit të vendit tonë (pjesa më lindore e vijës Shkodër -
Elbasan -Leskovik) është kthyer në sterë dhe depozitonte materiale të ngurta nëpërmjet rrjetit 
lumor nga sipërfaqet e peniplanizuara dhe të ringritura në sipërfaqen e përgjithshme të tyre.   
Krahas depozitimeve të imta terrigjene që sedimentoheshin në ultesirën Adriatike nëpërmjet 
rrjedhjeve ujore, në fund të kësaj periudhe (miocen-pliocen) u kthyen në sterë brigjet lindore e 
veriore të ultësirës Adriatike, pra një pjesë e vogël e zonës në studim. Pra në këtë periudhë 
shfaqen daljet e para të relievit të saj. 

 
Skica 2. Skemë paleogjeografike në oligocen të mesëm19 që tregon daljet e para të zonës në 

studim 

                                                            
18 Akademia e Shkencave, "Gjeografia Fizike e Shqipërisë", Botim 1991 
19 Fondi Gjeologjik Shqiptar , viti 1983 
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Gjatë kuaternarit vazhdon ngritja e diferencuar e steresë që dëshmohet si nga tarracat lumore 
ashtu dhe nga terrenet pliocenike të ultësirës Adriatike që sot gjenden në lindje të zonës në 
lartësinë 200m. Krahas ngritjes së territorit në kuaternar pati edhe zhytje në territoret periferike 
të zonës në studim (zona e krijimit të liqenit të Shkodrës), zona e Zadrimës.  
Në pliocen kuaternar u formua një pjesë e relievit kodrinor buzëve të ultësirës Adriatike, në 
kuaternar u krijua relievi fushor-kodrinor në ultësirën e pliocen-kuaternarit dhe në holocen 
relievi fushor në ultësirat kuaternare. 
Proçeset kryesore të forcave egzogjene që vepronin në këtë kohë (gjatë periudhës kuaternare) 
kanë të bëjnë më veprimtarinë e rrjetit hidrografik fillimet e të cilave shtrihen deri në periudhën e 
pliocenit (mbasi në miocen) por nuk mund të flitet për një rrjet lumor të formuar plotësisht sepse 
mbizotëronin vetëm rrjedhje të gjera ujore që drejtoheshin përgjatë luginave jo të thella. 
Ekzistenca e pellgut detar pliocenik (deti Adriatik dhe deti Jon) kushtëzoi tërheqjen drejt 
perëndimit të lumenjve e të rrjedhës së poshtme të tyre (Drini, Mati, dhe më vonë edhe të Ishmit 
i cili dikur kalonte tek çarja e Vorës dhe jo në zonën në studim).  
Gjatë Tortonianit territori i zonës në studim, pavarësisht nga depozitimet që cekëtonin thellësitë e 
ujërave detarë, pati një shtrirje në pjesën më lindore.  
Në pliocenin e hershëm del në sipërfaqe një pjesë e territorit detar në zonën e antiklinalit të 
Rodonit, një pjesë e rëndësishme e sinklinalit Tiranë -Ishëm dhe pjesa më veriore e zonës në 
studim.Në këtë periudhë riaktivizimi i orogjenezës solli si pasojë që pjesa qëndrore e 
veriperëndimore e zonës së Krujës të ulet nën nivelin  e detit, kurse ultësira pranë Adriatike që 
më parë kishte mbizotërimin e proçeseve të erozionit në kodrat e dala mbi nivelin e detit, tani të 
ketë kushte të reja sedimentimi. Gjatë mbulimit nga deti, në pliocen u sedimentuan depozitime 
argjilore-ranore. 
Gjatë pliocenit të vonshëm (në fund të tij), riaktivizimi i orogjenezës solli rrudhosje të vogla të 
katit të poshtëm dhe të sipërm struktural, duke formuar kodra të vogla pliocenike në afërsi të 
Laçit, në fushën e Shijakut etj.Krahas ngritjeve të vogla në territorin në studim, orogjeneza e 
pliocenit të vonshëm solli rritjen e pjerrësisë së këndeve të rënies në krahët e sinklinaleve.  
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Skica 3. Skemë paleogjeografike në pliocen të hershëm20ku kemi dalje në sipërfaqe të 

sinklinalit Tiranë-Ishëm dhe pjesës më veriore të zonës në studim 

 

 

 
                                                            
20  Fondi Gjeologjik Shqiptar, viti 1983 
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Në këtë periudhë, në strukturat më perëndimore të ultësirës pranë Adriatike, kemi formimin e një 
pakoje konglomeratike, gjurmët e së cilës nuk takohen në strukturat e zonës së Krujës. Kjo flet 
për faktin se zona e Krujës në këtë periudhë është shndërruar e gjitha në kontinent dhe se zona 
lindore ka patur një ngritje të konsiderueshme dhe një disnivel të madh hipsometrik në raport me  
pjesën perëndimore të ultësirës pranë Adriatike.Si rezultat i kësaj orogjeneze është edhe pamja 
përfundimtare e kontinentit dhe pozicioni i vijës bregdetare nga ana strukturore. 
             Lëvizjet tektonike vazhdojnë edhe në ditët e sotme dhe këtë e provon sizmiciteti, i cili 
është lokalizuar në territore të veçanta. Lëvizjet ngritëse sot dallohen në pjesën më të madhe të 
territorit (sidomos në pjesën lindore dhe juglindore kanë intensitetin më të rritur).Kjo gjë 
reflektohet në relievin e ngritur kodrinor që është formuar, si rezultat i ngritjes së krahut lindor 
dhe periklinalit jugor të sinklinalit Tiranë-Ishëm, e provojnë nivelet e ndryshme dhe numri i tyre 
në luginat e lumenjve kryesorë të zonës etj. Krahas ngritjeve të territorit dallohen edhe ulje 
tektonike në pjesën veri-perëndimore, gjë që dallohet qartë në trashësinë më të madhe të 
depozitimeve lumore. 
             Formimi i fushave të Lezhës, Tiranës, është arritur si rezultat i mbushjes me depozitime 
të strukturave sinklinale mbi të cilat janë vendosur. Por duhet theksuar se mënyra e mbushjes me 
depozitime kuaternare dhe më të vonshme ka patur ndryshim nga një territor tek tjetri. 
Nga ky trajtim i evolucionit paleogjeografik vihet re se historia e zhvillimit të territorit fillon që 
nga jurasiku dhe përfundon në ditët e sotme. 
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  Skicë 4. Skemë paleogjeografike në Tortonian21 ku fillon të ravijëzohet e gjithë zona në 

studim 

 

                                                            
21 Fondi Gjeologjik Shqiptar, viti 1983 
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Harta 3. Harta gjeologo-sedimentologjike e depozitimeve të Kuaternarit dhe të ditëve të sotme 
(Ultësira PranëAdriatike)22, Rajoni Vlorë-Bunë 
 

 
                                                            
22 Po aty, 
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2.4. Evolucioni klimatik i zonës ndërmjet grykëderdhjes së lumit Buna dhe kepit të Rodonit 
Evolucioni i bregdetit23 në periudhën historike (ku ndihet fuqishëm edhe veprimtaria e shoqërisë 
njerëzore) e fillojmë me periudhën e holocenit pra rreth 10-12000 vjet përpara. Për të përcaktuar 
më mirë këtë evolucion ne marrim në konsideratë veçoritë klimatike të kësaj periudhe, lëvizjet e 
nivelit te oqeanit botëror të lidhura me to, dëshmitë e lëvizjeve neotektonike duke u bazuar në 
veçoritë e sedimenteve dhe indikatorëve te tjerë, të dhënat e shkruara nga autorë të  antikitetit, 
mesjetarë, dhe të një periudhe më të re, ekzistenca e vendbanimeve dhe pozicioni i 
grykëderdhjeve dhe i skelave dhe analizën e hartave të sakta e të besueshme që fillojnë nga viti 
1870-1918 (hartat austriake) 1937 (hartat italiane) deri në vitin 2007 të fotografive ajrore të 
marra nga imazhet satelitore, si dhe atë të vitit 2013. 
 
Veçoritë e luhatjeve klimatike .Nga fundi i kuaternarit e deri në ditët e sotme dallohen disa 
periudha klimatike që kanë lënë gjurmë dhe në proçeset bregdetare. Këto janë: optimumi i parë 
klimatik pas akullnajor, ftohja e shekullit të hekurit, optimum i dytë klimatik, periudha e vogël 
akullnajore dhe ngrohja e sotme klimatike. 

 Gjatë optimumit të parë klimatik temperatura e ajrit ka qenë rreth 2-3° më e lartë se e 
sotmja, mbasi zona e presionit të lartë subtropikal ishte e vendosur në gjerësitë 40-45°duke 
formuar një klimë musonike. Niveli i detit ishte rreth 3m më i lartë se ai i sotmi. Proçeset 
klimatike ndikojnë në rrjedhjet ujore (të cilat janë identike me atë të sotmen) por karakteri i 
prurjes së ngurtë ndryshon për shkak të sasisë së ujërave lumore dhe veprimtarisë gërryese, 
transporuese, dhe depozituese. 

 Gjatë” shekullit të hekurit” nga 1900 vjet para erës sonë deri në vitin 1000 të erës sonë  
klima ka qenë më e ftohtë e me rreshje (sipas Bruksit) në këtë  periudhë në Evropë e sidomos në 
Angli, sasia e rreshjeve ishte 1,5 herë më e madhe se në ditët e sotme. Lagështira e rritur në 
kushtet e temperaturave të ulta stimulon formimin e kënetave dhe të tokave torfike. Ndoshta në 
këtë stad është e lidhur edhe ekzistenca e vendbanimeve palafite në disa zbulime që janë bërë në 
vendin tonë (kënetën e Durresit, kënetën e Maliqit). Në shekujt e parë të erës sonë klima në 
vendin tonë (si gjithë Mesdheu) u bë e  thatë. 

 Gjatë optimumit të dytë klimatik (1000-1300) klima ka qenë si në optimumin e parë pas 
akullnajor por me amplitudë dhe kohëzgjatje më të vogël. Shkrirja e akujve (ishulli i 
Groenlandës ishte liruar në pjesën më të madhe nga akullnajat) solli një rritje të nivelit të detit 
dhe ndryshime në proçeset e erozionit të lumenjve (ndryshimi i bazës së erozionit) dhe me 
ndryshimin e proçeseve detare (në favor të erozionit të brigjeve) dhe të pakësimit të ardhjes së 
materialeve të ngurta nga ana e lumenjve të vendit tonë. 
 

 
                                                            
23 Trojani.V, "Gjeografia Fizike e Përgjithshme", Pjesa e II ,Botim 2004 
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 Gjatë epokës së vogël akullnajore në zonat polare dhe subpolare shfaqen përsëri fushat 
akullnajore. Akullzimi u shoqërua me uljen e nivelit të detit dhe me rritjen e erozionit lumor. 
Rreth viteve 1780 u kryen matjet e para me instrumenta dhe temperatura e globit ishte 1-3m më e 
ulët se në ditët e sotme. 

 Nga fundi i shekullit të XIX deri në ditët e sotme dallohen qartë lëkundjet e klimës24 me një 
tendencë të qartë të rritjes së temperaturës së ajrit si në atmosferë dhe në ujrat oqeanike dhe 
detare.Kjo u reflektua me shkrirjen e mjaft pjesëve të akullnajave kontinentale dhe të pakësimit 
të gjuhëve të akullnajave malore në shumë vende të botës. Kjo dukuri reflektohet në ngritjen e 
nivelit të oqeanit botëror.  

Në bazë të matjeve rezulton se që nga fillimi i shekullit të XX e deri në fund të këtij shekulli 
niveli i oqeaneve është rritur 25cm (20cm nga shkrirja e akujve dhe 5cm nga rritja e 
temperaturave së ujrave detarë). Një ngritje e tillë e nivelit të oqeaneve është reflektuar si në 
qendrat urbane apo rurale bregdetare ashtu dhe në rritjen e proçesit të abrazionit detar. Krahas 
rritjes se nivelit të oqeaneve dhe deteve, rritja e temperaturës në shkallë globale ka sjellë dhe 
rritjen e fortunave detare të cilat shoqërohen me rritjen e abrazionit detar si atij me karakter të 
ngadalshëm dhe atij katastrofik. Në brigjet bregdetare të rruzullit tokësor sot abrazioni zë 70% të 
brigjeve, depozitimi 10% dhe 20% janë në ekulibër.25 Në vendin tonë raporti depozitim –
gërryerje ka ndryshuar nga 3:1 ne 2:1 (dezertacioni i Spiro Bocit viti 198126). Kjo rritje e 
përqindjes së gërryerjes është e lidhur jo vetëm me efektin planetar por edhe me ndikimet lokale 
si dhe me veprimtarinë e shoqërisë njerëzore ku këto dy dekadat e fundit është rritur ndjeshëm. 

    
       

                                                            
24 Alisov,Polltarous," Klimatologjia", Botim,1974 
25 Pascof.R, "L'erosion des cotes", Botim, 1981 
26 Boci.S, "Studim topografik i dinamikës së vijës bregdetare nga Vjosa në Bunë", Dizertacion, 1981 
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Skica 5. Pozicioni i vijës bregdetare në vendin tonë në 15 mijë vjetët e fundit (periudha nga 
holoceni  deri në ditët e sotme)27 

                                                            
27 Skicë e marrë nga projekti për lumenjtë Drin e Mat, viti 2008 
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2.5 Shkaqet e ndryshimit të shtratit të rrjedhjeve të lumenjve dhe grykëderdhjeve, efekti i 
tyre në zonën bregdetare. 

Shkaku kryesor që ka çuar në ndryshimin e vazhdueshëm të rrjedhjeve të poshtme të lumenjve 
tanë është rregjimi hidrologjik shumë i çrregullt i tyre që lidhet me rregjimin shumë të çrregullt 
të rreshjeve, ku 70-80% e sasisë vjetore e të cilave bien në periudhën e ftohtë të vitit (tetor-
nëntor) por jo vetëm kjo, pasi rreshjet bien në një interval të shkurtër kohor ku në 24 orë bie një 
sasi rreshjesh prej 100-400 mm ose 500-600 mm për 2-5 ditë radhazi. Në raste të tilla shtretërit e 
lumenjve të zonës në studim në rrjedhjet e poshtme nuk janë në gjendje të përcjellin sasinë 
kolosale të ujrave që grumbullohen në to, kështu që ato (ujrat) dalin nga shtrati duke rrjedhur në 
mënyrë të pakontrolluar nëpër fushë. 

Një faktor shumë i rëndësishëm që ka ndikuar fuqimisht në ndryshimet dhe devijimin e 
rrjedhjeve të lumenjve në sektorët e poshtëm është mbathja e shpejtë e vazhdueshme e shtretërve 
të tyre me depozitime të ngurta (aluvione) për shkak të erozionit të madh që zhvillohet në 
pellgjet e rrjedhjeve të sipërme dhe të mesme të tyre. Si rrjedhim i këtij erozioni të fuqishëm 
lumenjtë transportojnë mesatarisht 60-65 milionë tonë në vit materiale të ngurta. Një pjesë e 
madhe e këtyre aluvioneve, duke u depozituar në shtretërit e lumenjve, e ngre gjithnjë e më 
shumë nivelin e tyre (shtretërve) madje deri në atë shkallë saqë ata ngrihen mbi nivelin e fushave 
ku rrjedhin. 

Kjo është shoqëruar edhe me ndryshimin e shtretërve të lumenjve.Ky faktor ndikon në devijimin 
edhe të grykëderdhjeve të tyre.Një pjesë e materialeve të ngurta depozitohet në grykëderdhjet 
lumore dhe në tabanin e detit pranë tyre e para plazhit duke i cektëzuar vazhdimisht ato e duke 
shpënë në përparimin e vazhdueshëm të grykave lumore, të cilat shpërndahen në formën e një 
freskoreje. Kjo dukuri ndikon mjaft në proçeset e depozitimit dhe të gërryerjeve bregdetare. 

Gjatë prurjeve të mëdha, nën ndikimin edhe të veprimtarisë dinamike të detit (valëve, dallgëve, 
baticave etj) grykëderdhjet lumore nuk e përcjellin në det dot gjithë sasinë e ujit dhe devijojnë në 
një drejtim të ri, ose sjellin përmbajtje të zonave përreth shtratit të tyre ( siç ka ndodhur në vitet 
2010-2011 me Bunën). 

 Relievi fushor shumë i ulët i ultësirës sonë bregdetare më pjerrësi fare të dobët në drejtim të  
perëndimit luan një rol të rëndësishëm në ndryshimin e rrjedhjeve të poshtme të lumenjve. Dihet 
se gati të gjithë lumenjtë fushorë, sidomos në kushtet e një terreni të mbushur më depozitime të 
shkrifëta kuaternare, bëjnë gjarpërime të shumta (meandrime) derisa vjen një çast, kur lumi hap 
një rrugë të re më të shkurtër, kështu që meandri kthehet në një rrjedhje të vdekur. Meandre të 
tilla, me moshë relativisht të re ruhen edhe sot sidomos në zonën e lumit të Matit e gjetkë. 
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 Ndikim jo të vogël në devijimin e grykëderdhjeve lumore ushtrojnë edhe stuhitë detare, që 
shndërrohen në dallgëzime të fuqishme, të cilat pengojnë zbrazjen e lirë të ujërave në 
det.Madje ndodh që gjatë këtyre situatave portuale në grykat e lumenjve krijohen 
kundërrjedhje, dmth ujët e lumit fillon të rrjedhë  në drejtim të kundërt me rrjedhjen. Në raste 
të tilla, dallgët kur kanë drejtim vertikal me bregun shtyjnë në drejtim të grykave lumore 
materiale të ngurta, duke bllokuar kështu rrjedhjen e lirë të lumit dhe duke e detyruar atë të 
gjejë një grykëderdhje të re. 

 Në ndryshimin e rrjedhjeve të poshtme të lumenjve tanë ndikon edhe vetë mosha shumë e re 
e ultësirës bregdetare, e cila filloi të dilte mbi ujë aty nga fundi i pliocenit, por vetëm gjatë 
kuaternarit ajo u formua përfundimisht si fushë bregdetare me veçoritë e me karakteristikat 
natyrore. Për këtë arsye lumenjtë që e përshkojnë atë janë në proçesin e formimit të traseve të 
tyre përfundimtare. Ata janë gjithnjë në kërkim të shtretërve të tyre dhe gjatë kësaj kohe 
doemos do të ndryshojnë herë pas here rrjedhjet e veta, derisa të mos kenë gjetur shtratin 
përfundimtar. 

 Ndryshimi i thjeshtë i traseve të rrjedhjeve të poshtme të lumenjve është njëherazi edhe si 
rezultat i lëvizjeve neotektonike diferencuese, që përfshijnë ultësirën bregdetare, ku në 
shekujt e fundit kanë ndodhur tjetërsime të herëpashershme të lumenjve, si të Bunës, Drinit, 
Ishmit të cilët kohë pas kohe kanë ndërruar shtratin e tyre në disa sektorë. 

 Veç faktorëve natyrorë në devijimin e rrjedhjeve lumore një rol të veçantë luan edhe njeriu 
(faktori antropogjen).Këto devijime bëhen për një shfrytëzim sa më të madh e racional të 
pasurive ujore të vendit (për ujitje, pranë bregdetit, për qëllime hidroteknike etj), kështu janë 
devijuar Drini i Lezhës për në Bunë, Gjadri, Ishmi. 

 

 

2.6. Ndryshimi i rrjedhjes së poshtme të lumenjve në bazë të burimeve të vjetra historike 28 

2.6.1. Luhatjet e rrjedhjes së poshtme dhe grykëderdhjes së lumit Buna 

 Buna(Barbana) përmendet shpesh në burimet antike si një lumë i lundrueshëm përmes së cilës 
anijet detare hynin e dilnin në liqenin e Shkodrës. Rrjedhja e saj nuk del të ketë pasur luhatje të 
shumta. Megjithatë ka disa të dhëna si botimet e hartave antike që paraqesin një interes në këtë 
drejtim duke nisur me hartat e gjeografit më të madh të botës antike Strabonin(63 p.e.s-26 e.r.s) 
ku grykëderdhja e Bunës në det nuk shënohet, ndërkohë ku shënohen të gjitha grykëderdhjet e 
lumenjve të mëdhenj. Kjo të bën të dyshosh se mos Buna në kohën e Strabonit nuk derdhej 
drejtpërdrejtë në det, por në Drin.  

                                                            
28 Kabo.M,"Mbi ndryshimin e rrjedhjeve të poshtme të lumenjve tanë gjatë epokës historike", Studime gjeografike, 
Nr 4, Botim, 1990 
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Në kuadër të këtij supozimi flet historiani romak Tit Livi (59 p.e.s-17 e.r.s) duke dhënë 
pozicionin gjeografik të Shkodrës ky autor thotë:”Ky qytet rrethohet prej dy lumenjve prej 
Klausalit (lumi Kir) që rrjedh nga ana lindore pranë qytetit dhe në perëndim prej Barbanës që 
buron nga liqeni Labeat (liqeni i Shkodrës)”. Këta dy lumenj derdhen në ujërat e lumit Oriund 
(Drin) i cili buron nga mali Skard (Sharr) dhe pasi përmbledh edhe ujërat e disa lumenjve të 
tjerë, derdhet në detin Adriatik". 

Nga ky pohim i Livit del që në kohën e tij Buna pasi dilte nga liqeni i Shkodrës rridhte drejt e 
jugperëndimit, por se ku bashkohej me Drinin nuk mund ta dinte. Ka mundësi që afër fshatit të 
sotëm Mushan përballë Obotit, Buna vazhdonte rrugën drejt juglindjes dhe rridhte ndoshta nëpër 
rrëzën lindore të malit të Gjymtit ( ku  ruhen gjurmë të një shtrati të vjetër). 

 Duke u bashkuar me Drinin para se të futej në fushën kënetore të Kakariqit ku siç dëshmon 
Zh.Brio ruhet veçse një shtrat i vjetër i Drinit. Në ditët e sotme ekziston një digë e ngritur disa 
metra e cila lidh malin e Jushit me malin e Rencit ( pranë grykës së Ded Gjo Lulit) e cila pengon 
kalimin e ujrave të Bunës dhe të Drinit (gjatë përmbytjes së fushës së Trushit), për të kaluar në 
drejtim të shtratit të vjetër që kalonte në fushën e bonifikuar të Kakariqit. 

 Në përmbytjen e fushës së Trushit në vitin 2010, për ta evituar përmbytjen u tentua çarja e digës 
për të kaluar ujrat në shtratin e dikurshëm.Por ka mundësi që Buna (vetëm ose bashkë me 
Drinin) të ketë rrjedhur edhe përmes grykës tektonike të Ded Gjo Lulit dhe kënetës së Pentarës, 
ku gjendet ende një shtrat i vjetër më ujë që quhet "Vija e Martenzës" e cila bashkohej me 
rrjedhjen e sotme të Bunës diku pranë fshatit të Luarës. 

Grykëderdhja e Bunës nuk del të ketë pasur sot gjurmë e cila para se të derdhej në det ndahej në 
rrjedhje. Megjithëkëtë gjurmë të një grykëderdhje të vjetër të Bunës ruhen jashtë kufirit tonë 
shtetëror në anën e djathtë të rrjedhjes së sotme të saj. Buna në afërsi të fshatit Pentar, devijonte 
drejt veriperëndimit duke rrjedhur përmes kënetës së Zagonit në skajin verior të gjirit të Milenës 
rreth 10km në veriperëndim të grykëderdhjes së sotme ( në juglindje të Ulqinit). Kepi i Milenës  
ndan gjirin me të njëjtin emër nga gjiri i Ulqinit në të cilën dallohet një rrip ranor i formuar nga 
kjo rrjedhje e vjetër e Bunës. 
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2.6.2.  Luhatjet e rrjedhjes së poshtme  dhe grykëderdhjes së lumit Drin 

Rrjedhja e poshtme e Drinit është e zhvendosur vazhdimisht herë në drejtim të jugut, drejt 
Lezhës për t'u derdhur drejtpërdrejtë në det në perëndim të kësaj të fundit e herë në drejtim të 
veriut, për t'u derdhur në Bunë pranë Bahcëllëkut. Siç del nga gjeografia e Strabonit, Drini në 
kohën e tij rridhte në drejtim të Lezhës dhe ashtu siç u tha më sipër, ka mundësi që Buna të 
derdhej në Drin. 

Por Gai Plin Sekundi, që ka jetuar më vonë se Straboni dhe Tit Livi deri në 79 e.r.s thotë se: 
"Mbi Drin gjendet një qytet që gëzon të drejtën romake". Ky qytet dihet që është Shkodra. Nga 
kjo del se Drini nga mesi i shek të I e.r.s e ka ndryshuar drejtimin për tu derdhur në Bunë, 
përndryshe Plini nuk mund të thoshte që Shkodra gjendet mbi Drin. 

 Këtë e pohon edhe E.Armao, i cili thotë: "Dihet me siguri që rreth fillimit të epokës sonë lumi 
Drin rridhte ashtu si sot, drejt Shkodrës, por me ndryshimin që ndërsa sot merr më parë Kirin e 
bashkë me Bunën rrjedh në det, atëherë merrte Bunën e cila pasurohej me ujërat e Kirit në jug të 
influencës së sotme".Por gati një shekull e gjysëm më vonë gjeografi i shquar Aleksandrin Klaud 
Ptoleme29(90-150 e.r.s) e përmend grykën e lumit Drin në buzë të Adriatikut duke dhënë edhe 
kordinatat gjeografike. 

Në antikitetin e vonë (shek IV- V e.r.s) gjeografi i njohur durrsak Vib Sekuestri mbasi përmend 
një numër të madh toponimesh (përfshirë edhe hidronime) pohon se: "Drini nga liqeni i Lyhnidit 
(liqeni i Ohrit) rrjedh pranë Shkodrës qyteti i ilirëve". 

Që nga shek XI e deri në gjysmën e parë të shek XV siç del nga burime të ndryshme, Drini 
rridhte në drejtim të Lezhës e derdhej në det në atë pozicion që ka sot i ashtuquajturi Drini i 
Lezhës. Megjithatë sipas Armaos del se Drini para vitit 1390 derdhej i tëri në Bunë, pak përmbi 
fshatin Shirgj domethënë shumë kilometra më në jug nga derdhja e sotme, kurse Kiri në këtë 
kohë derdhej dhe ky në Bunë, por në mënyrë të pavarur nga Drini. Por aty nga mesi i shek XV 
ose fillimi i gjysmës së dytë të tij Drini ndahet në dy degë, njëra nga të cilat rridhte në drejtim të 
Lezhës për tu derdhur në det dhe tjetra më e madhja kalonte rrëzë kodrave të Bërdicës dhe 
derdhej në Bunë përballë Oblikës, pak më poshtë nga grykëderdhja e sotme. Për sqarimin e 
situatës hidrologjike të zonës së Shkodrës në shek XV dhe vitet e para të shek XVI interes të 
madh paraqet vepra e historianit humanist shqiptar Marin Barleti30 " Rrethimi i Shkodrës" thotë 
se në pjesën e poshtme të këtij qyteti i kalon përmes lumi Drin mbi të cilin është ndërtuar një urë 
guri e mrekullueshme saqë shkonte e prekte Bunën në pjesën e vet të fundit pranë lumit Drin që 
ndodhet sot larg qytetit 8 milje 

                                                            
29 L. Ptolemeu, "La Geografia", viti 1574-1621, 1965 
30 M.Barleti, "Rrethimi i Shkodrës" ,shek i XV 
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Foto1. Ura me gurë e Mesit  pranë lumit të Drinit31 

 

Nga referimi i Barletit del se brenda periudhës së jetës së Barletit (1460-1512 ose 1513) Drini ka 
ndërruar disa herë shtratin e tij, kurse më poshtë thotë Barleti, Drini ndodhet 8 milje larg(12 km 
larg) qytetit të Shkodrës. Pra Drini në fund të shek XV dhe fillim i shek XVI e kishte ndryshuar 
drejtimin dhe rridhte jo në Bunë por në Lezhë. Në shek XVII del se Drini kalonte nëpër Zadrimë, 
dmth. në drejtim të Lezhës, por nuk dimë nëse ekzistonte dega e tij që derdhej në Bunë. Kur në 
1800 Pukevili, konsulli i përgjithshëm i Francës në Janinë vizitoi Shkodrën, atij i thanë se Drini e 
ka ndërruar shtratin e vet dhe se më parë ai ishte më afër qytetit (Shkodrës). Pra del e qartë se 
para vitit 1800 Drini rridhte pranë Shkodrës e me siguri derdhej në Bunë. Por rreth vitit 1800, 
Drini e kishte ndryshuar përsëri drejtimin, ishte larguar nga Shkodra për në rrugën e vjetër drejt 
Lezhës. 

Në mesin e shek XIX kur ndodhi ngjarja e fundit e përfundimtare e Drinit sipas Zhan Briose, 
ndarja e Drinit në dy degë ndodhi në dimrin e vitit 1846, por autori nuk jep asnjë referim se nga e 
ka marrë këtë të dhënë. Në vitin 1846 autori thotë se Drini mbasi dilte nga Vau i Dejës drejtohej 
nga jugu për të dalë në Adriatik pak nën Lezhë. Në të njëjtin vit ai çeli një rrugë të re drejt veriut 
dhe erdhi e u derdh në Bunë (pjesa më e madhe e ujrave). Këtë datë mesa duket të marrë nga 

                                                            
31 Ura me gurë e fotografuar nga Alket Islami, Tiranë 2008 
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Zh.Brioja e pranoi edhe XH.Marxhoni i cili është marrë pas Brios me problemin e sistemimit 
hidrologjik të Shkodrës e rrethinave të saj. 

Sipas historianit tonë Z.Shkodra ndarja e Drinit duhet të jetë bërë më 1854 dhe këtë e lidh me të 
dhënat e një dokumenti që jep kronisti shkodran M.Sirriu i cili përshkruan ngjarjet politike e 
natyrore të Shkodrës që nga viti 1852-1875. Në këtë dokument veç të tjerave flitet për përmbytje 
të shumta që kanë goditur Shkodrën që nga 1854-1871. Nga përshkrimi i Sirriut del vetëm që më 
1854 ka pasur përmbytje por jo që dhe Drini u nda më dysh pikërisht në këtë vit. Përkundrazi më 
mirë mund të arrihet në përfundimin që Drini ishte ndarë më parë dhe më 1854 gjatë vërshimit të 
tij me Bunën përmbytën Shkodrën. Nisur nga kjo mund të arrihet në përfundimin që ndarja e 
Drinit dhe derdhja e tij në Bunë ka ndodhur para 1854. 

Sipas E.Armaos përsëritur edhe nga A.Sestini32, ndarja e Drinit dhe kthimi i tij për në Bunë ka 
ndodhur në dimrin e vitit 1858-1859 gjatë shirave të mëdha dhe vërshimit të Drinit, i cili pas 
Vaut të Dejës doli jashtë shtratit. Autori nuk jep asnjë referim se nga e ka marrë këtë të dhënë. 
Kjo datë jepet edhe nga publiçistja e shquar Edit Durhami e cila më 1905 vizitoi Shkodrën.  

Në 1858 thotë ajo, Drini befas ndërroi rrugë dhe hapi shtrat te ri. Tani ai derdhet kryesisht në 
Bunë, përpara se të vejë në Shkodër. Sigurisht këtë të dhënë ajo e ka marrë nga banorët e 
Shkodrës. Sipas shënimit nr.72 bërë në veprën e Barletit33 "Rrethimi i Shkodrës " si datë e 
bifurkacionit të Drinit dhe e derdhjes së tij në Bunë është dhënë viti 1856, por për ndarjen 
gjithashtu nuk jepet asnjë referim në këtë mori datash, sigurisht është mjaft e vështirë të japësh 
vitin e saktë të ndarjes së fundit të Drinit,34 aq më shumë që gati të gjithë autorët e huaj të cituar 
nuk japin referime ose përfundime të tërthorta, që nuk bëjnë fjalë drejtpërdrejtë për vitin e 
ndarjes së këtij lumi. Edhe autorët tanë deri tani zakonisht kanë pranuar si vit të ndarjes së Drinit 
atë që kanë gjetur në burimin e parë që u ka rënë në dorë. 

Duke e shqyrtuar në mënyrë të posatshme çështjen e ndarjes së Drinit nga mesi i shekullit të 
kaluar duke i shoshitur të gjitha variantet e dhëna, mendohet se si vit i mundshëm, i ndarjes së 
Drinit, është ai që jep Zh.Brio domethënë viti 1846. Mendohet kështu duke u nisur nga serioziteti 
me të cilin autori e ka shqyrtuar problemin. 

Është thënë e shkruar madje është paraqitur edhe në harta që pas ndarjes së Drinit rreth 2/3 e 
ujrave të tij pas Vaut të Dejës derdhej në Bunë. Vrojtimi me kujdes i vendit ku ndahet Drini 
tregon se në kushte të zakonshme hidrometeorologjike i gjithë Drini derdhej në Bunë, kurse uji 
që rridhte në shtratin e vjetër të tij drejt Lezhës sigurohej nga burimet nëntokësore të Pistulës 
(3km larg Vaut të Dejës) nga kullimi i fushës së Zadrimës nga kodrat përreth. Vetëm në rastet e 

                                                            
32  A.Sestini ,"La pianure costiere dell Albania", Rovra, 1940 
33  M.Barleti, "Rrethimi i Shkodrës" 
34 Buletini i Qendrës së Informacionit dhe Dokumentacionit Shkencor dhe Teknik, Nr 9, Botim,1998 
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prurjeve shumë të mëdha një pjesë e ujrave të Drinit futej edhe në shtratin e vjetër drejt Lezhës.         
Në vitin 1963 më në fund por tashmë jo për shkaqe natyrore dega e Drinit35 të Lezhës me anë të 
një dige dheu 3 km të gjatë u mbyll përfundimisht. Kështu që sot i gjithë Drini derdhet në Bunë. 
Drini i Lezhës sot luan rolin e një kanali kullues i cili përmbledh gjithë ujrat e Zadrimës dhe i 
derdh në det. 

• Duhet theksuar fakti se ndryshimi i shtratit të lumit Drin dhe i lumit Buna përbën një 
karakteristikë të zakonshme të tij. Krahas ndryshimit të shtratit (madje edhe pa ndryshuar ai) 
ndodh edhe proçesi i ndryshimit të grykëderdhjes së Lumit Drin-Bunë. Kështu siç e përmendëm 
ka ndodhur zhvendosje e shtratit në veriperëndim të grykëderdhjes së sotme të Bunës e të Drinit 
(në territorin e Malit të Zi ku formon një plazh pranë Ulqinit). 
• Po kështu në krahun e majtë të grykëderdhjes së sotme dallohet ekzistenca e gjurmëve të 
një shtrati të dikurshëm të Bunës në drejtim të jugperëndimit.Territori midis shtratit aktual të 
Bunës dhe grykëderdhjes së dikurshme jugperëndimore  ka formën dhe madhësinë e një delte sa 
ishulli i Adës. 
• Kthimi i gjithë ujërave të lumit Drin së bashku edhe me ujërat e lumit Gjadër në drejtim 
të Bunës ka sjellë si pasojë që Drini i drejtuar drejt Lezhës36 të mos funksionojë si lumë por 
thjesht si një kolektor që mbledh ujërat e kullimit të fushës së Zadrimës, të fushës së Kakariqit 
dhe ujërat e përrenjve malorë. Kjo e ul mjaft veprimtarinë transportuese të Drinit të Lezhës duke 
sjellë ngritjen e shtratit dhe përmbytjen por sidomos edhe pakësimin e aluvioneve në drejtim të 
grykëderdhjes në Lezhë si dhe ndryshimin e proçeseve bregdetare në favor të gërryerjes së 
brigjeve e të deltës në Lezhë. 
• Dukuria e ndryshimit të grykëderdhjes në Lezhë është se në të majtë dhe në të djathtë të 
deltës aktuale, në të dallohet shtrati i vjetër në Kune, në grykën e Merxhanit dhe në jugperëndim 
të limanit të Cekës (ku merr një lëvizje meridionale paralel me bregun). 

 2.6.3.  Luhatjet e rrjedhjes së poshtme  dhe grykëderdhjes së lumit Mat 

Të dhëna për ndryshimet e rrjedhjes së poshtme të lumit Mat37 (Mathis) në burimet e vjetra nuk 
gjenden. Megjithatë dëshmi për këto luhatje janë gjurmët e shumta të shtretërve të braktisur në 
shekujt e fundit. Këto gjenden si në anën e majtë (jugore) të rrjedhjes së sotme, ashtu edhe në të 
djathtë (veriore) të saj. Në anën e majtë dallohen dy shtretër të vegjël, njëri gjendet afërsisht në 
mesin e rrjedhjes së poshtme dhe tjetri rreth 3 km më në perëndim (më afër grykëderdhjes). Të 
dyja këto rrjedhje të vjetra drejtohen nga jugu duke marrë formën e një harku. Mesa duket ato 

                                                            
35  F.Hoxha,"Ndërhyrjet e njeriut me Drinin e Lezhës dhe rrjedhimet e tyre mjedisore", Simpoziumi i III Kombëtar, 
Gjeomorfologjia e aplikuar,mjedisi dhe turizmi bregdetar në Shqipëri, B.1998 
36 V.Trojani,"Evolucioni i vijës bregdetare në sektorin grykëderdhja e Drinit të Lezhës -Bisht Pallë dhe dukuritë 
katastrofike që shfaqen në të", Simpoziumi  Kombëtar mbi Gjeomorfologjinë e Aplikuar, Studime Gjeografike, Nr 
12, Botim,1999 
37 R. Eftimi,"Vështrim mbi hidrologjinë  e fushës aluviale të lumit Mat", Përmbledhje Studimesh, Nr 4, Botim 1966 
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derdhen në zona kënetore që shtriheshin në jug të lagunës së Patokut, madje rrjedhja 
perëndimore derdhej direkt në këtë lagunë. 

Në anën e djathtë gjenden gjurmët e një shtrati të vjetër me drejtim të përgjithshëm nga veriu. 
Kjo rrjedhje e vjetër bashkohej me Drinin e Lezhës afërsisht në fshatin e sotëm të ishull-Lezhës. 
Gjithashtu rreth 3 km në veri të grykës së sotme të Matit, gjendet toponimi Gryka e Lumit. Ky 
toponim me siguri ka qënë një grykëderdhje e vjetër e Matit.Luhatje të shumta herë nga veriu, 
herë nga jugu ka pësuar edhe grykëderdhja e Matit. Sipas rilevimeve të vitit 1918 grykëderdhja e 
tij shtrihej  në drejtim të jugperëndimit, kurse sipas atyre të vitit 1937 ajo ndahej në pjesë 
paralele, midis të cilave shtrihej një ishull i vogël. Rilevimet e vitit 1962 tregojnë se 
grykëderdhja e Matit paraqitet e njëjtë me atë të vitit 1937 por dega kryesore ajo e veriperëndimit 
është e zhvendosur më nga jugu. 

Delta e këtij lumi është formuar nga aluvionet e lumit Mat si dhe nga aluvionet e lumit Ishëm 
dhe mbështetet mbi relievin e Rodonit. Në fund të viteve 50- të edhe në brigjet e rrjedhës së 
poshtme të këtij lumi u ngritën argjinatura që e bënë këtë lumë të parrezikshëm për fushën e 
Bregut të Matës. 

Theksojmë se një pjesë e materialeve të ngurta të lumit Mat, depozitohen në liqenet e dy 
hidrocentraleve të Ulzës (1957) dhe të Shkopetit (1963). Ngritja e këtyre dy hidrocentraleve, ka 
shuar rrezikun e tij, duke e bërë atë të dobishëm edhe për vaditje. Një pjesë e ujrave, kalon për 
vaditjen e tokave sidomos në rrjedhën e poshtme ku shquhen dy kanale të mëdha vaditëse, a) 
Mat–Thumanë,b)Mat-Lezhë.Kjo gjë ka sjellë pakësimin e vazhdueshëm të sjelljes së materialeve 
të ngurta në bregdet dhe reflektimin e pakësimit te mbathjes së zonës bregdetare. 

2.6.4. Luhatjet e rrjedhjes së poshtme dhe grykëderdhjes së lumit Ishëm 

Rrjedhja e poshtme e Ishmit38 në bazë të burimeve të vjetra nuk del se ka pasur luhatje. Por 
ndërkaq grykëderdhja e tij ka pësuar lëvizje të vazhdueshme sidomos në periudhën pas vitit 1918 
e këtej kur ka dhe dokumentacion hartografik. Në rilevimet e vitit 1918 grykëderdhja e Ishmit 
gjendej në drejtim të veriut me ato të vitit 1937 në drejtim të verilindjes, 1957 gjendej 3.5km më 
në jug kurse në vitin 1976 zhvendoset edhe më në jug.  

Në 1977 grykëderdhja e Ishmit për të mbathur disa toka kënetore dhe lagunën e Patokut u 
devijua artificialisht për në këtë lagunë. Kjo shpuri në gërryerjen e fuqishme të plazhit të 
Patokut. Në vitin 1977 lumi i Ishmit nën ndikimin antropogjen formon një grykëderdhje të re 
drejt veriut.Deri në vitin 1979 egzistonin njëkohësisht dy grykëderdhjet e lumit Ishëm (njëra 
nëpër depozitimet e tij drejt veriut dhe tjetra direkt në det (perpendikuare me vijën bregdetare). 

                                                            
38 M. Kazazi, "Norma e lëkundshëmria e rrjedhjes vjetore në territorin hidrografik të lumenjve Shkumbin, Ishëm, 
Erzen,"  Dizertacion, 1983 
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Pas vitit 1979 pas bashkimit me lumin e Drojës egziston vetëm një grykëderdhje ajo veriore. 
Kordoni ranor i formuar më parë nga grykëderdhja direkte në detin Adriatik u zhduk nga valët 
detare brenda nje viti. Nga veprimi antropogjen u ruajt vetëm grykëderdhja veriore e cila kishte 
për qellim kalimin e lumit Ishëm në kënetën e Neglës për ta mbathur atë dhe për të përfituar rreth 
800 ha toke bujqësore. 

KREU III 

 Veçoritë e relievit, klimës, hidrologjisë, tokave, botës bimore e shtazore 

 3.1. Vështrim i përgjithshëm i relievit të zonës në studim 

Veçoritë e relievit për zonën në studim janë përcaktuar deri në një farë shkalle nga strukturat 
gjeologjike nga tektonika rrudhosëse, shkëputëse, nga proçeset e lëvizjeve tektonike ngritëse e 
ulëse nga veçoritë sizmike dhe sidomos nga proçeset e lidhura me veprimin e forcave të jashtme 
si p.sh: veprimtaria depozituese lumore-detare, rrëshqitje, rrëzime të shpateve, veprimtaria 
erozivo-depozituese e rrymave dhe valëve detarë etj. Në veçoritë e përgjithshme të relievit të 
zonës përfshihen: 

 Mbizotërimi i relievit fushor dhe pjesërisht i relievit kodrinor 
 Zonat e mëdha fushore (zona e Velipojës dhe e Lezhës) zënë sipërfaqen më të madhe të territorit 

dhe kanë pjerrësi mjaft të vogël (pothuajse të rrafshta). 
 Në të dy zonat fushore ndodhin ulje të territorit me intensitet të ndryshëm të cilat nuk 

kompensohen tërësisht nga materialet e sjella nga lumenjtë në grykëderdhje. 
 Kontakti i pjesëve fushore me ngritjet kodrinore realizohet nëpërmjet thyerjeve tektonike të 

shprehura mjaft qartë.  
 Zonat kodrinore periferike ndaj fushave pësojnë ngritje të vazhdueshme (kodrat e Rodonit, të 

Rencit, Shelbunit, Manatisë). 
 Proçeset bregdetare janë tepër intensive në skajet perëndimore të fushave (për shkak të kontaktit 

të madh me detin dhe për shkak të materialeve terrigjene të butë të truallit të tyre) ndërsa 
kontakti me ujin detar aktual i pjesëve kodrinore është më i kufizuar (vetëm Hunda e Shëngjinit 
dhe pjesa verilindore e kodrave të Rodonit). 

 Ekzistojnë diferencime në proçeset bregdetare si në zonat fushore (të lidhura me intensitetin e 
proceseve të erozionit dhe të depozitimit) ashtu dhe në brigjet kodrinore (kryesisht nga 
ndryshimi i përbërjes litologjike dhe të proçeseve të lidhura me të). 

 

Duhet theksuar se proçeset bregdetare në zonat kodrinore janë mjaft të reduktuara në raport me 
skajet bregdetare të fushave të zonës (vetëm te Hunda e Shëngjinit dhe në VL të kodrave të 
Rodonit). Dinamika bregdetare në pjesët kodrinore kufizohet nga veçoritë litologjike (në kodrat 
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karbonitike) dhe nga evolucioni i brigjeve në zonat e ulta fushore (zgjatja e kosës së Matit e të 
Ishmit ) që do ta reduktojë në të ardhmen dinamikën detare në VL të Rodonit. 

Për shqyrtim do të analizohen zonat bregdetare të Velipojës, të fushës së Lezhës e Matit, kodrat e 
Rencit dhe një pjesë e kodrave të Rodonit me veçoritë e tyre fiziko-gjeografike të cilët 
influencojnë në proçeset bregdetare e në menaxhimin e tyre. 

3.2. Veçoritë e përgjithshme fiziko -gjeografike sipas pjesëve përbërëse të zonës në studim 

Trajtimi i veçorive të relievit sipas pjesëve të veçanta të zonës ka rëndësi për njohjen e 
evolucionit të zonës bregdetare e cila së bashku me trajtimin e proçeseve aktuale përbën bazën 
për prognozimin e ndryshimit të vijës bregdetare në të ardhmen si për menaxhimin e potencialit 
natyror në funksion të shfrytëzimit optimal nga shoqëria njerëzore ashtu dhe për turizmin 
balnear, për turizmin shkencor si dhe për të gjitha aktivitetet e tjera të lidhura me bregdetin. 

3.3. Veçoritë e relievit të vargut kodrinor të Rencit   

Në kufirin më verilindor të zonës bregdetare në studim shtrihet vargu kodrinor i Rencit që fillon 
nga pjesa më veriore e qytetit të Lezhës deri tek gryka e Ded Gjo Lulit me një gjatësi prej 20km 
dhe gjerësi 0.5-3.5km . 

Mali i Rencit përbën një horst antiklinal i vendosur ndërmjet dy grabenëve, grabenit të Kakariqit 
dhe grabenit të Velipojës39. Mali i Kakariqit është vazhdim i strukturës së Makareshit që shprehet 
nëpërmjet kodrave të Krastës që zhyten pranë zonës së Milotit nën depozitimet e fushës së Matit 
e të Lezhës për të dalë përsëri në veri të qytetit të Lezhës duke vazhduar drejtimin juglindje-
veriperëndim. 

Krahu perëndimor i kësaj strukture është i thyer dhe i zhvendosur nën ujrat detare, dukuri që 
shprehet me pjerrësinë mjaft të rritur të shpatit perëndimor të tij. Krahas thyerjes gjatësore 
primare në zonën e shpatit perëndimor dallohet edhe një thyerje më e vogël e cila shfaqet qartë 
në lindje të fushës së Velipojës. 

Në pjesën qëndrore të malit të Rencit dallohen qartë edhe dy plane të thyerjeve tërthore si dhe 
zhvendosja në drejtim të detit nëpërmjet Hundës së Shëngjinit, e cila është e vetmja pjesë e malit 
të Rencit që kontakton me detin gjerësisht. Këto thyerje i japin malit të Rencit një karakter 
bllokor.Pjesa kurrizore e malit të Rencit paraqet një sipërfaqe të sheshtë të formuar nga abrazioni 
i dikurshëm detar gjë që e ka favorizuar formimin e formave në trajtën e hinkave karstike në 
fundin e të cilave është akumuluar një material i shkrifët që shfrytëzohet nga banorët e rrallë të 
këtij territori. Në pjesën më JP dallohet forma relikte e një hinke karstike mjaft e madhe e cila 

                                                            
39 Akademia e Shkencave,"Gjeografia fizike e Shqipërisë," Pjesa e II, Botim 1991 
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është modifikuar nga thyerja gjatësore qe përshkon gjithë krahun perëndimor të strukturës e cila 
është  shoqëruar  me zhytjen e saj.Mali i Rencit ka një lartësi maksimale prej 561m, e cila ulet 
gradualisht drejt juglindjes në mënyrë të shkallëzuar deri sa zhytet nën depozitimet kuaternare të 
fushës së Lezhës40. Një dukuri e tillë e zhytjes shfaqet edhe në skajin më verior të malit të Rencit 
pranë grykës së Ded Gjo Lulit, pasi ndahet në dy degë. Si në pjesën lindore dhe atë perëndimore 
të pjesës më veriore të malit të Rencit dallohen rrëpirat e thyerjeve dhe formimi i grabeneve me 
përmasa të ndryshme. 

3.4. Veçoritë e relievit të vargut kodrinor të Rodonit  

Territori kodrinor i Rodonit është pjesë e vargut kodrinor Vorë-kepi i Rodonit dhe ka drejtim 
VP-JL. Ky varg kodrinor nga ana hipsometrike ngrihet nga niveli i detit deri në lartësinë prej 400 
m. Në pjesën verilindore të territorit të këtij vargu kodrinor që është dhe pjesë e zonës sonë së 
studimit vlerat e copëtimit horizontal janë të vogla dhe këto vlera kushtëzohen nga egzistenca e 
shkëmbejve ranorë dhe rezultat i mbulesës së dendur bimore (pyje të dushqeve).Veçoritë e 
relievit janë kondicionuar në një shkallë të madhe nga faktorët morfogjenetikë, strukturorë, 
eroziv-denudues, litologjikë. 

Ky varg kodrinor është i ngritur mbi strukturën e antiklinalit të Prezës i cili i jep pamjen e 
përgjithshme kodrinore këtij territori. Pjerrësia e shpateve të këtij vargu është e ndryshme dhe 
kjo është e lidhur me veçoritë e tektonikës shkëputëse të krahut lindor të antiklinalit dhe me 
kalimin gradual të krahut perëndimor të antiklinalit të Prezës në antiklinalin e Pezë-
Shijakut.Krahas me veprimtarinë erozive në territor është mjaft e intensifikuar edhe veprimtaria 
denuduese që përfaqësohet kryesisht nga rrëshqitjet, të cilat janë të shprehura mirë në shpatin 
lindor, veriperëndimor të territorit. Në pjesën e poshtme të shpatit perëndimor nga fushë-Darçi 
deri afër Manzës shtrihet një rrip argjilor me trashësi disa metra por kjo nuk influencon shumë në 
proçesin e erozionit mbasi sipërfaqet e mësipërme janë të mbuluara me bimësi drunore. Në 
pjesën më veriore (mbi fushë-Darçin) atje ku shkëmbinjë ranor kontaktojnë direkt me ujin 
proçesi i abrazionit detar është i intensifikuar. Në të dallohen faleza detare, ndërsa platforma e 
abrazionit nuk është e dallueshme, mesa duket për shkak të thellësisë së madhe në këtë pjesë të 
bregdetit. 

                                                            
40 Trojani.V, Dizertacion,"Veçoritë fiziko-gjeografike të zonës midis Tiranës,Lezhës dhe Durrësit", Botim 1985 
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Në shpatin perëndimor të kepit të Rodonit për shkak të veprimtarive abrazive të detit vërehet një 
rrëshqitje me përmasa të mëdha të shkëmbejve ranorë të shpatit të saj në të cilën është e 
dallueshme gropa e rrëshqitjes, kanali e gjuha e saj mjaft kompakte. Këtu kemi të bëjmë me një 
rrëshqitje konseguente. 

 Në pjesën lindore për shkak të pjerrësisë së madhe, bimësisë së pakët dhe për shkak të fortësisë 
së shkëmbinjve ndaj veprimit të faktorëve të jashtëm (mbasi ka përzierje të argjilave me ranorë), 
copëtimi horizontal është shumë i më madh se në shpatin perëndimor. Karakteristikë për këtë 
shpat është formimi i një relievi karakteristik denudues. Në të gjithë shpatin vihen re materiale të 
ngritura në formë kodrash, të cilat nuk janë gjë tjetër veçse materiale të depozituara nga 
rrëshqitjet. Në përgjithësi janë rrëshqitje të vjetra, mbasi pragjet janë pak të dallueshëm. 
Meqënëse materiali i rrëshqitur depozitohet në fushë të hapur, ato shpesh kanë karakterin e një 
freskoreje duke u përhapur në mënyrë uniforme në të gjitha drejtimet. 

 

3.5. Veçoritë fiziko- gjeografike të fushës së Velipojës 

3.5.1 Veçoritë e relievit  

Në pjesën veriperëndimore të Rencit është formuar grabeni i Velipojës në të cilën gjendet fusha 
me të njëjtin emër. Në pjesët më të ulta të fushës së Velipojës ekzistojnë kënetat e Gjanës e Casit 
,Pentarës, laguna e Vilunit që zinin sipërfaqe mjaft të mëdha. Formimi i tyre është i lidhur me 
vërshimet e lumit të Bunës dhe të Drinit41. 

Fusha e Velipojës ka formën e një trekëndëshi me sipërfaqe rreth 72.4km². Duhet theksuar se një 
pjesë e kësaj fushe shtrihet edhe rreth 9 km në drejtim të tokës malazese në veri të Bunës. Nga 
ana hipsometrike paraqitet pothuajse uniforme. Pjesa më e madhe gjendet në lartësitë 0-1m. 
Lartësia maksimale arrin 2.8 m. Përjashtim bëjnë kodrat e Rrjollit. Pjerrësia e fushës nuk i kalon 
0.2º-0.4º pjerrësi. Pjesa më e madhe e fushës ka një coptim vertikal mjaft të ulët nga 0 në 0.5 dhe 
mjaft rrallë në 1km/km². Energjia e relievit lëkundet nga 0m/km² në 50m/km² në pjesët periferike 
lindore. 

Ngritja e zonës periferike lindore dhe ulja e pjesës më të madhe fushore (me 1.7mm/vit ) ka 
sjellë shkëputjen e saj në formën e një grabeni. Ekzistenca pranë linjave tektonike aktive 
reflektohet edhe në mjaft dukuri që shfaqen në reliev si thyerje dhe zhvendosje të territorit me 
përmasa modeste si në zhvendosjet horizontale ashtu dhe në ato vertikale. Shembull i qartë është 

                                                            
41  F.Karapic, Dizertacion, "Matje gjeodezike të zonës bregdetare të Ultësirës Perëndimore".Botim 1963 
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thyerja e krijuar gjatë tërmetit të 15 prillit 197942 që fillonte nga territori pranë grykëderdhjes së 
lumit Buna deri në Dajç. 

Relievi nënujor i platformës bregdetare paraqitet me një ulje graduale për pjesën më të madhe të 
saj, duke përjashtuar 2-3 ledhe nënujore. Përjashtim bën zona pranë Hundës së Shëngjinit ku 
kalohet në thellësi të rëndësishme shumë pranë bregut barazthellësitë 5 m, 10 m, dhe 20 m  
ndodhen pothuajse ngjitur me njëra –tjetrën në një distancë 200 m larg bregut. 

Në pjesën tjetër të bregdetit të zonës barasthellësitë 5 m, 10 m dhe 20 m pozicionohen në 
largësitë 400-800 m, 600-1200 m dhe 1200-2400 m më larg bregut. Bregdeti i kësaj zone nuk ka 
shkëmbenj nënujorë që rrezikojnë lundrimin.  

Territori i zonës fushore të Velipojës në bazë të matjes (sipas matjes me metodën e 
triangulacionit) pëson një ulje mesatare vjetore prej 1.7mm/ vit.Duhet theksuar fakti që krahas 
uljes së ngadalshme të fushës së Velipojës e cila pjesërisht është e lidhur me aspektin tektonik të 
lëvizjeve luhatëse ndodh e për shkak të bonifikimit të saj. Në këtë territor shfaqen edhe lëvizje 
ulëse të karakterit sizmogen (sic ndodhi gjatë tërmetit të 15 prillit të vitit 1979). 

 Lartësia shumë e vogël dhe përmbytjet e vazhdueshme të Bunës e kishin kthyer Velipojën në një 
nga kënetat më të mëdha të vendit (me një sipërfaqe të kënetëzuar prej 2000ha). Për t’u 
përmendur janë kënetat e Pentarit, Belajve, Domnit, Shqeres, Mërtenzës etj.Fakti që 
informacioni mbi ekzistencën e popullsisë së banueshme përmendet për herë të parë nga 
misionarët katolikë përpara 400 vjetëve flet për ekzistencën e një zone kënetore të pabanueshme 
më parë. 

Ndikimi i kolektorit e kanalit të Martenzës dhe argjinaturës prej 6 km për të mbrojtur fushën e 
Velipojës nga përmbytjet e Bunës vetëm pjesërisht e shmang atë (megjithë hidrovorin e 
fuqishëm i cili i derdh ujërat në lagunën e Vilunit për në det). 

 

3.5.2. Efektet  e klimës 43 në veçoritë e relievit të fushës së  Velipojës  

Inkuadrohet në zonën mesdhetare fushore veriore. Pozicioni gjeografik, hapja e rëndësishme e  
horizontit, mbrojtja nga barrierat kodrinore lindore favorizojnë ardhjen e  një sasie të madhe të 
rrezatimit diellor prej 557kw/m²( nga të cilat 378kw/m² janë në periudhën pranverë, verë e 
vjeshtë) kur vranësira është më e pakët dhe mbizotërimi i veprimtarisë anticiklonare është më e 
fuqishme. Kohëzgjatja faktike e diellëzimit në këto kushte arrin 2442 orë/vit nga të cilat rreth 
950 orë i takojnë stinës së verës. Temperatura mesatare vjetore arrin 14.7ºC ndërsa në stinën e 
                                                            
42 M.Kabo,P.Qiriazi, "Pasojat gjeografike të tërmetit të 15 prillit të vitit 1979", Studime Gjeografike Nr 2 
43 Akademia e Shkencave,"Veçoritë klimatike dhe hidrologjike të Ultësirës Perëndimore", Botim,1985  
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verës arrin 23.7ºC. Vlerat energjitike të shprehura nëpërmjet sasisë së diellëzimit dhe bilancit 
termik paraqiten optimale si për zhvillimin e turizmit balnear ashtu dhe për zhvillimin e 
kulturave bujqësore dhe të një bimësie natyrore të shumëllojshme. Shpejtësia mesatare vjetore e 
erës llogaritet 3 m/s duke patur vlerat më të larta në stinën e dimrit dhe më të pakta në stinën e 
verës me 1.6 m/sek. Erërat e forta ( me shpejtësi 1-15 m/sek) përbëjnë ngjarje të rralla që mund 
të shfaqen si në periudha të ftohta dhe në periudha të ngrohta.44 

Mbizotëron drejtimi i erërave lindore, verilindore dhe jugore dhe më pak erërat perëndimore dhe 
veriperëndimore. Ndër llojet e erërave që kanë rastisje më të madhe dallohen puhia e detit (rreth 
48 ditë/vit më një shpejtësi prej 4-6 m/sek) 

 

Drejtimi  N NE E SE S SË Ë NË 

Shpejtësia 1.5 4.0 4.7 4.4 4.8 3.7 3.3 3.4 

  

Tabela 1. Paraqitja e vlerave mesatare të shpejtësisë së erës sipas drejtimeve mbizotëruese për 
zonën e Velipojës 

 Në tabelë paraqiten vlerat mesatare të shpejtësisë së erës sipas drejtimeve mbizotëruese. Por 
duhet theksuar se vlerat e shpejtësisë së erës në bregdet jepen sipas rastisjeve si më poshtë:  0-
1m/sek përbëjnë 40%, 2-5m/sek përbën 50%, 6-10m/sek përbëjnë 10% dhe 11-15m/sek përbëjnë 
5%. 

Lagështia relative në mesataren vjetore llogaritet në rreth 68% me një amplitudë vjetore prej 
20%.Vranësira mesatare llogaritet 5.0 ballë duke variuar nga 2.4 ballë në gusht në 6.4 ballë në 
shkurt dhe në nëntor. Numri i ditëve me mjegull është i pakët (nga 0 ditë në periudhën qershor-
korrik në 1.7 ditë në janar) 

 

3.5.3. Veçoritë hidrografike të fushës së Velipojës 

Fusha e Velipojës është mjaft e pasur me ujëra lumore, lagunore, nëntokësore. Lumi i Drinit si 
lumi më i gjatë i vendit (285km) ka një sipërfaqe të pellgut ujëmbledhës prej 14178 km² dhe një 
pjerrësi prej 2º. Pjerrësia e madhe përcaktohet nga konfiguracioni i pellgut ujëmbledhës (me 
lartësi mesatare,971m).Drini modulin e rrjedhjes vjetore e ka 24.81 lsek/km².Ushqimi nëntokësor 
përbën 31% të rrjedhjes vjetore, ndërsa ushqimi sipërfaqësor 69% të saj. Prurja maksimale në 
                                                            
44 Akademia e Shkencave, "Gjeografia Fizike e Shqipërisë ", Pjesa e II, Botim 1991 
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derdhje me (përsëritje 1 herë në 100vjet) është Q=6530m³/sek ndërsa prurja minimale është 
Q=108m³/sek. 

Rrjedhja mesatare e aluvioneve pezull është R=438kg/sek, ndërsa turbullsira P⁰=1250gr/m³. Si 
rrjedhim ky lumë transporton e depoziton një volum aluvionesh prej rreth E=13.8 milion ton sa 
25% e rrjedhjes totale të lëndës të ngurtë pezull që formohet në rrjedhjen e të gjithë rrjetit 
hidrografik të Shqipërisë.45 

Buna pasi del nga liqeni i Shkodrës rreth 1.5km bashkohet me lumin e Drinit dhe derdhet në det 
duke formuar të vetmen deltë tipike në vendin tonë. 

Duhet theksuar se lumi i Drinit ka patur dy grykëderdhje atë të Lezhës dhe në Bunë, që i ka 
ndërruar vazhdimisht.Sasia e madhe e aluvioneve pezull ashtu dhe ndërrimi i grykëderdhjes së 
lumit Drin para bashkimit me lumin Bunë dhe me lumin Kir rritet mjaft. Duhet theksuar edhe 
fakti se materialet e ngurta të transportuara nga lumi Drin përpara ngritjes së hidrocentraleve 
kanë qenë më të shumta dhe kanë luajtur një rol më të madh në shkallën e depozitimit dhe të 
rritjes së akumulimit të vijës bregdetare në drejtim të detit. Në ditët e sotme (pas ngritjes së 
hidrocentraleve mbi lumin Drin) sasia e materialeve të ngurta në grykëderdhje u pakësua mjaft   
dhe si në ishujt e deltës së Bunës dhe gjatë vijës bregdetare shfaqet proçesi i erozionit të brigjeve. 

Fusha e Velipojës46 përpara disa dekadash përbënte një sipërfaqe të mbushur me ligatina (një 
sipërfaqe prej 2100ha është shpallur si rezervat gjuetie). Shpyllëzimi i 2/3 të sipërfaqes së saj dhe 
bonifikimi e kthyen në tokë bujqësore (sot kanë mbetur si rezervat gjuetie vetëm700ha). E pa 
cënuar mbetet laguna e Vilunit me sipërfaqe uji prej 1.6km² e cila është formuar (është e 
mbyllur) nga akumulimi i prurjeve të ngurta të lumit Drin-Bunë. Laguna e Vilunit grumbullon 
ujërat nga kanali i Martenzës (të cilat hidhen në lagunë nga një hidrovor i fuqishëm) por në të 
qarkullojnë edhe ujërat detar nëpërmjet kanalit të Ernisit (i gjatë 1.1km, i gjerë 200-300m dhe i 
thellë 1.5m). Krahas lagunës së Velipojës gjendet edhe këneta e Domit dhe mjaft pjesë të lagura 
të veçanta pranë grykëderdhjes së lumit të Bunës. Pasqyra e ujërave nëntokësorë në fushën e 
Velipojës ndryshon gjatë stinëve të vitit duke qënë më të ulëta gjatë muajve gusht-shtator ku 
arrijnë thellësinë 150-200cm. Pasqyra e ujërave47 nëntokësorë ka një farë pjerrësie që ndjek 
relievin e sipërfaqes së tokës nga kuota më  e lartë drejt asaj më të ulët. 

Nivelet më të larta të ujrave nëntokësorë shfaqen gjatë muajve janar-shkurt më 50-70cm poshtë 
sipërfaqes së tokës. Rol me rëndësi në nivelin e ujërave nëntokësorë luan edhe lumi i Bunës i cili 

                                                            
45 Akademia e Shkencave,"Veçoritë klimatike dhe hidrologjike të Ultësirës Perëndimore", Botim,1985  
46 Axhemi.S,  Hoti.M, "Bregdeti i Velipojës , probleme të sotme dhe perspektiva", Simpoziumi i III Kombëtar, 
Gjeomorfologjia e  aplikuar, mjedisi dhe turizmi bregdetar në Shqipëri, Tiranë, 1998 
47 Pano.N, "Pasuritë e ujrave të Shqipërisë", Tiranë, 2008 
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ushqen ujërat nëntokësorë të zonës gjatë stinës së thatë, e që shërben për drenazhimin e ujërave 
të fushës. 

3.5.4. Bimësia dhe bota shtazore e fushës së Velipojës 

Bimësia natyrore përbëhet nga bimësia kënetore (shavi kallamishte dhe pylli me drurë prej 
frashëri, verri, pisha, lianet mesdhetare, plepi etj). Bota shtazore është mjaft e pasur sidomos me 
shpendë si rosa, fazani dhe gjitarë si çakalli dhelpra etj. Në këneta gjenden gushkuqë, 
karabullakë, ndërsa në brigjet gjendet gjeli i ujit, pelëzat e ujit. Sezonalisht në pyje shfaqen 
pëllumbat e egër, turtulli, shkurta, shapka etj. 

3.6. Veçoritë fiziko-gjeografike të fushës së Lezhës 

Fusha e Lezhës gjendet në pjesën veriore të fushës Tiranë –Lezhë48. Kufizohet në perëndim nga 
deti Adriatik, në jug nga lumi i Drojës dhe i Ishmit. Në lindje nga pjesa më veriore e vargut 
malor Krujë-Dajt, në verilindje nga kodrat e Zejmenit dhe të Shelbunit dhe në veri nga kodrat e 
Rencit.Fusha ka një gjatësi maksimale prej 27 km dhe gjerësi prej 13 km, duke zënë një 
sipërfaqe prej afro 200 km². Fusha ka formën e një trekëndëshi me bazë në drejtim të jugut, që 
vjen duke u ngushtuar drejt veriut (pranë  Shëngjinit). 

3.6.1. Veçoritë e relievit të zonës së Lezhës (morfologjike dhe morfogjenetike) 

Lartësia e fushës është shumë e vogël mbasi izoipsi 2.5 konturon pjesën më të madhe të fushës. 
Në drejtim të verilindjes, lindjes dhe juglindjes dallohet një ngritje e vogël që nuk i kalon 10-
12m. Pjerrësia e fushës është shumë e pakët dhe të lë përshtypjen e një fushe të rrafshët. Pjerrësia 
e pakët e saj është e drejtuar nga periferitë juglindore e verilindore drejt veriperëndimit. Fusha 
nga ana morfologjike përbën një territor gati krejtësisht fushor. Në pjesën juglindore gjenden 
disa kodra të vogla të cilat janë dëshmi e ngritjes së krahut lindor të sinklinalit,Tiranë –Ishëm 
dhe rrudhosjes në pliocen. 

Pjesa më e madhe e fushës ka copëtim horizontal të relievit të shkallës shumë të ulët (0-0.5 
km/km²) dhe të ulët(0.5-1 km/km²). Por në pjesët periferike (sidomos në juglindje dhe verilindje) 
dhe pranë artereve lumore gjenden territore me copëtim horizontal mesatar të relievit.Vlerat e 
energjisë së relievit në territor lëkunden nga 0 për pjesën më të madhe të territorit  (pothuajse për 
gjithë territorin fushor) në 50 km/km² për pjesët periferike. 

 Fusha e Lezhës është formuar mbi strukturën e sinklinalit Tiranë-Ishëm. Në periudhën e 
miocenit fusha përfaqësonte një gji detar, i cili gradualisht filloi të mbushej nga depozitimet e 

                                                            
48 Trojani.V, "Veçoritë fiziko-gjeografike të zonës midis Tiranës,Lezhës,dhe Durrësit", Monografi, Botim, 1990 
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ngurta të lumenjve që vinin nga periferia lindore. Rol të madh kanë luajtur depozitimet e lumit 
Mat dhe më pak depozitimet e lumenjve të tjerë si Ishmi Droja, Drini i Lezhës etj. 

Për të parë evolucionin e fushës rëndësi ka studimi i depozitimeve kuaternare të vendosura mbi 
depozitimet pliocenike të sinklinalit Tiranë-Ishëm.Në këtë pjesë të territorit, fusha e Lezhës 
dallohet nga trashësia e madhe e depozitimeve kuaternare që përbëhen kryesisht nga zhavorret e 
më pak nga subrërat dhe subargjilat.Trashësia e depozitimeve kuaternare ndryshon në të dy 
krahët e lumit Mat. Pranë tij trashësia e depozitimeve kuaternare arrin 170-180 m, duke shkuar 
drejt veriperëndimit arrin në 270-285 m, ndërsa në drejtim të verilindjes ato kanë trashësi  prej 
150 m derisa pykëzohen.  

Po kështu e njëjta gjë ndodh edhe në pjesën veriore të fushës, ku trashësia e depozitimeve arrin 
nga 158 m në 48 m derisa pykëzohen. Në jug të lumit të Matit kemi të njëjtën tendencë 
(pakësimi i depozitimeve drejt jugut) por me një potencë më të vogël (afro 90-150m). Analiza e 
shpërndarjes së trashësisë së depozitimeve të kuaternarit na lejon të nxjerrim disa përfundime: 

 Dikur  ky territor përfaqësonte një hulli thellësia e së cilës ishte më e madhe në drejtim të 
veriperëndimit, ndërsa në drejtim të jugut dhe të verilindjes konfiguracioni i tabanit ka qenë më i 
ngritur.Por krahas veçorive të ndryshme batimetrike, një rol me rëndësi kanë luajtur edhe 
intensiteti i lëvizjeve tektonike dhe kahu i ndryshëm i lëvizjeve në pjesë të ndryshme të saj. 

 Në pjesën veriperëndimore ka patur dhe ka lëvizje ulëse me intensitet më të madh se në 
pjesët e tjera të fushës, ndërsa në pjesën jugore ka patur një lëvizje ngritëse të fundit detar. Këtë e 
provon jo vetëm trashësia e ndryshme e depozitimeve kuaternare, por edhe niveli më i ulët i 
ndërshtresave të surërave dhe suargjilave në pjesën VP në raport me nivelin e këtyre 
ndërshtresave në pjesët e tjera të territorit (sidomos në krahasim me pjesën jugore të fushës).   

Këtë e dëshmojnë edhe pjerrësia e shtresave të depozitimeve kuaternare po në këtë drejtim, 
tektonika shkëputëse në periferi të fushës (në gjysmën veriore të saj, në krahun perëndimor të 
kodrës së Rencit dhe të kodrës së Zejmenit) etj. 

Proçesi i fundosjes së pjesës veriperëndimore të fushës së Lezhës vazhdon deri në ditët e sotme. 
Për këtë dëshmojnë lëvizjet sizmike në pjesën pranëbregdetare (pranë kepit të Rodonit dhe në 
grykën e Kotorrit vetëm në vitet e fundit), delta e përmbytur e Drinit, mungesa e tarracave të 
lumenjve që derdhen në fushë, shtrati i ngritur i lumenjve, niveli i lartë i ujërave freatike etj. 
Duhet theksuar se kjo ulje tektonike në këtë pjesë të fushës kompesohej nga depozitimet e 
lumenjve Mat, Drin i Lezhës etj. 

Si rezultat i këtij proçesi ka patur një rritje të fushës në kurriz të detit (për këtë është bindës 
krahasimi i vijës bregdetare të sotme me ato të shek I p.e.s që jep Veith)49. Me ndërrimin e 
                                                            
49 Veith,"La campagne di Durrazzio fra Cessare e Pompeo" , 1942 
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shtratit të lumit Drin (ku sot rrjedh kolektori Drini i Lezhës ) dhe me ndryshimet që kanë ndeshur 
në veprimtarinë e lumenjve të tjerë (Mati, Droja, Ishmi) ka patur një ndryshim në raportin midis 
depozitimeve dhe gërryerjeve, ku pesha specifike e depozitimeve (pavarësisht nga mbizotërimi 
që ka) në raport me gërryerjen ka rënë. Një gjë e tillë ka rritur procesin e gërryerjes detare 50 në 
këtë territor duke marrë përmasa shqetësuese. Me këtë shpjegohet edhe pjerrësia e pakët e 
fushës, shtretërit e cekët të lumenjve, shkalla e lartë e meandrimit të tyre etj. Këto kushte kanë 
favorizuar në të kaluarën e paraçlirimit që lumenjtë Mat, Drin i Lezhës, Drojë të vërshonin e të 
përmbysnin fushat duke formuar këneta të shumta në territorin e fushës (këneta e Thumanës, 
Bregut të Matës, Lacit etj) 

Studimi i përbërjës së depozitimeve të kuaternarit flet edhe për evolucionin e mënyrën e 
formimit të fushës së Lezhës. Siç e përmendëm në depozitimet e kuaternarit, krahas masës 
shumë të madhe të zhavorreve, në brendësi të tyre dhe në sipërfaqe të fushës shihen edhe 
formime kuaternare të tipeve të ndryshme gjenetike, siç janë formimet lumore (aluviale), 
kënetare, detare etj, të cilat flasin për evolucionin e fushës. 

 Ekzistenca e këtyre depozitimeve na lejon të konkludojmë se formimi i fushës së Lezhës51 është 
bërë në pjesën më të madhe të saj nga bashkimi i materialeve të ngurtë që vijnë në grykëderdhjet 
e lumenjve Mat, Ishëm dhe Drini i Lezhës, të cilat pasi janë përpunuar nga valët, kanë formuar 
kordone litorale, të cilat mbyllnin lagunat dhe i izolonin nga deti. 

Laguna e parë e formuar në anën e depozitimeve të lumenjve Mat dhe Ishëm mendohet se është 
formuar në epokën e pleistocenit (prej së cilës ka mbetur ish këneta e Laçit). Këtë e pasuan 
formimi i tri lagunave të tjera të mëdha, të cilat më vonë u mbushën me depozitime terrigjene, 
duke formuar fushën e sotme. Si mbeturinë e lagunës së katërt është laguna e Patokut e cila sot 
në mënyrë natyrale është e izoluar nga deti (në të është hapur vetëm një kanal artificial). Sot me 
depozitimet e lumit Mat dhe Ishëm janë formuar kosa (lëvizja paralel me bregun e materialeve të 
ardhur në grykëderdhje të lumenjve) të cilat pas bashkimit të tyre do të formojnë lagunën e pestë 
të fushës që është në 3/4 e formuar (në bazë të vrojtimeve të bëra në vitin 2013).Në të njëjtën 
mënyrë mendojmë se është bërë formimi i fushës në pjesën më veriore nga bashkëveprimi i 
depozitimeve të lumit Mat me Drinin e Lezhës52. 

 

 

                                                            
50 A. Sestini",La pranure costiere dell Albania",Romë ,1940 
51 V. Trojani, "Veçoritë  fiziko-gjeografike të territorit fushor-kodrinor, midis Tıranës -Lezhës dhe Durrësit", 
Dizertacion, 1985 
52 V.Trojani, Monografia, "Veçoritë fiziko-gjeografike  të territorit midis Tiranës -Lezhës dhe Durrësit", Botim, 
1990 
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3.6.2. Efektet e klimës në veçoritë e relievit të fushës së Lezhës 

Kjo zonë në aspektin klimatik i takon zonës klimatike mesdhetare të lagësht. Pozita gjeografike 
ka kushtëzuar ndikimin e masave ajrore që vijnë nga deti me një klimë me lagështi, për arsye se 
nga ana lindore është e mbyllur (izoluar), kurse nga jugu dhe perëndimi është e hapur. 

Pavarësisht nga ky fakt, në vitin 1989, uji i lagunave në disa pjesë të saj ngriu. Këtu janë 
prezentë katër stinët e vitit. Dimri është i lagësht dhe me shira, verë të nxehtë dhe të thatë, kurse 
pranvera dhe vjeshta janë të lagësht. Muaji më i ftohtë i vitit është janari me temperaturë 
mesatare prej 6.9ºC dhe muaji më i nxehtë është gushti më temperaturë mesatare 24ºC.    
Temperatura mesatare për një periudhë shumëvjeçare është 16.8ºC. Ka pasur raste të veçanta kur 
temperaturat minimale kanë arritur për një periudhë shumëvjeçare deri në -10ºC. Temperaturat 
absolute të ajrit në këtë zonë janë: më e ulëta në janar 19.8ºC dhe më e larta në korrik 38.3ºC. 

Në këtë zonë janë identifikuar potenciale të mëdha për përdorimin e energjisë diellore, që 
rezultojnë në 1464kw/m², me rreth 2547 orë/vit. Vlerat më të larta të erës janë vërejtur në dimër 
kur aktiviteti i cikloneve është më i intensifikuar. Në këtë sezon shpejtësia e erës varion nga 2.7 
deri në 3.1 m/s, për shkak të aktivitetit të anticikloneve, relievin e zonës etj. 

Reshjet më të mëdha janë në tri stinët e vitit, në pranverë, vjeshtë dimër kurse vera është e 
ngrohtë e thatë (muaji më i thatë është korriku), i cili ka një mesatare të rreshjeve prej 38.7mm 
dhe nëntori me një mesatare prej 190.3mm shi. Reshjet më të mëdha në 24 orë janë rregjistruar 
në 10 qershor të vitit 1968 me rreth 160.1 mm shi. Mesatarja e reshjeve ështe rreth 1463 mm në 
vit. Numri i ditëve me rreshje më të  >_0.1 mm shi është 117 ditë në vit. Bora dhe breshëri janë  
shumë të rralla.Mesatarisht kemi 3 ditë me borë dhe 4 ditë me breshër në vit. Potenciali i 
avullimit dhe transpirimit është Er= 700 në vit. Defiçiti avullim -transpirim është Ae = Ep -Er = 
353 mm në vit. Koefiçenti vjetor i reshjeve është Lo= Yo/Xo= 0.52. Koefiçenti vjetor i avullimit 
është Qy=Zo/Xo= 0.48 

 
Grafiku 1. Klimadiagrama rreshje-temperaturë për rrethin e Lezhës53 

                                                            
53 Klimatograma e ndërtuar nga Mirela Tase 
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3.6.3. Rregjimi, drejtimi dhe shpejtësia e erës në zonën e Lezhës 

a. Rregjimi i erës në Shqipëri është i lidhur ngushtë me rregjimin predominues të qëndrave 
barike, me pozicionin e saj në lidhje me këto qendra, me ndikimin e detit Adriatik54, me drejtimin 
e relievit, etj. Kështu që çdo zonë për shkak të qarkullimit të përgjithshëm ka specifikat e saj. 
Roli i drejtimit dhe i shpejtësisë së erës është mjaft i shprehur si në madhësinë e valëzimit dhe në 
formimin e rrymave pranëbregdetare.  

b. Drejtimi i erës 

Duke analizuar trëndafilat mujore të drejtimit të erës rezulton se në zonën e Lezhës gjatë dimrit, 
për shkak të aktivitetit të qendrave barike, masat ajrore që vijnë nga brendësia e Ballkanit bëjnë 
që të predominojnë kryesisht drejtimet N, NE. Për pasojë erërat veriore shfaqen si drejtim i parë 
mbizotërues pothuajse gjatë gjithë vitit me frekuenca që variojnë nga 14-43%. Gjatë muajve të 
dimrit frekuenca sipas këtij drejtimi arrin vlerat më të larta (35-43%).Si drejtim i dytë 
mbizotërues, për periudhën e ftohtë të vitit (tetor-mars) shfaqet NE me frekuenca që variojnë nga 
6-21%. 

Gjatë verës (për shkak të aktivitetit anticiklonar) me frekuencë dhe shpejtësi më të madhe 
shfaqen erërat e kuadratit perëndimor. Kështu në muajin prill fillon e shfaqet era e drejtimit W si 
drejtim i tretë dhe më pas në muajt e verës arrin frekuenca me 2-18% më të lartë se erërat 
veriore.  Nga analiza e trëndafilit vjetor të erës rezulton se qetësia haset në 29.1% të vrojtimeve. 

 
Grafiku 2. Trëndafili i erës për qytetin e Lezhës55viti 1985 

 

                                                            
54 Akademia e Shkencave, "Veçoritë klimatike e hidrologjike të Ultësirës Perëndimore", Botim, 1985 
55  Grafiku nr 2 ndërtuar nga Mirela Tase 
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c. Shpejtësia e erës 

Nga analiza e detajuar e hartave të shpërndarjes mujore e vjetore rezulton sesi format e ndryshme 
të relievit ashtu edhe situatat sinoptike në stinë të ndryshme (pozicioni i qendrave barike) kanë 
ndikimin e tyre në drejtimin e shpejtësinë e erës. Shpejtësia mesatare vjetore regjistron vlerën 5.3 
m/s. Vlerat më të ulta të shpejtësisë mesatare hasen kryesisht gjatë verës. Ato variojnë në kufijtë 
2.4 m/s deri 6.1 m/s. Zvogëlimi i shpejtësisë për stinën e verës në krahasim me stinët e tjera 
lidhet me stabilitetin e motit gjatë kësaj stine. Situata në stinën e pranverës dhe vjeshtës paraqitet 
disi më e favorshme se ajo e verës.  

Ndërsa shpejtësitë më të larta gjatë gjithë vitit vrojtohen në stinën e dimrit sipas drejtimit NE dhe 
E. Shpejtësia maksimale absolute e regjistruar ka arritur vlerën 40m/s në muajt dhjetor, janar. Për 
këtë na tregon trëndafili i paraqitur si më poshtë. Vlerat më të ulëta të shpejtësisë së erës hasen 
kryesisht gjatë stinës së verës. Ato variojnë në kufijtë nga 2.4 m/s deri në 6.3 m/sek.  

Në tabelën e mëposhtme jepen të dhëna mbi drejtimin e shpejtësinë e erës në stacionin bregdetar 
të Shëngjinit. 

 

Drejtimi  V VL L JL J JP P VP 

Shpejtësia  2.4 2.1 2.3 2.4 5.2 6.3 4.9 3.8 

   

Tabela 2. Vlerat e shpejtësisë së erës në zonën e Shëngjinit sipas drejtimeve përkatëse për vitin 

2010 

 

 
Grafiku 3. Trëndafili i erës për stacionin e Shëngjinit.56 

                                                            
56 Grafiku nr 3 ndërtuar nga Mirela Tase 
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Dukuritë e shpejtësisë më të pakta të drejtimeve V,VL,L,JL janë të lidhura me ndikimin mbrojtës 
nga këto erëra prej m.Rencit që ka drejtim VP-JP, ndërsa erërat e drejtimit J,JP,P e VP janë të 
lidhura me ndikimin e sipërfaqes detare ku erërat fryjnë pa pengesa orografike. Janë pikërisht 
këto erëra që shkaktojnë valëzimin e rritur dhe rrymat e zonës bregdetare në studim. 

 

3.6.4. Veçoritë hidrografike te fushës së Lezhës 

Fusha e Lezhës dhe zonat kodrinore përreth saj janë shumë të pasura me ujra. Rrjeti hidrologjik 
formohet nga ujërat nëntokësorë, lumore, lagunore, liqenore e detare. Fusha e Lezhës përfaqëson 
sektorin më verior të pellgut të madh artezian të Tiranë-Ishmit është i përbërë nga shumë shtresa 
dhe depozitime aluviale të përshkueshme zhavorri dhe rëra, të cilat janë të ngopura me ujëra të 
freskëta dhe formojnë një horizont ujëmbajtës artezian që mbulohet progresivisht nga shtresa të 
papërshkueshme subargjilore dhe argjilore.Ushqimi i sistemit ujëmbajtës bëhet kryesisht nga 
infiltrimi i ujërave sipërfaqësore të lumit Mat në pjesën jugore të fushës dhe më pak nga ardhjet 
prej formacioneve gëlqerore të zonave kodrinore malore të Rencit dhe të Manatisë. Shkarkimi 
natyror i ujrave realizohet drejt detit (rreth 1700l/ sek) dhe pjesa e mbetur (rreth 800l/sek) është 
në shfrytëzim aktual nga shoqëria njerëzore ( një  pjesë e saj furnizon dhe Durrësin). 

Nuk ka lidhje hidraulike nëpërmjet shtresave ujëmbajtëse zhavorore dhe lagunave të Kuine-
Vainit (nuk i lejojnë shtresat e papërshkueshme argjilore e subargjilore e rërore me trashësi 30-
40m). Puset e shumta të ndërtuara nga dora e njeriut i furnizojnë ato me ujë të pijshëm dhe për 
vaditje.  

Në vitin 1973-1975, u ndërtuan shumë puse në kufijtë e lagunës për të ulur nivelin e kripëzimit të 
ujërave dhe katër prej tyre janë hapur pranë lagunës së Merxhanit me një sasi shkarkimi prej 
100l/s, dhe pesë të tjerë në lagunën e Vainit me një sasi shkarkimi prej 200l/s. Këto puse janë me 
rrjedhje të lirë dhe nuk kanë nevojë për përdorimin e pompave. 

Shkarkimi fillestar i puseve varion nga 10-20l/s në 50-60l/s. Në ditët tona shumica e këtyre 
puseve nuk janë në funksion. Sipas analizave të bëra në periudha të ndryshme për cilësinë e 
ujrave nëntokësorë, rezulton se ajo është shumë e mirë dhe e përshtatshme për t'u pirë. 

Burimet malore të ujërave nëntokësorë në formacionet gëlqerorë janë të zhvilluara në veri dhe 
verilindje të lagunës së Kune-Vainit. Totali i burimeve nëntokësore karstike të këtij baseni arrin 
një volum prej 60×10 6m³/vit. Këto ujëra ushqejnë shumë përrenj në periferi të basenit, përfshi 
Shëngjinin dhe Lezhën. Shumë burime janë të përkohshëm dhe aktivizohen pas reshjeve.   
Cilësia e ujit në këtë pjesë që është drejtpërsëdrejti e lidhur me lagunën është deri diku e 
kripur.Uji është i tipit sodium kloride me mineralizim të pakët . 
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Laguna e Kënallës është në kontakt të drejtpërdrejtë më formacionin gëlqeror të Rencit në një 
distancë jo më shumë se 400m. Kjo zonë përfaqëson sektorin më intensiv të shkarkimeve të 
basenit të Rencit. Shkarkimi kryesor i ujrave në lagunë është 100-120l/s. 

3.6.5.  Infuenca e ujërave detarë,  të kripura e të ëmbla të zonës së Lezhës 

Në lagunën e Kune-Vainit ndërveprimi midis ujërave të sedimenteve detarë dhe ujërave të 
sedimenteve lumorë ka krijuar gjatë periudhës së fundit të holocenit  sistemin lagunor të Kune-
Vainit. Temperatura normale e ujërave bregdetarë është 17.7⁰ C. Niveli i rregjimit të tij varet nga 
baticë -zbatica dhe era. Kripëshmëria varion nga 36-39% dhe rrymat detarë kanë një shpejtësi 
mesatare prej 0.3m/s me drejtim JL-VP. 

Cilësia e ujit të detit lidhet më së shumti me ujërat bregdetarë në zonën e Shëngjinit që mendohet 
se janë të ndotura nga shkarkimet e ujërave të zeza sidomos në periudhën turistike. Një pjesë e 
ujërave të zeza të Shëngjinit derdhen direkt në det. Një faktor që ndikon në ndotjen është edhe 
porti i Shëngjinit, madje dhe depozitat e naftës me praninë e tyre rrezikojnë mjaft . 

Rezultatet tregojnë se ndotja mikrobiologjike është në nivele të pranueshme duke marrë parasysh 
standartet e vendosura nga OBSH. Nga pikëpamja e ndotjes mikrobiologjike situata në Shëngjin 
pritet të përmirësohet në krahasim me plazhet e tjera në bregdetin shqiptar. Strukturat 
menaxhuese kanë qenë më të mira se në plazhet e tjera. 

a. Ujrat lagunorë 

Pjesa kryesore dhe më e rëndësishme e Kune Vainit janë kënetat dhe lagunat. Përbërësit kryesorë 
të lagunës së Vainit janë Ceka dhe në pjesën Lindore: Fundi i Lymit, Shulza, Gjoli i Buajve. 

Laguna Zajet është një tjetër pjesë e rëndësishme e Vainit me sipërfaqe 2.4 km² e lidhur me 
kanale nëntokësore me lagunën e Cekës. Në afërsi të lumit Drin kjo lagunë ka një kripëzim prej 
9% që vjen e rritet gradualisht në drejtimin lindor deri në 23%. Laguna e Vainit komunikon me 
detin me anë të një kanali 1.5-2 km të gjatë dhe thellësi 0.5-2 m dhe gjerësi 20-150 m. Niveli 
mesatar i avullimit në Vain është 763 mm/vit. Kripëshmëria e lagunës është 9-15% në pjesën 
perëndimore pranë detit, 8-12% në pjesën qëndrore dhe 4-5% në pjesën lindore. Temperatura e 
ujit në këtë lagunë varion nga 4-5⁰C në dimër, kurse në verë nga 25-29⁰C dhe vlera e ph në 
dimër varion nga 7.57-8.25 

 Laguna e Kënallës është një tjetër lagunë (liqen) që ka komunikuar me atë të Merxhanit, dhe 
është pozicionuar në veri të zonës së mbrojtur. Sipërfaqja e saj është 0.205km², me gjatësi 750m 
dhe gjerësi 500m. Ajo është laguna më e thellë e sistemit lagunor. Thellësia mesatare është 4.2m 
dhe ajo maksimale 13.5m. Përreth saj shtrihet një zonë kënetore me sipërfaqe 2.24km². Në 
lagunë janë identifikuar shumë burime, shumica e tyre në brigjet verilindore. Laguna e Kënallës 
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komunikon me anë të kanaleve në perëndim të saj me lagunën e Merxharit, ku temperatura e ujit 
varion nga 10-12⁰C në dimër dhe 23-25⁰C në verë. Vlera e ph e matur në dimër  varion nga 7.30-
8.30 . 

3.6.6. Gjendja trofike dhe vlerësimi i saj 

Në balancin ujor të lagunës ndikojnë shumë faktorë. Disa nga më kryesorët që kontribuojnë në 
këtë balancë i përmendim si më poshtë: 

 Ujërat që vijnë në lagunë nga baseni ujëmbledhës (ujërat e shirave që bien drejt e në basenin 
lagunor dhe ujërat që vijnë nga shkarkimet e hidrokarbureve). 

 Ujërat nga burimet nëntokësore, që dalin në sipërfaqe me anë të puseve arteziane.  
 Ujërat që vijnë nga shkarkimet e lumit Drin. 
 Ujërat që avullojnë nga lagunat gjatë sezonit të nxehtë që ndikojnë seriozisht në kushtet torfike. 

Sezoni i verës është më kritiku përsa i përket gjendjes torfike, veçanërisht kur në laguna 
shkarkohen ujëra të përdoruara. Gjendja torfike në lagunat e Kënallës dhe Kularit, sipas raportit 
të Institutit të Kërkimeve Biologjike, "Monitorimi i florës dhe gjendjes torfike të lagunave të 
bregdetit Adriatik" duket problematike. Laguna e Kënallës është transformuar gradualisht në një 
vend depozitimi të ujrave të zeza. Kurse në rastin e lagunës së Kularit, kanali i komunikimit 
është krejtësisht i mbyllur, duke shkaktuar një asfiksi të plotë, veçanërisht në periudhën e verës 
kur kjo shoqërohet me kalbëzimin dhe depozitimin e bimësisë nënujore të dominuar nga zostera 
noliti, algat dhe organizma shtazore. 

Gjatë kësaj periudhe për shkak të nivelit të lartë të avullimit, kemi një rënie të ndjeshme të nivelit 
të ujit, nivel të lartë të eutrofikimit dhe pothuajse mungesë të plotë të jetës ujore. Sipas raportit të 
vlerësimit të gjendjes torfike dhe cilësisë së ujit në lagunën e Kënallës dhe Kularit gjatë 
periudhës Prill-Tetor 2007, rezultoi një nivel shumë i lartë i eutrofikimit. 

Laguna e Merxhanit, sipas monitorimit të realizuar në vitet 2002-2003, karakterizohet nga një 
nivel oligotrofik me vlera të përmbajtjes së klorofilit deri në 1.5-2.2mg/m³. 

 Kushtet torfike të lagunës së Vainit, sipas raportit të institutit të Kërkimeve Biologjike 
"Monitorimi i florës57 dhe gjendjes torfike të lagunave të bregdetit Adriatik",Vain,Patok dhe 
MMPAU, prill-tetor 2006 karakterizohet nga mesotrofi-eutrofi me vlera të përmbajtjes së 
klorofilit deri në 7mg/m³ në zona të veçanta. 

 Nga këto të dhëna duket se në stinën e verës, përmes shkëmbimit nëpërmjet kanaleve, lagunë-
det garantohet një shkarkim mesatar nga veprimi baticë-zbaticë prej 6.7m³/s. 
                                                            
57 Instituti i Kërkimeve biologjike,Monitorimi i Florës dhe i gjendjes  torfike të lagunave të bregdetit Adriatik, viti 
2007 
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3.6.7. Bota bimore e shtazore e zonës 

Në këtë zonë gjendet një bimësi e shumëllojshme nga ajo ujore e deri tek pishat e kultivuara. Për 
këtë arsye po i trajtojmë si më poshtë. 

a. Bimësia hidro-higrofile. Në kompleksin lagunor Kune-Vain kjo bimësi mbulon një pjesë 
relativisht të madhe të sipërfaqes totale. Shoqërimet me përhapje më të gjerë në këtë kompleks 
janë: 

- Asoc.Phragmitetum 

Përhapet gjerësisht në brigjet e lagunave (veçanërisht në lagunën e Cekës) në brigjet e lumit 
Drin, kanaleve të ndryshme etj. Ai përhapet si në mjedise plotësisht të mbuluara nga ujrat, ashtu 
si në tokë  dhe në mjedise me ujra të ëmbla, ashtu dhe në ato me shkallë kripëzimi disi të lartë. 

b. Ligatinat 

Ligatinat përbëjnë komponentin më të rëndësishëm e njëherazi më të ndjeshëm ekologjik të 
kompleksit në studim. Këtu përfshihen Merxhani, Ceka, Kënalla dhe disa këneta të vogla. Më 
shumë se gjysma e sipërfaqes ujore mbulohet me kallamishte (Typha latifolia), që paraqesin një 
rëndësi të veçantë si vendstrehim e vendbanim për shumë shpendë të ujit, sidomos për llojin 
Botaurus stellaris. Me rëndësi ky ekosistem është për shpendët që dimërojnë aty.Diversiteti 
biologjik i ligatinave është mjaft i lartë. 

c. Pishnajat e kultivuara 

 Këto shoqërime me mbizotërim të specieve Pinus pinastër, Pinus pinea dhe Pinus halepensis 
shtrihen mbi dunat ranore në trajtën e një brezi të ngushtë gjatë gjithë bregdetit të kompleksit 
lagunor Kune-Vain. Krahas dunave këto shoqërime shtrihen në trajtën e brezave mbrojtës në të 
dy anët e lumit Drin, në Vain si dhe në malin e Shëngjinit. Këto shoqërime janë veprimtari e 
dorës së njeriut. Ato janë të kultivuara rreth viteve 70 në një sipërfaqe prej 60ha. Kati drunor i 
përbërë nga speciet e lartëpërmendura në përgjithësi arrin një lartësi 10-15m.  Kati shkurror dhe 
ai barishtor paraqiten mjaft të varfër. 

Nga speciet më të përhapura përmendim Rosa sempervirens, Rubus ulmifolius, Lagurus ovatus 
etj. Edhe këto shoqërime në mjaft sektorë paraqiten mjaft të dëmtuar. Më mirë paraqitet gjendja 
në Kune, pas portës së hyrjes në rezervat. 

d. Habitatet jo ligatinore 

Në këto mjedise gjenden një numër i madh vertebrorësh, gjë që shpjegohet me larminë më të 
madhe të habitateve dhe numrin e madh të shpendëve që ato ofrojnë. Shpendët me 125 specie, 
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vazhdojnë të jenë grupi dominant ndër vertebrorët tetrapodë, të favorizuar nga pyjet dhe shkurret 
që ofrojnë mjedise për folenizimin për mjaft lloje të tyre. Ashtu siç mund të pritet, në këto 
mjedise që janë në periferi ose në kufi me ligatinat rritet rëndësia për vertebrorët e steresë, siç 
janë gjitarët dhe reptilët, ku 20 prej 23 llojeve të gjitarëve dhe 24 prej llojeve të reptileve të të 
gjithë kompleksit të SLKV takohen në mjediset joligatinore. Gjithashtu, këto mjedise ofrojnë 
burim ushqimi dhe strehë për amfibët, ku 7 prej 10 llojeve të amfibëve i hasim në ekosistemet 
joligatinore. 

Për këtë zonë janë raportuar (Miho, 1998) gjithashtu dhe rreth 90 specie fitoplantike kryesisht të 
dominuara nga diatometë dhe peridinetë. Larmia dhe lulëzimi është i ndryshëm në laguna të 
ndryshme, psh në atë të Merxhanit larmia është më e lartë dhe lulëzimi pothuajse mungon, 
ndoshta nga një ujëkëmbim më i mirë me detin, kurse në atë të Cekës hasen dhe popullata në 
lulëzim, madje dhe helmuese ( psh  popullata me Nitzchia reversa dhe peridinete). 

 

KREU IV 

Popullsia dhe ekonomia e zonës në studim 

4.1. Disa aspekte të popullimit të zonës mbi bazën e të dhënave historike 

Të dhënat arkeologjike dhe shkrimet e autorëve antikë dëshmojnë mbi ekzistencën e 
vendbanimeve prehistorike në zonën e Lezhës dhe mesjetare për zonën e Velipojës. Akrolisi i 
ndërtuar mbi një kodër të  lartë  e me shpate të  pjerrëta është  zanafilla e qytetit antik të  Lisit 
(Lezhës). Këtu ekzistonte që  më  parë  një  vendbanim prehistorik i fortifikuar, u rifortifikua në  
kohën antike për të  shërbyer si akropol i veçuar dhe më  tepër si një  postë  ushtarake. Muret 
rrethuese të  Lisit përfshinin një  sipërfaqe prej 20ha, duke zënë  majën dhe shpatin perëndimor 
të  një  kodre deri pranë  bregut të  majtë  të  lumit Drin me një  kullë, dhe me mure të  
fortifikuara. 

Në  bazë të gërmimeve arkeologjike muret rrethues të  Lisit kur ai kishte marrë  fizionominë  e tij 
të  plotë  të  një  qyteti antik janë  datuar në  shek  IV e në  fillim të  shek  III p.e.s. Muret e 
qytetit zbrisnin deri në  rrëzën e kodrës paralel me lumin. Qyteti i Lisit i formuar në fillim të  
shekullit të  IV p.e.s nga Dionisi Plak i Sirakuzës dhe i fortifikuar në  një  periudhë  më  të  vonë  
nga Çezari 58 u shoqërua dhe me rritjen e popullatës në  pjesën kodrinore të  kësaj zone. 

Kushtet natyrore gjatë  antikitetit dhe pjesërisht gjatë  mesjetës në  pjesët fushore të  zonës në  
studim ishin të  pafavorshme për formimin e qendrave urbane dhe rurale mbasi territori i tyre ose 

                                                            
58  Çezari, " Luftrat civile" ,citim 
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ishte i mbuluar nga ujërat detare ose nga kënetat e formuara gjatë  vërshimeve të  lumenjve Drin, 
Mat dhe Ishëm në  fushën e Lezhës edhe nga përmbytjet e lumenjve Buna e Drin në  fushën e 
Velipojës. 

Për herë  të  parë  për popullsinë  e tyre  flitet në  shekullin e XV për zonën e Lezhës dhe të  
Rodonit dhe rreth 400 vjet më  parë  për zonën e Velipojës e të Rencit. Për ekzistencën e 
vendbanimeve në këtë periudhë flasin gërmimet arkeologjike dhe shkrimet e autorëve të  
ndryshëm të  kësaj periudhe, madje edhe toponimet që ruhen edhe në  ditët e sotme. 

Kështu gjatë  mesit të  vitit 1979 në  Lezhë  u zbuluan muret mbrojtëse të periudhës së  antikitetit 
që i përkasin një  kështjelle të  cilën e kanë  emërtuar "kështjella e poshtme" që  shtrihet në  
zonën fushore midis lumit Drin dhe kodrës. Në shek e XIV dhe XV në  kepin e Rodonit 59 
ekzistonin 4 manastire fetare (Shën Anastasi, Shën Kolli, Shën Marin dhe Shën Ndoin) që përbë- 
nin vendkalime e qëndrime për shtegëtime dhe për tregëtinë (si skela për tregëtinë  e grurit që  
vinte nga vendbanime pranë  lumit Ishëm që  paraqitej i lundrueshëm). Në një shkrim të datës 18 
shkurt 1381 provohet se tek kepi i Rodonit dhe te shtojca e tij, kepi Lacitem ndodhej një  skelë  
për anijet. Si tregues tjetër i popullit ka qënë kalaja e Skënderbeut me mure mbrojtës që  izolonin 
kalanë nga pjesa tjetër kodrinore e kodrës së Rodonit dhe që  është  rrethuar nga tre anët me 
detin. Skënderbeu e ndërtoi këtë  kala për të  pasur një  dalje në  det ku mund të  furnizohej dhe 
të kishte nevojë  për kontakte me jashtë  pa ndërmjetësinë  e Venedikut që  kishte në  dorë  
pothuajse gjithë  limanet e bregdetit të  Shqipërisë. 

 Mbi ekzistencën e kalasë së Skënderbeut flitet edhe tek libri i M.Barletit60 i cili jep variantin e 
ngritjes së  një  qyteti me emrin e Krujës, të  cilin pas disfatës së  Sulltan Mehmetit të  II turqit u 
kthyen në  kepin e Rodonit dhe e shkatërruan tërësisht që  nga themelet. Punimet për ngritjen e 
qytetit të Krujës në kepin e Rodonit i përmend Fan Noli në veprën e tij për Skënderbeun, po 
kështu edhe kronisti bizantin Laonikas Chalcocomdyles etj. 

Ekzistenca e toponimeve të tilla në ditët e sotme si ishull Lezhë dhe ishull Shëngjin, tingëllojnë 
në ditët e sotme si forma jo realiste, por në fakt ato janë dëshmi e një realiteti që ka ekzistuar 
përpara 500 vjetësh. 

Sipas dokumenteve venedikase të shek. XVI rezulton se në grykën e Drinit në atë kohë  
ekzistonte një ishull që shtrihej disa kilometra larg qytetit të  Lezhës i cili mesa duket gjendej në  
buzë  të detit. Në këtë ishull me sipërfaqe rreth 13 km² (që gjendej nën sundimin e Venedikut) 
pas rënies së Shkodrës nën sundimin osman më 1478, u vendos një  pjesë  e popullsisë  së  ikur 
nga Lezha61 e Shkodra për t'i shpëtuar sundimit turk. Në ishull u ndërtuan 200 shtëpi prej druri 

                                                            
59 A. Dyselia,"Gjendja e Kepit të Rodonit në fillim të shek XV", sipas dokumenteve Raguziane 
60 M. Barleti, "Historia e Skënderbeut", shek XV 
61 A.Paruca,S.Pulaha, "Lezha vështrim historiko-gjeografik", Botim, 2000 
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gjë që flet për një sipërfaqe të madhe dhe që aktiviteti ekonomik i banorëve ka qënë i 
përshtatshëm për jetesë. Të bazuar në këtë fakt historik, fshati i sotëm ishull Lezhë mund të  
identifikohet me ishullin që përmendin dokumentat veneciane. E njëjta gjë duhet thënë  edhe për 
fshatin e sotëm ishull Shëngjin. 

Mbi bazën e këtyre fakteve mund të rindërtohet edhe vija bregdetare në sektorin e deltës së  
Drinit në  fillim të  shek XVI. Nga ky rindërtim del se vija bregdetare në  këtë  sektor në  fund të  
shek. XV dhe në fillim të shek XVI shtrihej shumë pranë Lezhës62 përderisa fshati i sotëm Ishull 
Lezhë  gjendet rreth 3 km larg qytetit të  Lezhës dhe rreth 7 km larg detit. 

Vija bregdetare si rezultat i depozitimeve të lumit Drin ka përfituar 8-10 km në kurriz të  detit me 
një mesatare prej 10-20 mm në vit. Si rrjedhim i kësaj ishujt e dikurshëm të krijuar nga 
depozitimet e Drinit u bashkuan me tokën dhe humbën natyrën e ishullit duke lënë pas vetëm  
aspektin etimologjik dhe historinë  e evolucionit të  tyre. 

Pjesa tjetër e territorit fushor ka qënë shumë  pak e populluar për shkak të  formimit të  lagunave 
të  njëpasnjëshme, të formuara nga bashkëveprimi i depozitimeve të  lumenjve Drin-Mat dhe 
Mat-Ishëm si dhe nga vërshimet e lumenjve Drin, Ishëm e Mat. Duhet theksuar që në këtë 
periudhë këta lumenj kanë  patur një sasi të madhe uji madje ishin e  të  lundrueshëm dhe e kanë 
ndërruar shtratin mjaft herë  në  një diapazon të  gjerë  (Ishmi me 9 km, Mati me 8 km, Drini me 
10 km dhe Buna me 4 km) 

Në zonën e Velipojës situata në  këtë  periudhë (deri në  mesjetën e vonë) nuk ka qënë e 
përshtatshme për popullimin e saj mbasi territori i kësaj zone paraqiste një  hapësirë  të  mbuluar 
nga ujërat detarë  e ujërat lagunorë, me ishuj ranorë, me plazhe të  ngushta gjatë  rrëzës së  malit 
të  Rencit dhe pranë  grykëderdhjes së  lumit të  Bunës. 

Vendbanimet e para si Velipoja, Pulaj, Baks Rrjolli përmenden për herë të  parë  në  fillimet e 
shek të XV në  kadastrat veneciane dhe pastaj më  vonë  në  veprën e Mario Bolicës63 në  vitin 
1649. Këto vendbanime ishin vendosur në  rrëzë  të  kodrave dhe në  shpinë  të  ledheve të  
avancuara, mbasi në  atë  kohë  mungonte  plazhi i sotëm i Velipojës dhe kjo zonë  paraqitej në  
formën e një  gjiri i cili u mbush gradualisht nga depozitimet e lumit Buna dhe Drin . 

 Popullimi i këtyre zonave dhe aktiviteti ekonomik në vitet e mëvonshme ka ardhur duke u rritur 
deri në ditët e sotme. Kjo dukuri është shoqëruar dhe me ndërhyrjen në zonën bregdetare duke 
patur efekte si të  karakterit pozitiv dhe të  karakterit negativ. 

                                                            
62 A.Paruca, "Almanaku i Lezhës" 
63 M. Bolica, Kadastra Veneciane, 1649 
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Pozita gjeografike dhe potenciali natyror i zonave përreth gjirit të  Drinit 64 kanë  krijuar kushte 
të  përshtatshme për zhvillimin e një  sërë  aktivitetesh ekonomike të  cilat sollën shtimin gradual 
të  popullatës dhe aktivitetin e diferencuar ekonomik të  saj në  kohë .  

Kështu gjatë  mesjetës së  hershme e të  mesme kur lumenjtë  e Ishmit, Matit, të  Drinit dhe të 
Bunës dalloheshin për një sasi të madhe të ujërave ato ishin të lundrueshme duke sjellë  rritjen e 
aktivitetit ekonomik e tregtar me zonat më  në  brendësi të  territorit jashtë  zonës bregdetare në  
studim. Madje krahas skelave në Shëngjin, Shkodër etj, janë  përdorur si të tilla edhe pjesë  të  
lagunave, në vitet 1930-1940 në  lagunën e Patokut hynin anijet që  transportonin lëndën drusore 
në  drejtim të  Italisë. Por ndryshimi i shpejtë i grykëderdhjes së lumenjve të  kësaj zone dhe 
sidomos vërshimet e lumenjve e pengonte aktivitetin ekonomik.Për t'u përmendur janë  
vërshimet e përmbytjet e lumenjve Buna, Drini i Lezhës, dhe sidomos lumi i Matit i cili në  
periudhën e mesjetës ka patur kalime meridionale në drejtim të fushës së Lezhës, paralel me 
vijën bregdetare, duke krijuar terrene moçalore të  papërshtatshme për popullimin dhe aktivitetin 
ekonomik të  shoqërisë  njerëzore65. 

Si ndërrimi i shtretërve të lumenjve ashtu dhe efektet e dëmshme të  tyre janë  të  lidhura me 
lëvizjet ulëse të  territoreve (në drejtim të  veriperëndimit në  fushën e Lezhës) gjë që  rezulton 
nga trashësia më e madhe e depozitimeve kuaternareve prej 290m ashtu dhe nga uljet graduale 
prej 1.7mm/vit dhe lëvizjet luhatëse ulëse sizmogene në  fushën e Velipojës si dhe nga pjerrësia 
e pakët e tyre. Krahas tyre rol me rëndësi kanë luajtur edhe kushtet klimatike, sidomos gjatë 
"akullzimit të vogël" të mesjetës, ku avullimi ishte i pakët dhe vërshimet e përmbytjet ishin të  
shumta të cilat favorizuan krijimin e kënetave dhe të  moçaleve të shumta, dukuri që  nuk 
krijonte kushte optimale për veprimtarinë ekonomike dhe një jetesë të përshtatshme për 
popullatën. Këto kushte kanë ndikuar dhe në  proçeset e depozitimeve e gërryerjeve të  bregdetit.    
Në fillim të  shek XX efekti i ndikimit të  shoqërisë  në  këto territore të  zonës në  studim ka 
qënë  mjaft i pakët dhe në këto territore vepronin ligjet natyrore si në  veçoritë  e pejsazhit fushor 
ashtu dhe në  proceset bregdetare. Pejsazhet66 e lagura e pjesërisht të lagura (kënetat, moçalet, 
meandre të braktisura etj) favorizonin zhvillimin e  një  bimësie të  ulët e të  lartë  të  karakterit 
higrofit ( shelg, plep, frashër, vidh, kallamishte etj) 

                                                            
64T.Ziu,"Veçori gjeomorfologjike të bregdetit Shëngjin-Grykëderdhja e Bunës dhe problemet mjedisore të 

saj",Simpoziumi i III Kombëtar ,Gjeomorfologjia e aplikuar ,mjedisi e turizmi bregdetar në Shqipëri ,Tiranë, 1998 

 
65 "Rregjistri i kadastrës dhe i konçsensioneve për rrethin e Shkodrës",Tiranë 1977 
66 P. Qiriazi, S. Laçi, P. Nikolli, "Evolucioni i pejsazhit gjeografik në shek XX në zonën fushore midis deltës së 

Drinit të Lezhës dhe deltës së Matit",Simpoziumi i III Kombëtar, Tiranë, 1998. 
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Pejsazhet e  thata kanë  patur sipërfaqe të  kufizuar dhe shfrytëzoheshin sezonalisht nga popullsia 
e pakët e ardhur nga Malësia e Madhe dhe e përqëndruar në disa fshatra si Shënkoll, Tale, Spiten 
dhe nga popullsia vendase e ardhur që nga shek XV në ishull Shëngjin, ishull Lezhë dhe qyteti i 
Lezhës. 

Numri i banorëve (i përgjithshëm) ishte 6000 vetë në vitin 1927. Gjatë viteve 40-60 të  shekullit 
të kaluar ka një rritje të popullsisë e të vendbanimeve kryesisht nga ardhjet e popullsisë  nga 
krahina të  tjera të vendit jo vetëm nga veriu (Mirditë, Kurbin) por edhe nga rrethe të  tjera të  
vendit. Kjo dukuri lidhet më tepër me ndikimin e rolit të njeriut në shtimin e sipërfaqeve të  thata 
e të punueshme të krijuara nga bonifikimet ku kultivoheshin krahas drithërave edhe pemët 
frutore.Bonifikime të shumta janë kryer në fushën e Matit, Lezhës dhe në Velipojë ku u përfituan 
me mijëra hektarë tokë të punueshme. Kalimi i pronësisë së pyjeve, kullotave, ujërave dhe 
sipërfaqeve kënetore në  duar të  shtetit dhe krijimi i kooperativave solli edhe organizimin më  të  
mirë  të  zonave rurale dhe efektivitetin më  të  lartë  të  punimeve. 

Në këtë periudhë morën formë  më  të  plotë  edhe qendrat urbane të  lidhura me zhvillimin e 
industrisë përpunuese madje edhe kombinate (në Laç). Kjo solli shtimin e popullsisë nëpër 
qendrat urbane Laç, Lezhë, Shëngjin, Milot, Mamurras, si dhe në Velipojë. Krahas zhvillimit 
industrial filloi të  rritej edhe industria e turizmit (Shëngjin,Velipojë, Patok etj). 

Numri i popullisë në të gjithë rajonin bregdetar verior ka ardhur duke u rritur vazhdimisht. 
Popullsia  e përgjithshme e rajonit verior bregdetar llogaritet në  99827 frymë  e cila është e 
shpërndarë  sipas komunave dhe bashkive të  mëposhtme "në  bazë  të  censusit të  popullsisë  e 
banesave, botimi i vitit 2011 për prefekturën e Lezhës67 e Shkodrës68 

 .Komuna: Velipojë (5031), Balldreni i ri (6142) banorë, Fushë Kuqe me 5460 banorë, Shënkoll 
me 13102 banorë, Zejmen me 5660 banorë. 

 Bashkitë: Milot me 8461 banorë, Shëngjin me 8091, Mamurras 15204 banorë, Lezhë 15510 
banorë, Laç me 17086 banorë . 

 Shpërndarja sipas gjinisë  është  afro 50% me 50% 
 Shpërndarja sipas moshës është  e tillë: 
 Mosha 0-14 vjeç është 22472 banorë, mosha 15-64 vjeç është 66665, ndërsa mbi 65 vjeç 

llogaritet në  10690 banorë . 
 Niveli arsimor është  si më  poshtë: me cikël të  ulët 14341 persona, me cikël të  lartë  të  

shkollës 9 vjeçare janë  38139 persona me arsim të  mesëm janë 22640 persona ndërsa me 
shkollë  të  lartë  janë  5264 persona. 
E gjithë popullsia e zonës në studim është instaluar në 21098 banesa të cilat janë ndërtuar në  
periudha të  ndryshme sipas tabelës. 
                                                            
67 "Censusi i popullsisë dhe i banesave për prefekturën e Lezhës", 2011 
68 "Censusi i popullsisë dhe i banesave për prefekturën e Shkodrës" 2011 
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4.3. Struktura e ekonomisë së zonës në studim 

Sistemi i planifikuar ekonomik që dominoi deri në vitin 1991 kishte pak lidhje me zonën 
bregdetare dhe veçoritë mjedisore të zonës.Prodhimi industrial dhe bujqësor përbënte pjesën 
kryesore të burimeve të punësimit. Ndërmarrjet prodhonin produkte të ndërmjetme për përdorim 
në  shumë  rrethe të  vendit.  

Rajoni Verior Bregdetar përfshin një sipërfaqe prej 3460km² ku toka bujqësore zë 25% të  
sipërfaqes së  zonës, kullotat e livadhet 6%, pyjet 36% dhe territoret që mbeten 31%. Nga tokat 
bujqësore 87% është e lëvrueshme,7% është e mbuluar me pemë frutore, 3% me vreshta dhe 3% 
me ullinj. Potenciali i prodhimit bujqësor i Rajonit Verior Bregdetar është i lartë. Para disa vitesh 
në zonat bujqësore të territorit në studim kultivoheshin kryesisht drithëra (kryesisht grurë), 
foragjere, bimë industriale, fruta dhe perime. 

Në ditët e sotme për bujqësinë e zonës, në  kushtet e sotme të parcelizimit të tokës bujqësore 
mbetet problem mekanizmi i saj, rehabilitimi i infrastrukturës ujitëse dhe zgjerimi i tregut të  
shitjes nëpërmjet kultivimit të kulturave bujqësore të shumëllojshme. Megjithëse gati 95% e 
tokës bujqësore është e privatizuar aktualisht rendimenti është i ulët dhe ekziston tendenca për të  
prodhuar thjesht për nevojat vetjake dhe për furnizimin e ndërmarrjeve ushqimore pranë   
qëndrave urbane. 

 

 
 

Grafiku 8. Përdorimi i sipërfaqes së tokës në zonën në studim75për vitin 2010 

 
 
 
                                                            
75 Grafiku  8 i ndërtuar nga M. Tase  
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4.4. Industria dhe ndikimet e saj në mjedis 

Zhvillimi industrial pranë vijës bregdetare ka veçori specifike pozitive ku ekzistojnë porte të  
mëdhenj për transportimin dhe eksportimin e importin e mallrave. Por në kushtet e zonës në  
studim ngritja e mjaft degëve të rëndësishme të industrisë (të bakrit të letrës, ushqimore etj), luan  
rol më tepër negativ për shkak të ndotjes së mjedisit sesa pozitiv. Kjo për faktin se ajo eleminon 
një degë tepër të rëndësishme siç është turizmi bregdetar i të gjitha llojeve dhe sidomos për 
aspektin ekologjik të turizmit. Ekzistenca e impjanteve industriale të zonës së Laçit,Milotit, 
Mamurrasit, (kompleksi i bakrit dhe acidit sulfurik, kombinati i superfosfatit, dhe fabrika e letrës 
në  Lezhë  kanë qënë  ndotësit më  të  mëdhenj të  ujërave nëntokësorë, lagunorë  dhe detarë  të  
cilët kanë  dëmtuar mjaft ekulibrin ekologjik, turizmin, peshkimin etj).Megjithë efektet negative 
që mund të prodhojë industria e vendosur pranë zonave bregdetare deri në vitet 1990 zona në 
studim shquhej për një zhvillim industrial mjaft të fuqishëm ku mund të përmendet zona 
industriale e Laçit, Lezhës, Milotit dhe Mamurrasit. 

Zhvillimi industrial në këtë periudhë kishte anë pozitive se krijonte mundësi punësimi, potencial 
te kërkesës për konsum nga popullata, mundësi për zhvillimin e industrisë së përpunimit të 
produkteve bujqësore dhe të përdorimit të lëndës së parë e shtimin e shpejtë të popullatës. Nga 
ana tjetër zhvillimi industrial u shoqërua dhe me një ndotje mjaft të fuqishme të mjedisit në 
zonën pranë bregdetare në bregdet dhe në zonën lagunore dhe detare.Kështu uzina e superfosfatit 
me një kapacitet prodhimi prej 330000 ton/vit superfosfat dhe 4500 ton acid sulfurik prodhonte 
rreth 3000 ton mbeturina pluhur me përmbajtje oksidi metalik dhe sulfuri, industria e bakrit me 
kapacitet 5500 ton/vit prodhonte rreth 450m³/orë mbeturina të lëngshme acidi (ph=2-3) që 
përmbante H2SO4dhe HCL, arsenik dhe komponentë të patretshëm. 

 Industria e prodhimit të celulozës (me 50% të kapacitetit) prodhonte 50-70m³/orë ujë të ndotur 
me lëndë organike dhe fibër. Kombinati i letrës në Lezhë shkarkonte nëpërmjet një kanali dhe 
lagunës 500-1300m³/orë ndotje, kombinati i letrës dhe prodhimi i lëkurës në Shkodër prodhonte 
dhe transportonte nëpërmjet lumit të Kirit dhe Bunës një sasi mjaft të madhe ndotjeje. 

Nëpërmjet lumit të Tiranës e rrjedhjes së poshtme të lumit Ishëm, transportoheshin në bregdet 
ndotje të shumta industriale dhe shtëpiake, lumi i Matit transportonte ndotje të patretshme të 
prodhimit të bakrit që vinin nga fabrikat dhe uzinat e bakrit të rretheve të Mirditës dhe Pukës, 
lumi i Kirit transportonte ndotje të përbëra nga karbonate, klor, hidrokside alkaline, sulfate dhe 
lëndë organike që pakësonin oksigjenimin. Ndotjet e shumta sidomos ato në gjendje të lëngët 
përcillen në bregdet nëpërmjet ujërave sipërfaqësorë dhe nëntokësorë. 

Rol me rëndësi në ndotjet paraqesin e ndotjet gazore të uzinave e të fabrikave industriale të cilat 
grumbulloheshin në det dhe bregdet duke ndikuar mjaft në botën bimore dhe shtazore të faunës 
detare, të bimësisë dhe botës shtazore të lagunave dhe të territoreve përreth.  
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Ato kanë ndikuar mjaft dhe në cilësinë e turizmit në zonën e Velipojës të Lezhës, të Patokut, 
Tales etj. Të fuqishme kanë qenë protestat e peshkatarëve në zonën e Lezhës për ndotjen e ujrave 
nga fabrika e letrës në Lezhë. Pas viteve 90 shumë nga ndërmarrjet industriale të kësaj zone nuk 
funksionojnë më. Në ditët e sotme industria është e orientuar kryesisht drejt industrisë  së  lehtë  
dhe asaj ushqimore fabrikave të tullave, komplekseve për prodhimin e gurëve dhe materialeve të 
ndërtimit,parafabrikate,industria e përpunimit të peshkut(4stabilimente në Lezhë), që përpunojnë  
90% të peshkut i cili në  masën më  të  madhe shkon për (eksport dhe janë  punësuar rreth 700 
punëtorë), industria për përpunimin e vajit të ullirit, punishte për prodhimin e bulmetit, të 
materialeve të ndërtimit, përpunimit të drurit, të bukës e të makaronave. 

Rëndësi të veçantë po i kushtohet zhvillimit të industrisë së turizmit në zonën e Shëngjinit, 
Velipojës,Tales etj.Ekzistenca e një rrjeti të gjerë të komunikacionit rrugor, hekurudhor, 
ekzistenca e portit të Shëngjinit (për anije të vogla) dhe shfrytëzimi i hapësirës së Gjadrit për 
uljen e avionëve mund të sjellë një shtim të fluksit të turistëve. 

Ekzistenca e plazheve të bregdetit, e zonave të mbrojtura ekologjike, e rritjes galopante të 
kapacitetit mbajtës të godinave turistike, të rritjes së infrastrukturës së komunikacionit, të 
egzistencës së dëshmive historike dhe arkeologjike, të bukurive natyrore të interesimit ekologjik 
shkencor në objektet e zonës etj, krijojnë kushte të përshtatshme për turizmin si brenda vendit 
ashtu dhe për turistët që vijnë nga vendet e tjera. 

 Ndërtimi i një parku industrial në zonën e Lezhës jo vetëm do të sjellë një përqëndrim të biznesit 
të vogël dhe të madh, por do të sjellë prodhimin e një game të rëndësishme të industrive të 
ndryshme (për konfeksione, ndërtim, këpucë, agro-ushqimore etj)  

 Dëmtime të rëndësishme kanë ndodhur edhe në tokat bujqësore. Mbiplehërimi kimik si rezultat i 
lëvizjeve të ujërave në tokat bujqësore të cilat kanë patur një koncentrim të lartë të herbicideve 
dhe pesticideve ka ndikuar në cilësinë e ujërave mbi dhe nëntokë. Në vitin 1990 përdorej rreth 
22kg plehëra kimikë për hektar dhe mesatarisht 9kg pesticide për ha. 

 Pas viteve 90 përdorimi i pesticideve dhe herbicideve është pakësuar mjaft jo vetëm sepse u 
mbyllën kombinatet e prodhimit të tyre por edhe nga prishja e fermave e kooperativave 
bujqësore si dhe nga çmimi mjaft i lartë i tyre për fshatarët. 

Në ditët e sotme ndotjet e mjedisit76, nuk janë në atë shkallë që kanë qënë para viteve 90 si në 
aspektin e llojeve dhe të intensitetit të tyre. Problem në ditët e sotme janë ndotjet gazore, të 
ujrave mbetjet urbane etj. 

                                                            
76 Decentralization and Location Development Programme, "Planifikimi i menaxhimit lokal të mbetjeve ", Albania, 
2012 
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 Ndotja gazore është e lidhur me rritjen e numrit të makinave (një pjesë e të cilave janë mjaft të 
amortizuara). Kështu vetëm në rrethin e Lezhës në vitin 2004 ekzistonin rreth 4000 automjete 
nga të cilat 60% e tyre ishin të prodhimit të paraviteve 1976-1983. 

 Ndotja e ajrit është e lidhur edhe me faktin se mbi 95% e popullatës përdor për ngrohje lëndë 
drusore dhe shumë pak ngrohje elektrike apo ngrohjen diellore. Një numër i madh i fabrikave të 
tullave, furrave te bukës etj, përdorin solar i cili emeton gazra në atmosferë. Pavarësisht nga 
përpjekjet (riciklimet e mbetjeve, ndotjet urbane edhe në ditët e sotme përbëjnë një nga 
problemet e mjedisit). 

Ndotjet nga industria ushqimore sidomos ajo e përpunimit të peshkut (ekzistojnë 4 stabilimente 
vetëm në zonën Lezhë-Shëngjin ku punojnë 700 punëtorë) reflektohet në ujërat sipërfaqësorë dhe 
nëntokësorë dhe gjallesat (si në rastin e zhdukjes së blinit nga gjallesat lumore). 

 

KREU V 

Evolucioni historik i vijës bregdetare të zonës në studim. Faktorët që ndikojnë 
në evolucionin e vijës bregdetare dhe në kushtet e sotme. 

 5.1. Tiparet e përgjithshme të zonës ndërmjet grykëderdhjes së lumit Buna dhe kepit të 
Rodonit 

Për të krijuar një tablo të qartë të këtij evolucioni jemi bazuar në analizën e depozitimeve të 
periudhave relativisht të vona gjeologjike, pliocenike, pleistocenike dhe holocenike (kufiri i të 
cilave dallohet me vështirësi),që janë përcaktuar nga shpimet hidrologjike (trashësia e 
depozitimeve dhe llojet e tyre).Një ndihmesë të rëndësishme paraqisin edhe lidhjet midis 
luhatjeve të rrjetit lumor, sasia e prurjes së ngurtë dhe ndryshimi i vazhdueshëm i shtretërve dhe i 
grykëderdhjeve të lumenjve të zonës. 

 Njohja e luhatjeve klimatike në periudhën e holocenit dhe kohëzgjatja e tyre na ndihmon 
mjaft për të përcaktuar shkallën e bashkëveprimit mbi depozitimet detare apo tokësore, 
kohëzgjatjen e depozitimeve sipas periudhave dhe deri në formimin e formave gjeomorfologjike 
bregdetare (kënetat, lagunat, tarracat detare). 

 Aspekt mjaft të rëndësishëm për të kuptuar evolucionin e brigjeve paraqesin edhe 
dëshmitë e shkruara nga antikiteti, mesjeta, deri në periudhën e fillimit të shekullit të njëzetë. 
Mjaft gjurmë kanë lënë edhe objekte të ndryshme natyrore dhe antropogjene dhe në toponimet e 
ndryshme. 

 Për evolucionin e brigjeve nga aspekti sasior, shërbejnë hartat e zonës bregdetare të 
përgatitura nga austriakët (në vitin1870-1918), hartat italiane të vitit 1937, hartat çeke (viti 
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1954), hartat e viteve 1981-1983 nga autorët shqiptarë, imazhet satelitore të vitit 1994, ato 
ortofoto të vitit 2007 si dhe imazhet nga google të vitit 2013. 

 

Mbi bazën e korelacionit e mbivendosjes së tyre krijohet një ide e qartë mbi ndryshimet e vijës 
bregdetare të zonës bregdetare veriore, mbi intensitetin e proceseve të gërryerjes dhe 
depozitimeve,dhe mbievolucionin eformave gjeomorfologjike bregdetare.Harta gjeomorfologjike 
shoqërohet edhe me tekstin përkatës. Sigurisht një paraqitje e tillë na lejon jo vetëm të njohim 
tendencën e ndryshimit të vijës bregdetare por edhe për masat që duhet të merren për evitimin e 
dukurive negative në bregdet ashtu dhe për investimet që duhen aplikuar si për zhvillimin e 
degëve të ekonomisë (sidomos në drejtim të zhvillimit të turizmit, të menaxhimit të zonave të 
mbrojtura etj) ashtu dhe për prognozimin e dukurive që mund të shfaqen me karakter katastrofik 
në kushtet e ngrohjes globale. 

Këto aspekte të trajtimit të evolucionit të vijës bregdetare do të trajtohen si në tërësinë e zonës 
bregdetare veriore ashtu dhe sipas specifikave që paraqesin pjesët e veçanta të saj. Si nga ana 
morfologjike, nga evolucioni historik, nga karakteri i depozitimeve dhe proçeseve 
gjeomorfologjike zona në studim ndahet në disa pjesë të veçanta: a. në pjesën më të madhe 
fushore b. dhe në pjesën kodrinore të saj.  Pjesa fushore ka në përgjithësi një reliev të rrafshët 
në përgjithësi, me lartësi nga 0-2m (në zonën e Velipojës) dhe deri në 4-5m në zonën e Lezhës. 
Në këtë njësi përfshihen fushat e Baks-Rrjollit dhe e Velipojës, fusha e Bregut të Matit (Kune -
Vainit, ishull i Lezhës e Tales) dhe fusha e Milot-Mamurras. Në pjesët kodrinore janë mali i 
Rencit (561m) dhe kodrat e Rodonit (160m). Duke u nisur nga evolucioni tektonik del se rajoni 
në studim është në përgjithësi i një moshe të re i formuar në fazën tektonike valake (mbarimi i 
Pliocenit) epokë kur deti është futur në brendi duke formuar gjire të theksuar si (në Velipojë 
ashtu dhe në zonën e Lezhës), të cilët kanë ekzistuar si të tillë deri në periudhën e mesjetës.  

Pjesët e kodrës së malit të Rencit përbënin për një kohë të gjatë ngritje ishullore, ndërsa kodrat e 
Rodonit paraqisnin një gadishull. Gjatë pleistocenit ndodhën lëvizjet ngritëse për një pjesë të 
rëndësishme të kodrave të ultësirës perëndimore të cilat dolën mbi ujë në formën e ishujve (si 
p.sh: mali i Rencit në zonën tonë të studimit). Në kohën më të re, gjatë holocenit (rreth 10000 
vjet më përpara) pas akullzimit të kuaternarit, lumenjtë e zonës vazhdonin të mbushnin pellgjet 
detare në rrjedhjet e mesme dhe të poshtme të tyre pranë grykëderdhjeve të tyre në det. Këtu u 
formuan rrafshira të gjëra lyshtore, kënetore, dhe lymore lagunore (ish këneta e Thumanës, 
Lezhës, Velipojës etj). Theksojmë se krahas këtyre duhet përmendur edhe ndikimi i luhatjeve 
klimatike nga fillimi i periudhës së holocenit deri në ditët e sotme dhe ndikimi i tyre në proceset 
bregdetare. Njihen periudhat e optimumit të parë klimatik fill mbas akullzimit të fundit të 
kuaternarit kur temperatura e ajrit në Evropë ka qenë  2º-3º më e lartë se në ditët e sotme për 
shkak të pozicionimit të zonës së presionit të lartë subtropikal në gjerësitë veriore 40-45º dhe 
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zhvendosjes së erërave të pasateve, po në këtë drejtim duke favorizuar zgjerimin e zonës së 
rreshjeve musonike edhe në periudhën e verës dhe rritjen e sasisë së ujrave të lumenjve dhe 
aftësinë e tyre eroduese dhe të depozitimit të materialeve të ngurta. Niveli i oqeanit botëror në 
këtë periudhë u ngrit deri në 3 metra më shumë se niveli i ditëve të sotme. Kjo dukuri u shoqërua 
edhe me trasgresionin detar dhe të depozitimeve detare. 

Gjatë periudhës së shekullit të hekurit rreth 2900 vjet dhe më vonë klima u ftoh mjaft. Ulja e 
temperaturave dhe zmadhimi i sasisë së reshjeve, sidomos në gjysmën e mijëvjeçarit të parë të 
erës sonë, u shoqërua me rritjen e shpejtë të kënetave për shkak të pakësimit të avullimit. Gjatë 
kësaj periudhe u shtua sasia e akullnajave në zonat polare dhe gjuhët akullnajore në zonat malore 
dukuri që u shoqërua me një regresion detar dhe shtimin e depozitimeve lumore në bregdet. 

Si grabeni i Velipojës dhe pjesa VP e sinklinalit Tiranë-Ishëm kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë 
në lëvizje tektonike ulëse. Grabeni i Velipojës pëson një ulje mesatare prej 1.7mm/vit, por ne 
duhet të marrim në konsideratë dhe lëvizjet luhatëse sizmogene (siç ndodhi gjatë tërmetit të 15 
prillit 1979). Sinklinali Tiranë-Ishëm pëson lëvizje ulëse drejt veriperëndimit (derisa zhytet nën 
ujrat detarë). Këtë e dëshmon trashësia më e rritur e depozitimeve kuaternare prej 290m në 
pjesën e fushës së Lezhës dhe pakësimi i trashësisë drejt juglindjes pranë rrjedhjes së lumit Mat 
është 180m trashësia e depozitimeve kuaternare, në Ishëm shkon deri në 50m. 

Argument tjetër është thellimi sipas drejtimit juglindor i shtretërve të lumenjve Ishëm, Tërkuzë, 
lumi i Tiranës; ekzistenca e taracave lumore të ngritura po në këtë drejtim; zhytja e deltës së 
Drinit etj.Ndryshimi i grykëderdhjes së lumenjve të zonës është një dukuri e zakonshme si për 
zonën e Velipojës dhe për zonën e fushës së Lezhës. 

 Analiza e pjesëve të veçanta të zonës në studim që po trajtojmë më poshtë është e lidhur si me 
evolucionin specifik të tyre nga ana gjeomorfologjike mbi bazën e depozitimeve dhe të 
proçeseve aktuale që ndodhin në bregdet, duke analizuar faktorët që ndikojnë në to. 

5.2. Analiza e zonës bregdetare të Bregut të Matit 

Në këtë zonë përfshihen territori i Kuine-Vainit, Ishull-Lezhë e Tale. Nga periudha e fundit e 
pliocenit, gjatë antikitetit madje deri në mesjetën e hershme territori i kësaj zone vazhdonte të 
ekzistonte si gji deti i thellë. Këtë e dëshmojnë një sërë argumentash: 

 Së pari duke qenë një gji detar më i thellë (për shkak të lëvizjeve zhytëse të pjesës VP të 
sinklinalit Tiranë-Ishëm) gjeometria e këtij baseni përpara pleistocenit ka qënë e kushtëzuar nga 
morfologjia dhe gjeometria e depozitimeve dhe strukturave në fund të pliocenit. Strukturat 
neogjenike dhe karbonitike të përfshira në lëvizjet gjatë dhe pas pliocenit kanë ndikuar në format 
dhe gjeometrinë e basenit paspliocenik. Në basenin Ishëm-Mat dhe Drin takohen trashësitë më të 
mëdha të depozitimeve të kuaternarit që luhaten nga 100-250m.  
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 Konturet, gjeometria dhe trashësia e basenit kanë qenë në funksion të bashkëveprimit 
midis vijës bregore paspliocenike dhe veprimtarisë së lumenjve të cilët ushtrojnë veprimtarinë e 
tyre në ditët e sotme. Këtë e dëshmon edhe trashësia e depozitimeve në thellësinë 290m. Këtë e 
dëshmon edhe profili i basenit Ishëm-Mat-Drin.  

 Në këtë profil dallohen qartë shtresat pothuajse horizontale të depozitimeve të vendosura 
mbi gëlqerorët (Cr²) që arrijnë deri në thellësinë rreth 50m pranë zonës së Shëngjinit dhe 
thellësinë 280m në zonën  e pasme të ishull Lezhës (ku gjenden suargjila të lehta deri të rënda 
plastike të karakterit detar dhe lumor.) 

 Duke filluar nga thellësia 180m deri pranë sipërfaqes kemi alternime të shtresave të 
suargjilave të lehta dhe të rënda plastike me shtresat që përmbajnë rëra, zhure dhe zhavore 
ujëmbajtës (prerjet tërthore Nr.1 dhe Nr.2) pranë sipërfaqes së zonës ishull Shëngjin-Thumanë 
gjenden depozitime. 

Profil  tërthor1. Baseni Ishëm-Mat-Drin77 

 

Profil  tërthor 2. Baseni Ishëm-Mat-Drin78 

                                                            
77  Fondi Gjeologjik Shqiptar, viti 1983 
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Në basenin Ishëm-Mat-Drin (sidomos në këtë të fundit) takohet trashësia më e madhe e 
depozitimeve të pleistocen-holocenit. Nga ana sedimentologjike vërehet prania e predominimit të 
facieve zhavore-konglomeratike, që është tregues për një aktivitet të fuqishëm të prurjes së 
këtyre facieve. Kjo dukuri është kushtëzuar direkt nga morfologjia e strukturave parakuaternare, 
afërsia e burimit të ushqimit si dhe karakteri tepër malor i prurjeve të palorrjedhjeve lumore që 
në ditët e sotme shprehen kryesisht nëpërmjet lumenjve Mat dhe Drin.  

Në këtë basen ku gjatë Pleistocen-Holocenit ndodhi harkimi i zonës tektonike të Krujës dhe 
ngritja e monoklinalit Prezë-kepi i Rodonit u krijuan kushte për formimin e një gjiri të thellë dhe 
të një paleorelievi shumë të theksuar midis vijës bregore dhe morfologjisë së relievit tokësor 
përreth. Siç duket edhe në profilet e mëposhtme përsa i përket pjesës mbi lumin Drin dallohen 9 
cikle sedimentimi ku vërehet bashkëveprimi i cikleve transgresive dhe regresive. 

Ciklin e I deri në ciklin e V mendohet se e përfaqësojnë depozitime të pleistocenit megjithëse për 
shkak të mungesave të analizave të detajuara si të monoplanktonit ashtu dhe të sedimenteve kjo 
duhet marrë në rezevë. Përsa i përket cikleve VI,VII,VIII,IX mendojmë se i takojnë luhatjeve 
klimatike të holocenit të cilat janë reflektuar si në proçeset transgresivo-regresive të nivelit të 
oqeanit botëror ashtu dhe në prurjet e lumenjve të zonës në studim. Kështu ngritja e nivelit të 
oqeanit botëror gjatë optimumit të parë klimatik u shoqërua me 3 metra lartësi  të nivelit të detit 
dhe me formimin  e shtresës me depozitime detare dhe pjesërisht lumore, ndërsa shekulli i 
hekurit u shoqërua me rritjen e sasisë së rreshjeve dhe uljen e temperaturës që u shoqërua me 
rritjen e sipërfaqes kënetore dhe depozitimit të torfës në gjithë Mesdheun.  

Optimumi klimatik u shoqërua me shkrirjen e akujve dhe gjithë Groelanda u lirua nga akullnaja 
dhe shfrytëzohej për zhvillimin e bujqësisë e blegtorisë nga vikingët të cilët e quajtën (Tokë të 
gjelbërt). Gjatë kësaj periudhe pati dhe pakësimin e gjuhëve të akullnajave malore. Kjo solli 
ngritjen e nivelit të oqeanit botëror dhe rritjen e depozitimeve79 detare (suargjila dhe surëra). 

Gjatë periudhës së Mesjetës u shfaq i ashtuquajturi "akullzim i vogël" i cili mendohet se është 
shkak i formimit të kënetave në bregdetin tonë në përgjithësi dhe në zonën në studim në veçanti. 
Duhet theksuar fakti se në studimet e autorëve shqiptarë dhe të autorëve të huaj (italianë) 
mendohet se formimi i kënetave dhe i depozitimeve kënetore ka filluar rreth 400 vjet më parë që 
përkojnë afërsisht (kur ndodhi akullzimi i vogël i cili zgjati deri në vitin 1850). Kjo e fundit 
shfaqet qartë dhe në depozitimet e shtresës më të sipërme të profilit tërthor të paraqitur më 
poshtë dhe që përbëhet nga lymi dhe torfa kënetore. Depozitimet kënetore lokalizohen pranë 
vijës bregdetare, por ato takohen edhe larg saj në drejtim të pjesës fushore kontinentale sigurisht 
që kjo e fundit është e lidhur jo vetëm me evolucionin e zonës në studim (fusha e Bregut të 
                                                                                                                                                                                                
78  Fondi Gjeologjik Shqiptar 
79 Fondi Gjeologjik,"Studimi Gjeologo -Sedimentologo-Gjeofizik dhe monitorimi i hapësirës bregdetare", Botim, 
2002-2005 
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Matës) por edhe me kënetëzimin që ndodhte nga vërshimi i lumenjve Drin-Mat (në  një periudhë 
lumi i Matit zhvendosej paralelisht me vijën bregdetare sipas pjerrësisë së sinklinalit Tiranë-
Ishëm për tu bashkuar me lumin Drin e për t'u derdhur në det).  

 Rrjedhja e vjetër e lumit Mat (Mathis) bashkohej me Drinin e Lezhës afërsisht me fshatin e 
sotëm të Ishull-Lezhës. Krahas saj, në rreth 3km në veri të grykës së sotme të Matit gjendet 
toponimi gryka e Lumit që me siguri i takon njërës prej grykëderdhjes së vjetër të Matit. Kjo 
zhvendosje e lumit Mat shoqërohej shpesh me vërshime dhe përmbytje. Depozitimet detare 
lagunore vendosen pranë vijës bregdetare. 

Pas vitit 1850 u shfaq një ngrohje e klimës globale e cila ishte e lidhur me faktorë astronomikë 
(ciklet diellore) dhe me veprimtarinë e shoqërisë njerëzore. Kjo dukuri është shoqëruar me 
shkrirjen e një pjese të akullnajave kontinentale dhe malore, me ngritjen e nivelit të detit dhe me 
rritjen e temperaturave të ujrave detarë e oqeanikë. Ngritja e nivelit të detit me rreth 2mm/vit ka 
sjellë si rezultat që nga viti 1900 deri në ditët e sotme të ketë një ngritje prej 31.8cm. Një ngritje 
e tillë e nivelit të detit është shoqëruar me atë që quhet kriza e plazheve e cila ka përfshirë rreth 
70% të brigjeve detare në mbarë botën. 

5.3. Analiza e zonës bregdetare të Bunës 

Krejt ndryshe paraqitet evolucioni i zonës së Bunës (Velipoja). Edhe kjo zonë paraqitet si një gji 
detar, por më pak i thellë sesa ai i Lezhës. Ai kontakton dhe ndahet nga struktura gëlqerore e 
malit të Rencit nëpërmjet një thyerje tektonike. E veçantë për këtë zonë është ekzistenca e një 
shtrese flishore e periudhës oligocen Pg3 e vendosur mbi gëlqerorët e Kretakut të sipërm(Cr2) 
deri në një thellësi prej 36m. Mbi këtë thellësi gjenden shtresa horizontale surëra deri në 
thellësinë rreth 20m nga niveli i detit në të cilat ekzistojnë dy nënshtresa (në të njëjtën thellësi) 
në formën e arealeve të veçuar me depozitime torfike. Në shtresën e mësipërme (nga thellësia 
20m deri në sipërfaqe) gjenden surëra dhe suargjila në brendësi të të cilave gjenden dy areale me 
materiale torfike që kanë të njëjtën trashësi si dhe ato të katit të poshtëm. Depozitimet torfike 
gjenden kryesisht në pjesën qëndrore të Velipojës. Deri në mesjetën e vonë kjo hapësirë ishte një 
pellg detar gjysëm lagunor me ishuj ranorë me plazhe të ngushta gjatë rrëzës së malit të Rencit 
dhe të gjerë përgjatë rrjedhjes së lumit të Bunës dhe me ledhe nënujore. 

Në pjesët pranë detare dhe detare shfaqen rëra të imta detare të cilat dallohen qartë si në pjesën 
skajore të platformës detare ashtu dhe në plazhin e gjerë të zonës së Velipojës. Potenca e rërave 
është relativisht e lartë. Në pjesën sipërfaqësore të zonës së Velipojës dallohen qartë këto 
depozitime: 
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 Ndërmjet rrëzës të skajit më jugor të malit të Rencit deri tek Rana e Hedhur dhe plazhit 
më jugor të Velipojës gjenden depozitime aluviale-deluviale, rëra të imta, surëra dhe suargjila të 
lidhura me depozitimet lumore dhe detare.  

 Një sipërfaqe relativisht  e madhe e zonës përreth lagunës së Vilunit80 është e mbuluar me 
depozitime kënetore, argjila, suargjila, surëra lyme, torfe të cilat flasin për veprimin e një sërë 
faktorëve veprues (kënetore, lagunore, detare e lumore).  

 Ekzistenca e kënetave në këtë territor ka vazhduar deri vonë kur ndodhi bonifikimi i këtij 
territori.81  

 Në skajet perëndimore të zonës në studim (duke përfshirë edhe ishujt) dallohen qartë 
depozitime detare (rëra të imta dhe të mesme) të cilat shtrihen deri në Hundën e Shëngjinit 
(madje edhe në shpatin e quajtur Rana e Hedhur). Në këtë të fundit rol ka luajtur veprimi i 
erërave të drejtimit VP-JL82 

 

Profil  3. Prerje gjeologo- litologjike Veliojë-Shkodër 

 

                                                            
80  Harta gjeologjike e zonës Velipojë -Shëngjin, shkalla 1:200000 

 
81 Skica, Prerja gjeologjike -litologjike për zonën Velipojë-Shkodër, Fondi Gjeologjik, viti 1983 
82 Trifon.Ziu,"Veçoritë gjeomorfologjike të bregdetit Shëngjin-Gryka e Bunës dhe problemet mjedisore të tij", 

Simpoziumi III Kombëtar,Gjeomorfologjia e aplikuar,Mjedisi dhe turizmi bregdetar në Shqipëri fq,132, Botimi 

1998 
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5.4. Evolucioni i zonës bregdetare mbi bazën e dëshmive të shkruara dhe arkeologjike gjatë 
Antikitetit, Mesjetës, deri në fillim të shekullit të 20. 

Për herë të parë vija bregdetare paraqitet relativisht e detajuar në hartat e Klaudio Ptolemeut 
(shek II ers). Kjo vijë si dhe pozicioni i vendbanimeve humane janë përcaktuar nga matjet 
astronomike dmth duke përcaktuar koordinatat gjeografike të këtyre objekteve. Plotësimi i vijës 
bregdetare është realizuar nga diskriptimet gjeografike të ekspeditave të organizuara nga vetë 
Ptolemeu. Meqënëse teknika e matjeve dhe e vëzhgimeve në atë kohë nuk ka qënë fort e saktë 
pozicioni i vijës bregdetare është pak a shumë aproksimativ. 

 Ptolemeu u mbështet në përmasat e sferës të llogaritura nga Poseidoni. Hartat topografike janë 
ndërtuar në përmasat e sferës tokësore që i afrohet formës reale të Tokës. Duke krahasuar 
koordinatat gjeografike të dhëna nga Ptolemeu me ato objekte që ekzistojnë sot është arritur të 
llogaritet pozicioni i grykëderdhjeve të disa lumenjve të zonës. Kështu p.sh: grykëderdhja e lumit 
Drin jepet nëpërmjet Barbullushit e Dajçit dhe kodrat e Kakariqit e të Rencit i sheh si ishuj. 
Koordinatat e grykëderdhjes së lumit Drin i jep me F=41º55' dhe L=19º34' të cilat bien në 
shtratin e sotëm të Drinit. 

Sipas Strabonit, Drini në kohën e tij rridhte në drejtim të Lezhës.Gai Pla Sekundi (viti 79 ers), 
Drinin e pozicionon pranë Shkodrës, pra derdhej në Bunë. 

Sipas hartës së Sofianos (viti 1507) grykëderdhja e lumit Drin vendoset në Balldren (disa km 
larg Lezhës). Po kështu në hartat e P.Viskonte (viti 1318) e cila ka një paraqitje më të mirë të 
disa pjesëve bregdetare si p.sh: në gjirin e Drinit e hartat portuale. 

 Deri në fund të shekulit të XIV qyteti i Lezhës përmendet si një skelë detare mjaft e rëndësishme 
për tregtimin e lëndës drusore, pra deti lagte pjesën e fortifikuar në këmbë të kodrës. Kështjella e 
poshtme e Lezhës ishte e lidhur me mbrojtjen e skelës. 

Argument tjetër në favor të ekzistencës së detit në zonë pranë qytetit të Lezhës janë edhe 
toponimet e tilla si ishull Lezhë, ishull Shëngjin për fshatrat e sotme të kësaj zone. Këto 
toponime duken të çuditshme në ditët e sotme mbasi nuk janë ishuj por janë pjesë kontinentale. 
Këto emërtime janë të një kohe prej 500 vjetësh më parë kur deti arrinte deri pranë qytetit të 
Lezhës dhe ata në të vërtetë ishin ishuj. 

Sipas dokumenteve venedikase në fund të shekullit të XV dhe fillimi i shekullit të XVI rezulton 
se në gjirin e Drinit në atë kohë ekzistonte një ishull që shtrihej disa kilometra larg qytetit të 
Lezhës i cili mesa duket gjendej buzë detit. Në këtë ishull me një sipërfaqe prej rreth 13km², i 
cili gjendej nën sundimin e Venedikut, pas rënies së qytetit të Shkodrës e të Lezhës nën sundimin 
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osman në vitin 1478 u vendos një pjesë e popullatës së tyre për ti shpëtuar sundimit turk. Në 
ishull u ndërtuan 200 shtëpi prej druri çfarë tregon sipërfaqen e madhe të këtij ishulli. Të bazuar 
në këtë fakt historik fshati i sotëm ishull Lezhë mund të indentifikohet me ishullin që përmendet 
në dokumentat venedikase. E njëjta gjë mund të thuhet edhe për fshatin ishull Shëngjin. Mbi83 
bazën e këtyre dokumentave historike mund të rindërtohet pozicioni i vijës bregdetare në këtë 
sektor në fund të shekullit të XV dhe fillim të shekullit të XVI. Nga ky rindërtim del se vija 
bregdetare në këtë sektor në fund të shek të XV dhe fillim të shekullit të XVI shtrihej shumë 
pranë qytetit të Lezhës, përderisa fshati i sotëm i ishull Lezhës gjendet 3km larg qytetit të Lezhës 
dhe rreth 7km larg detit. 84 Si rrjedhim del se vija bregdetare nga kjo periudhë deri në ditët e 
sotme si rezultat i depozitimeve të lumit Drin ka përparuar 8-10km në kurriz të detit ose 
mesatarisht 10-20mm/vit. Ky përparim i steresë në kurriz të detit solli bashkimin e ishujve të 
dikurshëm me tokën. 

Zona e Velipojës përfaqësonte një gji detar (gjatë holocenit). Depozitimet e ngurta të sjella 
sidomos nga derdhjet e lumit Drin dhe të Kirit në Bunë bën që gjiri i dikurshëm detar të 
shndërrohet në një pellg detar gjysëm lagunor e lagunor me ishuj e plazhe ranore, dhe si i tillë i 
papërshtatshëm për aktivitetin ekonomik të popullatës.Vendbanimet e para janë shfaqur në 
Velipojë, Pulaj, Baks Rrjoll, të cilat në shek e XV evidentohen nga kadastrat veneciane si dhe 
dokumentet e lëna nga misionarët katolikë dhe në vitin 1649 në punimin e Mario Bolicës.   
Evolucioni i fushës së Velipojës është i lidhur me depozitimet më të pakta të lumit Buna (mbetje 
ranore në periferi të pellgjeve të ndara nga ledhe të shumta nënujore që me kohë dalin në 
sipërfaqe duke formuar laguna të shumta e këneta, (sipërfaqja e kënetave arrinte mbi 2000 ha) ku 
më të mëdha kanë qenë këneta e Pentarës, Belajt, Domit, Martenzës etj. Rol të rëndësishëm në 
shtimin e depozitimeve të ngurta në këtë zonë ka luajtur kalimi i lumit të Drinit në Bunë në fund 
të shekullit të 19 duke sjellë depozitime të shumta si në platformën bregdetare ashtu dhe në 

                                                            
83  Akademia e Shkencave ,Gjeografia fizike e Shqipërisë , fq 169, Botim 1991 
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pjesën e kënetëzuar të Velipojës gjatë vërshimeve e përmbytjeve duke ngritur nivelin e fushës së 
Velipojës85 me rreth 2 metra në pjesën më lindore të saj. 

Dëshmi të rëndësishme për zonën bregdetare të zonës së Velipojës japin Giacomo Gazalde (viti 
1560) dhe Giacomo Canteli (viti 1689) nëpërmjet hartave të kësaj zone. Në hartën e parë 
shënohen pa emra një rradhë kënetash në të dy anët e rrjedhjes së Bunës. Në hartën e Cantellit 
shënohen një radhë kënetash përgjatë rrjedhjes së Bunës. 

 

5.5. Analiza e ndryshimit të vijës bregdetare të zonës në studim në bazë të korelacionit të 
hartave të vitit 1870, 1918, 1937, 1982, imazheve orto foto të 1994, 2007 dhe 2013 

Bregdeti shqiptar dallohet per një dinamikë të fuqishme e cila shprehet nëpërmjet sasisë së 
depozitimeve dhe të gerryerjeve të brigjeve dhe të evolucionit të formave bregdetare. Proçesi i 
erozionit bregdetar është një nga problemet më të rëndësishme socio-ekonomike që sfidojnë 
aftësitë e shteteve dhe autoriteteve lokale. Nëse kjo është për shkak të arsyeve natyrore ose 
antropogjene, erozioni bregdetar shkakton humbje të konsiderueshme ekonomike, probleme 
sociale, dhe dëme të mëdha ekologjike. Problemi i erozionit mund të shtrijë influencën e tij në 
qindra km bregdet në rastin e zonave të mëdha delte, sic është rasti i deltës së Bunës dhe mund të 
ketë implikime ndërkufitare (në zonën e Ulqinit). Lidhur me trajtimin e problemit të gërryerjes së 
plazheve që është nga më të diskutueshmit jo vetëm në vendin tonë midis specialistëve që 
merren me studimin e këtij fenomeni, por gati në të gjitha vendet bregdetare që vuajnë nga ky 
proçes dhe që këto 2-3 dekadat e fundit ka marrë përmasa të mëdha. Erozioni bregdetar është 
përcaktuar si humbje afatgjatë e prurjeve te ngurta që sjellin lumenjtë në det. Erozioni bregdetar 
është shoqëruar gjithmonë me regresionin drejt bregut të detit dhe me humbje të sipërfaqes së 
tokës. Duke u bazuar në korelacionin e hartave të periudhave të ndryshme me saktësi të 
besueshme (hartat e vitit 1870, 1918, 1937, 1982) si dhe fotografitë ajore të vitit 1994, imazhet 
ortofoto të vitit 2007e ato të vitit 2013, kemi arritur në konkluzionin se bregdeti ynë i zonës në 
studim është në një lëvizje dinamike të vazhdueshme si në drejtim të mbushjes ashtu dhe të 
gërryerjes mbasi është nën ndikimin e fuqishëm të lumenjve si Buna Drini,Mati dhe Ishëm. 

Për përgatitjen e këtij studimi u përdoren hartat e shkallës 1:25000 e vitit 1982 dhe harta e 
shkallës 1:50000 e vitit 1937, 1870,  si dhe harta e shkallës 1:75000 e vitit 1918  si dhe imazhet 
ortofoto të vitit 2007 e ato të vitit 2013. Për këtë studim ne kemi ndërtuar dhe hartën 

                                                            
85Trifon.Ziu,"Veçoritë gjeomorfologjike të bregdetit Shëngjin-Gryka e Bunës dhe problemet mjedisore të tij", 

Simpoziumi III Kombëtar, Gjeomorfologjia e aplikuar, Mjedisi dhe turizmi bregdetar në Shqipëri, fq, 132, Botimi, 

1998 
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gjeomorfologjike të zonës në studim e cila është e shkallës 1:50000 duke qenë një risi në temën e 
dizertacionit për të treguar ndryshimin e vijës bregdetare dhe format gjeomorfologjike që 
shfaqen në këtë pjesë të bregdetit Adriatik. Si metodë u perdor ajo grafike duke bërë 
mbivendosjen e hartave të të njëjtës shkallë duke i krahasuar ato me njëra –tjetrën ndërsa 
fotografitë dhe imazhet ortofoto u krahasuan me hartat duke përdorur shkallën propocionale, pra 
vija bregdetare u hodh nga fotografitë në hartë duke shfrytëzuar konturet e qarta.  

 Gërryerjet në këto zona janë evidente. Delta e Bunës është gërryer në një madhësi rreth 250m në 
pjesën ballore dhe 160m në pjesën jugore të tij, dhe kjo gërryerje ka ndodhur nga viti 1982-2007, 
por po të krahasojmë hartën e vitit 1870 me imazhet ortofoto të 2007 shohim se grykëderdhja e 
Bunës ka ndryshuar dhe është zgjeruar deri në 670m dhe ky zgjerim është më i madh në ishullin 
e Adës. Në këtë zgjerim përfshihen edhe disa këneta si ajo e Pentarës ku sipërfaqja e saj ka 
ndryshuar nga viti 1870 në imazhet ortofoto të 2007 dhe konkretisht nga 780m² në 1.4km². 
Plazhi i Velipojës në pjesën qëndrore është gërryer rreth 250 dhe tek gryka e Vilunit rreth 430m 
dhe kjo po të nisemi duke krahasuar hartën e vitit 1870 me atë të vitit 2007 por Viluni ka 
zmadhuar sipërfaqen e saj nga 2.5km² në vitin 1870 në 3.8km² në vitin 1982. Tek Rana e Hedhun 
rreth 2m dhe tek Hunda e Shëngjinit gërryerja është e papërfillshme. 

Tek zona e Shëngjin-grykëderdhja e Drinit të Lezhës (në pjesën frontale është gërryer rreth 
750m, kurse në krahun e djathë të tij rreth 650m. Ndërsa tek zona e Kunes së vogël duke u nisur 
nga krahasimi i hartës së vitit 1870 me atë të 2007 shohim që  deti  është tërhequr rreth 1.084 km 
dhe ky proçes i tërheqjes së detit përfshin vetem një gjatësi rreth 1.9km vijë bregdetare. 
Gërryerja vazhdon gjatë gjithë vijës bregdetare nga grykëderdhja e Drinit të Lezhës deri në 
grykëderdhjen e lumit Mat. 

Erozion të fuqishëm ka patur edhe në kordonin litoral të lagunës së Patokut i cili përbënte një 
plazh me gjerësi 200-300m, që shërbente për turizmin balnear dhe ku ishin ngritur shumë godina 
pushimi. Në ditët e sotme gjerësia e këtij kordoni është reduktuar mjaft nga abrazioni detar dhe 
gjerësia e tij nuk i kalon disa metra (6-10m). Laguna e Patokut ka zvogëluar sipërfaqen e saj nga 
4.4km² në vitin 1937 dhe sot në vitin 2013 ka arritur në 3.1km². Në zonën e kepit të Rodonit 
gërryerja është e papërfillshme. Për secilin sektor fenomenin e gërryerjes dhe të depozitimit do ta 
trajtojmë në kapitullin e VI. 
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 KREU VI 

 Format gjeomorfologjike dhe dinamika e tyre e përgjithshme 

6.1. Analiza e sektorit grykëderdhja e lumit Bunë-Hunda e Shëngjinit. Menaxhimi i saj,  
shfrytezimi i saj dhe rrisqet përkatëse 

Ky sektor përfaqëson pjesën VP të bregdetit shqiptar. Në bazë të rajonizimit fiziko -gjeografik 
territori inkuadrohet në pjesën veriore të Ultësirës Perëndimore, ndërsa në rajonizimin e bregdetit 
bën pjesë, në pjesën më veriore të gjirit të Drinit ( i cili shtrihet nga kepi i Skënderbeut deri në 
kepin Mendre që gjendet 4.5 km në perëndim të Ulqinit). Pjesa bregdetare e zonës që shtrihet në 
perëndim të fushës së Velipojës karakterizohet nga një bregdet i ulët dhe me pjerrësi të vogël 
duke krijuar kushte të favorshme për lundrimin.  

 Ndërsa pjesa nga Hunda e Shëngjinit deri në largësinë 5.9 km në veriperëndim të bregdetit është 
malor dhe me pjerrësi shumë të madhe. Diferencimet hipsometrike janë të papërfillshme dhe 
pjerrësia e fushës luhatet nga 0.2º-0.4º duke ndryshuar shumë pak në segmente të ndryshme   
Vetëm në pjesën shkëmbore dhe në vendin e quajtur Rana e Hedhun pjerrësia arrin vlerën 15º-
20º. Në këtë sektor vihet re krijimi i shpatit ranor i cili arrin një gjatesi 150 m dhe një lartësi 
maksimale 545 m tek maja e Zezë. Kjo pjerrësi e rritur është e lidhur me tektonikën thyese dhe 
shkëputëse të dyfishtë si dhe me abrazionin detar në faqen perëndimore të malit të Rencit i cili 
paraqet një horst që kontraston me pjesën grabenore të fushës së Velipojës. Si mali i Rencit dhe 
mali Kolajt përbëjnë kufirin më lindor të vetë zonës së Velipojës, lumi i Bunës formon kufirin 
verior ndërsa deti  Adriatik  lag brigjet perëndimore të zonës  

6.1.1. Faktorët që ndikojnë në evolucionin e bregdetit të zonës bregdetare Hunda e Shëngjinit 
–grykëderdhja e Bunës. 

Brigjet detare të zonës së lartpërmendur kanë evoluar gjatë periudhave gjeologjike, historike dhe 
në ditët e sotme. Ato dallohen për ritme të larta të intesitetit të proçeseve të sedimentimit dhe më 
pak të abrazionit detar. Duhet theksuar se në karakterin dhe intesitetin e faktorëve veprues 
dallohet një shumëllojshmëri e tyre, rritme të ndryshme dhe kah i ndryshëm i cili ka si rezultante 
mbizotërimin e depozitimit mbi erozionin.  

Të gjithë faktorët veprues grupohen në 7 grupe: 

a. Faktorët që kanë të bëjnë me veçoritë gjeologjike të bregdetit ku përfshihet, përbërja 
litologjike e shkëmbinjve, tektonika,(strukturat, thyerjet tektonike, drejtimi i shtresave), lëvizjet 
tektonike e neotektonike të truallit të tij. 
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b. Faktorët e lidhur me lëvizjet e nivelit të detit për periudha të gjata kohore (gjeologjike, 
historike, e të ditëve të sotme). 
c. Faktorët që janë të lidhur me dinamikën e ujrave të sotëm detare (valëzimi, energjia e tij, 
rrymat, batica –zbatica cunami etj). 
d. Faktorët klimatikë e hidrologjikë që ndikojnë në veprimtarinë e lumenjve (prurja e ngurtë 
dhe e lengët e lumit Buna, të kanalit të Martenzës etj). 
e. Ndryshimi i shtratit dhe i grykëderdhjeve  të  lumit. 
f. Tiparet e relievit bregdetar, ku hyjnë format e relievit të bregdetit sipërfaqësor  dhe 
nënujor ( plot forma nëndetare). 
g. Veprimtaria e shoqërisë njerëzore. 

6.1.1.1. Veçoritë  e truallit (tektonika  gjeomorfologjike) 

  Nga pikëpamja tektonike zona në studim përbëhet nga ngritja e horstit antiklinal i malit të 
Rencit dhe malit të Kolajt, (të vendosura në lindje të zonës në studim) dhe nga pjesa grabenore e 
fushës së Velipojës. Monoklinali i përmendur paraqet vetem krahun lindor të tij mbasi krahu 
perëndimor është i thyer dhe i zhvendosur nën ujrat detare. Ai paraqitet si një vazhdim i kodrave 
të Krastës në (perëndim të antiklinalit të Krujës duke patur po atë strukturë), përbërje litologjike 
dhe tektonike, madje edhe dukuritë dhe proçeset gjeomorfologjike kanë qenë dhe janë të njëjtë. 
Në bazë të përcaktimit që i bën R.Pascof  ky tip i bregdetit klasifikohet në bregdetin dalmat86 ku 
pjesët e ulëta kanë qenë të mbushura me ujë (në formën e gjireve detar ) dhe më vonë janë 
mbushur me depozitime. 

Në këtë sektor bregdetar shfaqen dy forma të relievit akumulativ: a) relievi i cili shtrihet në 
pjesën më të madhe të gjatësisë së vijës bregdetare, ku përfshin kryesisht pjesën në jug të plazhit 
të Ranës së Hedhun, deri në grykëderdhjen e Bunës.Këtu veçohet plazhi i Velipojës që 
shfrytëzohet për turizmin balnear dhe që këto vitet e fundit vihet re përmirësimi i infrastrukturës 
dhe i shërbimeve të tjera duke sjellë rritjen e fluksit të turistëve duke u bërë dhe zona më 
atraktive në pjesën veriore të bregdetit Adriatik, po kështu b) kemi plazhin e deltës dhe atë të 
Ranës së Hedhun në jug të saj që këto vitet e fundit po vihet re frekuentim më i madh jo vetëm 
nga qyteti i Lezhes por edhe nga Tirana.  

Në këtë pjesë të bregdetit si forma karakteristike gjeomorfologjike, janë dunat të cilat kanë një 
drejtim paralel me bregun dhe para viteve 90 ato arrinin deri në 3 m në zonën e plazhit të 
Velipojës dhe me një bimësi karakteristike barishtore dhe drunore.Sot vihet re fenomeni i 
zhdukjes së këtyre dunave, si rrjedhojë e ndërhyrjes së njeriut, këto dy dekadat e fundit dhe 
përdorimit të rërës për material ndërtimi.  

                                                            
86 R. Paskof. "Ces cotes d'Albanie, aspect geomorfologigal", Bull, Assoc Geogr,  France,  Paris, 1985 
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Duke filluar nga Hunda e Shëngjinit deri në një distancë 3,2 milje (rreth 6km), bregdeti në këtë 
pjesë është malor dhe me pjerrësi të madhe (15-20°), i cili është formuar nga dy thyerje tektonike 
dhe nga abrazioni detar.  Kodrat e Rencit e mali Kolaj largohen nga vija bregdetare ne drejtim 
VP, dhe si dëshmi të abrazionit të dikurshëm në këtë zonë ruhet sipërfaqja e sheshuar në pjesën 
më të lartë të kodrave dhe gjurmët e abrazionit në pjesën më të ulët të shpatit perëndimor të tyre.  

Territori i bregdetit shkëmbor në aspektin e shtrirjes gjeologjike të shtresave sipas të dhënave të 
shërbimit gjeologjik ka një pjerrësi nga lindja me një kënd më të rritur. Në këtë pjesë ndërthuren 
pjesët e larta shkëmbore e kepat bregdetare që zgjaten e bien prerë në det. Dallgët që përplasen 
mbi shkëmbinj kanë krijuar faleza e platforma të vogla. Kjo zonë përbëhet nga gëlqerorë të 
Kretakut dhe pak flishe të Oligocenit duke bërë që shkalla e abrazionit detar  të jetë e pakët dhe 
kryesisht në të veprojë tretja kimike e gëlqerorëve.  

 Fusha e Velipojës e formuar relativisht vonë nga depozitimet e lumit Drin dhe Buna zë një 
sipërfaqe që shtrihet në perëndim të malit Kolajt dhe të Rencit dhe që gjendet si brenda territorit 
të Republikës së Shqipërisë ashtu dhe brenda kufirit të Malit te Zi deri ne kepin Gjeran rreth 9.5 
km në veriperëndim të grykëderdhjes së Bunës. 

Në dinamikën e territorit një rol të rëndësishëm luajnë lëvizjet tektonike dhe neotektonike të 
truallit. Pjerrësia e rritur e bregdetit shkëmbor (izobati 10 metra gjendet në largësinë 300 m larg 
bregut), është e lidhur me thyerjen e madhe tektonike të kësaj zone që përshkon gjithë pjesën 
perëndimore të monoklinalit të Rencit ka bërë që krahu perëndimor i saj të shkëputet dhe 
zhvendoset nën ujrat detare. Ky proçes ka ndodhur më vonë se proçesi i abrazionit në pjesën e 
kreshtës së tij dhe të pjesës së ngritur të territorit. Këtë e dëshmon fakti i egzistencës së një 
sipërfaqe të sheshuar në malin e Rencit (ashtu si dhe në kodrat e Krastës në Krujë), madje e 
zhvillimit të hinkave karstike në këto sipërfaqe të cilat në ndonjë rast (si psh në skajin jugor e 
jugperëndimor) paraqiten jo në formën e plotë për shkak të thyerjes dhe zhvendosjes së gjysmës 
së saj.Gjatë gjithë shpatit perëndimor të malit të Rencit shfaqen thyerje tektonike të mëvonshme. 
Interes në këtë aspekt paraqet dhe Hunda e Shëngjinit e cila përfaqëson jo vetëm dy thyerje 
transversale në m Rencit por edhe zhvendosje drejt perëndimit të një mase të madhe të materialit 
karbonatik  në drejtim të detit. 

Në dinamikën bregdetare duhen marre në konsideratë si lëvizjet sizmogene ashtu dhe ato të 
ngadalshme. Si dëshmi për këtë shërben edhe delta e lumit të Bunës ku nuk dallohen tarraca që të 
flasin për një ngritje të territorit. Po kështu tek Hunda e Shëngjinit nuk dallohen faleza të 
ngritura. Njohja e veçorive batimetrike të platformës nënujore të kësaj zone bregdetare merr një 
vlerë të veçantë për të përcaktuar kufijtë e dukurisë së vrondullimit dhe të zhvendosjes së 
materialeve nënujore të platformës që përbëhet nga lymi dhe nga rërat pranë bregut dhe që është 
nje potencial mjaft i rëndësishëm per bilancin e ushqimit të plazhit të Velipojës. Duhet theksuar 
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se shkëmbinj nënujore dhe dalje të tyre në sipërfaqe nuk kemi në këtë zonë. Sigurisht që kjo merr 
rëndësi në kushtet, si të dinamikës së ujrave detare ashtu edhe për lundrimin.  

 6.1.1.2. Valëzimi 

Valëzimi është një element hidrologjik i shkaktuar nga kushtet klimatike në veçanti nga veprimi i 
erës duke u kushtëzuar prej saj si në drejtim ashtu dhe në të gjitha elementet e valës. Valëzimi 
luan një rol të madh në veprimtarinë transportuese dhe akumuluese të detit. Regjimi i valëzimit 
në këtë zonë përcaktohet kryesisht nga erërat e cikloneve-anticikloneve dhe nga erërat 
lokale.Valëzimi dhe proçeset e veprimtarisë së tij përcaktohen nga bashkëveprimi i forcës dhe 
drejtimit të erës mbi sipërfaqen e ujit si dhe nga veçoritë morfometrike (thellësia), të basenit ujor, 
ku formohen dhe nga veçoritë morfologjike të truallit bregdetar nënujor i cili është i lidhur me  
sasinë e depozitimeve që ndodhen në det.  

Në këtë zonë mbizotëron drejtimi verior dhe veriperëndimor i erës. Në proçesin e formimit të 
valëve të larta ndikon periferia perëndimore e ciklonit që karakterizohet me erëra të drejtimit 
veriperëndimor i cili përputhet me trajektoren e zhvendosjes së sistemit gjë që sjell përhapjen e 
zhvillimit të valeve më të larta të drejtimit VP dhe P-VP duke marrë karakterin e fortunalit.  
Dëshmi e këtij proçesi është dhe formimi i Ranës së Hedhun që nga veprimi i erërave të këtij 
drejtimi është grumbulluar në një lartësi 15-20 m në rrëzë të pjesës verilindore të Hundës së 
Shëngjinit. Në erërat lokale (numri i të cilave llogaritet rreth 70 ditë në vit kanë drejtim 
perëndimor), ndërsa erërat e thata e të nxehta me drejtim verilindor zënë 5.2% të rastisjeve (10-
15 ditë në vit).Periudha e qetësisë zë një përqindje mjaft të vogël në strukturën grafike të 
trëndafilit të erërave të zonës. 

Shpejtësia mesatare e erës llogaritet në rreth 5.8m/sek në stinën e dimrit dhe në 2.8m/sek në 
stinën e verës. Për shpejtësi të rritur dallohen erërat veriore dhe veriperëndimore, brizat detare 
(mesatarisht me 5m/sek) dhe erërat verilindore me (3m/sek). 

      Në këtë zonë bregdetare, në përgjithësi, dallohen tre tipe valësh: 

a) Valë që formohen për shkak të veprimit të erës, e cila vazhdon të veprojë edhe në çastin e 
vrojtimit. 

b) Valë të “detit te vdekur”, të cilat krijohen larg zonës së vrojtimit për shkak të erës që në çastin e 
vrojtimit ose ka pushuar së vepruari, ose ka ndërruar drejtim. 

c) Valë të përziera, që formohen nga prania e njëkohshme e të dy tipave të parë. 

 



Aspekte gjeomorfologjike të zonës bregdetare ndërmjet grykëderdhjes së lumit Buna dhe 
kepit të Rodonit 

 
 

  Page 82 
 

 

 

Tipi i Valës Vendmatja  

Shëngjin  

Valët e erës  20 

Deti i vdekur 12.2 

Valëzimi i përzier  10 

Tabela 4. Rastisja e valëve sipas tipeve në zonën e Shëngjinit viti 198787 

Në këtë mënyrë, drejtimi i valëve që vrojtohen në këtë zonë është rezultat i bashkëveprimit të  
fushës së erës me karakteristikat morfometrike dhe hidrografike. Në zonat e mbathjes, të cilat 
karakterizohen nga thellësi të vogla që ndryshojnë gradualisht, ky bashkëveprim është me 
intensiv në krahasim me zonat e gërryerjes tek te cilat, meqënëse thellësia është e madhe, 
ndikimi i batimetrisë mbi drejtimin e valës është më i vogël. 

Për vlerat e lartësive maksimale të valëve (në rastisjen 1 herë në 100 vjet), energjia maksimale e 
valëve arrin E= 1/8×1030×9.8×3.7²= 1.73 ton/m² 

Për të llogaritur energjinë e valëve në bregdetin e malit të Rencit dhe tek Hunda e Shëngjinit 
përdorim formulën 

P= 0.51 H + 2.4H²/λ² 

P= 2.48 ton/m² 

Kjo vlerë paraqet energjinë maksimale që transmetohet nga vala me lartësi maksimale për 3.7m  
e cila përsëritet në këtë zonë 1 herë në 100 vjet. 

Energjia e valëve88përbën vetëm një element mjaft të rëndësishëm efekti i saj varet në një shkallë 
të rëndësishme edhe nga trualli ku ai vepron (pjerrësia e platformës, strukturat, pjerrësia dhe 
përbërja e shkëmbinjve), kështu që efekti dhe potencialet energjitike të valëve veprojnë në 
mënyrë të diferencuar në zonën e plazhit të Velipojës, në shkëmbinjtë gëlqerorë të m Rencit, në 

                                                            
87  Tabela nr 4 e realizuar nga M.Tase 
88 A.Selenica, "Elementët e hidrologjisë së bregdetit  shqiptar, Studime meteorologjike dhe hidrologjike", Nr 7, 
Botim, 1981 
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flishet e oligocenit (megjithëse këto të fundit rrallë kontaktojnë në ditët e sotme me valëzimin 
detar). 

Mjaft i rëndësishëm është dhe përcaktimi i koefiçentit të vrondullimit pra pikërisht pozicioni në 
të cilën vala kthehet nga lëvizja oshilatore në lëvizje transplative.Kjo ka rëndësi sepse pikërisht 
këtu fillon veprimi gjeomorfologjik i valëve i cili merr materialet e platformës dhe i transporton 
në drejtim të bregut duke ushqyer plazhin. Për të përcaktuar koefiçentin e vrondullimit është e 
domosdoshme njohja e elementeve të valës (gjatësisë) si dhe thellësisë së platformës e pjerrësisë 
dhe konfiguracionit të saj. Për këtë përdoret formula e C.J.Kalvinit89: 

D= H/g×p×t² 

H -lartësia e valës në momentin e vrondullimit 

g- nxitimi i rënies së lirë = 9.8 m/sek 

p- pjerrësia e tabanit të platformës90 detare përpara bregut 

t- perioda e valës në sekonda. 

 Po të trajtojmë tre pika nyje të bregdetit pranë grykëderdhjes së lumit Buna, në pjesën qendrore 
të Velipojës dhe tek Hunda e Shëngjinit del:  

Koefiçenti i vrondullimit për zonën qëndrore të plazhit të Velipojës në kushtet e një pjerrësie që 
krijon izobati 5m arrin në 0.012 kurse pranë Hundës së Shëngjinit si për izobatin 5 m dhe 
afërsisht për izobatet 10 m dhe 20 m koefiçenti i vrondullimit arrin 0.046. Duke patur parasysh 
se propabiliteti i elementëve të gjatësisë së valëve mbi 10-100 vjet është më shumë se 40 m 
atëherë themi se janë të vlefshme edhe përllogaritjet për këtë thellësi.  

 

 

 

 

 

                                                            
89 K. A.M King, "Beaches and Coast," Botim 1963 
90 E.F. Bird, "Coastas",  Botim,  1983 
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Tabela 5. Përmbledhëse e vlerave të elementëve të dinamikës së valëve e arritur nga përdorimi 

i formulave përkatëse.91 

Energjia e valës                                                                       Koefiçenti i vrondullimit 

Periudha  1/100 vjet 1/50vjet 1/20vjet 1/10 vjet Mesatarja 
dimërore 

Mesatarja 
verore  

Lartësia m 3.7 3.45 3.05 2.80 0.7 0.18 
Gjatësia m 56 51 46 43 22.2 4.5 
Perioda sek 74 71 6.5 6.2 3.7 1.7 
Energjia 
ton/m 

2.487 0.96 0.79 0.25 1.2 0.6 

Koefiçenti i 
vrondullimit 

    0.01 0.009 

Bregdeti i 
ulët 

    -0.2 0.01 

Bregdeti i 
lartë 

    0.046 0.036 

 

Koefiçentet e vrondullimit gjatë viteve në zonën e Velipojës luhaten sipas mesatares stinore të 
valëzimit dhe sipas kushteve të bregdetit (ndryshon mjaft sipas bregdetit të ulët dhe bregdetit të 
lartë), luhatet nga 0.01-0.02 në stinën e dimrit në 0.009-0.01 në stinën e verës në bregdetin e ulët 
(grykëderdhja e lumit Buna dhe pjesa qendrore e plazhit të Velipojës). 

Në bregdetin e lartë të Hundës së Shëngjinit koefiçenti i vrondullimit luhatet nga 0.046 në  stinën 
e dimrit në 0.036 në stinën e verës. 

Gjate vitit koefiçenti i vrondullimit në brigjet e larta të zonës luhatet nga 0.036 në stinën e verës, 
në 0.046 në stinën e dimrit. Në zonat e ulta bregdetare koefiçenti i vrondullimit është i vogël dhe 
si rezultat energjia që kalon për zhvendosjen e depozitimeve të shkrifta të platformës është e 
pakët gjë që influencon pak në buxhetin e plazhit dhe në mbathjen e tij. 

Përkundrazi në bregdetin e lartë ky koefiçent është mbi mesataren por nuk e ka arritur vlerën 
maksimale prej 0.068, gjatë të cilit ndodh një rritje maksimale e materialeve të shkrifta të 
platformës e që shoqërohet me zhurma të fuqishme. 

                                                            
91  Tabela e ndërtuar nga Mirela Tase 
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6.1.1.3. Veprimi i erës  

Në modelimin e brigjeve era vepron si në mënyrë të drejtperdrejtë ashtu dhe të tërthortë.Në  
mënyrë të tërthortë vepron në formimin e valëve e parametrave te tyre dhe në energjinë.Por rol 
mjaft të rëndësishëm era luan dhe në formimin e rrymave.Korelacioni midis erës dhe 
parametrave të valës është mjaft i qartë.  

Në mënyrë të drejtpërdrejtë era ka vepruar në drejtim të formimit të dunave në zonat e plazheve 
dhe më në brendësi të territorit. Në këtë zonë formimi i dunave është dukuri tipike dhe mjaft e 
përhapur.Kjo dukuri vihet re në shpatin e Rencit ku dunat ngjiten deri në një lartësi 15-20m. 
Erërat jugperëndimore dhe perëndimore me gjithë rastisjet më të pakta luajnë rolin kryesor në 
formimin e dunave në bregdet dhe të depërtimit të tyre në brendësi të territorit të fushës së 
Velipojës duke dëmtuar bimësinë e kultivuar. Roli i erës është mjaft i fuqishëm për shpejtësi 
mesatare dhe sidomos gjatë stinës së dimrit. Këtë e dëshmon edhe fakti i formimit të dunave 
lartësia e të cilave varion nga 2 m në 6-7 m (kur has pengesa bimore e urbane). Këtu duhet 
përmendur edhe rasti i ngritjes së rërave të plazhit në lartësinë 15-20m tek Hunda e Shëngjinit. 

. 

Foto 2. Roli i erës në formimin e dunave në plazhin e Velipojës viti 1999. Lartësia e dunave 
arrin deri në 2 m.92 

                                                            
92  Foto e realizuar nga ekspedita e vitit 1999, Mirela Tase 
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Kohë më parë ndodhte një zhvendosje e rërave në fushën e Velipojës duke sjellë shkatërrimin e 
të mbjellave dhe duke prishur cilësinë e tokave të kësaj fushe. Sot ngritja e mjaft ndërtimeve për 
qëllime banimi dhe turizmi ka sjellë pakësimin e ndjeshëm të influencës së erës në zhvendosjen e 
rërave duke sjellë kufizimin e veprimtarisë së saj vetëm në zonën e plazhit. Rol mjaft të 
rëndësishëm në këtë proçes po luan formimi i një pylli me pisha i cili pengon zhvendosjen e 
rërave nga plazhi në brendësi të territorit. 

6.1.2. Ndikimi i ndryshimit të nivelit të detit në zonën në studim (Hunda e Shëngjinit -
grykëderdhja e Bunës). 

Ndryshimet e nivelit të detit në shkallë botërore për periudha të gjata historike duhet të merren në 
konsideratë për të njohur evolucionin dhe tendencën e ndryshimeve të vijës bregdetare të 
territorit sidomos gjatë periudhës historike dhe në ditët e sotme. 

Të dhënat mbi ndryshimin e nivelit të oqeanit botëror shkenca e gjeologjisë na i servir që prej 
periudhës së paleocenit, miocenit, holocenit, deri në ditët e sotme. Në periudhën paleocen mesi i 
oligocenit dallohet një ngritje e nivelit të detit nga 100-300 m mbi nivelin e sotëm të oqeanit 
botëror. 

Nga mesi i oligocenit ndodh një ulje deri në 150 m poshtë nivelit të sotëm të oqeanit botëror dhe 
deri 100 m mbi këtë nivel në mesin e miocenit. E rëndësishme për ne është analiza e lakores së 
periudhës së kuaternarit (thjesht për njohuri) dhe sidomos ajo e periudhës së holocenit dhe ajo e 
ditëve tona nga (viti 1880 deri sot). Kjo për faktin se zona në studim përbën një zonë të formuar 
relativisht vonë të cilat reflektojnë luhatjen klimatike të periudhes përkatëse. Në fillimet e 
holocenit shfaqet një ngritje e fuqishme e nivelit të oqeanit botëror, që arrin deri në 3 m.  

Në mijëvjeçarin e dytë pas periudhës së akullzimit të fundit dhe me rritme më të ngadalshme 
gjatë periudhave të mëvonshme për të arritur në nivelin e detit të sotëm, 4000 vjet më parë, pas 
kësaj dallohen përsëri luhatje të nivelit të oqeanit. Këto oshilacione të nivelit të detit përputhen 
me luhatjet klimatike gjatë periudhës historike nga viti 2000 p.e.s deri në vitin 1850.  
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Skica 6. Lëvizjet eustatike të nivelit të oqeanit botëror nga paleoceni deri në kuaternar93 

 

Skica7. Lëkundjet e oqeanit prej fundit të kuaternarit deri në ditët e sotme94 

Kështu dallohet një ulje e nivelit të detit në shekullin e hekurit kur klima u bë më e ftohtë dhe me 
lagështi dhe pati një zhvillim të madh të zonave kënetore. Në vitet 1000 deri në 1300 dallohet një 
ngritje e nivelit të detit, gjatë optimumit të dytë klimatik dhe ulje të tij gjatë ftohjes në periudhën 
midis viteve 1300-1850.  

Sigurisht këto luhatje klimatike të nivelit të detit reflektohen në gjithë pejsazhin bregdetar si dhe 
në karakterin e depozitimeve transgresive detare ashtu dhe në depozitimet regresive (llojet dhe 

                                                            
93  Fondi Gjeologjik Shqiptar 
94  Fondi Gjeologjik Shqiptar 
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granulometria e depozitimeve të lumenjve sidomos gjatë regresionit detar).Pra,karakteri i 
depozitimeve detare dhe kontinentale ka një lidhje të drejtpërdrejtë me ndryshimet klimatike. 

 Në periudhën e viteve 1900-2000 dallohen oshilacione të ndryshimit të nivelit të detit këto të 
lidhura me oshilacionet e klimës (edhe këto të lidhura me ciklet diellore 22 vjeçare dhe 80-90 
vjeçare).Tendenca në rritje (pavarësisht nga oshilacionet) ka sjellë një rritje të nivelit të detit për 
këtë periudhë me një ritëm nga 1.5 deri në 2 mm/vit. 

Një rol të veçantë për këtë tendencë i dedikohet veprimtarisë së shoqërisë njerëzore, e cila në 
aktivitetin e saj prodhues hedh në atmosferë, sasira të mëdha të dioksidit të karbonit dhe të 
gazrave të tjerë, të cilët rritin efektin serë dhe një ngrohje progresive në kuadrin e cikleve 
diellore. 

 

Skica 8.  Niveli aktual i detit95 

Kjo zonë paraqet ndryshime të nivelit të detit në periudha të ndryshme të vitit. Kjo shkaktohet si 
rezultat i ndikimit jo të njëtrajtshëm të faktorëve hidrometeorologjike. Ngritjet  më  të larta të 
nivelit të detit i kemi në muajt tetor, nëntor, dhe dhjetor, ku në zonën në studim mbizotëron 
veprimtaria ciklonare (dihet ngritja e nivelit të detit për çdo milibar të uljes së presionit 
atmosferik është 1cm).Ngritjet më të vogla i kemi në periudhën e mbizotërimit të veprimtarisë 
anticiklonare (kryesisht në stinën e verës ku në vendin tonë mbizotëron anticikloni i 
Azoreve).Nivele të larta të detit vrojtohen veçanërisht gjatë veprimit të erërave të forta jugore 
(sidomos të Shirokut) e cila në bregdetin e zonës ka shpejtësi dhe kohëzgjatje të madhe.Rol të 
madh këtu luan prania e erërave veriperëndimore.  

Gjatë fryrjes së Shirokut niveli në grykëderdhje të Bunës pëson një rritje deri 1.5 m mbi 
thellësinë mesatare. Murlani që është një erë që fryn nga toka në drejtim të detit ndihet më pak 
për shkak të pengesave mbrojtëse që paraqet relievi i m.Kolajt dhe i m. Rencit, kështu që ulja e 
nivelit të detit paraqitet me përmasa të vogla.  
                                                            
95  Fondi Gjeologjik Shqiptar 
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Lëkundje të nivelit të detit shkaktohen dhe nga veprimi kozmik që përfaqësohet më tepër nga 
forca tërheqëse e Hënës dhe ajo e Diellit. Për shkak të mungesës së matjeve i jemi referuar të 
dhënave të stacionit të Shëngjinit, ku lëkundjet baticore kanë një periodë prej 12 orësh dhe në 
përgjithësi janë të çrregullta në kohë (me lëkundje disa minutëshe ),në madhësi (disa centimetra), 
të lidhura me deklinacionin dhe distancën e afersisë apo largësisë me trupat qiellore në kohë. 
Sigurishtqë këto oshilacione janë të pakta aq më tepër kur madhësia mesatare e amplitudës së 
baticës e zbaticës është e vogël (30-40cm). Por është konstatuar në mënyrë të drejtpërdrejtë se 
vlerat e kësaj amplitude në kanalin që lidh lagunën e Vilunit me detin janë të mëdha.Vlerat e 
pakta të amplitudës jo vetëm në zonën e Shëngjinit, por edhe në gjithë bregdetin Adriatik janë  të 
lidhura me faktin se ky përbën një det të mbyllur dhe se ka një sipërfaqe të kufizuar(në një 
sipërfaqe mbi 10000 km² batica mund të arrijë teorikisht lartësinë 1 metër). 

6.1.3. Ndryshimet e vijës bregdetare të zonës nga grykëderdhja e lumit Bunë -Hunda e 
Shëngjinit sipas hartave . 

Nga puna me hartat 96 nga viti 1870 deri në vitin 2013  për zonën nga grykëderdhja e lumit të 
Bunës deri te Hunda e Shëngjinit, konstatojmë se: 

 Plazhi i Velipojës nga grykëderdhja e lumit Buna e deri në distancën prej 4 km në jug të saj 
karakterizohet nga një akumulim i fuqishëm i cili në një sipërfaqe prej 1.2km ² arrin rreth 1.048 
km nga viti 1870 deri në vitin 2013. Por akumulimin më të madh e ka patur në periudhën e vitit 
1937-1982 që arrin rreth 760m. Në këtë pjesë perfshihet këneta e Përtharjes dhe disa laguna të 
vogla uji. Gjatë gjithë pjesës tjetër të plazhit ndodh mbizotërimi i proçesit të gërryerjes së plazhit 
të Velipojës me një vlerë maksimale rreth 460 m dhe kjo nga viti 1870- 2013 në grykën e 
Vilunit. Tendencat më të mëdha të rritjes së përmasave të gërryerjes, kanë qenë nga viti 1937 ku 
ka qenë rreth 190 m dhe në vitin 1982 rreth 350m. Ndërsa liqeni i Vilunit  ka pasur një sipërfaqe 
nga viti 1870 rreth 2.5km²  dhe në vitin 2013 llogaritet rreth  3.8²km . Nga gryka e Vilunit e deri 
në një distancë rreth 3 km më në jug të saj gërryerja është uniforme rreth 260 m gjatë gjithë vijës 
bregdetare, më pas kjo gërryerje uniforme vijon rreth 100m, derisa në disa vende pranë gjirit të 
Shëngjinit bëhet e papërfillshme. 

6.1.4. Ndryshimi i zonës bregdetare nga faktorë natyrorë dhe antropogjenë në zonën 
grykëderdhja e Bunës –Hunda e Shëngjinit. 

Zona e Velipojës dhe bregdeti i saj për herë të parë përmendet në mesjetën e vonë rreth 400 vjet 
më pare (me përjashtim të njoftimeve mbi lumin Buna “Barbana” nga dalja e saj prej liqenit te 
Shkodrës deri në grykëderdhje (Tit Livit ne antikitet). Më vonë në hartat e Gastalidit (1560) dhe 
të Contellit (1689) përshkuhet lumi i Bunës dhe kënetat në anët e saj. Dëshmi arkeologjike të 

                                                            
96 Instituti Gjeografik Ushtarak në bashkëpunim me Tase.M 
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qendrave të banuara për periudhën e antikitetit e të mesjetës nuk ka. Vendbanimet e para të 
Velipojës përmenden në fillim të shekullit të XV në kadastrat veneciane dhe më pas në veprën e 
Marco Bolices (1619). 

Më përpara kjo zonë përbënte një pellg detar lagunor me ishuj e zgjatime ranore. Në këtë 
periudhë ekzistonte gjiri i Velipojës që mbulonte pothuajse gjysmën e fushës së sotme me ujë 
dhe kufizohej nga traseja aluvionale e lumit të Bunës dhe m i Rencit. Mbushja me materiale të 
ngurta të zonës së Velipojës nëpërmjet daljes së ledheve nënujore dhe bimësisë barishtore 
shkurore e drusore pranë lagunës, favorizuan mbushjen e pellgut dhe ngritjen e nivelit 
sipërfaqësor me një rritëm prej 0.5-1cm/vit dhe një rritje të sipërfaqes së steresë prej 45-107 cm 
në shekull. 

Duke u nisur nga këto parametra fusha e Velipojës është formuar rreth 400 vitet e fundit. Me 
kthimin e Drinit në Bunë në vitet e fundit të shekullit XIX (1859) u rritën mjaft depozitimet 
lumore të cilat kompensonin edhe uljen e tokës me një rritëm 1,7mm/vit madje edhe uljet 
sizmogene që kane ndodhur.  

Laguna e Vilunit  mbeti si i vetmi dëshmitar i evolucionit të gjirit të Velipojës pavarsisht nga 
kufizimi i përmasave të saj. Këto ritme janë më të shpejta sidomos 150-200 vitet e fundit kur 
Drini derdhej në Bunë duke shtuar shumë akumulimet në bregdet. Lartësia shumë e vogël e 
fushës së Velipojës dhe përmbytjet e lumit Buna e Drin e kishin kthyer atë në një kënetë me 
sipërfaqe prej 2000 ha (një sistem i tërë i kënetave të Pentarës, Belajve,Domnit,Shqerës,dhe 
Martenzës.).  

Bonifikimi i këtyre kënetave (në vitet 1971-1980) me ndërtimin e kolektorit të Martenzës dhe të 
argjinaturës (6km të gjatë) dhe 10km të gjatë nga Belaj në Pulaj përjashtoi mundësinë e 
vërshimeve të Bunës dhe sot format kënetore të mirëfillta pothuajse janë zhdukur krejtësisht. 
Ishujt në grykëderdhjen e Bunës janë formuar relativisht vonë mbasi grykëderdhja e saj ka 
pësuar oshilacione duke u zhvendosur në drejtim të tokave të Malit të Zi (përpara 150-200 
vjetësh).  

Kthimi i deltës së Bunës nga pozicioni fillestar (në JP të Ulqinit  ku ka lënë gjurmët e saj me 
krijimin e rripave ranore) në drejtim të Velipojës mesa duket edhe me ngritjen e territorit 
malazes (për këtë dëshmojnë proceset detare që shfaqen në të)  dhe uljet neotektonike të zonës së    
Velipojës të cilat vazhdojnë edhe në ditët e sotme. Në ditët e sotme konstatohet një dinamikë e 
fuqishme si në deltën e Bunës ashtu dhe në zonën e plazhit të Velipojës. Depozitimi shfaqet në 
grykëderdhjen e Bunës por edhe aty ritmet e saj janë ngadalësuar mjaft, madje kjo është 
reflektuar dhe në gërryerjen e Franc Jozefit i cili dikur ishte i lidhur me pjesën kontinentale dhe 
sot është kthyer në ishull. Në jug të deltës së Bunës dallohet një mbushje me depozitime e cila 
vazhdon deri ne 2-3km në jug të saj duke formuar një sipërfaqe plazhi e cila ndan nga deti 
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kënetën e Përtharjes dhe disa laguna të vogla. Në gjithë pjesën tjetër të plazhit të Velipojës deri 
përballë ndërtimeve turistike mbizotëron gërryerja me një rritem 0.4m/vit (viti 1870-2013) që 
arrin një gërryerje prej 460 m.  

 Duhet theksuar se formimi i fushës së Velipojës gjendet në sens të kundërt me situatat që kanë 
ndodhur në zonën bregdetare të Adriatikut për pjesën më të madhe të vendit tonë. Më të shumta 
janë dëshmitë mbi lumenjtë Buna dhe Drin të cilët kanë luajtur rolin kryesor në formimin e 
fushës së Velipojës dhe në evolucionin e vijës bregdetare në kohë.  

Pakësimi i prurjes së ngurtë nga digat e hidrocentraleve (ku mbetën rreth 60% e aluvioneve ) nga 
pritat malore dhe nga lavatriçet e marrjes së zhavorreve si dhe nga marrja e ujrave për vaditje ka 
sjellë pakësimin e normës së aluvioneve me granulometri më të madhe të saj dhe pakësimin e 
prurjes së ngurtë në përgjithësi. Kjo reflektohet dhe në buxhetin e plazheve të Velipojës si dhe në 
mbishtresën e parë me granulometri të vogël në të gjithë gjatësinë e tyre. 

Ulja e territorit të fushës së Velipojës është e lidhur me lëvizjet neotektonike dhe sizmogene por 
edhe me proçesin e bonifikimit të fushës së Velipojës e cila ka sjellë si pasojë rritjen e sipërfaqes 
ujore të lagunës së Vilunit dhe të vijës së Ernesit. 

 Laguna e Vilunit  klasifikohet në tipin e lagunave të mbyllura  mbasi gjatësia e kanalit është më 
e vogël se 1/5  e gjatësisë së kordonit që ndan lagunën nga deti.97 

Ky proçes do te ishte më intensiv në rast se do te mungonin prurjet e ngurta që vijnë në lagunat 
nga kanali i Martenzës nëpërmjet hidrovorit të cilat sjellin jo vetem rritjen e formave 
akumulative brenda lagunës por edhe në kanalin që lidh lagunën e Vilunit me detin. 

Në vitet e fundit gjerësia e këtij kanali ka filluar të reduktohet. Për të shmangur këtë dukuri 
mendoj se është e nevojshme të përdoret eksperienca hollandeze, daneze (në Rihebring) sipas të 
cilave duke krijuar valëpritëse, pengesa gurore dhe blloqe betoni në të dyja skajet e kanalit 
(sidomos në pjesën veriore të tij), për ta mbajtur të hapur kanalin që të lejohet në këtë mënyrë 
qarkullimi i ujrave det-lagunë i cili jo vetëm do të ndihmonte në një bonifikim më të shpejtë të të 
gjithë fushës së Velipojës, por do të lejonte dhe një qarkullim intensiv të botës shtazore si dhe  
një pasurim të lagunës me speciet e ujrave të kripura detare, një rritje të sasisë së oksigjenit në 
lagunë etj. 

Shoqëria njerëzore ka ndikuar edhe në veçoritë kimike të lagunës së Vilunit. Me futjen e ujrave 
të kanalit të Martenzës në lagunë ajo tashmë nuk furnizohet vetëm me ujrat e kripura që sillte 
batica apo valëzimi i detit dhe avullimi i fuqishëm i periudhës së verës (për të cilën dëshmon 
egzistenca e mëparshme edhe bimësia halofite e dikurshme) si një përzierje e ujrave të ëmbla të 

                                                            
97  R.Paskof,  Les Littoraux," Impact dei menagements  sur leur evolution," Botim, 1994 
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kanalit të Martenzës dhe ujrave detare gjë që reflektohet në karakterin e dyfishtë të bimësisë dhe 
të botës shtazore të lagunës.  

Laguna shërben si amortizator i ndryshimit të ujrave detare që vijnë nëpërmjet valëzimit të lartë 
të shtytjes dhe ngritjes së nivelit detar nëpërmjet baticave dhe uljes së presionit duke zbutur 
forcën goditese dhe erozive ne brigjet pranë. Për shkak të uljes tektonike të sotme dhe rritjes së 
nivelit të oqeanit botëror po shihet nje tendencë e kundërt e cila po sjell një rritje të sipërfaqes së 
lagunës kjo rezulton nga krahasimi i hartave (të vitit 1870 me ato të vitit 2013). Rritja ka 
ndodhur kryesisht në drejtimin lindor dhe jugor të saj. Proçesi i zgjerimit të lagunës ka ndodhur 
kryesisht me procesin e depozitimit (sigurisht në vlera te konsiderueshme), i cili ndodh kryesisht 
nga zgjerimi i konit te depozitimit te formuar pranë hidrovorit dhe në zonën e takimit midis 
rrymave detare që hyjnë nëpërmjet kanalit dhe ujrave të sjella nga hidrovori duke sjellë 
pakësimin e thellësisë dhe daljen e depozitimeve në formën e ishujve ranorë pikërisht në një farë 
distance pasi kanali përfundon në lagunë. 

 Në morfologjinë e lagunës dallohet një pjesë e kënetëzuar, pjesë e evolucionit të saj të 
mëparshëm e cila shprehet kryesisht në pjesën veriore të saj nëpërmjet formimit të pellgjeve të 
vegjël të shoqëruar nga bimësia karakteristike kënetore sidomos nga zhukat, kallamet etj. Po 
kështu në morfologjinë e saj sidomos në pjesën veriore dhe lindore të saj dallohen edhe faleza të 
vogla të cilat shprehen sidomos me shigjetën më të ngritur që ndan detin me lagunën që gjendet 
në nivel hipsometrik më të ulët.  

 

Foto  3. Kanali i bimësisë kënetore (pjesa veriore) Vilun, Maj 200198 

                                                            
98  Foto e realizuar nga Mirela Tase 
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Në pjesën e brendshme të kordonit litoral që ndan lagunën nga deti (sidomos në jug të kanalit) 
dallohen edhe duna apo depozitime ranore të formuara nga era të cilat e pasurojnë morfologjinë e 
lagunës me elemente të rinj. Për të përcaktuar shkallën e mbylljes së lagunës shihet raporti midis 
gjatësisë së kordonit litoral dhe gjerësisë së hyrjes së kanaleve. Në rastin e lagunës së Vilunit ky 
raport është më i vogël se 1/5 dhe prandaj mund ta konsiderojmë si lagunë të mbyllur. Këtë gjë e 
favorizon edhe ekzistenca e platformës kontinentale me pjerrësi mjaft të pakët. 

Mjaft i rëndësishëm është klasifikimi i kësaj lagune mbi bazën e raportit respektiv të proçeseve 
të kundërta, si rezultat i së cilës ndodh komunikimi det-lagunë. Sipas klasifikimit të Nikolasit 
dhe të Allenit (1991) laguna e Vilunit mund te klasifikohet në laguna të mbyllura ku veprojnë 
forca të kundërta me të cilat rrymat e litoralit synojnë në mbylljen e kanalit(kjo shprehet si në 
pakësimin e thellësisë së kanalit nga 2m në vitin 1957 në 1,4 në vitin 2000, dhe ne ditët e sotme 
ne 1,2m) në ngushtimin e gjerësisë së kanalit nga 200-300m në 30 m, ku formohen ishuj nga 
materialet e sjella prej rrymave të ngurta etj.  

Pavarsisht nga zgjerimi, i lagunës proçeset bregdetare synojnë rreth ngushtimit të kanalit të 
vetëm të qarkullimit të ujrave midis detit dhe lagunës. Kjo do të sillte pasoja të rënda për 
zhvillimin e jetës në lagunë dhe sigurisht që do të duheshin investime të mëdha dhe një kosto e 
lartë per të mbajtur të hapur kanalin. Duhet theksuar se rrymat hyrëse në lagunë përbëhen nga 
rrymat baticore, rrymat e formuara nga erërat perpendikulare me bregun dhe rrymat litorale të 
formuara prej vrondullimit të valëve ndërsa si rrymë e kundërt është rryma e sjellë nga hidrovori 
i cili kalon ujërat e tepërta të fushës së bonifikuar të Velipojës të sjella nëpërmjet kanalit kryesor 
në hidrovor dhe më pas në lagunë.  

 Në funksion të qarkullimit det-lagunë dhe faktorëve të tjerë fiziko-gjeografik formohen dhe 
veçoritë kimike të ujit të lagunës së Vilunit. Kripësia e lagunës vjen duke u dobësuar nga kanali 
drejt pjesëve periferike të lagunës ku krahas ndikimit më të pakët të ujrave të ardhura nga 
rrymat99 dhe baticat, influencon ardhja e ujit të ëmbël nga kanali nëpërmjet hidrovorit. 

Po kështu kripësia ka ndryshuar edhe në aspektin më të gjatë kohor duke qenë më e kripur në 
periudhat e hershme (për këtë dëshmojnë depozitimet e mbetjeve bimore halofite). Kjo është e 
lidhur me ardhjen e ujrave të ëmbla të sjella nga kanali i Martenzës pas bonifikimit të fushës së 
Velipojës për shkak të kufizimit të ardhjes së ujrave të detit nga ngushtimi i kanalit që e lidh me 
detin dhe nga bilanci ujor (avullim-rreshje). Njohja e veçorive të kripësisë ka rëndësi sepse na  
ndihmon në njohjen e veçorive të botës bimore dhe shtazore që i përshtaten këtij elementi 
(sidomos për botën shtazore) dhe veçanërisht për rritjen e gjallesave si llojet e peshkut, molusqet 
etj.  

                                                            
99  R. Paskof,  "Litereaux, mers, oceans",  Botim , 1996 
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Laguna e Vilunit paraqet interes shkencor dhe praktik. Ajo konsiderohet si “veshka e natyrës“ 
për shkak të efektit pastrues dhe mbrojtës. Ajo përbën një pasuri të madhe biologjike për shkak 
të ujrave dhe bimësisë karakteristike që lejon zhvillimin e një faune karakteristike autoktone por 
edhe të asaj të emigruar në sezone të vecanta të vitit. Për këtë arsye u shpall në vitin 1958 si 
rezervat gjuetie me një sipërfaqe prej 2100 ha për një periudhë për mëse 20 vjetësh. Kjo për 
faktin se në këtë kohë numri i ligatinave dhe sipërfaqja e tyre (duke përfshirë si lagunën e Vilunit 
dhe pellgjet e shumta kënetore  që ruanin një botë shtazore të shumëllojshme e të shumtë).  

 Me tharjen e kënetave dhe me shpyllëzimet sipërfaqja e saj është reduktuar mjaft dhe sot ajo 
arrin në 638 ha ku përfshihet laguna e Vilunit dhe zona përreth saj. Si bimësia kënetore, (zhavari 
dhe kallamishtet etj) dhe zona pyjore përreth saj krijojnë kushte mjaft komode për ushqim dhe 
strehim të gjallesave me vlera të rëndësishme gjuetie si gushkuqe, karabullaku, puleze dhe gjelat 
e ujit, turtujt, pëllumbat e egër, shkurta dhe shapka si dhe në ujrat e lagunës gjenden peshq 
cilësorë si levreku, ngjala, qefulli etj. Laguna e Vilunit dhe ligatinat përreth saj përbëjnë një 
objekt të rëndësishëm për turizmin shkencor megjithëse gjuetia e pakontrolluar e faunës ka 
pakësuar mjaft llojet e tyre. Kufizimi i gjerësisë së kanalit që e lidh me detin ndikon në sasinë e 
plaktonit. 

 

Foto 4. Laguna e Vilunit100 

 

                                                            
100  Foto nga Alket Islami , realizuar në vitin 2008 
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Foto 5. Bunkerë në lagunën e Vilunit101 

 6.1.5. Plazhi i Velipojës si dhe menaxhimi i tij. 

Plazhi i Velipojës për nga përmasat dhe potenciali ranor përbën një nga plazhet më të mëdhenj të 
vendit tonë dhe ka vlera të rëndësishme për turizmin balnear. Ky plazh ndodhet rreth 30 km larg 
qytetit të Shkodrës dhe 7 km larg zonës rurale të Velipojës. Plazhi ka një gjatësi prej 14.5 km dhe 
një gjerësi prej 100-300 m. Në përbërjen e tij hyn edhe "Rana e Hedhun"që përbën një rast unikal 
në gjithë vendin mbasi shtrihet në një gjatësi prej 1 km dhe që ngjitet ne pjesën e malit të Rencit 
deri në një lartësi rreth 40 m dhe një trashësi të rërës 40-50 cm. Shtrirja e gjerë e plazhit si dhe 
gjatësia e konsiderueshme e tij kanë krijuar mundësi të favorshme për zhvillimin e turizmit 
balnear.  

Kushtet klimatike tepër të favorshme ku mund të përmendim prezencën mbi 100 ditë të 
temperaturave mbi 25ºC gjatë muajve të fundit të pranverës dhe gjatë periudhës së verës(maj- 
shtator) përbëjnë një element të spikatur për vlerat turistike të plazhit102. Përbërja e grimcave 
kuarcore ultrabazike dhe terrigjene reflekton orgjinën e truallit ku kalon lumi Drin dhe Buna.  

Përveç lumenjve në buxhetin e plazhit tëVelipojës ndikojnë materialet e sjella nga platforma 
detare nëpërmjet rrymave litorale (pas vrondullimit të valëve detare). Përbërja granulometrike 
luhatet nga 0,2mm-2mm me një predominim në sipërfaqe të grimcave nga 0,3 deri në 0,4mm. Ky 
predominim është i lidhur jo vetëm me mundësinë e transportimit nga ana e rrymave dhe të 

                                                            
101  Foto nga Alket Islami realizuar në vitin 2008 
102  S. Axhemi, M.Hoti," Gjeomorfologjia e aplikuar", Konferenca e III Kombëtare , Botim , 1998 
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valëve por edhe me mbizotërimin e materialeve në sunspension që kanë ardhur në një periudhë 
më të mëvonshme pas ndërtimit të hidrocentraleve në lumin Drin. 

 Këto rëra sidomos ato me orgjinë eolitike kanë veti mjaft të dobëta gjeoteknike dhe nuk 
rekomandohen për ndërtimin e objekteve turistike aq më tepër në një zonë sizmike siç është 
Velipoja. Shembull i fundit i tërmetit në krahinën e Abruzos në Itali e tregoi qartë shkakun e 
shkatërrimit të ndërtesave ku ishte përdorur rëra detare. Megjithatë duhet theksuar fakti se 
zhdukja e materialeve ranore të dunave të shumta është përdorur nga ndërtuesit e një numri të 
madh të objekteve turistike. 

Trashësia e madhe e depozitimit të rërave në një zonë ish kënetore (të ngopur me ujë) dhe në 
kushtet e një sizmiciteti të rritur mund të sjellë katastrofa të ndjeshme në këtë zonë (siç ka 
ndodhur në vitin 1979) ku pati shkatërrime totale banesash dhe mjaft viktima në njerëz. 

Në përgjithësi plazhi i Velipojës ka një pjerrësi uniforme me një ngritje të pjesës skajore në 
lindje të saj që është formuar si nga valët e fortunave ashtu dhe nga pengesat pyjore të materialit 
të sjellë nga era. Një farë ndryshimi të pjerrësisë së plazhit dallohet edhe pranë vijës së ujit detar 
dukuri kjo e lidhur me valëzimin transplantiv që ndodh pas vrondullimit. 

Plazhi i Velipojës paraqitet si kosë (shigjetë) e formuar vetëm në njërin krah dhe vetëm nga 
depozitimi i materialeve të sjella nga lumi i Bunës dhe jo në formën e një kordoni litoral e 
formuar nga bashkëveprimi i depozitimit të materialeve nga dy grykëderdhje lumore siç ndodh 
zakonisht në pjesën bregdetare të Adriatikut në vendin tonë.  

 Ky plazh përbën një zgjatje nga grykëderdhja e lumit Buna deri tek Hunda e Shëngjinit. Në 
plazhin e Velipojës dallohen variacione sezonale të diktuara nga kushtet klimatike që ndryshojne 
gjatë vitit. Ato reflektohen si në madhësinë e materialeve që vijnë të ndryshuara gjatë vitit 
nëpërmjet lumit të Bunës duke patur sasinë më të madhe gjatë dimrit dhe më pak në verë, nga 
forca dhe drejtimi predominues i erës gjatë vitit me të cilin janë të lidhura veçoritë e valëzimit.  
Në rastet e valëve të stuhisë sidomos gjatë dimrit sedimentet e plazhit tërhiqen më shumë nga 
valët e kthimit duke rritur në këtë mënyrë si gërryerjen e plazhit gjatë ardhjes ashtu edhe marrjen 
e materialeve e zhvendosjen në drejtim të detit nëpërmjet valës së kthimit. Pra, si kushtet 
hidroklimatike ashtu dhe ato sedimentologjike stinore influencojnë në madhësinë dhe formën e 
plazheve të Velipojës.  

Modelimi i plazhit të Velipojës bëhet akoma më i brishtë edhe për efekt të rritjes së nivelit të 
oqeanit botëror dhe rritjes së numrit të fortunave detare që po shfaqet në një pjesë të deteve dhe 
oqeaneve në shkallë planetare, por që po reflektohet edhe në brigjet e vendit tonë. Për këto arsye 
në shkallë planetare rreth70% e plazheve në shkallë planetare i nënshtrohen abrazionit dhe vetëm 
10% mbathen. Kjo dukuri shfaqet qartë në plazhin e Velipojës. Kështu është konstatuar se 
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gjerësia e plazhit të Velipojës në bilancin e përgjithshëm po ngushtohet gjithnjë e më tepër. Ky 
pakësim u rrit së tepërmi pas ndërtimit të digave të mëdha mbi Drin dhe pas devijimit të Gjadrit 
për në Drin dhe të këtij të fundit për në Bune (1963). Konstatimin për ndryshimin e gjerësisë së 
plazhit të Velipojës dhe të sipërfaqes së lagunës së Vilunit e kemi dhënë më sipër. 

Ndërtimet turistike dhe bimësia e mbjellë nga dora e njeriut dhe ajo natyrore pengojnë rërat të 
zhvendosen për në drejtim te fushës së Velipojës (si dikur) duke i dhënë plazhit një ngritje 
përpara tyre (duke qenë më i ngritur nga ana hipsometrike në raport me fushën e Velipojës e cila 
pëson ulje). Fusha e Velipojës pëson ulje në kuadrin e lëvizjeve të ngadalshme (me 1,7mm në 
vit) dhe lëvizjeve luhatëse sizmogjene, por edhe për faktin se pas bonifikimit të saj (rreth 2000 
ha) ka një ulje suplementare me shpejtësi më të madhe se ajo e lëvizjeve luhatëse. Në zonën 
pranë kanalit të Vilunit ndodh një përjashtim tjetër (ndodh një rritje e depozitimit) ashtu si në 
grykëderdhjen e Bunës por me përmasa të konsiderueshme. 

 Ndryshe nga tendencat e tjera pothuajse në gjithë plazhet pranë kanalit ndodh një proçes 
depozitimi, dukuri kjo që dallohet jo vetëm nga konfiguracioni i plazhit, por edhe nga cektëzimi  
i platformës nënujore. Kjo është e lidhur me prurjet e ngurta të sjella nga kanali i Martenzës të 
cilat depozitohen jo vetëm në lagunë por edhe jashtë saj nëpërmjet kanalit që lidh lagunën me 
detin. Përveç kësaj në raportet gërryerje-depozitim shihet një korelacion i fuqishëm midis 
veçorive batimetrike dhe intesitetit të gërryerjes së plazhit gjë që konfirmon rolin mjaft të 
fuqishëm të valëve detare në dinamikën e plazhit. Kjo dallohet qartë në aspektin batimetrik ku 
kalon nga delta e Bunës izobati 5m dhe që  gjendet 840 m larg bregut, 480 m larg bregut të 
Vilunit për të përfunduar pothuajse krejt pranë bregut të Hundës së Shëngjinit dhe po në këtë 
drejtim rritet dhe gërryerja e plazhit. Po kështu shihet dhe me izobatin 20 m i cili shihet si kufiri i 
fundit i procesit të vrondullimit i cili shtrihet nga distanca 2.4 km në zonën e grykëderdhjes së 
lumit Buna, në 1.2 km përballë lagunës së Vilunit për të arritur pranë izobatit 10 m tek Hunda e 
Shëngjinit dmth pranë bregut. 

Sigurisht që ky korelacion është vetëm një tregues për ndryshimin e vijës bregdetare pra i 
tendencës së gërryerjes nga grykëderdhja e Bunës drejt Hundës së Shëngjinit në një gjatësi prej 
20.5 km (nga të cilat rreth 8 km janë bregdet i lartë shkëmbor), ku gërryerjet janë shumë të 
fuqishme këto vitet e fundit. Si rrjedhim i gërryerjes janë dëmtuar ishulli i Adës dhe ai i Franc 
Jozefit, ishujt ranorë të formuar në deltën e Bunës103 të formuar si rezultat i prurjeve të ngurta të 
saj. Por krahas tij veprojnë edhe faktorë të tjerë si largësia nga zona e ushqimit, aftësia e veprimit 
të erës. 

 

                                                            
103 Z. Trifon, Veçoritë gjeomorfologjike të bregdetit Shëngjin- Gryka e Bunës dhe problemet mjedisore të tij, 
Simpoziumi i III Kombëtar, Gjeomorfologjia e aplikuar, Mjedisi dhe turizmi bregdetar në Shqipëri , Botim, 1998 
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 Një vend krejt të veçantë zë plazhi i formuar te Rana e Hedhun i cili ngrihet mbi shpatin 
perëndimor të malit të Rencit pikërisht në këndin që formon ai me Hundën e Shëngjinit duke u 
ngritur në mënyrë maksimale deri në lartësinë 15-20 m mbi nivelin e detit. Ky  përbën një rast 
unikal në bregdetin e vendit tonë. 

Foto 6.  Rana e Hedhun104 

Ky plazh është akoma i virgjër për nga shfrytëzimi për faktin se infrastruktura këto vitet e fundit 
nuk po zhvillohet dhe nuk është rrahur shumë nga fluksi i turistëve. Ndryshe nga ndikimi i 
faktorëve të tjerë në plazhet e vendit tonë egzistenca e tij i dedikohet vetëm veprimit të erërave 
veriperëndimore dhe veriore të cilat materialin e plazhit të Velipojës, një pjesë e kanë depozituar 
pikërisht në pengesën që paraqet mali i Rencit-Hunda e Shëngjinit. Prishja e ekulibrit të plazhit 
dhe tendenca e përgjithshme në rritje e erozionit ndaj depozitimit përbën një problem shqetësues 
(panvarsisht nga rritmet relativisht të ulta të këtij bilanci). Duhet theksuar se edhe mbyllja e 
përkohshme e kanalit të deltës së Bunës nëpërmjet ishullit të Franc Jozefit dhe zonës së 
Velipojës mund të sjellë pasoja në ekulibrin e plazhit.  

 

                                                            
104  Foto e realizuar nga Alket Islami,  në 2008 
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Foto 7. Ishulli i Franc Jozef105 

 Ngritja e hidrocentraleve për të marrë zhavorr dhe rëra në shtratin e lumit Drin, Buna dhe Kir, 
marrja e rërave për qëllime ndërtimi të objekteve turistike ,ngritja e objekteve turistike në pjesën 
e plazhit duke zënë një sipërfaqe të tij, shfrytëzimi i ujrave nëntokësore në zonën e plazhit, 
ndërtimi i rrugëve në plazh, hedhja e mbeturinave komunale në det sjellin: 

 

 
 Prishjen e cilësisë së plazhit, ndryshimin e buxhetit ranor të tij, uljen e sipërfaqes së tij 

dëmtimin e algave detare dhe rritjen e erozionit të brigjeve të plazhit të Velipojës106. 
 Ngritja e një brezi pyjor me pisha nga dora e njeriut nuk lejon qarkullimin e rërave tek 

plazhet, por në brendësi të fushës dhe në këte mënyre ruhet edhe buxheti i rërave të plazhit. Duke 
njohur ligjet e zhvillimit të formave gjeomorfologjike bregdetare dhe faktorët që influencojnë në 
zhvillimin optimal të plazheve si dhe për orientimin dhe ruajtjen e investimeve të shumta për 
qëllime turizmi është e domosdoshme që shoqëria të tregojë kujdes të madh gjatë ndërhyrjeve të 
saj në zonën bregdetare ose pranë saj.  

 Përsa i përket zhvillimit të turizmit ky sektor i bregdetit Adriatik është një nga sektorët 
më të rëndësishëm.  

                                                            
105  Foto e realizuar nga Alket Islami 
106 S. Axhemi, M.Hoti," Gjeomorfologjia e aplikuar", Konferenca e III Kombëtare , Botim , 1998 
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 Sot për pjesën veriore të bregdetit plazhi i Velipojës përbën një nga qendrat më të 
rëndësishme rekreative duke tërhequr vëmendjen e investitoreve të huaj dhe të donatorëve të 
fuqishëm të cilet kanë investuar në këtë sektor këto vitet e fundit. Por një rol të madh ka luajtur 
edhe ndërgjegjësimi i opinionit dhe i komunitetit të zonës perreth. Sot shumë agjensi turistike me 
anë te broshurave informojnë jo vetëm turistët vendas, por edhe ata të huaj sidomos nga Mali i 
Zi, Greqia, Italia, të cilët po shprehin një interes të madh për këtë zonë për bukuritë që ofron për 
natyrën e mrekullueshme si dhe për traditat e spikatura të saj. Por për zhvillimin sa më të 
qëndrueshëm të turizmit në këtë zonë sipas (Axhemi. S, Hoti. M) duhet që: 
 

 Të punohet akoma më shumë me promovimin e vlerave që ofron kjo zonë jo vetëm nga 
ana e pushtetit lokal, por edhe nga vetë agjensitë turistike që operojnë në këtë fushë. 

 Infrastruktura turistike të mos dëmtoje rripin e plazhit ranor dhe dunat ranore të tij të 
shërbejnë si rregullatore të ekulibrit dinamik të bregdetit. 

 Ndërtimi i porteve për ardhjen e jahteve në zonën e Velipojës do të rriste fluksin e 
turistëve ditorë të cilët do të pasuronin guidën e tyre turistike duke ardhur nga ana tjetër e 
Adriatikut si nga ai dalmat (Kroaci, Mali i Zi). 

 Prania e rezervatit të gjuetisë në afërsi të plazhit dhe promovimi i tij do të rriste numrin e 
turistëve amatorë të cilët mund të ushtrojnë pasionin e tyre jo vetëm në det, por edhe në lagunë 
(Viluni)107. 

 Një rol në zhvillimin e një turizmi të qëndrueshëm do të luante edhe përgatitja e 
personelit që merret me turizmin në mënyrë që të menaxhohen sa më mirë vlerat turistike të 
zonës. 

 Densiteti i lartë i popullsisë vendase, predominimi i moshës së re arsimimi i tyre dhe 
eksperienca e fituar përbëjnë një faktor të rëndësishëm në zhvillimin e turizmit. 

6.1.6.   Dunat 

 Dunat kanë përhapje të gjerë në këtë sektor të bregdetit. Në plazhin e Velipojës egzistojnë 
kushte të përshtatshme për formimin e dunave si nga bollëku i rërave, nga gjerësia e plazhit, nga 
egzistenca e erërave me shpejtësi te rritur (5m/sek), nga egzistenca e rërave me granulometri të 
vogël (0.2-04 mm) etj. Në zonën e Velipojës hasen duna të vjetra dhe të reja. Këto duna kanë një 
shtrirje të konsiderueshme në këtë zonë dhe lartësia e tyre shkon 2-3 m. Para dy- tre dekadave 
depërtimi i dunave në fushën e Velipojës sillte jo vetëm pluhurizimin e tokave bujqësore duke 
shkatërruar të mbjellat, por edhe duke mbuluar pjesërisht edhe banesat që shërbenin si pengesë 
në rrugën e tyre. Gjurmët e dunave të vjetra sipas fotografive me lartësi 5-7m kanë egzistuar deri 
vonë, por në ditët e sotme ato janë shkatërruar mbasi popullata i ka përdorur si material ndërtimi 
duke krijuar blloqe banesash 4 katëshe. 

                                                            
107 S. Axhemi, M. Hoti ," Bregdeti i Velipojës , probleme të sotme dhe perspektiva", Simpoziumi i III  Kombëtar , 
Gjeomorfologjia e  aplikuar, mjedisi dhe turizmi bregdetar në Shqipëri,  Tiranë,  1998. 
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Foto 8. Dunat në Velipojë,  mars 1999108  

Dunat e reja ekzistojnë në ditët e sotme vetëm në korridoret e masivet pyjore prej pishash që 
është krijuar nga dora e njeriut.Një pjesë e tyre janë konsoliduar edhe nga bimësia. Një pjesë e 
dunave ruhet e konservuar në zonën e mbjellë me pisha nga dora e njeriut. Kushtet klimatike 
sidomos vera e thatë e zonës dhe tokat e lagura në stinën e lagët sjellin rezultate të kundërta në 
fomimin e lëvizjes së dunave109.Dunat janë vendosur në pjesën më ekstreme të plazhit të 
Velipojës pikërisht aty ku fillon pylli i gjerë i formuar nga dora e njeriut, këto emërtohen duna 
bordere (paralele me njëra-tjetrën të konsoliduara nga bimësia). Masa e rërës ngrihet deri në 
lartësinë 1-1.5 m. Në korridoret e këtij pylli ku era vepron lirisht mbi rërë janë formuar duna me 
lartësi 2-3 m dhe në ndonjë rast më shumë. Profili i tyre tërthor është i orientuar sipas drejtimit 
JP-VL duke marrë një pamje asimetrike me pjerrësi më të madhe në drejtim të Velipojës. Rast i 
veçantë dhe unikal në vendin tonë është formimi i dunave në shpatet e malit të Rencit në vendin 
e quajtur Rana e Hedhun, kjo si rrjedhojë e: 

                                                            
108  Foto të realizuara nga Mirela Tase 
109 R.Paskof,  Les Littoraux," Impact dei menagements  sur leur evolution," Botim, 1994 
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 Erërave të forta veriperëndimore dhe veriore  
 Sasia e bollshme e rërës  
 Pengesat në formë xhepi në dalje nga mali i Rencit dhe Hundës së Shëngjinit përbën dhe 

shkakun e formimit të tyre. 

Por pjesa më e madhe e tyre është zhdukur nga prerja e pishave vend e pa vend  gjatë shtrirjes së 
plazhit si dhe nga urbanizimi masiv e intensiv nga ndërtimet turistike. Këtij qëllimi i shërben 
edhe zhdukja e bimëve psamofile të cilat realizonin konsolidimin e rërave të dunave. Duhet të 
ndalet marrja e rërës në afërsi të grykëderdhjes së Bunës (Pulaj) pasi prishja e ekulibrit 
gjeomorfologjik ka pasoja në tërë bregun e Velipojës. Ruajtja e dunave bordere mund të sherbejë 
mjaft mirë për ruajtjen e plazhit të Velipojës sidomos të ishujve dhe të pjesës më jugore të saj ku 
ka dhe një rritje të erozionit bregdetar. 

6.1.7.  Bregdeti deltaik110 

Përfaqësohet nga delta e lumit të Bunës. Delta e Bunës aktuale është formuar këto 150-200 vjetët 
e fundit dhe është e lidhur me bashkimin e ujrave të Bunës me atë të Drinit pranë Bahçëllëkut. 
Delta e Bunës (unike në vendin tonë), paraqitet si një deltë e thjeshtë.  Ky bashkim ka sjellë dhe 
shumëfishimin e prurjes së ngurtë dhe depozitimit të saj në grykëderdhje. Si rezultat i bashkimit 
të ujrave të lumenjve të mësipërm në vitin 1885 u formua ishulli i Adës dhe në vitin 1913 ishulli 
i Franc Jozefit (sot ky ishull është zhdukur pothuajse111). Kjo deltë ka një sipërfaqe prej 15 km². 
Në territorin tonë delta përbëhet nga pjesa kontinentale qe nis nga fshati Pulaj dhe zbret në 
bregdet deri në grykëderdhje. Dikur nëpër deltën e Bunës përgjatë saj kalonin anije (megjithë 
thellësinë e pakët prej1.5-3m). Këtë e dëshmon egzistenca e skelës mesjetare në lumin e Bunës 
ku realizohej krejtësisht tregëtia e drithit. Në ditët e sotme egzistojnë mundësitë për të realizuar 
lundrimin nga grykëderdhja e Bunës për në liqenin e Shkodrës. Realisht në ditët e sotme kjo nuk 
realizohet për disa arsye sipas (Hoxha.F) : 

• Duhet të pakësohen prurjet e ngurta që lumi Drin derdh në Bunë. 
• Duhet të pakësohen sa më shumë prurjet e ujit të Drinit që derdh në Bunë. 
• Ujrat e Drinit që derdhen në Bunë të jenë sa më poshtë nga grykëderdhja e liqenit në 
mënyrë që të ndikojë sa më pak në të, dhe mbi të gjitha edhe për faktin se në grykëderdhjen e saj 
shpesh formohen depozitime të rërave të cilat zhvendosen në kohë. 

 

                                                            
110 King, "Pliazhi i Berega", Botim, 1963 
111 Z. Trifon, "Veçoritë gjeomorfologjike të bregdetit Shëngjin- Gryka e Bunës dhe problemet mjedisore të ti", 
Simpoziumi i III Kombëtar, Gjeomorfologjia e aplikuar, Mjedisi dhe turizmi bregdetar në Shqipëri , Botim, 1998 
 



Aspekte gjeomorfologjike të zonës bregdetare ndërmjet grykëderdhjes së lumit Buna dhe 
kepit të Rodonit 

 
 

  Page 103 
 

Delta e Bunës përbën një nga deltat më të mëdha të bregdetit tonë madje koni që formon ishulli i 
Adës (5.2km²) është më i madhi në vendin tonë. Kjo është e lidhur me:  

 Prurjen e materialeve të ngurta rreth 489 kg/sek.   
 Pjerrësinë e vogël të tabanit detar. 
 Shkallën e lartë të meandrimit (1.8).  
 Pjerrësinë e pakët të lumit prej (0,14%). 
 Pakësimi i shpejtësisë së lumit gjatë kontaktit të lumit të Bunës me lumin Drin. 
 Pakësimi i materialeve të ngurta për shkak të ngritjeve të hidrocentraleve në lumin Drin(rreth 

60%) të cilat kanë sjellë pakësimin e rritmeve të rritjes së deltës së Bunës në përgjithësi madje në 
pjesën më jugore të saj dallohen edhe shenja të abrazionit detar. Që prej disa vitesh në disa 
segmente të deltës së Bunës është shfaqur veprimtaria erozive e valëve. Kjo veprimtari ka prekur 
gjithë bregdetin e ishullin e Franc Jozefit, kordonin që lidhte pjesën kontinentale të deltës.  

Duhen theksuar edhe veçoritë e zonës përreth të lumit Buna nga autorë antike e mesjetarë. 
Kështu në relacionin e Mario Bulicës mbi sanxhakun e Shkodrës (drejtuar Mikel Majias në vitin 
1614) jepen të dhëna me kompentencë shkencore mbi vërshimet e Bunës në fushën e Zadrimës 
që çuan në formimin e kënetave e moçaleve. Morfologjia112 e deltës përcaktohet nga intensiteti i 
veprimit të valëzimit, rrymave detare, veprimi i erës ku të gjitha këto veprojnë në mënyrë 
graduale në modelimin e formës e përmasave të deltës. Në kohën e plotave113 maksimale siç ka 
ndodhur në dimrin e jashtëzakonshëm të viteve 1962-63, 1970-71, 1984-85 forma e deltës ka 
pësuar deformime të shpejta në drejtim të rritjes së saj duke pësuar një zgjatje në drejtim ballor të 
saj duke sjellë edhe ndryshime në shtratin e saj (sipas Institutit Hidrometeorologjik).Tipi i deltës 
përcaktohet nga avancimi i saj në drejtim të detit ose në drejtim të kundërt të saj.   

Në raste të veçanta sidomos gjatë përmbytjes së dimrit te vitit 2009-2010, ka patur kapërcime të 
ujrave detare deri në një farë distance edhe në brendësi të tokave bujqësore përreth shtratit të 
Bunës) duke favorizuar zgjatjen e periudhës së përmbytjes dhe kripëzimin dhe mbushjen me 
depozitime të ngurta të tokave bujqësore. Mbi sipërfaqen e deltës është zhvilluar nje pyll i 
dendur e tipik bregdetar, rezervati i Velipojës (kategoria e katërt sipas IUCN) por që këto dy 
dekada është dëmtuar mjaft nga ndërhyrjet e njeriut. Plazhi i deltës në veri sot frekuentohet nga 
turistët ditorë të cilët parapëlqejnë bukurinë natyrore të deltës edhe pse këtu kemi mungesë të 
infrastrukturës. Në deltën e Bunës fizionomia e plazhit është më e pjerrët se ajo e plazhit të 
Velipojës, për arsye se në të traseja e plazhit është e ngritur nga depozitimet e Bunës në deltë. 

 

 

                                                            
112  V. Trojani, " Gjeomorfologjia e  bregdetit", Kurs leksionesh , viti 2010 
113  Instituti  Hıdrometeorologjik, "Buletini i të dhënave për sasinë e rreshjeve nga viti 1960-2011", Tiranë, 2012 
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     Skica 9.Delta e Bunës 114 

  6.1.8. Kërcënimet e zonës nga grykëderdhja e Bunës deri në Shëngjin 

 Në këtë zonë shfaqen disa rrisqe të cilat po i përmendim si më poshtë: 

 Lëvizjet e shpeshta të grykëderdhjes së lumenjve Buna-Drin mund të sjellin ndryshimin e 
raportit depozitim –gërryerje. 

 Pakësimi i materialeve të ngurta të lumit Drin si pasojë e ndërtimit të hidrocentraleve,( 
Fierzë, Koman, Vau i Dejës, Skavica, Ashta etj), ka sjellë një ulje drastike të prurjes së ngurtë 
duke përshpejtuar proçesin e gërryerjes bregdetare. 

 Rritja e popullsisë në sajë të lëvizjes nga zonat malore të verilindjes së vendit në zonën 
fushore të Bunës, dhe një rritje e prodhimit bujqësor mund të shoqërohet edhe me ndotjen 
përkatëse (sidomos nga plehrat kimike dhe organikë të ujrave që derdhen në Bunë e në Drin). 

 Rivënia në punë e fabrikave të qytetit të Shkodrës (sidomos fabrikës së lëkurës) mund të 
shoqërohet me ndotje të rëndësishme për ekosistemin e lagunave bregdetare. 

 Projekti për instalimin e lundrimit tregtar nga grykëderdhja e lumit Buna në liqenin e 
Shkodrës do të rriste në mënyrë të pashmangshme ngarkesën me ndotje dhe lëndë ushqyese të 
ujrave të zeza që depërtojnë në lagunat bregdetare të Velipojës. 

 Rreziqe shtesë mund të paraqiten nga zhvillimi i turizmit në shkallë të gjerë për të cënuar 
ekosistemet e mbrojtura bregdetare. Aktualisht është shqyrtuar një propozim për një vend 
pushimi turistik në pjesën jugore të Velipojës në lindje të lagunës së Vilunit si pjesë e strategjisë 

                                                            
114  Skica është marrë nga Vasil.Trojani 
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së zhvillimit të turizmit të aprovuar nga Këshilli i Ministrave.Projekti parashikon ndërtimin e një 
fshati turistik me një kapacitet 2000-3000 shtretër për turistët vendas dhe të huaj. Në këtë kuadër 
është planifikuar një rrugë e re në rrëzë të malit të Rencit, dhe një teleferik nga mali i Rencit në 
zonën pranë Ranës së Hedhun të cilat kanë mundësi të cënojnë karakterin ekologjik të zonës 
sidomos të zonës së mbrojtur e cila në ditët e sotme dhe pa këtë presion të madh të urbanizimit 
është zvogëluar mjaft . 

 Të merren masa mbrojtëse si rrjedhojë e kërcënimeve që vijnë nga veprimtaritë sizmike  
në mënyrë që ndërtimet të përballojnë këtë efekt  mjaft të ndjeshëm të kësaj zone, madje edhe 
për cunamin si një dukuri që është shprehur me përmasa modeste në tërmetin e vitit 1979. 
Trashësia e shtresave të rërës dhe ngopja me ujë e tyre e rritin mjaft efektin sizmik, prandaj 
ndërtimet duhen bërë jo shumëkatëshe. 

 Te disiplinohet gjuetia dhe të mos lejohet përdorimi i mjeteve që rrezikojnë botën 
shtazore të larmishme e të rrallë të zonës (si atë që egziston në zonat pyjore, atë të lagunave dhe 
atë detare). 

6.2. Analiza e sektorit Shëngjin- Rodon 

6.2.1. Sektori bregdetar Shëngjin-Rodon 

Sektori bregdetar Shëngjin -Rodon (me përjashtim të zonës së shpatit perëndimor të m të Rencit) 
dallohet për një dinamikë të fuqishme të diktuar si nga shkaqet natyrore ashtu dhe nga ato me 
karakter antropogjen.  

Ky është një sektor kodrinor që kontakton me detin panvarsisht se gjurmë të abrazionit detar 
shfaqen në të gjithë gjatësinë e tij. Në pjesën kulmore të malit të Rencit dallohet një sipërfaqe e 
sheshtë e formuar nga abrazioni i dikurshëm detar gati në të njëjtën lartësi si dhe në kodrat e 
Krastës (në perëndim të vargut të Krujës).  Në të dallohen mjaft hinka karstike. 

Sinklinali i Tiranës që shtrihet midis malit të Rencit dhe kodrave të Rodonit, gjendet në zhytje 
edhe në ditët e sotme. Pjesët fushore të tij janë formuar nga mbushjet aluvionale të lumenjve 
Drin, Mat dhe Ishëm të cilët kanë kompensuar uljen tektonike të pjesës veriore të sinklinalit. 
Intesiteti i uljes nuk është i njëjtë duke qenë më i madh në pjesën më veriore të tij (në fushën e 
Lezhës) dhe më i pakët në zonën e Matit dhe të Ishmit. Për këtë dëshmon dhe trashësia e 
depozitimeve nga 290 m në fushën e Lezhës në 150 m në fushën e bregut të Matit, akoma më te 
ulët (rreth 100m) në zonën e veprimit të lumit Ishëm.  

Krahas saj për uljen neotektonike dëshmojnë edhe cektëzimi i shtresave të lumenjve duke qënë 
më i ulët në lumin e Drinit të Lezhës (kolektorin në ditët e sotme), dhe më pak i ngritur në lumin 
e Matit dhe akoma më i rritur në lumin e Ishmit e degëve të tij (Zeza,Tërkuza). Për uljen 
neotektonike dëshmon edhe delta e përmbytjeve të Drinit të Lezhës.  
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Proçesi i uljes së territorit vazhdon edhe në ditët e sotme (nuk përjashtohen edhe uljet sizmogene 
mbasi zona e Lezhës i nënshtrohet edhe veprimtarive sizmike të kësaj zone). Duhet theksuar se 
rolin kryesor në ndryshimin e vijës bregdetare e kanë luajtur tre lumenjtë kryesorë (Drini, Mati, 
Ishmi), por intesiteti i veprimit të tyre ka qenë i ndryshëm në kohë mbasi ato shpesh janë luhatur 
në hapësirë dhe në kohë dukuri kjo që është reflektuar edhe në proçeset bregdetare.  

 Në dokumentet historike flitet për dy grykëderdhje të Drinit për atë të Lezhës dhe për në shtratin 
e Bunës. Lumi “Drilon "ose Drini i sotëm jo vetëm njihet si lumi më i madh i vendit, por edhe si 
një lumë që shpesh ka ndryshuar shtratin e tij. Në dokumentet historike thuhet se Drini gjatë 
fundit të erës së vjetër ka rrjedhur në detin Adriatik nëpërmjet shtratit të Bunës. Më vonë në 
fillim të erës së re Drini, ndryshoi drejtimin e tij dhe filloi të rrjedhë në shtratin e Lezhës të cilën 
e braktisi përsëri ndërmjet shekujve III dhe të IV të erës sonë. Më vonë ndërmjet shekujve XII 
dhe XV, Drini i Lezhës u zhvendos përsëri nga shtrati i Bunës dhe u rikthye në Lezhë madje me 
gjithë lumin e Bunës (nëpërmjet territorit të Kakarriqit).Në bazë të dokumentave përkatëse 
historike pozicioni i lumit Drin në vitin 1600 ka qenë mjaft i ndryshëm nga ai që paraqitet sot. 
Lumi Drin në atë periudhë ishte ndërmjet dy rrjedhjeve të tij kryesore një ishte e pyllëzuar dhe 
që venetikasit e quanin ishulli Alessio. Bizzi e quante “Ishulli çfarëdo" që lejonte shtimin e 
drurëve, ky ishull u banua nga banorë të Lezhës për ti shpëtuar raprezialeve turke. Analiza e 
dherave që formojnë ishullin e Lezhës tregojnë se ai ka të njëjtën përbërje me ato te ishujve 
aluvionale të deltës së Bunës.  

Ka një lidhje ndërmjet ishullit të Lezhës dhe një që ka egzistuar në atë zonë por që në literaturën 
e autorëve të Sirakuzës (në vitin 1313) dhe në një hartë të vitit 1426 quhej “Mjedë”i cili siç 
thuhej në këtë dokument ishte i vendosur ndërmjet detit Adriatik dhe lumit Drin. Ishujt 
aluvionalë dhe gjithë sistemet lagunore janë pjellë e prurjeve të ngurta të lumit Drin i cili ishte 
zhvendosur në shtratin e tij pranë Lezhës dhe derdhej në detin Adriatik përballë tij. Grykëderdhja 
e Drinit të Lezhës115 ka ndryshuar disa herë pozicionin e saj nga grykëderdhja e sotme, në 
territorin ku ka kaluar Drini dallohen qartë gjurmët e dikurshme e saj(përreth pyllit me pisha që 
emërtohet Kune e vogël). Po kështu gjurmë ka patur edhe në krahun e majtë të grykëderdhjes së 
sotme të Drinit të Lezhës.  

Në vitin 1858 Drini devijoi për herë të fundit shtratin e tij nga Lezha për në drejtim të Bunës dhe 
kështu i bashkuar me të derdhej në Adriatik. Kjo pjesë e Drinit në të cilën derdheshin ujërat e tij 
quhej Drini i Madh ose Drini i Shkodrës. Në zonën e Lezhës tani kalon i ashtuquajturi Drini i 
Lezhës i cili në fakt është një kolektor që mbledh ujërat e zonës përreth. Krahas devijimit natyral 
të Drinit në Bunë rreth viteve 1858, Drinit jo vetëm që ju hoq mundësia për të rrjedhur në fushën 

                                                            
           115 V. Trojani, "Veçoritë fiziko  gjeografike  të zonës  fushore-kodrinore ndërmjet Tiranës-Lezhës e Durrësit",   
Dizertacion ,  viti 1985 
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e Lezhës, por atij ju devijua edhe lumi i Gjadrit që derdhej në të, duke kaluar në lumin Drin që 
derdhej në Bunë.   

 

 

Foto 9. Shtrati i vjetër i Drinit në grykëderdhjen e tij të dikurshme116 

Drini i Lezhës si kolektor mbledh ujrat e kullimit të fushës së Zadrimës, të ish kënetës së 
Kakarriqit të përrenjve malor si Manatia etj. Kjo praktikisht sjell ngritjen e shtratit nga aluvionet 
të cilët Drini i Lezhës117 nuk ka forcë ti transportojë si më parë. Kjo lëvizje e Drinit shoqërohet 
krahas me përmbytjet e shumta dhe me pakësimin drastik të mbathjes së brigjeve detare të zonës 
dhe me mbizotërimin e gërryerjes së brigjeve detare të saj. Përmbytje118 e dëme të mëdha ky 
lumë ka patur gjithnjë por të dokumentuara nga kronistë të ndryshëm janë ato të viteve 1837, 
1854, 1860, 1905, 1937, 1952, 1960, e ndoshta më e madhja është ajo e vitit 1963 (Instituti 
Hidrometeorologjik). Në janar të vitit 1963 lumi Drin përmbyti të gjithë fshatrat fushore të 
Lezhës madje dhe qytetin vetëm kur niveli absolut arriti 1.33m. Ndërsa Drini i Shkodrës nga Vau 
i Dejës deri në Bahçallëk ka pendencë 1.58cm/km², Drini i Lezhës ka pendencën 70cm/km². Sot 
egziston një mendim që Drini të rikthehet prapë në Lezhë, por kjo vërtet do të sillte rikthimin e 
ekosistemeve lumore, por kthimi i Drinit totalisht do të sillte edhe përmbytje. 
                                                            
116  Foto e realizuar ne vitin 2013, M.Tase 
117 A.Paruca, "Almanaku i Lezhës 

 
118 V. Trojani, S Muceku, "Lidhjet midis  dukurive  të përmbytjeve dhe morfologjisë së shtratit të lumit në basenin  e  
Drinit  të  Lezhës ", Referim dhe botim te Studimet Gjeografike 
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6.2.2. Evolucioni i vijës bregdetare të sektorit Shëngjin-Mat. 

Sektori ndërmjet Shëngjinit dhe Rodonit deri vonë përfaqësonte një gji detar i cili filloi të 
mbushej gradualisht me depozitimet lumore të lumit Drin, Mat, Ishëm, Droje. Materialet e ngurta 
të lumenjve të mësipërm në grykëderdhjet përkatëse shpërndaheshin në të dy krahët në formën e 
kosave (shigjetave) dhe të kordoneve litorale duke formuar laguna, të cilat janë mbushur nga 
depozitime të ngurta dhe bimësia për tu kthyer në zona fushore prej 20 km e gjerë.  

I njëjti proçes vazhdon edhe sot si në fushën ndërmjet lumenjve të Matit dhe Drinit të Lezhës 
ashtu dhe ndërmjet lumit Ishëm dhe lumit Mat. Në këtë të fundit në këtë mënyrë janë formuar 
nga Laçi deri në Patok në mënyrë të njëpasnjëshme katër laguna të tilla megjithëse laguna e 
Patokut ekziston si e tillë akoma, dhe po formohet laguna e pestë kryesisht me depozitimet e 
Matit. Në zonën e Lezhës zona fushore është më e pakët dhe kënetat zënë një sipërfaqe më të 
madhe në raport me tokën e formuar. Në të dyja anët e shtratit të Drinit të Lezhës është formuar 
laguna e Kunes në ishullin e Shëngjinit dhe Cekën në ishullin e Lezhës. Për shkak të bashkimit të 
prurjeve të ngurta të tij me të m.Rencit (Shëngjinit) nëpërmjet grykëderdhjeve të tij (të cilat kanë 
lënë gjurmë edhe në ditët e sotme në krahun e djathtë të grykëderdhjes aktuale)  kanë formuar 
një rrip ranor që në ditët e sotme luhatet për nga gjerësia nga 60-70m deri tek plazhi në perëndim 
të qytetit të Shëngjinit që arrin gjerësinë 100-150m. Në krahun e majtë të grykëderdhjes së Drinit 
të Lezhës është formuar një fushë më e gjerë me sipërfaqe lagunore më të pakët se ajo e krahut të 
djathtë të Drinit të Lezhë119s si dhe këneta e Vainit e cila kufizohet me ishullin e Lezhës nga 
njëra anë dhe me detin Adriatik, në perëndim.  

Një dukuri e tillë është e lidhur me faktin se në këtë rast ka ndodhur bashkëveprimi i materialeve 
të lumit Drin me materialet e lumit Mat, kordonët litorale të të cilave janë mbushur pjesërisht me 
materiale të ngurta dhe bimësi në pjesën më të madhe të kësaj zone dhe janë kthyer në fushë dhe 
pjesërisht janë në formën e lagunave dhe kënetave. 

 Një faktor me rëndësi është edhe fakti se ulja neotektonike dhe ajo e sotme në zonën 
përreth shtratit të lumit Drin ka qenë më e madhe (për këtë dëshmon trashësia e zhavorreve të 
kuaternarit prej 290 m) në raport me zonën e veprimit të lumit Mat ku trashësia e depozitimeve 
kuaternare është rreth 150-190 m . 

 Faktor tjetër që ka ndikuar është edhe fakti se shtrati i lumit Drin është luhatur në 
distanca të mëdha nga (Lezha në Bunë) dhe për një periudhë kohe ka dalë dhe nuk ka kryer një 
depozitim të vazhdueshëm me materiale të shumta të grykëderdhjes së tij.   

 

 
                                                            
119  V.Trojani," Veçoritë fiziko-gjeografike të zonës  Tiranë- Lezhë- Durrës", Monografi, Botim 1988. 
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6.2.3.  Evolucioni natyror e antropogjen në sektorin e veprimit të Drinit të Lezhës. 

Ky sektor ka një gjerësi prej 11km. Të dhënat e para për evolucionin e kësaj zone, jepen nga 
Gerasia120 (Albania Antika), nga gjeografia e Ptolemeu121, nga hartat romake, nga Veith122 që 
përshkruan luftën mes Çezarit e Pompeit etj. Sipas këtij të fundit kufiri bregdetar në atë kohë 
shtrihej rreth 5km më në lindje të pozicionit të sotëm (ndoshta ngaqë nuk merrte në konsideratë 
rripat bregdetare, kosat apo kordonët litorale), duke e kaluar pra vijën bregdetare pranë qytetit të 
Lezhës.  

Megjithatë duhet theksuar se në mjaft shkrime të antikitetit për Alessian (Lezhën) bëhet e qartë 
se grykëderdhja e lumit Drin ka qenë më në brendësi të territorit se në ditët e sotme (pranë qytetit 
të Lezhës). Për këtë dëshmojnë, ndërtimi i mureve mbrojtës poshtë kalasë së Lezhës gjatë 
antikitetit nga Çezari ( ku dalloheshin zinxhirë për kapjen e qëndrimin e anijeve). 

 Përmendja e qytetit të Lezhës në dokumentat veneciane të shekullit të XIV si një skelë e 
rëndësishme për tregëtimin e lëndës së drurit e kripës etj. Me mbrojtjen e skelës duhet të ketë 
lidhje edhe ndërtimi i pjesës së poshtme të qytetit të Lezhës, e cila duhet të jetë ndërtuar në 
shekullin e XV.  

Për evolucionin e vijës bregdetare të zonës se Lezhës gjykojmë edhe nga toponimet e ruajtura 
deri në ditët e sotme. Kështu flitet në ditët e sotme për ishull Lezhë123, ishull Shëngjinin, të cilët 
nuk egzistojnë si të tillë në ditët e sotme, mbasi këto emërtime gjenden për pjesët kontinentale pa 
asnjë lidhje me detin, por kanë mbetur dëshmi të një realiteti afro 500 vjeçar. 

 Kjo përforcohet edhe me faktin se në dokumentet veneciane të shek XV dhe fillimit të shek XVI 
në grykëderdhjen e Drinit egzistonte një ishull, që shtrihej disa km larg Lezhës i cili mesa duket 
shtrihej buzë detit. Ky ishull me sipërfaqe 13km² pas rënies së qytetit të Shkodrës në vitin 1478 
nën pushtimin osman u popullua nga popullsia e larguar prej tij dhe prej qytetit të Lezhës. Në 
këtë ishull u ndërtuan rreth 200 shtëpi prej druri (siç quhej ishulli i çfarëdolloj druri) në shkrimet 
e mëparshme. Fshati i sotëm ishull Lezhë mund të indentifikohet me ishullin që përmendet në 
dokumentat veneciane. E njëjta gjë mund të thuhet edhe për ishullin Shëngjin. Mbi bazën e këtij 
fakti historik mund të ndërtohet edhe pozicioni i vijës bregdetare në sektorin e deltës së Drinit në 
fillim të shekullit të XVI. Prej këtej del se vija bregdetare në këtë sektor në fund të shekullit XV 
dhe në fillim të shekullit XVI shtrihej shumë pranë Lezhës mbasi sot fshati ishull tani gjendet 2 
km larg qytetit të Lezhës dhe 7 km larg detit. Prej këtej Drini ka avancuar 8-10 km në kurriz të 
detit. 

                                                            
120  Gerasio, " Albania  Antika",  1943 
121 Ptolemeu, Gjeografia II  Ilirët dhe Ilira 
122 Veith,"La campagine di Durrazzo fra Çessare e Pompeo", Romë, 1942 
123  Zheku. K, "Ishulli i Lezhës në fund të shek XV dhe në fillim të shek  XVI", Studimet historike Nr 1, 1984 
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Duhet theksuar fakti se gjatë periudhës së Mesjetës në kushtet e “akullzimit të vogël”kur 
temperaturat kanë qenë relativisht të ulta dhe avullimi i pakët janë formuar jo vetëm laguna por 
edhe mjaft këneta të cilat në një sipërfaqe më të kufizuar ruhen edhe në ditët e sotme. 

Lagunat më të mëdha të kësaj zone janë lagunat e Merxhanit, të Kunes, Lekës etj. Ato shquhen 
për thellësi të pakët me një kripësi të alternueshme dhe në periferi me një bimësi halofite. 
Përjashtim bën liqeni i Knallës me thellësi deri në 9 m dhe me ujë të ëmbël (rreth 5mg/liter).  

Përreth lagunave dallohen pjesët kënetore ku në krahun e majtë të Drinit, lagunat ndahen nga deti 
nëpërmjet një kordoni litoral (formuar nga depozitimet e lumit Drin e Mat), gjerësia varion në 
pjesën më jugore në 300-400 m dhe në shigjetën me gjerësi 50-70 m (në pyllin përpara lagunës 
së Knallës).  

Më në veri midis qytetit të Shëngjinit dhe detit gjendet plazhi i Shëngjinit me gjerësi 100-150 m 
një pjesë e të cilit është i mbuluar nga ndërtesat turistike. Në krahun e majtë të grykëderdhjes së 
lumit Drin gjenden një sërë lagunash me sipërfaqe më të madhe se ato të krahut të djathtë, ku 
kordoni litoral ka një gjerësi nga disa metra në 150 m. Në krahun e djathtë të grykëderdhjes së 
lumit Drin i Lezhës është formuar një shigjetë që arrin deri në qytetin e Shëngjinit. Kordonët 
litoralë dhe delta e Drinit të Lezhës i janë nënshtruar proçesit të abrazionit detar në pjesën më të 
madhe të tyre. Vetëm një pjesë e vogël e territorit (pranë grykëderdhjes së kolektorit Drin i 
Lezhës) ka depozitim dhe jo erosion, (megjithatë delta e tij përbën një deltë të përmbytur). Sipas 
profesor Spiro Boçit124 raporti gërryerje –depozitim në këtë zonë është 2:1.  

 Duke u nisur nga matjet e bëra në hartën e ndërtuar mbi bazën e analizës së hartave125 të viteve  
1870, 1918, 1937, 1982 së bashku me fotot ajrore te vitit 1994, imazhet ortofoto te vitit 2007 dhe 
ato të vitit 2013 rezulton se gërryerja126 në pjesën e plazhit të Shëngjinit është e papërfillshme, 
ndërsa duke shkuar më në jug të tij pranë pyllit të Kunes është uniforme dhe arrin deri 82m. Këtë 
e dëshmojnë futja e qendrave të zjarrit në det shkatërrimi i pyllit me pisha të mbjella nga 
ndërmarrja pyjore, vitet e fundit gërryerja e rrugës automobilistike pranë pyllit të Kunes, futja në 
det e bimësisë pyjore. Më në jug fillon një gërryerje intensive që arrin rreth 150.3m, ndërsa pranë 
liqenit të Merxhanit shfaqet fenomeni i mbushjes që arrin gjerësinë maksimale rreth 1.1 km si 
rezultat i këtij proçesi është formuar pylli me pisha me emrin Kune e vogël. 

                                                            
124  Spiro. Boçi, "Studimi topografik i dinamikës së vijës bregdetare nga Vjosa në Bunë", Dizertacion, 1981 
125 Hartat e Institutit Gjeografik Ushtarak.  Bashkëpunim. 
126  N. Luli, S. Boçi, "Studim i lëvizjes së vijës bregdetare  nga pikëpamja topografike", Buletini, U.SH.T, Seria 
,Shkencat e Natyrës, Nr 2, 1966 
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Foto 10. Plazhi i Shëngjinit pranë pyllit të Kunes127 

Nga cepi i pyllit Kune e vogël e deri në derdhjen e lumit Drin shfaqet fenomeni i gërryerjes që 
është pak a shumë uniform dhe që arrin gjerësinë maksimale deri në 741.8m ndërsa sipërfaqja e 
liqenit të Merxhanit ka pësuar ndryshime të vogla në drejtim të zmadhimit. 

Në zonën e Taljes (krahu i majtë i grykëderdhjes së lumit Drin) shihet një gërryerje nga 530 m 
gjerësi ndërsa më në jug në gjatësinë rreth 6 km vihen re ndryshime të vogla në drejtim të 
mbushjes që vende-vende arrin në një gjerësi rreth 163 m. Më në jug vihet re një gërryerje që 
formon forma të çrregullta të bregdetit që variojnë nga 50m deri ne 110m. Po të bëjmë 
ndryshimet midis imazheve ortofoto te vitit 2013 me atë të hartës së 1982 ka ndryshime të 
konsiderueshme që kanë gjithmonë tendencën e gërryerjes. Këto ndryshime për këtë periudhë  
kohore kapin dhe gjerësinë maksimale rreth 260 -270 m pra për një periudhë rreth 31 vjeçare  
shfaqet fenomeni  i përparimit të detit në drejtim të tokës me një mesatare rreth 1.1 m/vit 

Duhet theksuar se deri nga mesi i shekullit të XX shkalla e popullimit  të kësaj zone ka qenë e 
pakët dhe zhvillimi ekonomik ishte i ulët, për shkak të karakterit moçalor dhe vërshimit të 
vazhdueshëm të Drinit si dhe për shkak të ndërrimit të vazhdueshëm të shtratit dhe grykëderdhjes 
së tij dhe përmbytjes së vazhdueshme përreth tij. Kjo veprimtari reflektohet edhe në proçeset e 
gërryerjes dhe depozitimit në vijën bregdetare, shpesh duke zëvëndësuar njëri-tjetrin. Prandaj 
proçesi i akumulimit intensiv në disa sektorë të kësaj vije bregdetare është zëvëndësuar me 
erozion të fuqishëm të plazheve128 të saj, ndërsa në sektorë të tjerë ka ndodhur e kundërta, 
akumulimi ka zëvëndësuar erozionin.  

                                                            
127  Foto e realizuar nga M.Tase, viti 2013 
128  R. Paskof, "Shkatërrimi i plazheve", Leksion i mbajtur në UT me  4.12.1982 
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Kjo influencon jo vetëm në proçesin e evolucionit të bregdetit, por edhe në formimin e lagunave 
bregdetare dhe në kënetëzimin e sipërfaqeve madje dhe në kënetëzimin e vetë lagunave si dhe 
me ndryshimin pendular të grykëderdhjes së lumenjve, duke lejuar zhvillimin e një bimësie 
higrofile kryesisht e karakterit pyjor. 

Veprimtaria e ujrave detare dhe lumore ka krijuar një sërë formash gjeomorfologjike të cilat  
kanë pësuar ndryshime dinamike të rëndësishme (delta që ndërrojnë pozicionet e tyre, lagunat e 
shumta, plazhe dhe faleza në Hundën e Shëngjinit). 

Tipi i bregdetit sipas përcaktimit të R.Paskof, përcaktohet si tipi ku pjesa e ulët e sinklinalit 
Tiranë-Ishëm e vendosur ndërmjet dy antiklinaleve (Rodon dhe Krastës) ka qenë i mbushur me 
ujin detar dhe është kthyer gradualisht në sterë. Për të mund të përdoret edhe klasifikimi i 
Xhonsonit. 

 Format më të rëndësishme gjeomorfologjike janë delta e Drinit të Lezhës, plazhet, kordoni 
litoral, lagunat, faleza, ledhet nënujore. 

Delta e lumit Drin i Lezhës përbën një deltë të përmbytur e cila në një pjesë të rëndësishme të 
saj i është nënshtruar gërryerjes detare në ditët e sotme. Kjo dukuri është e lidhur si me uljen 
tektonike të sinklinalit Tiranë-Ishëm, me ushqimin e pamjaftueshëm me depozitime, nga Drini i 
Lezhës, nga ngritja e nivelit të oqeanit botëror, nga veprimtaria antropogjene etj. 

Delta e lumit Drin përbën një deltë të thjeshtë mbasi përbëhet nga një grykëderdhje. Delta e 
Drinit të Lezhës përbën një nga deltat më të mëdha dhe më të ndërlikuara në vendin tonë dhe 
përbën një labirinth formash(rripa e shigjeta ranorë, kepa, gjire, laguna godlle, ishuj,(ishulli i 
Kunes ka një sipërfaqe prej 125 ha). Forma e përgjithshme e sotme e saj është si e një kërpudhe e 
cila i dedikohet dy shigjetave në formë të përkulur (njëra me drejtim VL dhe tjetra me drejtim 
JL), dukuri që lidhet me ndikimin e dy rrymave detare të formuara nga drejtimi i shpërndarjes së 
ujrave si dhe veprimi i erës (rryma VL zhvendoset deri pranë Shëngjinit duke furnizuar më 
materiale të ngurta plazhin e Shëngjinit). 
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Skica 10. Delta e Drinit129 

                                                            
129  Skicë marrë nga V.Trojani 
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Plazhi nga gryka e Merxhanit deri në Shëngjin ashtu si dhe pjesa ballore dhe lindore e deltës së 
Drinit130të Lezhës i është nënshtruar gërryerjes mjaft të fuqishme. Për të amortizuar gërryerjet  
shërbejnë bimësia drusore në zonën pranë deltës dhe bimësia e mbjellë në zonën Kune-Shëngjin 
e cila konsolidonte dikur edhe dunat të cilat sot nuk egzistojnë më, mbasi rëra e tyre është 
përdorur si material ndërtimi. Kjo rrezikon kapërcimin e ujrave detare në drejtim të lagunës së 
Kunes dhe ndërtesat e ngritura në veri të saj. 

 Lagunat e shumta të këtij territori (Merxhani, Kunes, Cekës, këneta e Zallit, Gjoli i Buajve etj), 
zënë një sipërfaqe të rëndësishme. Këto përbëjnë laguna të mbyllura sepse komunikimi i tyre me 
detin ishte i pakët (gryka e Merxhanit, në skajin verior të pyllit të Kunes që është praktikisht i 
mbyllur) por mund të ketë qenë edhe ndonjë grykëderdhje e dikurshme e Drinit të Lezhës, shtrati 
i dikurshëm i Drinit të Lezhës në pjesën më jugore të deltës etj.Bimësia e shumëllojshme dhe 
fauna e lagunave, panvarsisht nga ndotjet industriale e urbane përbëjnë vlera të rëndësishme 
ekologjike. 

Abrazioni detar në zonën e Hundës së Shëngjinit është i pakët për shkak të fortësisë së 
shkëmbejve gëlqeror ku më tepër vepron tretja kimike. Platforma e abrazionit131është pak e 
dallueshme. Në evolucionin e pejsazhit të kësaj zone ndikim të madh ka luajtur edhe veprimtaria 
e shoqërisë njerëzore sidomos mbas viteve 1960. Duhet theksuar se për këtë rol me rëndësi ka 
shtimi i popullsisë dhe aktiviteti ekonomik i saj me përmasa të rëndësishme të cilët kanë 
ndryshuar historikisht.  

Aktiviteti i shoqërisë njerëzore132gjatë kësaj periudhe shihet e shprehur në rrjetin hidrografik 
(nëpërmjet ndërtimit të digave e liqeneve artificiale në rrjedhën e mesme të tyre si dhe në 
ndryshimin e rrjedhjes së poshtme të lumenjve dhe i grykëderdhjes së tyre etj). Në saj të 
kushteve të caktuara natyrore shumë proçese fiziko-gjeografike ndryshuan rrjedhën e tyre dhe 
kjo u reflektua në gërryerjen intensive të plazheve (deri në 25cm/vit), në përmbytjen e deltës së 
Drinit të Lezhës, në shtimin e sipërfaqeve të lagura në ndryshimin e kontureve të vijës bregdetare 
dhe paaftësia e kolektorit të Drinit të Lezhës për ta kompensuar me depozitimet e tij. 

Në fillim të shek XX veprimtaria e njeriut ka qenë minimale dhe evolucioni i bregdetit bëhej 
pothuajse tërësisht nga faktorët natyrore.Vija bregdetare ishte tepër e thyer dhe grykëderdhja e 
Drinit të Lezhës ishte gati në një vijë me vijën bregdetare. Gjatë kësaj periudhe përparimet e 
deltës së Drinit ishin të pakta sa një masë e madhe e tyre gërryhej nga valëzimi detar. Ndërsa në 
grykëderdhjen e Matit akumulimi ishte më i madh se në atë të Drinit të Lezhës. 

                                                            
130  M. Kabo, Studime Gjeografike, Nr 3, 1989 
131  R. Paskof, "L'erosion des cotes", Press Univers  de France, Paris, 1981 
132  V. Trojani, "Ndikimi i shoqërisë njerëzore në pejsazhin gjeografik të zonës  midis  Tiranës-Lezhës-Durrësit", 
Revista Studime gjeografike, Botim, 1986 
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Sipërfaqja e liruar nga tokat e lagura dhe kënetat ishte mjaft e madhe në të dallohen gjurmët e 
grykëderdhjeve të braktisura si në krahun e djathtë, por më shumë në krahun e majtë të 
grykëderdhjes së Drinit të Lezhës.Pranë vijës detare gjendeshin kënetat e Cek.Manit, 
XHemal.Begut etj.  

Krahas tyre në periferi të fushave dhe lagunave dhe prane vijës bregdetare gjenden toka 
përkohësisht të lagura me bimësi barishtore dhe shkurre. Egzistojnë edhe pejsazhe vazhdimisht 
të thata kryesisht me bimësi barishtore ose krejt të zhveshura, me dunat bregdetare në pjesën e 
deltës së Drinit, në kordonët litoralë të lagunave dhe në plazhe. Këto pejsazhe të virgjëra  kishin 
një botë bimore e shtazore të pasur si të ujit dhe të tokës duke paraqitur ekosisteme me vlera të 
mëdha ekologjike dhe ekonomike. Për shkak të kushteve natyrore të papërshtatshme për jetesë 
zona bregdetare filloi të popullohet vonë. 

Pas popullimit të ishull Lezhës dhe ishull Shëngjinit që pas pushtimit otoman në shekujt 17, 
18,dhe 19 u ngritën disa vendbanime me banorë të ardhur nga Malësia e Madhe në ishull 
Shëngjin, Spiten, Rrile, Shëlnbuln, ishull Lezhë. Në vitin 1927 e gjithë kjo zonë pati një popullsi 
prej 6000 banorë. Mbas viteve 1940 popullsia vazhdoi të rritej me banorë të ardhur nga Mirdita 
dhe Kurbini. Gjatë kësaj kohe dhe vija bregdetare zhvendosej drejt tokës ku në deltën e Drinit 
vihej re një përparim i detit në drejtim të tokës me 7-7.5 m/vit.  

 Por ndryshe nga grykëderdhja e Drinit të Lezhës, ajo e Matit u spostua më në jug  duke ruajtur 
drejtimin jugperëndimor duke u shfaqur fenomeni i përparimit të tokës në drejtim të detit. Në 
sektorin midis grykëderdhjes së Drinit të Lezhës dhe atij të Matit deri në vitet 40 të shekullit të 
20 ka vepruar proçesi i erozionit si pasojë e të cilit deti ka përparuar në kurriz të tokës afërsisht 
rreth 250 m. Në aspektin antropogjen gjatë këtyre viteve vihet re shtimi i vendbanimeve si në 
Bregun e Matës duke sjellë pakësimin e sipërfaqes pyjore dhe zgjerimin e sipërfaqes së kultivuar 
në drejtim të pyllit. 

Në vitin 1960 lumi i Drinit të Lezhës ngeli si një kolektor dhe lumi i Gjadrit u kthye në drejtim të 
Drinit që derdhej në Bune për shkak të aktivitetit human. Duhet theksuar se problemet në lumin 
Drin të Lezhës kanë filluar që në vitin 1846 kur ai ndërroi drejtim për pjesën më të madhe të 
ujrave të tij dhe mbas këtij viti filluan problemet e përmbytjes së fushave dhe tokave dhe lumi i 
Gjadrit, nuk kishte energji për të transportuar aluvionet e ngurta që kishin mbushur shtratin e tij. 
Praktikisht në gjurmët e shtratit të tij dallohen vende-vende vetëm ujrat e ndenjur e të ndotur. 
Shkak për këtë u bë projekti për bonifikimin dhe ujitjen e fushës së Zadrimës (e cila dikur 
përmbytej nga ujrat e Drinit të Lezhës dhe të Gjadrit) që e ktheu lumin e Drinit të Lezhës thjesht 
në një kanal kullimi, që mblidhte ujrat e përrenjve të vegjël kodrinor-malor, ujrat e kullimit nga 
fusha e Zadrimës dhe të kënetës së Kakariqit.  
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Gjatë këtyre viteve kemi një shndërrim të shpejtë të pejsazheve të zonës fushore-bregdetare ku 
zgjerimi i pejsazheve të thata erdhi si rezultat i rritjes së veprimtarisë njerëzore duke lënë në  
plan të dytë faktorët natyrorë. U shtuan sipërfaqet e thata si dhe ato të lagura të shprehura në 
formën e lagunave si ajo e (Kune -Vainit) dhe të mbuluara nga një bimësi e dendur pyjore. Ky 
veprim i kryer nga shoqëria  njerezore solli mjaft pasoja të mëdha mbasi : 

 Drini i Lezhës i cili nuk furnizohej nga ujrat e lumit Drin dhe as nga lumi Gjadër, tashmë 
mbushej vazhdimisht nga aluvionet e fushës së Zadrimës (për kullimin e saj) duke u mbushur me 
to pa patur mundësi t’i tërheqë  dhe në këtë mënyrë të ngrihet shtrati i tij. 

 Mosderdhja më e ujrave të ëmbla të Drinit të Lezhës në detin Adriatik ka bërë që ujrat e kripura 
të detit të futen thellë në drejtim të tokës dhe në të njëjtën kohë të rritin përqindjen e 
kripshmërisë se ujrave nëntokësore e si rrjedhojë të rritet kripëzimi i sipërfaqeve bujqësore në 
ultësirën bregdetare të tij si dhe në shtimin e sipërfaqeve të prekura nga kripëzimi, dukuri kjo që 
ka ndikuar ndjeshëm në zhvillimin e florës dhe të faunës së saj. 

 Mungesa e ujrave të ëmbla që sillte uji i Drinit të Lezhës ka ndikuar në biodiversitetin e zonës së 
Lezhës duke sjellë jo vetëm pakësimin e peshkut, por edhe zhdukjen e rrallimin e specieve të 
veçanta të kësaj zone. 

 Mosderdhja e prurjeve të ngurta të Drinit të Lezhës në zonën bregdetare ka shkaktuar rritjen e 
gërryerjes së bregdetit, pikërisht në pjesën më të rëndësishme të zhvillimit të turizmit bregdetar, 
duke i hequr edhe mundësinë për të patur plazhe si me ujë të ëmbël ashtu dhe me atë të kripur. 

 Ndryshimi i drejtimit të lumit Drin ka ndikuar në mikroklimën e kësaj zone e rrjedhimisht edhe 
në florën dhe faunën e saj duke prishur ekulibrin natyror të saj. 

 Pakësimi i ujrave të lumit të Drinit të Lezhës ndikon negativisht edhe në urbanizimin e zonës 
sidomos në zhvillimin e mjaft degëve të ekonomisë private të cilat janë formuar në ditët e sotme. 

 Në vitet 1980 ndodh një rritje e aktivitetit antropogjen i cili reflektohet në pejsazhin133 gjeografik 
të këtij territori.Gjatë këtyre viteve dallohet më tepër një përmbytje e deltës së lumit Drin dhe një 
rritje e sipërfaqeve të lagura që shprehet sidomos tek lagunat e Kune-Vainit të ndërthurura me 
breza të ngushtë e të thatë me të cilat zhvillohet një bimësi e pasur (pjesa veriore e Kunes është e 
veçuar nga laguna nëpërmjet një traseje të gjerë).  
 

 
 
 
 

 

                                                            
133 P.Qiriazi, S.Laçi, P.Nikolli, "Evolucioni i pejsazhit gjeografik në shek  XX  në zonën fushore midis deltës së 
Drinit të Lezhës dhe deltës së Matit" Simpoziumi i III Kombëtar, Tiranë, 1998 
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Shtohen e konsolidohen vendbanimet e përhershme dhe rritet aktiviteti i popullatës në mjedisin e 
zonës e cila shprehet në mjaft aspekte: 

a) Në rregullimin e shtratit të Drinit të Lezhës dhe të Matit me anën e argjinaturave për të mos 
lejuar vërshimet në të dy anët e tyre dhe krijimin e zonave të përmbytura moçalore dhe kënetore, 
b) ndërtimi i kanaleve kulluese në të gjithë rrethinën lindore dhe jugperëndimore të fushës, 
c) ngritja e pritave të përrenjve malore (përroi i Manatisë etj), vërshimi i të cilëve mbushte 
shtratin e lumit dhe favorizonte përmbytjet e zonës, d) ngritja e hidrovoreve në Kuine-Vaine për 
të kaluar ujrat e fushës së Lezhës në det (aq më tepër që niveli hipsometrik i saj ishte i afërt me 
atë të detit). Në këtë mënyrë u thanë mjaft këneta dhe moçale dhe u përftua një sipërfaqe toke 
prej 1340 ha .U bë shpyllëzimi thuajse i plotë i fushës dhe toka u vu në shfrytëzimin bujqësor. E 
gjithë toka bujqësore e përftuar në këtë mënyrë u përdor për prodhim bujqësor.  

Po kështu u bë ndërtimi i hidrocentraleve mbi lumin Mat dhe njëkohësisht u bë kthimi 
artificialisht i Drinit të Lezhës dhe Gjadrit në Bunë134. Kjo u shoqërua me pakësimin e 
materialeve të ngurta që depozitoheshin në grykëderdhjet e lumenjve duke sjellë aktivizimin 
intensiv të erozionit detar. U rrit erozioni i brigjeve në të dyja krahët e deltës së Drinit (sidomos 
në krahun e djathtë të grykëderdhjes së tij), dukuri që dallohet edhe për një futje rreth 200 m në 
brendësi të detit të bunkereve. Kjo tendencë vazhdon edhe në ditët e sotme dhe ka rrezikuar 
mjaft nga disa plazhet që shtrihen në këtë zonë dhe që shquhen për vlera të mëdha si (Kune-
Vainit, Tales dhe vetë rezervatin që ndodhet në këtë zonë).  

Ky erozion do te ishte akoma më i madh në rast se do te mungonte bimësia natyrore dhe 
antropogjene (zona e plazhit nga Kune në Shëngjin e cila është e mbjellë me pisha në vitin 1985) 
çka  ka  sjellë  konsolidimin e  dunave dhe pakësimin e erozionit të brigjeve.  

Por krahas këtyre masave u ndërtua dhe një sistem i plotë ujitës me kanalin kryesor Mat -Lezhë. 
Por sot shfaqet një situatë tjetër e pejsazhit me shumë ndryshime të mëdha ku si pasojë e 
ardhjeve masive dhe të pakontrolluara të popullsisë nga zonat e Malësisë së Madhe pas viteve 90 
kemi dëmtimin në një masë të madhe të pyllit të Vainit dëmtimin në një masë prej 10 ha të brezit 
pyjor në lindje të Tales, si dhe shfaqjen e sipërfaqeve djerrë dhe rikënetëzimin e sipërfaqeve të 
mëdha të fushës bregdetare etj. 

 

 

 

                                                            
134  F.Hoxha, Simpoziumi i III  Kombëtar, Gjeomorfologjia e Aplikuar, Tiranë , 1998 
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Në jug të qytetit të Shëngjinit ndodhet plazhi i madh ranor i cili është i shfrytëzuar për qëllime 
turistike ku janë ngritur sot godina 2-3 katëshe që mirëpresin turistët dhe po kështu vetë banorët 
vendas  vënë në dispozicion të pushuesve ambjentet e tyre familjare me qira. Turizmi këtu është i 
karakterit familjar 

 

 
Foto 11. Pamje nga plazhi i Shëngjinit135 
 

Në buzë të rrugës që të çon në Shëngjin në brendësi të gjirit ndodhet laguna e Kënallës e rrethuar 
nga një digë, një liqen (liqeni i Kënallës), dhe një pjesë e tharë me vegjetacion të zonave të 
kripura. Qyteti i Shëngjinit derdh në liqenin e Kënalles ujrat e zeza dhe në breg të tij ndotjet e 
ngurta çka deri pak kohë më parë është vënë në qendër të ekologjistëve, për mbrojtjen e 
ekosistemeve të zonave bregdetare dhe për marrjen e masave për menaxhimin e mbetjeve 
urbane. 

Zonat urbane nëpërmjet aktivitetit prodhues dhe atij komunal prodhojnë ndotje të ngurtë, të 
lëngët, e të gaztë, e cila ndikon edhe në pjesën bregdetare, si në ekosistemet lagunore, ashtu dhe 
në ujrat detare. 

Po kështu mbeturinat shtëpiake dhe industriale shkarkohen në të njëjtin kanal dhe prej aty 
kalojnë të patrajtuara në lumenj apo drejt e në det. Nga ana tjeter, kanali i ujrave të zeza i Lezhës 
shkarkohej në det nëpërmjet lumit Drin i Lezhës, ndërsa në ditët e sotme kanali i ujrave të zeza 
devijon direkt në det nëpërmjet kanalit të hapur. 

                                                            
135  Foto e realizuar nga Alket Islami, viti 2008 



Aspekte gjeomorfologjike të zonës bregdetare ndërmjet grykëderdhjes së lumit Buna dhe 
kepit të Rodonit 

 
 

  Page 119 
 

Vite më parë ujrat e ndotura të fabrikës së letrës (që dallohej për një ndotje mjaft të madhe), 
derdheshin ne lumin Drin i Lezhes. Më vonë ato u kaluan nëpër një kanal që derdhej direkt në 
det. Me mosfunksionimin e saj në ditët e sotme në këtë kanal sot derdhen mbetjet (industriale 
dhe komunale të cilat kalojnë direkt në det). Në zonën e Shëngjinit ndotjet e qytetit  hidhen  në 
liqenin e Knallës  duke ndikuar  negativisht në  biodiversitetin e saj. 

Megjithatë në raport me ndotjen industriale dhe me ndotjen bujqësore (përdorimin e plehërave të 
shumta kimike), të para viteve 1990, kjo ndotje është pakësuar disi por përsëri edhe në ditët e 
sotme është shqetësuese, për faktin se ndikon si në ekosistemet bregdetare ashtu dhe në 
zhvillimin e turizmit të cilat janë prioritete në ditët e sotme për të ardhurat e banorëve dhe për 
buxhetin kombëtar. Burim tjeter i ndotjes së ujrave ndodh edhe në port ku ankorohen dhe 
pastrohen mjaft anije si dhe aksidentet me depozitat e karburantit. 

Me zgjerimin e mëtejshëm të këtij porti do të rritet ndotja akoma dhe më shumë e cila  
influencon mjaft në gjallesat detare.Theksojme se kjo ndotje është reflektuar në mjaft aspekte 
ekologjike të kësaj zone. Hedhjet e mbeturinave të ngurta e të lëngëta të qytetit të Shëngjinit në 
liqenin e Knallës  kanë ndikuar negativisht në gjallesat e saj.  

Liqeni i Knallës është ndarë nga laguna e Kunes me një pritë e cila nuk lejon kalimin e ujrave 
tek njëra-tjetra. Një pjesë e territorit përreth liqenit të Knallës është veshur me bimësi të ulët që i 
është përshtatur edhe bimësia e ujrave të ëmbla e të kripura. Në brendësi të zonës së pyllëzuar 
bregdetare, por që lidhet me detin shtrihet laguna pak e kripur e Merxhanit, e cila rrethohet  nga 
këneta të kripura e ishuj dhe kallamishte. Bashkë me pyllin bregdetar laguna është deklaruar si 
rezervat gjuetie e tipit A me rreth 800ha. Pra në këtë mënyrë kjo pjesë e hapësirës bregdetare ka 
kushte mjaft të përshtatshme për zhvillimin e një faune dhe flore me biodiversitet të lartë. 
Ujëkëmbimi i mirë i lagunës së Merxhanit mund të përdoret si për shfrytëzimin për peshkim 
edhe për molusqe. 

Por megjithatë, fakti se kolonitë e mëparshme të pasura dhe të shumëllojshme të shpendëve ujore 
janë zhdukur të gjitha si pasojë e ndërhyrjes së njeriut dhe mungesës së një administrimi të  
drejtë të saj. Specie të tilla si (Pygmes cormorant), një specie afër kërcënimit në nivel global dhe 
Glossy Ibis ushqehen akoma, por pjesa më e madhe e shpendëve është zvogëluar në mënyrë 
drastike megjithë bazënemirë ushqyese për gjallesat(në të gjenden rreth 90 lloje fitoplanktonesh). 
Në jug të Drinit të Lezhës shtrihen lagunat e Vainit dhe e Cekës, një mozaik i vërtetë ujrash pak 
të kripura të ndërthurura me këneta të kripura, ishuj të vegjël dhe kallamishte pothuajse të njëjta 
me lagunën e Kunes. 
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Kompleksi lagunor Kune-Vain për vetë larminë e faktorëve ekologjike që veprojnë mbi të, 
përfaqëson një nga mjediset më interesante të vendit tonë dhe të kësaj pjese të bregdetit që kemi 
në trajtim.Kysistem lagunor bën pjesë në kategorinë e rezervatit natyror të menaxhuar  (kategoria 
e 4) për nga vlerat e mëdha natyrore që ajo paraqet. Përgjithësisht bimësia dhe mjedisi në këtë 
kompleks proçedojnë harmonikisht dhe çdo modifikim i mjedisit i korrespondon një modifikim i 
bimësisë dhe anasjelltas.Ky kompleks ka një bimësi shumë të pasur dhe të shumëllojshme. Ky 
sistem lagunor136përshkohet nga një numër kënetash dhe pellgjesh si dhe lumi Drin i cili 
konsiderohet i një rëndësie të veçantë në formimin, ecurinë, dhe ardhmërinë e tyre. Ky ekosistem 
përfshin 14 km vijë bregdetare që nga gryka e lumit Drin deri në grykën e Matit me drejtim V-J. 
Një rrip i ngushtë rëre me anë të një bimësie ndan ujrat e cekëta bregdetare nga lagunat e Vainit 
dhe të Cekës. Tokat e lagëta bregdetare të ekosistemit kanë shërbyer si : 

• Sisteme natyrore të stabilizimit të bregut. 
• Kryejnë funksionin e zonave buferike (pra pengojnë depërtimin e elementëve ndotës dhe 
depërtimin e ujrave të kripur nëpër shkëmbinjtë ujëmbledhës. 
• Këto toka janë habitate për faunën e egër si dhe një zonë e rëndësishme peshkimi. 
• Këto toka krijojnë mundësi për aktivitete si turizmi dhe sporte të tjera argëtimi. 

Laguna e Kunes ndodhet në jug të lagunës së Kënallës dhe arrin deri në grykën e lumit Drin.Në  
zonën bregdetare vihet re një rrip i mbjellë me pisha që shkon disa qindra metra në brendësi dhe 
në të gjenden shkurre, bimë halore etj. Në brendësi të zonës shtrihet laguna e Merxhanit, bashkë 
me pyllin bregdetar. Por këto dy dekada është vënë re se në këtë zonë shumë specie të shpendëve 
ujorë janë zhdukur si rrjedhojë e mospasjes së një plani për administrimin e tyre. Në fillimet e 
viteve 60 rezervati i Kunes ishte tjetër gjë ndryshe nga ai që paraqitet sot. Ky ishull i vogël me 
sipërfaqe vetëm 15 ha (1/3 e së cilit i zënë me pellgje me ujë të ëmbël), lidhesh me pjesën tjetër 
të kontinentit vetëm me anë të dy urave dhe se ai ishte rreptësisht i mbrojtur nga roje ushtarake.  

 

                                                            
136 Vuksani.Gjok, Përparim Laze, Fatos Harizaj, "Sistemi lagunor i Kune-Vainit," Tiranë, 1998 
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Foto 12. Laguna e Kunes 137  

Pjesa më interesante e Kunes ishte zona kënetore që në pjesën e saj të përparme njihej me emrin 
këneta e Kashtës, në qendër me emrin këneta e Mesit dhe në perëndim me emrin këneta e Fundit. 
Bimësia ishte dy tipëshe linjoze dhe herboze. Ligatinat pranë bregut të detit karakterizoheshin 
nga prania e bimësisë halofite si Salicornia, që shpesh shoqërohej nga lloje të gjinisë Juncus. 
Shoqërimet bimore të dunave ranore (Cakilo-Xanthietum italici, Agropyretum Sporoboletum), 
përbëjnë një element karakteristik të kompleksit lagunor Kune-Vain. Ato shtrihen në trajtën e një 
brezi të ngushtë me gjatësi deri 14 km dhe gjerësi që në raste të veçanta shkon deri në 30-40 m.  

Lartësia e dunave mbi të cilat shtrihen këto shoqërime rrallëherë i kalojnë 1-2 m lartësi. Brezi 
ranor më pranë vijës bregdetare në kompleksin lagunor Kune-Vain është krejtësisht i zhveshur 
nga bimësia në një thellësi nga 2-3 m deri në 8-10 m dhe përcaktohet nga dy faktorë bazë : a). 
nga shkalla e lartë e kripëzimit b). veprimi shkatërrues i valëve të detit. Speciet që rriten në këtë 
brez ranor janë Cakile maritima, Xanthuin Strumarium. Në vegjetacionin shkurror, drunor, 
mbizotërojne Frashëri (Fraxinus angustifolia). Edhe përbërja floristike e shoqërimeve bimore të 
dunave ranore fillon e pasurohet me largimin nga bregu i detit.  

 Pishnajat e kultivuara shtrihen mbi dunat ranore në trajtën e një brezi të ngushtë gjatë gjithë 
bregdetit të kompleksit lagunor Kune –Vain. Krahas dunave këto shoqërime shtrihen në trajtën e 
brezave mbrojtës në të dyja anët e lumit Drin, në Vain dhe në malin e Shëngjinit.Këto shoqërime 
që janë veprimtari e dorës së njeriut janë kultivuar rreth viteve 70 në një sipërfaqe rreth 60 ha. 
Edhe këto shoqërime në mjaft sektorë paraqiten mjaft të dëmtuar. Njeriu ka ndërhyrë në këtë 

                                                            
137  Foto e realizuar nga A.Islami 
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zone që para luftës së II Botërore ku u ngrit një hotel për gjahtarët që u ndërtua nga Konti Çiano. 
Por pas viteve të çlirimit e sidomos gjatë viteve 80 u realizuan disa projekte për menaxhimin e 
këtij kompleksi lagunor që kishte si qëllim ruajtjen e bimësisë shtimin e shpendëve dhe 
mbrojtjen e mjedisit. Pas viteve 1975 pati një rritje të shpejtë të drurëve duke krijuar një pyll të 
dendur.  

 Nga studimi i vitit 1984 (Dermani.V, Gjelaj.Gj) theksohej se 10% e të gjithë sipërfaqes totale të 
lagunës e përbënte pylli natyral dhe specia më dominuese qe Verri (Alnus, glutinoza), Frashëri 
(Fraxinus angustifolia). Më mirë paraqitet gjendja në Kune, pas portës së hyrjes në rezervat. Në 
të ndodhej një numër i madh shpendësh qe arrinte në mijëra. Në vitet 70 si pasojë e hapjes së një 
kanali komunikues me lagunën e Merxhanit uji i kënetës u kripëzua. Kjo solli ndryshime të 
dukshme në florën dhe faunën ujore.  

 Kolonia e shpendëve u detyrua të shpërngulet në Vajin pranë grykëderdhjes së kanalit të 
komunikimit të lagunës së Cekës me detin që tani është shumë e reduktuar. Por në fund të viteve 
80 për arsye të ndryshme, kolonia ndërmori një shpërngulje të dytë sërish drejt ishullit të Kunes. 
Pas viteve 90 situata e vegjetacionit drunor e shkuror të lagunës ndryshoi sepse gjatë viteve 
1990-1997 u bënë prerje të shumta të pishave të cilat u mbollën në periudhën e viteve 80 si dhe 
shumë ndërtime pa leje që e rënduan mjaft vegjetacionin e kësaj zone.  

Por vetëm nga fillon rezervati i gjuetisë (i shpallur në 1992), që gjendet kryesisht në pjesën 
jugore dhe perëndimore ndodhet një sipërfaqe prej 1 ha me pyll që cilësohet si zonë private ku 
gjendja e pishës është shumë e mirë. Në zonën e Merxhanit dëmtimi më i madh nga prerjet është 
realizuar në anën perëndimore ku gjendej pinus spp. Pylli i Vainit është dëmtuar nga prerja e 
drurëve nga njerezit si dhe ndërtimet private me natyrë rezidenciale dhe turistike që janë bërë 
këto vitet e fundit. Dëmtimi më i madh i këtij sistemi lagunor është në pjesën jugore ku pjesa më 
e madhe e pishave e mbjellë gjatë viteve 70-80 është dëmtuar pothuajse plotësisht.Për të ruajtur 
dhe menaxhuar vegjetacionin e kësaj zone sipas autorë (Dermani.V, Gjelaj.Gj) rekomandojmë që 
: 

 Komuniteti që jeton përreth kësaj lagune të informohet në lidhje me vlerat edukative, 
shkencore, ekologjike dhe turistike që ofron ky kompleks. 

 Të zgjidhet problemi i pronësisë e cila do të ndikonte në përmirësimin e mjedisit natyror  
të  lagunës. 

 Institucionet shtetërore të jenë më rigoroze në zbatimin e ligjit lidhur me ruajtjen e 
menaxhimin e këtyre pasurive.  

 Të hartohen plane afatshkurtra dhe afatmesme për rehabilitimin e kësaj zone me qëllim 
që vlerat që ajo mbart të përcillen edhe në të ardhmen. 
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  Laguna Cekës dhe e Vainit që shtrihet në jug të lumit Drin ka një sipërfaqe rreth 1100ha. Kjo 
zonë përbën një rezervat gjuetie që aktualisht shfrytëzohet për peshkim.Laguna kufizohet nga një 
pritë që e ndan atë nga fusha e tharë bregdetare në lindje dhe nga një pritë përgjatë një kanali 
kullues që të çon në një stacion pompimi që ndodhet afër bregut në jug që aktualisht është jashtë 
funksionimit.Në jug të kësaj lagune shtrihet një kënete e kripur e cila arrin deri në grykën e lumit 
Mat. Kjo kënetë arrin në brendësi në një distancë prej 1-2 km duke siguruar një habitat natyral 
unik që dallohet për një shumëllojshmëri zogjsh shpendësh ujorë dhe shapka. Krizat e vrojtuara 
shpesh në lagunën e Cekës janë të lidhura jo vetëm me bollshmërinë e lëndës organike, por edhe 
me sasinë e madhe fitoplanktike dhe me elemente toksikë të tyre, të cilët në periudhën e ngrohtë 
të vitit shoqërohen me mungesa të oksigjenit.Zona të tilla janë të favorshme për rritjen e peshqve 
si qefulli dhe karkaleci i detit që kanë cilësi të mira për një prodhim ekstensiv.  

Theksojme se një nga kërcënimet që ka ndodhur nga fundi i shek të XX ka qenë përhapja e 
algave nukleare të cilat u përhapën mjaft në pjesën lindore dhe perëndimore (të lidhura me 
ndotjen e ujrave të lumenjve, rezervuareve, lagunave dhe bregdetit) të cilat u shfaqen edhe në  
lagunën e Cekës. Në kushtet e ndërtimit të impianteve industriale është e rëndësishme, marrja e 
masave për evitimin e pasojave në sistemin ekologjik të zonës në studim. 

6.3. Analiza e kushteve natyrore dhe ndikimit antropogjen në zonën bregdetare të veprimit 
të lumit Mat -Rodon gjatë evolucionit të tyre. 

Zona në studim gjendet në jug të fushës së Lezhës. Ajo zë pjesën më të madhe të vijës bregdetare 
të gjirit të Drinit (rreth 29 km). Kufijtë administrativë i përkasin rrethit të Lezhës, të Tiranës dhe 
Durrësit, ndërsa e gjithë zona i takon rrethit të Kurbinit (Laçit) e Tiranës. 

 Deri në fund të kuatenarit kjo zonë ka qenë një gji detar i cekët i vendosur mbi strukturën e 
sinklinalit Tiranë-Ishëm, i cili pëson zhytje të tij më të ngadalta se në zonën e Lezhës. Ajo është 
formuar nga përparimi i vazhdueshëm i deltave të lumenjve Mat, Ishëm, Drojë të cilët kanë 
formuar laguna të mbyllura me kordonët litorale në bashkëveprim me njëri-tjetrin. Një proçes i 
tillë që është zhvilluar gjatë periudhës së Holocenit, ka vazhduar gjatë antikitetit madje edhe në 
ditët e sotme. Është llogaritur që e gjithë fusha nga Laçi deri në Patok138është formuar nga 
evolucioni i katër lagunave të njëpasnjëshme, ndërsa sot po formohet laguna e pestë, kryesisht 
nga shigjeta e kordoni ranor e lumit Mat. 

Ulja neotektonike e sinklinalit Tiranë–Ishëm është mbushur nga depozitimi i aluvioneve të 
lumenjve të kësaj zone gjatë periudhës së Kuaternarit dhe të Holocenit. Depozitimet aluvionale  
të Kuaternarit përbëhen kryesisht nga shtresa jo të vazhdueshme zhavorri  të pastër, rërë  zhavor 
,lym dhe argjil. Trashësia e këtyre depozitimeve varion nga 50-60 m në pjesën jugore deri në 

                                                            
138  V.Trojani, Simpoziumi i III Kombëtar, "Gjeomorfologjia e aplikuar", Botim, 1998 
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150-190 m afër lumit të Matit139.Shtresat më të përshkueshme zhavor-rërë dhe zhavor, janë të 
ngopura me ujë të pastër dhe formojnë një sistem ujëmbledhës me shumë shtresa. Këto 
depozitime janë mbuluar nga veriu në jug me argjil dhe llum me një trashësi 30-40 cm e cila 
kufizon zonën ujëmbledhëse në pjesën më të madhe  të zonës së Matit. 

 Furnizimi me ujë e shtresave ujëmbajtëse bëhet nëpërmjet infiltrimit të ujrave sipërfaqësore të 
lumenjve, (Mat, Ishëm, Drojë)140, infiltrimit të reshjeve të shiut në zonat e dala zhavorore në 
sipërfaqe dhe rrjedhjes së ujrave nëntokësore, nga sipërfaqet anësore të shkëmbinjve të 
përshkueshëm që kufizojnë pjesërisht depozitimet aluvionale në pjesen lindore të zonës.Një pjesë 
e ujrave të kësaj zone furnizojnë qytete të mëdha si Durresi, Kavaja. 

Fusha e Matit ka pjerrësi të vogël nga lindja në perëndim. Lartësia maksimale e fushës është 10 
m në skajin më lindor të saj. Përjashtim bëjnë kodrat neogjenike nga Laçi në Mamurras dhe në 
Rodon. Para çlirimit më 1940 pjesët kodrinore kanë qenë të veshura me pyje dushku të dendur  
ndërsa  sot janë pothuajse të zhveshura nga bimësia drusore. 

Hidrologjia e kësaj zone ka luajtur një rol mjaft të rëndësishëm në veçoritë morfologjike të saj. 
Siç e përmendëm vetë krijimi i fushës është rezultat i veçorive të lumenjve Mat,Ishëm, Drojë të 
cilët me materialet e tyre të ngurta dhe me zhvendosjet e grykëderdhjeve të tyre kanë sjellë 
mbajtjen e saj mbi strukturën sinklinale në zhytje.Gjithashtu sasia e prurjeve të ngurta të këtyre 
lumenjve është mjaft e rëndësishme.  

  Lumi i Matit me një sipërfaqe të madhe të pellgut ujëmbledhës (244km²) dhe me një pjerrësi të 
rritur të pellgut ujëmbledhës rreth 35% dhe densitet prej 3.4 km/km² ka sjellë një prurje të 
rëndësishme të materialeve të ngurta në grykëderdhjen e tij, panvarsisht nga mbulesa e 
rëndësishme bimore dhe egzistencën e shkëmbijve rezistente ndaj erozionit. Megjithatë pengesat  
më të rendësishme  që  i  janë  krijuar në ditët e sotme nëpërmjet hidrocentraleve, prurjes së tij të 
ngurtë prej rreth 2.02milionë ton/vit , është  mjaftueshëm  për të lejuar një mbathje të territorit në 
grykederdhjen e tij. Rol të rëndësishëm ka patur dhe ka zhvendosja e grykëderdhjes së tij si në 
krahun e djathtë ku hasen me depozitimet e lumit Drin ashtu dhe në të majtë ku sot ka formuar 
një rrip të gjatë ranor i cili tenton bashkimin me materialet e ngurta të lumit nëpërmjet kordoneve 
litorale dhe formimin e lagunave141 të shumta.  

    

 

                                                            
139 V. Trojani, "Studime Gjeografike", Nr 12, Botim, 1999 
140 V.Trojani, Simpoziumi i III Kombëtar, "Gjeomorfologjia e aplikuar", Botim, 1998 
141 V. Trojani, "Studime Gjeografike", Nr 12, Botim, 1999 
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 Lumi i Ishmit i formuar nga degët e tij megjithë prurjen e tij të dobët (510000 ton/vit, prurje të 
ngurta), ka luajtur  një rol të rëndësishëm në formimin e lagunave të fushës së Matit sidomos në 
formimin e lagunës së Patokut. Mjaft të rëndësishme kanë qenë edhe devijimet e grykëderdhjes 
së këtij lumi të krijuara si nga shkaqet natyrore dhe ato antropogjene.  

Kushtet klimatike kanë ndikuar dhe ndikojnë edhe në ditët e sotme, mjaft në proçeset dinamike 
të pejsazhit të zonës. Klima e ngrohtë dhe me reshje të bollshme si dhe ngritja e nivelit të detit në 
periudhën e optimumit të parë klimatik kanë favorizuar mbushjen e basenit me prurje të ngurta, 
shekulli i hekurit me temperatura të ulta dhe avullim të pakët, ka favorizuar formimin dhe 
ekzistencën e lagunave dhe kënetave të zonës, i njëjti proçes ka ndodhur gjatë akullzimit të vogël 
mesjetar në ruajtjen dhe zhvillimin e kënetave në këtë zonë. 

Kushtet e sotme klimatike inkuadrohen në tipin e klimës mesdhetare (me dimër me reshje) që 
shkaktojnë përmbytje për shkak të pjerrësisë së dobët të fushës, favorizojnë formimin e kënetave. 
Një rol të rëndësishëm po luan edhe shoqëria njerëzore nëpërmjet aktivitetit të saj kryesisht  në 
ndikimin tek veçoritë hidrologjike, në ndërtime, në shfrytëzimin e materialeve të plazheve dhe të 
shtretërve lumore,  në ndotjen e pejsazhit në botën bimore dhe shtazore të ujrave dhe të tokës. 

Ndër format gjeomorfologjike të relievit dallohen këto tipe kryesore, brigjet shkëmbore (në 
zonën e Rodonit), deltat lumore, plazhet bregdetare me dunat, lagunat, kordonet litorale, kënetat 
bregdetare, kosat (kordonët ranore). Analiza e evolucionit të formave të bregdetit dhe të vijës 
bregdetare nën influencen e ndikimit të faktorëve natyrore do trajtohet në çështjet e mëposhtme. 
Kjo sigurisht do të jetë e kufizuar në kohë pikërisht në periudhën kur ndikimi antropogjen ka 
qenë më i rëndësishëm. Për këtë analizë do të bazohemi në krahasimin e hartave topografike të 
besueshme dhe në indikatore të tjerë ndihmës si dhe në vrojtimet në terren. Një ndihmesë të 
rëndësishme na kanë dhënë edhe materialet e ndërrmarjeve të ujrave në qendër në Mamurras dhe 
të Institutit Gjeografik Ushtarak. 

6.3.1. Sektori i veprimit të lumit Mat dhe Ishëm. 

Ky sektor përbën një territor me pozitë gjeografike të favorshme dhe krijon kushte për një 
zhvillim ekonomik të qëndrueshëm në mjaft aspekte si psh, në aspektin bujqësor turistik, 
ekologjik, peshkim etj. Duhet theksuar se deri në fillim të shekullit të 20të si shkalla e popullimit 
ashtu dhe zhvillimi ekonomik i kësaj zone ka qenë mjaft i dobët për shkak të mbulimit të pjesës 
më të madhe të tij nga këneta dhe moçale, vërshimeve të shumta të lumenjve Mat dhe Ishëm, 
ndërrimit të vazhdueshëm të shtretërve dhe grykëderdhjeve të tyre.  
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Kjo dukuri është e lidhur me vërshimet e lumenjve me shtrat të cekët (për shkak të uljes 
tektonike të siklinalit Tiranë –Ishëm) për shkak të mosinfiltrimit të ujrave të reshjeve në tokën 
argjilore të reshjeve të shumta vjeshtore dhe dimërore si dhe mungesës së kullimit të ujrave të 
fushave në grykëderdhjen e lumit Mat dhe Ishëm. Pjerrësia e pakët e fushave bënte që lumenjtë e 
saj të kryenin mjaft meandrime, të cilat gjatë evolucionit të tyre ktheheshin në pellgje ujore 
liqenore (edhe në ditët e sotme kanë mbetur dy të tillë në krahun e djathtë të rrjedhjes së sotme të 
lumit Mat. 

Pejsazhet natyrore me këneta dhe moçale janë shfaqur si në shtretërit dhe grykëderdhjet e 
braktisura ashtu dhe mbrapa kordoneve litorale. Në të zhvillohej një bimësi e pasur higrofite si e 
karakterit drusor (frashër, shelg, vri, vidh, plep) ashtu dhe bimëve barishtore si kallama etj. 
Kënetat ishin me ujë te kripur ose të ëmbël. 

Gjatë periudhës përkohësisht të lagët (vjeshtë, dimër) dalloheshin për bimësi barishtore (sidomos 
në periferi të fushës), ndërsa pejsazhet e formuara në zonat e thata (në ishujt e lumit Mat) dhe në 
brezin e dunave bregdetare e të dunave të kordoneve litorale zhvilloheshin bimësi drusore 
barishtore ose ishin krejtësisht të thata. Pikërisht në këto zona zhvillohej një faunë me vlera të 
larta ekologjike, shkencore dhe ekonomike. 

Këto kushte ishin të papërshtatshme për aktivitetin njerëzor prandaj edhe popullsia ka qenë 
shume e pakët. Në shekujt 17, 18,19 filloi popullimi i kufizuar i zonës që shndërroi në ngastra 
toke, ishujt pyjore të saj.Vendbanimet e zonës u kthyen në qendra të përhershme vetëm në 
fillimet e shekullit të 20 kryesisht në bregun e Matit, Tales etj dhe kjo nëpërmjet popullsisë së 
ardhur kryesisht nga Malësia e Madhe. 

Gjatë periudhës pas viteve 1945 e deri në vitet 1965 ndodhën një sërë transformimesh në 
mjedisin gjeografik të zonës si rrjedhojë e veprimit të fuqishëm të shoqërisë njerëzore e cila u 
reflektua mjaft në veçoritë e zonës. Në këtë rreth u bonifikuan mjaft toka (fusha e Krujës dhe e 
Lezhës) si rrjedhojë e mekanizmave për kullimin e tokave nëpërmjet kanaleve të shumta kullues 
për të evituar ujrat e tepërta të fushave dhe uljen e nivelit të ujrave nëntokësore që dëmtonin 
kulturat bujqësore gjatë stinës së dimrit. U ngritën në pjesët më skajore të fushës së Bregut të 
Matit kanale vaditëse (në të dyja krahët e lumit të Matit) për të evituar thatësirën e verës në 
kulturat bujqësore, u morën masa për të vënë në efiçence tokat e lagura bregdetare (ish tokat e 
kenetes se Negles) nëpërmjet ndryshimit të shtratit dhe grykëderdhjeve të lumenjve siç është 
rasti i devijimit të lumit Drojë e Ishëm (në kënetën e Neglës),u ngritën argjinatura në lumenjtë  
kryesore të zonës për të evituar përmbytjet e fushës dhe të qendrave të banuara u shtua mjaft 
përdorimi i plehërave kimike. Ndërsa ndërtimi i hidrocentraleve të Ulzës dhe të Shkopetit në 
vitet 1959, 1963 shënon fillimin e pakësimit  të  madh  të  prurjes së  ngurtë në grykëderdhje. 
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Po kështu pati ndryshime dhe në ngritjen e qendrave urbane si pasojë e zhvillimit të industrisë. Si 
zhvillim i bujqësisë ashtu dhe i industrisë kërkonte rritjen e fuqisë punëtore e cila u rrit mjaft me 
anën e popullsisë së ardhur kryesisht nga zonat veriore dhe verilindore (Tropojë, Kukës, Pukë) si 
dhe nga viset e tjera të vendit tonë.Si rezultat i këtyre ndryshimeve në zonën e Laçit popullsia 
erdhi duke u rritur nga viti në vit. Kështu në vitin 1969 në rrethin e Laçit  kishte një  popullsi prej 
26000 banorë .Ndërsa në vitin 2011 arriti në 46291. 

Ka patur një tendencë rritjeje të urbanizimit brenda rrethit, nga lëvizja e popullsisë lokale në 
qytetet e Lacit, Milotit, e Mamurrasit. Proçesi i urbanizimit ndodhi edhe në nivel komune si të 
qyteteve të  Mamurrasit, Milotit  ashtu dhe të Fushë- Krujës.Lëvizja e popullsisë erdhi kryesisht 
nga rrethet veriore në drejtim të zonës së  Laçit dhe në  tokat bregdetare të Fushe-Kuqes, Milotit 
dhe Mamurrasit. Një migrim i tillë u theksua me rënien e faktorit minerar në zonat e tyre që liroi 
fuqinë punëtore, ndryshimet në sektorin bujqësor që shkaktonin mbipunësimin e fuqisë punëtore 
në ferma dhe kooperativa dhe privatizimi i tokës rezulton në pasigurinë e pronësisë mbi tokën. 

 Sigurisht që një shtim i tillë i popullatës do të reflektohej dhe në rritjen e ndërhyrjes së shoqërisë 
njerëzore në mjedis madje jo vetëm i asaj të rrethit te Laçit por edhe e rretheve të tjera produktet 
e të cilës ndihen edhe në këtë  zonë. Por megjithëse prodhimi industrial e bujqësor në këtë këtë 
rreth është mjaft i lartë deri në vitet 1991, në të u morrën masa në të kaluarën, për të siguruar 
mbrojtjen e pasurisë natyrore të ujit, tokës, dhe të ajrit. Në mënyrë tipike shkarkimet industriale 
në tokë dhe në ajër derdheshin pa ndonjë  trajtim. 

 Sot aktivitetet industriale pothuajse janë ndërprerë tërësisht për shkak të transformimeve që po 
ndodhin por megjithatë edhe atje ku operojnë industritë, përsëri shkaktojnë ndotjen kryesore të 
mjedisit për shkak të mungesës së një teknike prodhimi të pastër si dhe të masave mbi kontrollin 
e ndotjes (si psh fabrika e çimentos në Krujë, uzina e plerave kimike në Laç etj). Mbeturinat e 
ngurta janë shkarkuar pa kontroll dhe pa marrë ndonjë masë për të mbrojtur tokën, ujin ose 
atmosferën dhe nuk është planifikuar asnjë investim i tillë. Po kështu mbeturinat e lëngëta nga 
industritë shkarkohen në lumë dhe me anën e tij në det pa asnjë lloj trajtimi.Ndikim kanë luajtur 
e luajnë edhe ndërhyrjet e njeriut nga rrethet fqinje në forma të ndryshme. Nga njëra ane ngritja e 
hidrocentraleve mbi lumin Mat (zona e Burrelit), ka ndikuar në pakësimin e prurjes së ngurtë 
dukuri që reflektohet edhe në bregdetin e zonës së Laçit. Po kështu ngritja e pritave në rrethet e 
Burrelit dhe të  Mirditës shkakton pakësimin  përsëri të prurjeve të ngurtë të tij. Prerja e pyjeve 
sidomos në zonën e Mirditës reflektohet në shtimin e erozionit dhe në rritjen e prurjes së ngurtë 
që vjen në lumin e Fanit dhe të Mirditës. Po kështu industria e bakrit në zonën e Mirditës të 
gjithë mbeturinat e saj industriale sidomos sasinë e madhe të skorjeve të bakrit shkarkohen në 
lumin e Fanit dhe më tej në lumin e Matit. 
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Të shumtë janë edhe ndërhyrjet në rrjetin lumor që shtrihet në rrethet e tjera (si psh lumin e 
Tiranës, Lezhës, në Tërkuzë), dhe në rrethin e Laçit,(Drojë,Ishëm),tëcilat reflektohen  negativisht 
edhe në gërryerjen e bregdetit të kësaj zone. Në shumicën e rasteve këto ndërhyrje mund të 
sjellin një ndihmesë në një drejtim për popullatën por mund të shkaktojnë dëme mjaft të mëdha 
në drejtime të tjera, të cilat janë të pastudiuera e me efekte negative të shumta. 

6.3.2. Evolucioni i zonës bregdetare Mat –Rodon dhe influenca e shoqërisë  njerëzore  në  të.  

Kjo zonë shtrihet në vargjet kodrinore të sinklinalit Tiranë-Ishëm në gjirin e dikurshëm detar të 
tij. Në kushtet e zhytjes së siklinalit ky gji është mbathur me depozitimet e lumenjve Mat, Ishëm, 
Drojë, që nga fillimi i pleistocenit deri në ditët e sotme duke formuar fushën e Laçit me gjerësi 
rreth 10 km me mbushjen e tre lagunave të njëpasnjëshme me lagunën e katërt (lagunën e 
Patokut) dhe po tenton formimin e një lagune të pestë (kryesisht nëpërmjet zgjatimit të një brezi 
ranor të formuar nga lumi i Matit). Kjo lagunë e pestë në ditët  e  sotme  është në masën rreth ¾ e 
saj. Për  analizimin e  kësaj zone jemi mbështetur në korelacionin e hartës  austriake të vitit 
1870-1918,  italiane 1937,  hartën e vitit 1982, fotot ajrore të vitit 1994 si dhe imazhet ortofoto të 
vitit 2007 si dhe pamjet e vitit 2013.Ulja tektonike e kësaj zone është jo e njëjtë dhe kjo 
dëshmohet  nga  trashësia e ndryshme e zhavoreve kuaternore dhe të mëvonshëm (rreth 190m  në 
zonën e veprimit të lumit Mat dhe rreth 50-60m në sferën e veprimit të lumit Ishem)  nga niveli i  
ulët i shtretërve të lumenjve Mat, Ishëm142,e Drojë dhe nga mungesa e tarracave në  rrjedhën e 
poshtme të tyre etj 

Për shkak të prurjes së ngurtë të lumenjve të përmendur ndodhte jo vetëm kompensimi i uljes 
tektonike në  këtë  zonë  që  është  një proçes  që vazhdon  edhe ditët e sotme, por edhe një  rritje  
e  madhësisë  së  fushës aluvionale me një rritëm prej 8 ha në vit. 

Nga krahasimi i hartave të vitit 1937 rezulton se laguna e sotme e Patokut143 formonte një gji me 
gjerësi prej 780 m i cili po tentonte të mbyllej nga kosat (rripat e zgjatura ranore) të  lumenjve 
Mat dhe sidomos Ishëm. Në këtë periudhë gjiri detar i Patokut përbënte një skelë ku hynin anijet 
që  merrnin  lëndën drusore nga pyjet e Mamurrasit. 

Në këtë periudhë kohe grykëderdhja e Matit ishte e zhvendosur në një distancë prej disa 
kilometra larg grykëderdhjes së sotme në veri të saj, për këtë dëshmon (shtrati i vjetër që  
pasqyrohet edhe në hartat dhe pozicioni i grykëderdhjes së dikurshme të tij). Kjo dukuri ka  
ndodhur  në vitin 1933, gjatë  një  përmbytjeje  të fuqishme dhe gjatë së cilës u formua edhe hulli 
i  Patokut të  vjetër.  
                                                            
142 V. Trojani,  "Gjeomorfologjia e Aplikuar,  Mjedisi dhe turizmi bregdetar në Shqipëri", Simpoziumi i III 
Kombetar, Tirane 1998). 
 
143  V. Trojani,  "Gjeomorfologjia e Aplikuar,  Mjedisi dhe turizmi bregdetar në Shqipëri", Simpoziumi i III 
Kombetar, Tirane 1998). 
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Skica 11.Lëvizja e vijës bregdetare ndërmjet lumenjve Ishëm e Mat për periudhen 1937-

1951144 

Në  këtë mënyrë  roli  kryesor për mbylljen e lagunës së Patokut i  mbeti depozitimeve  të lumit 
Ishëm kjo dallohet edhe nga madhësia  e  zgjatjes së  këtij  rripi ranor i cili deltën e zgjaste në  
fund të rripit ranor të kosës së tij e cila dikur (përpara meandrimit të grykëderdhjes) e zgjaste 
rripin e tij ranor paralel me kosën e dikurshme të Matit. Periudha e viteve 1951-1965 
karakterizohet nga një ndryshim antropogjen i fuqishëm Në vitet 1952-1957 u ndërtuan dy  
hidrocentrale mbi lumin Mat.Tashmë sasia e prurjes së ngurtë e lumit Mat u pakësua mjaft, 
dukuri që  shfaqet dhe  në  proçeset bregdetare. 

                                                            
144  Skicë e marrë nga V.Trojani 
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 Përpara ndërtimit të hidrocentraleve në zonën e veprimit të lumit Mat në bregdet ndodhte  një  
akumulim i  fuqishëm dhe një gërryerje më e pakët e saj (raporti ndërmjet tyre ishte 3:1).Mbas 
ngritjes së  hidrocentraleve mbi lumin Mat ky  raport u zvogëlua mjaft dhe arriti ne 2:1 përsëri në 
favor të proçesit të mbathjes. Pra ndodhi rritja e përqindjes së erozionit ndaj mbathjes. 

 Në vitin 1969  ndodh  devijimi natyror i  shtratit dhe  grykëderdhjes së lumit Mat duke ja lënë  
ishullin e Patokut të vjetër, fushës së Lezhës e cila gjendej më në veri. Në këtë moment në 
grykëderdhjen e re të lumit të Matit filloi formimi i nje kose te re që sot mendohet se është rreth 
5km e gjatë paralel me kordonin litoral të lagunës së Patokut e orientuar nga jugu dhe i  
zhvendosur rreth 1 km larg kordonit litoral të Patokut. 

Në këtë periudhë në krahun e djathtë të grykëderdhjes së lumit Mat fillon bonifikimi i fushës 
moçalore–kënetore midis Matit-dhe Drinit të Lezhës e cila përfshinte fushën nga bregu i Matit 
deri në Lezhë. Bonifikimi i kësaj fushe u krye në vitet 1960-1965 ku u përfituan 1600 ha tokë e 
re si dhe u përmirësuan rreth 3200 të tjera. Krahas anëve të shumta që pati ky proçes pati edhe 
pakësimin e sipërfaqes së banuar nga bota shtazore e këtyre pellgjeve.  

Në vitin 1959-1965 kryhet bonifikimi i Thumanës (që shtrihet nga lumi Ishëm deri në lumin 
Mat).Nga bonifikimi i fushës së Thumanës u përfituan 3700 ha toke e re dhe u përmirësuan 7520 
ha të tjera. Për bonifikimin e fushës së Thumanës u ndërtua një rrjet i gjerë kanalesh kulluese e 
ujitëse dhe dy stacione pompash hidrovor që çonin ujrat e tepërta në det dhe në lumin e Drojës. 
Për vaditjen e tokave të fushës së Thumanës u ndërtua kanali Mat-Thumanë –Fushë- Krujë i 
gjatë 24km. Me bonifikimin e fushës së Thumanës përroi (lumi i Drojës ndërroi grykëderdhjen e 
tij duke e kaluar nga derdhja direkte në det në lumin e Ishmit). 

Lumi i Ishmit është formuar nga ujrat e lumit të Tiranës, Tërkuzës, dhe Zezës. Duhet theksuar se 
në pellgun ujëmbledhës së lumit Ishëm dhe degët e tij, ndërhyrja e shoqërisë njerezore ka qenë 
mjaft e fuqishme dhe kjo është reflektuar jo vetëm në proçeset e abrazionit dhe mbathjes së 
bregdetit por edhe në evolucionin e formave gjeomorfologjike të tij. 

Kështu me ujrat e lumit të Tiranës furnizohet ujëmbledhësi i Paskuqanit që zë një sipërfaqe 100 
ha dhe që përmban 9 milion m³. Në rrjedhën e lumit të Tërkuzës është ngritur diga e Bovillës (në 
fillimet e grykës së ngushtë të Zall Herit). Diga ka krijuar një rezervuar prej 90 milion m³. Kjo 
digë është ndërtuar gjatë viteve 1994-1997 dhe shërben për furnizimin e qytetit të Tiranës me ujë 
të pijshëm dhe për qëllime bujqësore. Diga pengon kalimin e një mase të madhe të prurjes së 
ngurtë.  
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Lumi i Drojës që derdhej në det, pas bonifikimit të fushës së Thumanës dhe ndërtimit të digës së 
tij në fshatin Drojë solli pakësimin e ndjeshëm të depozitimeve përpara se të derdhej në lumin e 
Ishmit. Lumi i Ishmit në periudha të ndryshme kohore ka ndryshuar shtratin dhe grykëderdhjen e 
tij një dukuri, kjo që ka ndikuar në mënyrë të ndjeshme në  proçeset bregdetare të gërryerjes dhe 
të depozitimit, krijimin dhe zhdukjen e formave gjeomorfologjike.  

 Në hartat e viteve të ndryshme të zonës dallohet qartë pozicioni dhe ndikimi i tij në krijimin e 
formave gjeomorfologjike bregdetare. Në vitet 1918-1937 dallohet formimi i dy zgjatimeve 
meridionale të cilët duke u drejtuar nga veriu tentonin të mbyllnin gjirin detar për të formuar 
lagunën e Patokut145. Në vitet 1951-1965 dhe deri në vitin 1977 grykëderdhja e lumit Ishëm u 
zhvendos direkt në det dhe depozitimet e tij tentonin të drejtoheshin drejt veriut për të formuar 
një lagune të re mbas lagunës së Patokut.Sot ne fotografimin e kësaj zone të bërë disa muaj  më 
parë kjo lagunë e re është gati në ¾ e saj e formuar. 

 

 

                                                            
145 V.Trojani, "Ndikimi  antropogjen në veçoritë e zonës ndërmjet Tiranës- Lezhës e Durrësit"  Revista Studime 
Gjeografike , Nr 4   
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Skica12. Lëvizja e vijës bregdetare ndërmjet lumenjve Ishëm -Mat për periudhën 1951-1965146 

 

                                                            
146  Skicë e marrë nga V.Trojani 
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Në vitin 1977 lumi i Ishmit nën ndikimin antropogjen formon një grykëderdhje të re drejt veriut. 
Deri në vitin 1979 egzistonin njëkohësisht dy grykëderdhjet e lumit Ishëm147(njëra nëpërmjet  
depozitimeve të tij drejt veriut dhe tjetra direkt në det (perpendikulare me vijën bregdetare). Pas 
vitit 1979 pas bashkimit me lumin e Drojës egziston vetëm një grykëderdhje ajo veriore. Kordoni 
ranor i formuar me parë nga grykëderdhja direkte në detin Adriatik i cili po formonte një shigjetë 
të re u zhduk nga valët detare brenda një viti.Nga veprimi antropogjen u ruajt vetëm 
grykëderdhja veriore e cila kishte për qëllim kalimin e lumit Ishëm në kënetën e Neglës për ta 
mbathur atë dhe për të përfituar rreth 800 ha tokë bujqësore.148 

 

Skica 13. Lëvizja e vijës bregdetare ndërmjet lumenjve Ishëm-Mat për periudhën 1965-1973149 

                                                            
147 V. Trojani, Monografia, "Veçoritë fiziko-gjeografike të zonës fushore -kodrınore ndërmjet Tiranë-Lezhës  e  
Durrësit", Botim , 1987 
148  "Ndërmarrja e Ujrave të Mamurrasit",  të dhënat janë marrë në vitin 1982 
149  Skicë e marrë nga V.Trojani 
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Skica 14. Lëvizja e vijës bregdetare ndërmjet lumenjve Ishëm-Mat për periudhën 1973-1980150 

                                                            
150 Po, aty 
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Zhvendosja e shtratit dhe e grykëderdhjes së lumit Ishëm u shoqërua me një sërë dukurish të 
reja: 

 Brenda një kohe të shkurtër u reduktua gradualisht deri sa u zhduk krejt kordoni ranor 
(kosa, shigjeta) i cili tendonte fillimin e mbylljes së një lagunë të re (lagunës së pestë) së bashku 
me kordonin ranor të lumit të Matit. Në këtë pjesë në vend të depozitimit filloi gërryerja e tij. 

 Në vend të mbathjes se bregdetit e të kordonit të tij litoral tani depozitimet e lumit Ishëm 
mbathnin kënetën e Neglës dhe pjesën jugore të lagunës së Patokut. 

 Kordoni litoral i lagunës së Patokut iu nënshtrua abrazionit detar nga valët detare 
megjithate vetë ai u copëtua ne disa segmente ne formen e ishujve. Për këtë ka ndikuar jo vetëm 
abrazioni, por edhe ardhja e ujrave të lumit Ishëm brenda në lagunën e Patokut. Kjo solli që 
investimet e realizuara për ngritjen e ndërtimeve dhe të objekteve social -kulturore të humbasin 
në ujrat e Adriatikut. 

 Ky devijim i lumit Ishëm u shoqërua me ngritjen e nivelit hipsometrik të ujrave në 
lagunën e Patokut dhe me rritjen e nivelit të veprimit të valëve e të baticave. Kjo dukuri u 
shoqërua me rritjen e abrazionit në konturet e vetë lagunës së Patokut e sidomos të rrugës 
automobilistike që e lidhte me qytetin e Laçit, gërryerjen e pjesës së brendshme të kordonit 
litoral që mbyllte lagunën dhe me hapjen e kanaleve nga veprimi antropogjen. 

  U rrezikua mjaft rezervati i Fushë-Kuqes që përbënte një pasuri me mjaft vlera të 
karakterit ekologjik, turistik etj. 

 U shkatërruan pothuajse gjithë ndërtimet me karakter turistik të kordonit litoral të Patokut 
dhe ai pushoi së qeni një vend turistik.  

 U shkatërrua plazhi i Patokut dhe gjerësia nga 200-300 m u reduktua në 5-10 metra. 

 Në vitin 1983 grykëderdhja e Ishmit u rikthye përsëri në detin Adriatik (grykëderdhjen e vjetër) 
dhe filloi përsëri riformimi i kordonit ranor i cili tenton drejt veriut për t’u bashkuar me kordonin 
ranor tashmë mjaft të zgjatur të grykëderdhjes së lumit Mat. Por tashmë  ndryshimet, e shtretërve  
të lumenjve që formojnë lumin Ishëm e kanë pakësuar mjaft sasinë e prurjes së ngurtë kështu që 
zgjatimi i kordonit ranor po bëhet me mjaft ngadalësi. 

Ky kthim i lumit Ishëm në këto vite është shoqëruar me pakësimin e rritmit të erozionit në 
kordonin litoral të Patokut, me pakësimin e rrezikut të përmbytjes së rezervatit të Fushë-Kuqes 
por humbi vlera e turizmit balnear të kësaj zone. Por në të mund të zhvillohen lloje të tjera të 
turizmit si gjuetia, peshkimi dhe do të shpëtonte nga erozioni i brigjeve. Pjesët më të 
rëndësishme gjeomorfologjike të bregdetit të kësaj zone janë.a.Lagunat, b.deltat,c.kordonet 
litorale, d.zgjatimet ranore e. (kosat) f.tokat e lagura. 

 

 



Aspekte gjeomorfologjike të zonës bregdetare ndërmjet grykëderdhjes së lumit Buna dhe 
kepit të Rodonit 

 
 

  Page 136 
 

6.3.3. Laguna e Patokut  

Është e vendosur në zonën bregdetare të gjirit të Rodonit ndërmjet grykëderdhjeve të lumit 
Ishëm dhe Mat gjatë bashkimit të kordoneve ranore të tyre që kanë formuar një kordon litoral 5 
km të gjatë i cili kohët e fundit është ndërprerë nga kanalet e shumta dhe është ngushtuar mjaft 
nga erozioni detar duke i dhënë lagunës karakterin e hapur (kanalet zënë më shumë se 1/5 e 
gjatësisë së kordonit litoral). 

 Laguna e Patokut gjendet në brigjet e ulta akumulative, duke patur një pasqyrë të ujit që shtrihet 
paralelisht me trasenë e litoralit, ka thellësi të pakët dhe izolohet nga deti me anën e një kordoni 
të shkrifët ranor. Komunikimi me detin në ditët e sotme realizohet me anën e kanaleve të pakta 
që gjenden ne kordonin litoral. 

Laguna e Patokut ndahet nga dy lagunat e tjera më të vogla veriore nëpërmjet një ngritje 
artificiale me gurë ku kalon rruga automobilistike qe lidh objektet turistike pranë kordonit litoral 
me qytetin e Laçit. Laguna ka kripësi varaibël me ujë në përgjithësi të qetë në të cilën 
depozitohen sedimente të orgjinës kontinentale (nëpërmjet lumit të Ishmit e të Drojës) dhe detare 
nëpërmjet valëzimit e baticave. 

Laguna e Patokut është klasifikuar në lagunë e formuar në frontin e deltave të lumit Mat dhe 
Ishëm ku rrymat bregdetare ndërtojnë shigjeta (kosa) me sedimentet e sjella nga lumi i Matit  
kryesisht, dhe më pak nga lumi i Ishmit, dhe jo nga dalje në sipërfaqe e sedimenteve lumore. 

   Skica 15. Dinamika e ndryshimeve bregdetare në grykën e Patokut151nga vitet 1952-1999 

                                                            
151  Po aty, 
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Veçoritë e lagunës së Patokut përcaktohen deri në një farë shkalle edhe nga ulja sinklinale 
(sinklinali Tiranë-Ishëm).Duhet theksuar fakti se kjo lagunë po merr formën e lagunave të 
dyfishta, pra lagunave të njëpasnjëshme mbasi pas lagunës së Patokut rritja e shigjetës së lumit 
Mat po formon një lagunë të re e cila klasifikohet si lagunë e pestë që nga laguna e parë e 
Laçit.(si laguna e Getubalit në Portugali ose lagunat në gjirin e Lalzit). 

Rëndësi të veçantë luajnë në dinamikën e ujrave të lagunës proçeset hidrologjike dhe klimatike 
(ardhja e ujrave nëpërmjet baticave, rritja e nivelit gjatë rreshjeve vjeshtore,dimërore, 
përmbytjeve, proçesi i avullimit i erës etj), të cilat ngrenë ose ulin nivelin e ujrave në lagunë, 
duke krijuar këtë proçes nëpërmjet kanaleve qe lidhin lagunën e Patokut me detin. 

 Depozitimet lumore rreth viteve 1980 kanë sjellë mbylljen e kanaleve të lagunës së Patokut të 
cilat janë rihapur nga veprimi antropogjen duke u përforcuar me materiale të forta dhe me 
konstruksione betoni në anën e jashtme të tyre (për të penguar sjelljen e aluvioneve). 

Në kushtet e një lagune të mbyllur kripësia e ujit të saj ndikohet nga dukuritë klimatike të zonës 
duke patur oshilacione të mëdha të kripësisë, pakësim në periudhën e rreshjeve vjeshtore, 
dimërore dhe rritjen e kripësisë gjatë rritjes së avullimit në verë. 

Kordoni litoral  që po mbyll lagunën e Patokut mbas ndryshimit të grykëderdhjes së lumenjve 
Ishëm dhe Drojë dhe mbas ngritjes së hidrocentraleve në lumin Mat i është nënshtruar një 
gërryerje intensive me një gjatësi prej 8 km. Në vitin 1957 ky kordon ka patur një gjerësi 
maksimale rreth 500m ndërsa ne vitin 1987 arriti ne 175 m. Në ditët e sotme gjerësia e këtij 
kordoni është zvogëluar mjaft dhe arrin vlera nga 30-100 m. Një gërryerje e tillë intensive solli 
shkatërrimin e gjithë gabinave të plazhit dhe pallateve të cilat sot jane futur nën ujë. 

Në pjesën më jugore të kordonit litoral dhe në perëndim të kënetës së mbathur të Neglës drejt 
grykëderdhjes së sotme të lumit Ishëm dallohet fenomeni i mbushjes i cili varion nga 120m- 
630m ku bien në sy disa forma të çrregullta ranore dhe brezi pyjor i Godullës. Edhe në 
fotografimin e vitit 1994  si dhe në imazhet ortofoto të vitit  2007 dhe pamjet e fundit të vitit 
2013 rezulton se kjo zonë ka tendencë mbathjeje, e cila vazhdon edhe ditët e sotme. Kjo dukuri 
është e lidhur me mbathjen që i ka bërë këtij territori zhvendosja e grykëderdhjes së lumit Ishëm.     
Laguna e Patokut e formuar në zonën e një gjiri të dikurshëm detar nga depozitimet e kordoneve 
ranore të lumit Mat dhe Ishëm ka një sipërfaqe prej 4,9 km², një gjatësi maksimale prej 5.8 km 
dhe një gjeresi prej  1,3km. Mbyllja e gjirit detar nga kordoni litoral ka ruajtur po ato konture që 
ka patur pavarsisht nga ndryshimet intensive të natyrës hidrometereologjike.  

Eshtë një lagunë me ujë të kripur mbasi me detin komunikon me anën e mjaft kanaleve të hapura 
fillimisht në mënyrë artificiale dhe më vonë me rrugë natyrale. Në konturet e saj është konstatuar 
veprimtaria erozive e valëve të saj e cila për një farë periudhe shkatërroi një pjesë të mirë të 
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rruges automobilistike që e lidhte me kordonin litoral me zonat e banuara fushore pranë saj. Për 
shkak të veprimit të lumit Ishëm (i cili derdhej më parë në lagunë) është formuar dhe një kon i 
vogël depozitimi Panvarsisht nga cektëzimi i lagunës (prej prurjeve të lumit Ishëm) duhet 
theksuar se evolucioni i saj është i ngadalshëm dhe bimësia periferike e pakët pak ka ndikuar në 
ndryshimin e kontureve të saj.  

Në lindje të lagunës së Patokut dallohet një zonë e cila është mjaft e përmendur për rritjen e 
fazanit të dikurshëm dhe sot ajo është privatizuar. Rruga automobilistike ndan pjesën kënetore 
me atë të Fushë-Kuqes nga laguna e Patokut i cili përbën një rezervat natyror të mbrojtur (rreth 
1200ha) 

Në jug të lagunës së Patokut shtrihet gryka e lumit Ishëm sepse ajo ka qenë ndërprerë nga deti 
me një rrip ranor bregdetar por në ditët e sotme lumi i Ishmit është rikthyer përsëri. Kjo 
pavarsisht një zone të mbuluar me këneta të kripura, laguna pak të kripura dhe plazhe ranore, 
gryka e re e lumit Ishëm (gati në cep të gadishullit të Rodonit) është ndërprerë gjithashtu nga një 
rrip ranor. 

 

Foto 13. Laguna e Patokut152 

                                                            
152  Foto e realizuar nga A.Islami, viti 2008 
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Foto 14. Patoku  si qendër turistike153 

6.3.4. Territori i  krahut  të djathtë  i  zonës së grykëderdhjes së lumit Mat. 

Depozitimet e lumit Mat zënë një hapësirë mjaft të gjerë mbasi ato shtrihen deri në kontaktin me 
depozitimet e lumit të Drinit të Lezhës në veri dhe jo vetëm kanë formuar kordonin litoral të 
lagunës së Patokut së bashku me depozitimet e lumit Ishëm por sot ato shtrihen në formën e një 
kordoni të gjatë ranor drejt jugut. 

Në veri të grykëderdhjes së sotme të lumit Mat shtrihet një zonë e cila është e formuar nga 
laguna të vogla, plazhe ranore gjurmë të deltave të dikurshme të lumit Mat, liqene të  meandreve 
etj. Në vitin 1933 grykëderdhja e lumit Mat u zhvendos mbas një përmbytjeje disa km në veri të 
pozicionit të sotëm duke lënë gjurmët e saj si në grykëderdhje ashtu dhe në shtratin  e dikurshëm 
që ka formën e një liqeni meandrik  i cili po mbushet gradualisht nga bimësia higrofite. Në këtë 
territor dallohen mjaft laguna e këneta me madhësi të vogla por që janë të shumta në numër.Në 
vitin 1969 lumi Mat u zhvendos në shtratin e sotëm duke lënë në pjesën veriore ishullin e 
Patokut të Vjetër. Depozitimet lumore të Matit u shtrinë drejt pjesës jugore duke formuar një 
kordon ranor që po shtrihet me shpejtësi drejt jugut me një zgjatje rreth 3 km dhe një distancë 
prej afro 1 km larg kordonit litoral të lagunës së Patokut, paralel me to dhe që tenton në drejtim  
të  Rodonit. 

Në krahun e djathtë të grykëderdhjes së lumit Mat deri në zonën e influencës së depozitimeve të 
tij shtrihet një vijë bregdetare prej 7 km e orientuar sipas drejtimit veri-jug. Duhet theksuar se ky 
territor nga viti 1933 deri në vitin 1960 pati një mbushje me depozitime (për shkak të 
zhvendosjes së grykëderdhjes së lumit Mat në krahun e djathtë) të grykëderdhjes së sotme dhe se 

                                                            
153  Po aty, 
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nuk ishte ndjerë efekti i pakësimit të materialeve të ngurta nëpërmjet hidrocentraleve të ndërtuara 
në shtratin e tij. 

Ngritja e hidrocentraleve e sidomos spostimi i grykëderdhjes së lumit Mat solli edhe rritjen e 
erozionit në këtë zone (sidomos mbas vitit 1969). Në këtë zonë (territori i Taljes) shihet një 
gërryerje uniforme që shkon deri ne 250m gjerësi (në pjesën pranë ish grykëderdhjes së lumit 
Mat përpara vitit 1933 ndërsa në territorin me verior (rreth 6km) dallohet një tendencë gërryerje 
por që është me rritme shumë të pakta. 

Në këtë zonë dallohen një numër prej 7 lagunash të vogla, një plazh i pastër ranor me në brendësi 
një meander të këputur (i kthyer në  liqen). Duhet theksuar se për shkak të cektësisë dhe gjerësisë 
së lumit Mat dhe të fryrjes së tij nga rreshjet e shumta dimërore154kanë ndodhur mjaft përmbytje 
të kësaj zone(sidomos gjatë viteve 1962-63,1971-72, 1994-1996, 2002) në përmbytjen e fundit u 
mbuluan me ujë rreth 15000 ha nga ngritja e nivelit të ujit rreth 50cm mbi sipërfaqen e tokës 
mbasi argjinatura e lumit Mat u dëmtua nga të dyja krahët dhe ujrat përmbyten jo vetëm tokat e 
punuara por edhe tokat e lagura të zonës (pjesët e vogla lagunore). 

Plazhi i Taljes dallohet për rërën e pastër dhe për potencialin e tij të fuqishëm ranor. Proçesi i 
erozionit të tij nga valëzimi është i pakët dhe gati uniforme në të gjithë gjatësinë e tij por 
frekuentimi i tij gjatë periudhës së ngrohtë të vitit është i pakët si nga mungesa e infrastrukturës 
po ashtu dhe nga turbullsia e ujrave të kripur nga dinamika detare. Në zonën e Tales dallohen 
duna me lartësi 2-3m. Liqeni meandrik i formuar si rezultat i gërryerjes së brigjeve është i cekët 
dhe në të po ndodh proçesi i mbushjes me bimësi pra i  kënetëzimit të tij. 

 

6.4. Sektori i monoklinalit të Rodonit 

Është pjesa më veriore e monoklinalit të Prezës. Për këtë sektor duam të trajtojmë veçoritë 
bregdetare që fillojnë nga fshati i Fushë -Darçit në jugperëndim deri në grykëderdhjen e re të 
lumit Ishëm në veri. Karakteristike është dinamizmi i cili përfaqësohet si nga veçoritë e 
tektonikës, sizmicitetit, të lidhura me përbërjen litologjike, pjerrësinë e shpateve, veshjen e pakët 
bimore (kryesisht bimësi shkurrore), proçeset e valëzimit, konfiguracionin e fundit detar etj. Ky 
sektor dallohet për një rënie perëndimore të shtresave të krahut perëndimor me një kënd 20º-50º 
të ndërtuar nga formacione molasike të servilion-pliocenit ku gjendet prania më e plotë dhe më e 
fuqishme e saj. Pejsazhi i këtij sektori paraqitet mjaft i dëmtuar për shkak të pjerrësisë së madhe 
(ku ndodhin dukuri të karakterit erozivo-denudues) pasi këto shtresa kanë qenë të ekspozuara për 
një kohë të gjatë ndaj veprimit të agjentëve të jashtëm që kanë sjellë dhe modelimin 
                                                            
154  Instituti  Hidrometeorologjik, "Të dhëna  për sasinë e reshjeve për periudhën nga viti 1960-2011", Tiranë ,2012 
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gjeomorfologjik të tij. Një pjesë e rëndësishme e këtij modelimi shfaqet dhe në tiparet e relievit 
bregdetar. 

Bregdeti i lartë i sektorit të Rodonit zgjatet në drejtim të perëndimit në formën e një trekendëshi 
me majë në po këtë drejtim, duke formuar një zgjatje që quhet kepi i Rodonit. Pranë tij dallohen 
qartë dy thyerje tektonike: a) njëra pranë kepit te Rodonit dhe b) tjetra pranë mureve të kalasë së 
Skënderbeut e cila i ka zhvendosur shtresat drejt veriperëndimit.  

Më parë mbështetej ideja se futja e kalasë së Skënderbeut në det ishte pasojë e veprimit të 
abrazionit detar, ndërsa tani zë vend mendimi se rritja e abrazionit detar në të është favorizuar  
mjaft si pasojë e thyerjes tektonike dhe zhytjes së shtresave në këtë territor, duke e specifikuar 
më tej faktin se zhvendosja me një pjerrësi më të madhe të pjesës së kalasë së Skënderbeut i 
takon një thyerje dytësore që është formuar në kuadrin e një thyerje më të madhe që ka inkluduar 
shtresat në këtë drejtim, në një hapësirë më të madhe dhe që paraqet vazhdimin e një linje 
tektonike që fillon në kontaktin me thyerjen lindore sipas drejtimit veriperëndim –juglindje (në 
kryqezim me të) dhe që zhvendoset drejt perëndimit duke kaluar në gjirin e Lalzit disa km poshtë  
këtij kepi. Shpati perëndimor i kodrave të Rodonit është e veshur me pyje dushku, shkoze dhe në 
pjesët më të ulta me dafinë që kanë gjelbërim të përhershëm. 

 

Foto 15. Kepi i Rodonit155 

Nga analiza e hartës topografike dhe nga vrojtimet që jane bërë në terren konstatohet se shpati 
perëndimor i kepit të Rodonit deri në rreth 1.5 km larg tij ka një pjerrësi mjaft të rritur se në  
brigjet verilindore të këtij territori (përjashtim bën pjesa e thyerjes tektonike pranë kalasë së 
Skënderbeut). Rol me rëndësi luan dhe rritja e abrazionit detar pasi pjesa perëndimore është më e 
                                                            
155 Foto e realizuar nga A.Islami 
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ekspozuar ndaj valëzimit të detit të hapur në raport me pjesën verilindore ku mund të ndikojë ajo 
që quhet “hije e valës”. Mendohet se një rol të rëndësishëm ka luajtur dhe valëzimi i drejtimit 
jugperëndimor (në korelacion me valëzimin e stacionit të Shëngjinit) si dhe rastisjet e shumta të 
valëzimit me drejtim perëndimor dhe veriperëndimor. Po të llogarisim energjinë e valëzimit 
mesatar të erës së drejtimit perëndimor U= 5m/sek. Në bazë të formulave rezulton se energjia e 
valës në të është më e madhe.  

Llogarisim lartësinë mesatare sipas formulës  

H 1/3 =0,22/g × U²   rezulton vlera prej 1,69m  

Mbi këtë përcaktohet energjia në bazë të formulës  

P =0.51h+ 2.41× h2/λ 

dhe rezulton vlera e një energjie prej 1.29 ton/m² 

Për të përcaktuar energjinë kinetike dhe forcën goditëse të valës mund të përdorim dhe formulën 
e propozuar nga Hirog: 

W²= 2gh (1.5+πh/2L) 

Në këtë rast forca e goditjes do të jetë  

P=3h×( 1+ h/L) ne ton /m² 

Zëvëndësimet me parametrat mesatare të lartësisë dhe gjatësisë së valës japin një rezultat të 
përafërt me 1.27 ton/m.² 

Një vlerë e tillë mesatare e energjisë së valës është mjaft e rëndësishme për veprimin eroziv në 
kushtet e një pjerrësie të rritur apo më tepër nën veprimin e saj në shkëmbinj terrigjene, ranorë 
dhe argjilore, pothuajse të zhveshur nga bimësia. Në kushtet e një faleze të gjallë ku gjenden 
mjaft shkëmbinj nënujore dhe mbiujore të platformës detare ky proçes intensifikohet mjaft (pra 
procesi i reflektimit të valës sjell rritjen e lartësisë së valës). Proçesi i valëzimit krahas abrazionit 
të brigjeve favorizon proçeset subreale të rrëshqitjeve, shembjeve dhe rrëzimeve sidomos kur 
alternohen shkëmbinjtë argjilore me ato ranore dhe konglomerate. Proçeset detare dhe ato 
subajrore veprojnë së bashku për të zhvilluar ndryshimin e falezës duke u pasqyruar në profilin e 
shpateve dhe në shpejtësinë e tërheqjes së falezës.  

Intensiteti i tërheqjes së falezës në shpatin perëndimor të kodrave të Rodonit ndryshon në kohë 
dhe në hapësirë. Mungesa e platformave të gjera amortizuese ndaj valëve dhe egzistenca e një 
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zone të fuqishme sizmike (linja sizmoaktive Rodon-Vrap dhe Rodon -Durrës), intensifikojnë si 
rritjen e forcës së valëzimit ashtu dhe proçeset e denudimit ( sidomos rrëshqitjet e dheut në këtë 
zonë). Kur kemi periudhën e shtrëngatave (sidomos vjeshtë -dimër) rriten parametrat e valëve 
dhe gjithashtu edhe intensiteti i zbrapsjes së falezës. Në këtë periudhë ndodhi dhe rritja e nivelit 
të ujrave nëntokësore që rriti plasticitetin e argjilave duke favorizuar fenomenin e rrëshqitjeve që 
janë të shumta në këtë sektor. Duke marre profilin konkav në disa raste, vihet re një lidhje 
ndërmjet fortësisë së sulmit të valëve në këmbët e falezës me intensitetin e rrëshqitjeve. 

 Tërheqja e falezës në faqen perëndimore të kodrave të Rodonit nuk është uniforme pasi në të 
dallohen ndryshime të profilit gjatësor të saj duke patur tërheqje më të mëdha në dalje të 
materialeve argjilore (pasojë e gërryerjes intensive dhe rrëshqitjeve të shumta) dhe daljeve të 
shkëmbinjve ranorë.Diferenca e gërryerjeve në këtë rast është mjaft e madhe duke formuar gjire. 
Egzistenca e dy niveleve të tarracave detare në sektorët e thellimeve provon akoma më tepër këtë 
dukuri.  

Krahas falezave në pjesën perëndimore të kodrave te Rodonit gjenden edhe plazhe të vegjël me 
gjatësi 200-300 m dhe gjerësi 30-50 m të cilat formohen nga rëra të imta të pastra dhe të pasura 
me minerale por që janë mjaft piktoreske. Këto plazhe paraqiten mjaft të brishtë ndaj valëzimit të 
furtunave kështu që investimet për ti kthyer ata në objekte të turizmit familjar rrezikohen. Po 
kështu dhe infrastruktura e tyre është inegzistente. 

Në pjesën më jugore të shpatit perëndimor të sektorit të Rodonit dallohet një tarrracë detare me 
gjatësi 1.5 -2 km përgjatë bregdetit.Ajo fillon nga vendi i quajtur “barka e peshkatarit” deri tek 
pjesa më jugore e kodrave të Rodonit perëndimor që laget nga deti. Kjo tarracë i është nënshtruar 
proçesit të abrazionit detar aktual duke u kufizuar në aspektin hapësinor.Kjo dokumentohet edhe 
me egzistencen e të ashtuquajturit “bunkeri ne hava“i cili është gërryer në një pjesë të bazamentit 
të tij, si dhe me futjen në det të disa bunkereve.  

 Duhet theksuar se ndryshe nga pjesa më veriore e shpatit perëndimor të kodrave të Rodonit ku 
kemi alternimin nga ana litologjike e argjilave me ranorët (të cilat i takojnë depozitimeve 
tortoniane të pjesës qendrore të kodrave të Rodonit), kjo pjesë e territorit përbëhet nga materiale 
të trasha zhavorro-konglomerate dhe vende-vende me shtresa e thjerza rëre detare të imta që 
paraqesin qëndrueshmëri më të madhe ndaj abrazionit detar. Më në veri gjendet një tarracë e dytë 
me formime detare- kontinentale dhe që ka një lartësi rreth 3 m mbi nivelin e detit e ndërtuar nga 
alternimi i shtresave ranore, argjilore formime kontinentale. Meqënëse egzistenca e makrofaunës 
dhe mikrofaunës është kusht i domosdoshëm për të përcaktuar moshën e tarracave të Rodonit 
prania në fragmente të pakta e bën të pamundur nga ana e paleontologëve   përcaktimin e saktë të 
moshës së tyre megjithëse, lartësia e tyre është e njëjtë me lartësinë e tre tarracave të 
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njëpasnjëshme në malin e Durrësit156. Kepi i Rodonit dhe pjesa lindore e gjirit të Rodonit është 
morfologjikisht e përcaktuar nga veçoritë e tektonikës dhe proçeseve abrazive detare dhe 
pjesërisht nga akumulimi detar e lumor.  

Të dhënat historike dhe ato të vrojtimit na dëshmojne se kalaja e Skënderbeut në kohën e 
ndërtimit të saj (pas vitit 1452) me murin rrethues në sterë (e ndërtuar shumë larg bregut të 
thepisur të detit) sot ndodhet e përfshirë nga ujrat e detit dhe është e lidhur më tepër me 
tektonikën thyerëse sesa me proçeset e abrazionit detar.  

Tektonika e hershme lidhet me formimin e antiklinalit të Prezës. Ai përfshin edhe fundin lindor 
(që pak përvijohet me zonën bregdetare) të këtij sistemi kodrinor dhe që duke vepruar si 
kundërhedhje mbihipëse lindore ka diferencuar këtë nga depresioni i Tiranës. Drejt veriut ajo 
ndërpritet nga një tektonikë tërthore duke kushtëzuar mesa duket formimin e gjirit të Rodonit dhe 
drejtimin e rënies së shtresave veriore.  

Pra tektonika thyerëse e zhvendosëse veriore përbërja litologjike argjiloro-ranorike e bimësia e 
pakët shkurrore kanë favorizuar proçeset e abrazionit detar dhe proçeset subareale të rrëshqitjeve 
dhe rrëzimeve të cilat janë të theksuara në këtë pjesë të monoklinalit të Rodonit. Në bregdetin e 
gjirit të Rodonit shfaqet një reliev abraziv vende-vende me ngritje të menjëhershme duke u 
lartësuar disa dhjetra metra.  

Më i ashpër relievi paraqitet në sektorët e monoklinalit që janë ndërtuar nga kontakti ranoro-
konglomeratik i pliocenit dhe mesinianit. Në këtë pjesë është formuar një falezë e lartë që ka një 
tërheqje mesatare prej 44cm/vit.Në këtë segment dallohen ngritje dhe ulje me amplitudë 
maksimale prej 2.31m të lëkundjeve të nivelit e detit të cilat ndryshojnë sipërfaqen ku veprojnë 
valët që modifikojnë një sipërfaqe më të madhe të bregut. Po kështu duhet theksuar se përpara 
kësaj faleze mungon platforma shkëmbore me përjashtim të kepit të Rodonit pra kemi të bëjmë 
me një platformë të permbytur e cila duket e lidhur me tektonikën e thyerjes e zhvendosjes së 
shtresave në gjirin e Rodonit. Krahas falezës në këtë segment të gjirit të Rodonit dallohen edhe 
disa plazhe të vegjël në të cilët gjenden mbulesa ranore të formuara nga depozitimet detare ose 
nga materialet e sjella prej rrymës që formohen nga derdhja e lumit të Ishmit në det. 

Riformimi i (kosës, shigjetës) akumulative të lumit të Ishmit në det e cila tenton bashkimin me 
kosën e lumit të Matit për të formuar një kordon litoral dhe lagunën e pestë të radhës do të 
shoqërohet me uljen e proçesit të abrazionit në një pjesë të rëndesishme te falezës së Rodonit 
lindor. 

 

                                                            
156  V. Trojani, "Veçoritë fiziko-gjeografike të zonës midis Tiranës-Lezhës-Durrësit", Dizertacion ,1985 
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KREU VII  

 Menaxhimi i bregdetit të zonës në studim 

7.1. Masat me karakter inxhinierik për mbrojtjen e bregdetit nga gërryerjet detare 

Menaxhimi i bregdetit të zonës në studim parashikon njohjen dhe mbrojtjen e bregdetit nga 
dukuritë negative që shfaqen nën ndikimin e faktorëve natyrorë dhe antropogjenë nga njëra anë 
dhe vlerësimin e dukurivë bregdetare në shërbim të shoqerisë si në rang nacional, rajonal dhe 
lokal.Lumenjtë kryesorë që derdhen në zonë bregdetare Veriore( Drin-Buna, Drini i Lezhës, 
Mati dhe Ishmi) dallohen për një prurje të ngurtë të fuqishme e cila ka favorizuar mbathjen 
bregdetare duke krijuar forma të ndryshme të akumulimit si delta, kosa, kordonë litoralë, plazhe, 
ledhe nënujore etj.  

 Por duhet theksuar fakti se në ditët e sotme mbathja me materiale të ngurta po pakësohet për 
shkak të ndërhyrjes në lumenj nga shoqëria njerëzore nëpërmjet ngritjes së kaskadave të 
hidrocentraleve si në lumin Drin (3 të tilla), në lumin Mat (2 të tilla), nëpërmjet marrjes së ujrave 
përvaditjen e tokave bujqësore, nëpërmjet ndërrimit të shtratit të lumenjve (Ishmit, Drojës, 
Drinit), nëpërmjet marrjes së materialeve të ngurta të shtretërve të lumenjve dhe të plazheve për 
ndërtim etj. 

Duhet theksuar se rritja e nivelit të oqeanit botëror për shkak të ngrohjes së klimës reflektohet 
edhe në mësymjen e detit në drejtim të tokës dhe në një perspektivë jo të largët mund të përfshijë 
sipërfaqe të rëndësishme gjë që favorizohet nga sipërfaqet gati të rrafshëta me pjerrësi mjaft të 
vogël, si dhe nga uljet tektonike të ngadalshme si në zonën e Velipojës, në pjesën veriore të 
fushës së Lezhës, si dhe më pak në Bregun e Matës. 

Pra kriza e plazheve është bërë e ndjeshme në zonën tonë të studimit. Për të pakësuar efektin e 
gërryerjes së bregdetit është e domosdoshme njohja e energjisë së valëve, njohja e drejtimit të 
rrymave detare dhe të aftësisë transportuese të tyre, veçoritë batimetrike etj. Për të pakësuar 
efektin eroziv në plazhet e zonës në studim rekomandohet që të merren këto masa: 

  Ndërtimi i konstruksioneve (pengesave) të vendosura në një kënd sipas drejtimit të rrymave të 
formuara nga veprimi predominues i erërave të zonës (që krijojnë rrymat pranë bregut) si psh 
rryma në drejtim VP-JL në zonën e Velipojës ose rryma JP-VL pranë Shëngjinit, të cilat 
pengojnë transportimin e materialeve të ngurta të rrymave duke i depozituar ato. Kjo metodë ka 
qënë efikase në zonë bregdetare Currila pranë portit detar në Durrës ku hedhja e mbeturinave të 
ngurta sipas drejtimit perpendikular me plazhin dhe ngritja e pistave në bregdet, në mënyrë të 
pavetëdijshme kanë ndikuar në mbajtjen e depozitimeve dhe formimin e plazheve të vegjël. 
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 Krahas pengesave me konstruksione betoni dhe gurrësh përballë rrymave bregdetare, mund të 

aplikohen edhe konstruksionet e mësipërme dhe njëkohësisht me të edhe konstruksione 
perpendikulare me konstruksionin e parë. Shembull tipik shërben ky tip mbrojtje në bregdetin 
lindor të Italisë. 

Mbushja (’ushqimi’) e bregdetit. Zonat për marrjen e ushqyesit duhet të jenë në vende që të 
lejojnë mbushjen direkt të bregut dhe shpërndarjen e rërës përmes transportit të sedimenteve për 
të ushqyer zonat  kritike të erozionit përgjatë bregut nga veriu në jug. Si potenciale mendohet 
zona përgjatë bregdetit të Shëngjinit dhe në zgjatimin e Kunes afërsisht në vendin ku ndahet   
transporti  i sedimenteve midis Shëngjinit dhe Kunes (brenda një zone ku transporti i rërës bëhet 
në dy drejtime në varësi të drejtimit dominues të valëve). Nga ky vend, rëra duhet të 
transportohet në veri përgjatë bregdetit të Shëngjinit dhe zgjatimit të Kunes në jug. Duhet të 
ndërtohet gjithashtu një fushë me barriera që të ndihmojë ruajtjen e rërës përgjatë këtij bregdeti. 

 Ndërtimi i konstruksioneve mbrojtëse planifikohet dhe ndërtohet pas një studimi mjaft të 
hollësishëm të të gjithë elementëve që ndikojnë në gërryerjen e brigjeve (energjia e valëve, 
drejtimi i tyre, drejtimi i rrymave bregdetare të formuara nga erërat, nga shpërndarja e rrymave 
në grykëderdhjen e lumenjve, nga veçoritë e përbërjes së plazheve (ranore apo gurore) etj. 

Në kushtet e ngritjes së nivelit të oqeanit botëror ( për shkak të ngrohjes klimatike dhe forcimit të 
furtunave detare), mbrojtja e bregdetit të zonës në studim merr një specifikë të veçantë, mbasi jo 
vetëm faktorët e mësipërm por edhe kushtet e një relievi fushor me pjerrësi të vogël dhe lartësia 
shumë e pakët e fushës, favorizojnë përmbytjen e një sipërfaqe të madhe fushore prandaj mesa 
duket do të hyjë në punë eksperienca hollandeze e ruajtjes së brigjeve me diga paralele me detin 

E rëndësishme është proçesi i mbrojtjes së lagunave në drejtim të mbylljes së kanaleve të 
qarkullimit me detin. Për këtë është e domosdoshme marrja e masave me karakter inxhinierik 
mbasi në lagunat e Lezhës dhe në atë të Vilunit, panvarsisht nga situata aktuale rreziku i mbylljes 
së tyre nga depozitimet egziston sidomos në lagunat e Lezhës. Mendojmë se më efikase është 
përdorimi i eksperiencës daneze e cila pranë kanalit vendos struktura betoni të cilat nuk lejojnë 
depozitimet e sjella nga rrymat e valëzimit në mënyrë që materialet e tyre të depërtojnë në 
drejtim të kanalit.   
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7.2. Menaxhimi dhe masat që duhen marrë për zhvillimin e llojeve të ndryshme të turizmit 
(turizmi balnear, ekologjik, shkencor) etj. 

Mjedisi natyror është shpallur si një nga oportunitetet më madhore të vëndit, veçanërisht për 
thithjen e turizmit. Në këtë kontekst, habitatet e pasura dhe të shtrira të tokave të lagura të 
Rajonit Bregdetar Verior e radhisin si një mjet primar për një strategji të tillë. Avantazhet e 
rajonit në studim janë madhësia e zonës së këtyre mjediseve natyrore. Këto zona janë unike së 
bashku me Nartën dhe Karavastanë në Rajonin Bregdetar Qëndror dhe Butrintin në Rajonin 
Bregdetar Jugor, zona, habitate të mbetura të pasura që janë zhdukur si rezultat i një programi 
bonifikimi të tokës bujqësore të përhapur në dekadat e mëparshme. 

 I një rëndësie të veçantë është rripi tokësor bregdetar ku janë të përqëndruara lagunat bregdetare 
dhe tokat e lagura, në lumenjtë Drin-Mat-Ishëm. Këto zona natyrore mund të tërheqin vizitorë të 
cilët janë të interesuar në kombinimin e pushimeve të tyre me studimin dhe fitimin e një 
eksperience të natytërs, ekoturistët por edhe një numër më i madh turistësh të lidhur dhe të 
interesuar për ambjentin. Këta turistë kërkojnë një diversifikim të karakteristikave ambientale 
dhe një cilësi të lartë ambientale. Rrugët natyrore dhe zonat më një biodiversitet të lartë mund të 
veçohen dhe të administrohen me kujdes për qëllime të tilla. 

Rripi bregdetar është gjithashtu i vlefshëm për zhvillimin me oportunitetet që lidhen me turizmin 
dhe çlodhjen. Duke dhënë statusin e diversitetit natyror të lagunave dhe tokave të lagështa të 
zonës, turizmi i bazuar mbi mjedisin nuk është vetëm i ndjeshëm për këto habitate por gjithashtu 
zmadhon opsionet e zhvillimit më kompakte për këtë zonë. Megjithatë, ndjeshmëria e tokave të 
lagështa dhe sistemeve bregdetare të shoqëruara nga inputet e njerëzve. Turizmi në këtë zonë 
duhet të lejohet në zona të veçanta dhe me një shkallë intensiteti të ulët, pra në grupe  sesa të 
përhapur përgjatë bregut, si dhe të jetë i lidhur ngushtë me krijimin e një sistemi mbrojtës të 
zonës për të gjithë Rajonin Bregdetar Verior. Zona të tilla të mbrojtura duhet të përfshijnë një 
grup ndërhyrjesh nga rezervatet natyrore strikte tek ato hyrje të drejtuara dhe të administruara në 
rezervate me lehtësira interpretuese. 

Korridori bregdetar ekologjik dhe i ngushtë nuk mund të përballojë "turizmin masiv" (plazhe dhe 
barriera ekologjike) të një shkalle të lartë. Promovimi i kësaj zone si një shembull i përzierjes së 
mbrojtjes së ambjentit me ekoturizmin mund të jetë një model për vendet e tjera mesdhetare 
ashtu si dhe një zgjim i sensit të krenarisë të komunitetit lokal. Por duke e krahasuar me rajonin 
Bregdetar Jugor, plazhet dhe uji i detit është më pak tërheqës, megjithatë ato janë jo larg nga 
qytetet lokale si (Shkodra). Përveç kësaj, në disa zona si Velipoja, kushtet janë po aq tërheqës si 
nga perspektiva lokale dhe ajo rajonale. 
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Mundësitë e tjera mund të jenë gjithashtu të pranishme në këtë zonë për zhvillimin e tokave të 
lagëta dhe lagunave që janë të lidhura me gjuetinë dhe peshkimin. Kjo mund të përfundohet në 
një shkallë të limituar dhe gjithmonë brenda kontekstit të principeve administrative me një 
tingull ekologjik.Mundësia dhe përdorimi i këtyre zonave për gjueti dhe peshkim mund të 
rregullohet në bazë zonash. Rrjedhja e ujit dhe cilësia e tij duhet të jenë në qendër të vëmendjes 
të përpjekjeve rajonale për administrimin e burimeve bregdetare të zonës. 

Një nga mangësitë më serioze të zonës Bregdetare Veriore është administrimi mjedisor ose më 
mirë mungesa e tij, i cili nga pikëpamja e perspektivës së këtyre sektorëve ose të tjerë të lidhura 
me të jep cënimet e veta kundrejt perspektivën e zhvillimit që është pikërisht baza e rikuperimit 
ekonomik dhe të burimeve. Çështjet e përfshira janë komplekse derisa ato prekin dimensionet 
sociale, ekonomike, fizike/ funksionale.Konsiderata të tilla, megjithëse në të kaluarën shiheshin 
si rrjedhime të zhvillimeve ekonomike, në vitet 90 dhe në ditët e sotme shihen si parakushte për 
rritjen ekonomike. Ruajtja e mjeteve dhe burimeve natyrore është esenciale. Kjo në pamje të parë 
të jep përshtypjen e një tendence moderne për të shkatërruar kontrollin e shtetit por nga të gjitha 
analizat e fundit del qartë se ky rajon ka nevojë për një administrim më të mirë. Administrimi më 
i mirë është esencial për një rritje të qëndrueshme. Administrimi racional nuk varet në mënyrë 
ekskluzive nga burimet financiare. Pengesa kryesore zakonisht është krijimi institucional, 
mungesa e një drejtimi ,të një kontrolli dhe të mekanizmave shtytës efektivë. 

7.2.1. Plani i administrimit të zonës bregdetare: Zonat paraprake të planifikuara dhe 
mundësitë investuese 

Analiza e problemeve, karakteristikave, mundësive dhe pengesave sygjeron se qenia dhe e 
ardhmja e rajonit të zonës në studim varet nga veprimet e përbashkëta për të përballuar 
ndryshimet dhe për të plotësuar nevojat e ardhshme.Veprime të tilla duhet të marrin parasysh 
karakteristikat ekologjike sociale të zonës gjeografike përgjatë bregut dhe të zhvillojë një kuadër 
koherent për administrimin racional të tij, një plan të administrimit Bregdetar Verior. 

Një plan i tillë do të sigurojë organizimin hapësinor të njerëzve, infrastrukturës dhe aktiviteteve. 
Ky plan duhet të bazohet në principet e zhvillimit të qëndrueshëm gjë që nënkupton se prioritet  
duhet t'i jepet sigurimit të qëndrueshmërisë ekologjike të zhvillimit ekonomik. 

7.2.1.1. Zonat e planifikuara të Rajonit Bregdetar Verior 

Duke u bazuar te vija bregdetare mund të indentifikohen dy zona gjeografike, 

• zona që shtrihet nga lumi i Bunës deri në Shëngjin (zona veriore) 
• zona që shtrihet nga Shëngjini deri tek lumi i Ishmit (zona jugore) 
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Zona veriore është e karakterizuar nga gryka lumenjsh, nga fusha bujqësore e Velipojës dhe nga 
shtrirja e malit të Rencit. Zona jugore është e karakterizuar nga gjiri i Shëngjinit dhe nga tokat e 
lagura deri tek kepi i Rodonit. 

Duke bërë analizën e karakteristikave dhe dinamikës së zonës bregdetare kemi indentifikuar tre 
zona bashkuese: 

 Rripin e tokës buzë detit që është një zonë me gjerësi 300-400m nga të dy anët e bregut 
duke përfshirë plazhet, lagunat dhe tokat e lagështa bregdetare. 

 Zona e ndërmjetme prej disa kilometrash, qe përfshin tokat bujqësore, kodrat fushore si 
dhe vendosjen e akseve të transportit. 

 Zona e thellë e cila përfshin pjesë të zonave malore përreth vargmaleve të ndryshme. 

Për çdo zonë ka tre shkallë të ndryshme të intensitetit të administrimit: 

 Fokusimi i administrimit157 në rripin bregdetar është ruajtja e zonave ekologjike me 
ndjeshmëri të lartë, lagunat dhe tokat e lagështa bregdetare si dhe mbështetja e aktiviteteve 
njerëzore në harmoni me funksionet e ekosistemeve natyrore. Zbatimi i rregulloreve dhe 
kontrolli i fuqishëm i zhvillimit të tokës janë esenciale në këtë kontekst. 

 Fokusimi i administrimit në zonën e ndërmjetme përfshin, administrimin e ujit dhe të 
tokës. Uji është faktori kryesor lidhës (outputet/mbetjet dhe inputet e zonave fqinje) ndërmjet 
rripit bregdetar dhe zonës së ndërmjetme. Cilësia dhe sasia e tij është e një rëndësie të madhe për 
mbështetjen e ekosistemeve natyrore në rripin bregdetar. Prandaj administrimi i burimeve ujore 
(duke përfshirë ujrat e mbetura dhe ujin në përgjithësi) është shtylla kurrizore e veprimeve në 
këtë zonë. Duke qenë se uji rrjedh fillimisht ndërmjet lumenjve dhe sistemeve ujitëse të 
përhapura është e qartë se kjo ujitje ka nevojë për një monitorim dhe kontroll të fortë në këtë 
zonë. Së bashku me ujitjen del nevoja edhe për aktivitetet bujqësore dhe burimet natyrore. 
Rregullimet e tokës janë kështu një pjesë integrale e planit administrues për këtë zonë. 
Mekanizmat planifikuese urbane tranzitore si kontroll i zhvillimit të tokës mund të shërbejë si një 
mjet kryesor për këtë qëllim  

 Fokusimi i administrimit të zonës së thellë, nga perspektiva e administrimit bregdetar, 
janë rrjedha e përrenjve nëntokësor ndërmjet fushave. Monitorimi i tij është esencial në lidhje me 
problemet e sasisë dhe të cilësisë por gjithashtu edhe me sedimentet e mbetura. Në këtë pikë 
është esenciale që të shtohen tek administrimi bregdetar, i cili duhet të përfshijë të treja zonat në 
një sistem veprimesh. 

 

                                                            
157 Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit të Ujrave 
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Cdo zonë planifikimi mund të ndahet më tej në zona planifikuese me qëllim që të specifikohet 
strategjia e administrimit bregdetar me veçantitë e hapësirave gjeografike (karakteristikat dhe 
çështjet). 

Zonat e planifikuara janë identifikuar si : 

 Zona  Veriore  
1. Buna- Franc- Jozefi 
2. Velipoja 
3. Laguna e Vilunit 
4. Mali i Rencit 

 Zona Jugore 
5. Shëngjini 
6. Drini-Mati-Ishmi 
7. Lezhë-Laçi-Mamurrasi 
 
Janë identifikuar dy akse të gjera ndërhyrjesh në proçesin e administrimit të zonës në studim. 

 Restaurimi dhe ruajtja e biodiversitetit 
 Zhvillimi turistik  

7.2.1.1. a. Restaurimi dhe ruajtja e biodiversitetit 

Roli i rëndësishëm i habitateve bregdetare në këtë breg të ngushtë verior, konsideratat mbi 
biodiversitetin dhe ekologjinë duhet të jenë të parat dhe që këtu duhet të përcaktohet niveli i 
zhvillimit që zona duhet të përballojë. Është esenciale që në rajon ndikimet e aktiviteteve qoftë të 
një drejtimi të kundërt dhe të afërta të merren parasysh. Kriteret e vendosjes dhe të krijimit të 
"zonave të ndjeshme nga pikëpamja ekologjike" (ZNE) duhet të kryhen të parat dhe nga kjo 
pikëpamje duhet të bëhet një vendosje e fushave të tyre të ndryshme dhe zonave të mbrojtura. 
Kjo duhet të bëhet në formën e një strategjie të pergjithshme biodiversiteti për të gjithë 
bregdetin, duke marrë parasysh burimet e ndryshme të ndotjes. Prandaj një strategji paralele mbi 
parametrat e ndotjes të bazuara në kriteret e njohura evropiane dhe mesdhetare158është e 
nevojshme. 

7.2.1.1. b. Zhvillimet turistike 

Turizmi tashmë është duke u njohur gjithmonë e më shumë si një burim i rëndësishëm i 
shkëmbimit me jashtë. Megjithatë ndërtimi i faciliteteve të tjera mund të ketë konseguenca 
direkte mbi mjedisin ku mund të vendosen jo në mënyrën e duhur, psh pastrimi i vegjetacioneve 
në pronat e zonave me erozion, mbushja e tokave të lagështa, ndërtime që shkaktojnë zmadhimin 
                                                            
158 Programi i Asistencës Teknike për Mesdheun, (PATM) 



Aspekte gjeomorfologjike të zonës bregdetare ndërmjet grykëderdhjes së lumit Buna dhe 
kepit të Rodonit 

 
 

  Page 151 
 

e sistemeve të ujrave të zeza dhe të mbetjeve të ngurta, pengesat joadekuate të ndërtimeve, pra 
duke kontribuar në degradimin dhe alternimet e proçeseve të vijës bregdetare. Mund të ketë 
humbje të mëdha në kapitalin natyror si pasojë e planifikimit joadekuat së bashku me 
shkatërrimet e bregdetit dhe rënie të pamjeve estetike kundrejt turistëve. 

Aktiviteti i turizmit mund të ketë ndikim negativ në ekosistemet psh, varkat mund të shkaktojnë 
ndotje dhe spirancat mund të shkatërrojnë habitatet delikate të nën ujit, si psh dysheqet barore të 
detit. Zonat turistike të degraduara mund të japin një imazh negativ të një zone e cila mund të 
rrezikojë investimet e tanishme dhe të ardhshme. Prandaj është e rëndësishme që të lidhet turizmi 
me konservimin natyror nëpërmjet jo vetëm vendosjes së standarteve ambjentale por edhe 
sigurimit se zona të mëdha janë ruajtur. 

Zonat e mbrojtura (me të cilat nënkuptohen rezervatet natyrore, parqet kombëtare, pejsazhet 
skenike) janë pika të rëndësishme që mund të tërheqin njerëz dhe që janë burim të ardhurash si 
për komunitetet lokale ashtu dhe për atë kombëtare. Në këtë mënyrë krijimi i turizmit që është i 
fokusuar në zonat e mbrojtura mund të ndihmojë për të diversifikuar mbështetjet ekonomike për 
ekonominë bujqësore. Zonat e mbrojtura janë një tregues se kriteret estetike dhe ekologjike për 
një turizëm të qëndrueshëm duhet të kihen parasysh. Kjo ndihmon për të promovuar shkëmbimet 
shkencore midis kulturave te ndryshme dhe midis njerëzve. 

Që nje zonë turistike të ketë turistë potencial duhet të ketë parasysh këto kritere: 

 pranim të natyrshëm nga mjedisi(et) dhe tregu(gjet) 
 rrethana të kënaqshme  
 specie interesante  
 varietet aktivitetesh 
 standarte  akomodimi të ndryshme dhe të përshtatshme. 

Pra duhet t'i kushtohet vëmendje ndikimeve negative potenciale që parqet dhe zonat e mbrojtura 
mund të shkaktojnë kur nuk rregullohen si duhet dhe bëhen shumë të populluara. Kjo mund të 
përfshijë dyndjet, ndotjet, çlodhje me bazë shkatërrimin e habitateve. 

 Është e rëndësishme të merret parasysh kapaciteti mbajtës. Kjo zakonisht është përdorur duke 
patur parasysh nivelin e turistëve. Kriteri i kapacitetit mbajtës vë në peshë gjithashtu edhe 
kapacitetin ekologjik, brishtësinë, mënyrën e jetesës së kafshëve të egra, sjelljen e specieve të 
ndryshme, perceptimin e vizitorëve etj. 
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Në përgjithësi një vend ka nevojë për "mundësira" dhe "rritje" për ta bërë një zonë më të 
kontrollueshme, më të lehtë për të qarkulluar nëpër këto zona (trotuare dhe rrugë për makinat) 
vende të përshtatshme për vizitorët dhe lehtësira edukative. Mundësira të tjera përfshijnë  
aktivitetet e kontrolluara gjatë stinëve ose periudhave të veçanta të vitit të cilat duhet të jenë të 
përshtatshme për mjedisin dhe me një interes të përbashkët. 

"Rritja "e vendeve të çon direkt në zhvillimet specifike të infrastrukturës për përdorim për 
kamiona, rrugë të vogla, dhe për shërbime të tjera infrastrukturale. Për zonat dhe parqet e 
mbrojtura, për të cilat vëmendja duhet të jetë më e lartë në ndërveprimin me natyrën dhe 
infrastrukturën duhet të përfshihen këto kritere si  

 të jenë jo imponuese 
 të përdoret stili vendas  
 të bëhet një paraqitje dhe demostrim i burimeve të rinovueshme dhe jo të ndotura  

Në rastet e tokave të lagëta është e rëndësishme të merret parasysh sheshtësia e tyre si dhe 
strukturat formuese që ato ofrojnë por që nuk i shkatërrojnë ato. Shpesh në zhvillimet turistike 
kuadri kohor është shumë i shkurtër dhe në të njëjtën kohë komunitetet lokale159 duhet të 
bashkëjetojnë me pozitiven dhe negativen për gjeneratat e ardhshme. Në këtë aspekt duhet të 
ushtrohet presion si në shkallë kombëtare ashtu dhe në shkallë lokale për inkurajimin e 
zhvilluesve për të kontribuar në fushën e ambientit e cila është një fushë që ka të bëjë me 
investimet e tyre. Shembuj që lidhen me këtë rast janë ndërtimi i kanalizimeve dhe sistemeve të 
pastrimit të ujrave të zeza. Një shembull tjetër i infrastrukturës së përshtatshme është përdorimi i 
porteve dhe limaneve egzistuese sesa ndërtimi i të rinjve gjë që do të ndikojë më shumë në 
proçeset e vijës bregdetare. Në një mënyrë ideale kjo do të ndihmonte për të zgjeruar një zonë 
egzistuese si psh, atë të Shëngjinit160 ku ka një port tejet të amortizuar dhe të varfër. Në këtë 
mënyrë zhvillimi, kontribuon në ekonominë lokale të zonës. 

 Duke vazhduar principet në kuadrin e kontribimit lokal, zhvilluesit duhet të përpiqen të trajnojnë 
dhe të punësojnë persona vendas, të përdorin burimet e vendit dhe të përpiqen që të shpërndajnë 
fonde për gjatë gjithë rajonit dhe vendit. Kjo gjë kërkon gjithashtu hartimin e një legjislacioni në 
shkallë kombëtare dhe një angazhim më të fuqishëm në shkallë lokale. Në këtë kontekst nxjerra e 
fondeve jashtë vendit është më e vogël kur infrastruktura është e mbështetur në burimet lokale 
dhe nga ana mjedisore është e përfunduar. 

 

                                                            
159  Komiteti i Mbrojtjes së Mjedisit, (KMM) 
160  Këshilli i Qarkut Lezhë 
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Principet themelore të menaxhimit mjedisor në kuadrin hapësinor të rajonit Bregdetar Verior 
përmblidhen si më poshtë: 

o Zonat bërthamë, ku mbrojtja e biodiversitetit ka një prioritet absolut 
o Zonat buferike, që gjenden nëpërmjet zonave bërthamë dhe zonave të kultivuara e të 
zhvilluara ku në këto zona të gjitha aktivitetet që kanë një ndikim negativ në konservimin e 
biodiversitetit duhen ndaluar. 
o Zonat e kultivuara, ku aktivitetet bujqësore paraqesin ndërhyrjet e shoqërisë njerëzore 
o Zonat e zhvilluara ku përfshihet turizmi, strehimi, industritë ose aktivitete të tjera 

  Për menaxhimin sa më të mirë të zonës në studim mund të propozojmë dy projekte planifikuese 
atë për zonën e veriut dhe atë për zonën e jugut. 

7.2.2. Projekti planifikues për zonën e Veriut 

 Ky projekt shtrihet në kurrizet ujëndarëse të malit të Rencit, malin e Gjymtit dhe deri në kufi me 
Malin e zi përgjatë lumit Buna. E gjithë fusha e Velipojës duke përfshirë edhe deltën e lumit e 
Buna dhe lagunën e Vilunit duhet të konsiderohen si pjesë qëndrore të ESA-së. 

 Studimi i detajuar duhet të identifikojë kapacitetin mbajtës afatgjatë të peshkimit të 
qëndrueshëm në këto laguna. Studimi duhet të përqëndrohet tek ripërtëritja e plazheve egzistuese 
dhe ndërtimi i atyre të rejave si dhe të përcaktohen kushtet për përdorimin e zonave të mbrojtura. 
Këto zona duhet të sigurojnë habitate të pashqetësuar dhe për kolonitë e zogjve të ujit dhe 
kafshëve të tjera të egra. Dy zonat bërthamë të dallueshme, delta e lumit Buna duke përfshirë 
ishullin e Franc Jozefit, baseni i lagunës së Vilunit që përfshinë kallamishten e Gjeratit si dhe 
zonën bregdetare të lagunës duhet të mbrohen si zona të burimeve të administruara (në 
marrveshje me klasifikimin e IUCN). 

Zonat me biodiversitet të ishullit Franc Jozef  dhe lumit Buna duhet të kenë një plan administrimi 
të veçantë duke përfshirë dhe identifikimin e nënzonave me një hyrje të kufizuar për riprodhimin 
e specieve, me ndërhyrje të veçanta për restaurimin e biodiversitetit me një shkallë të ulët 
lehtësirash për ata turistë që do të kenë një qëndrim të shkurtër.Duhet të ketë pika vrojtuese  
ekologjike për të vëzhguar dhe monitoruar zonën që do të jetë e hapur për shkencëtarët dhe për 
studentët e natyrës, sisteme lidhjesh në brendësi të ambjentit me qëllime edukative. Kjo zonë 
duhet të konsiderohet si një zonë e burimeve të administruara161 ( në marrveshje me IUCN). 

 Qendra turistike e Velipojës në planin e zhvillimit për turizmin duhet të sigurojë praninë e 
rrugëve dhe ndërtimeve për akomodimin e turistëve në grupe jo të mëdha dhe jo të përqëndruar 
në mënyrë që të mënjanojmë shpërndarjen gjatë gjithë bregut. Zonat plazhore duhet të krijojnë 

                                                            
161 Plani i Veprimit të Administrimit të Zonës Bregdetare, (PVAZB) 
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tualete, dushe si dhe facilitete të tjera për turistët.Zona të veçanta për lojra dhe argëtime të 
organizuara duhet të vendosen larg bregut dhe afër zonës me pemë. Struktura si mole të vogla 
prej dërrase për një hyrje të kufizuar në det mund të krijohen me qëllim mbështetjen e 
aktiviteteve sportive ujore. 

 Në zonën e lagunës së Vilunit dhe zonën eko-turistike të Rencit është i nevojshëm sigurimi i ujit 
të rrjedhshëm dhe cilësinë e tij. Në këtë zonë mund të ushtrohet peshkimi si dhe ndonjë aktivitet 
çlodhës. Të ketë hyrje të kufizuara në anën lindore dhe jugore të kanalit, të veçohen zona për 
kultivimin e vezëve të peshkut dhe për studime ekologjike duke përfshirë monitorimin e 
vazhdueshëm të tyre. Zona duhet të mbrohet si një zonë e burimeve të administruara (në 
marrveshje me IUCN). 

Mali i Rencit është një zonë me potencial të madh duke nënkuptuar në këtë rast studimin për 
krijimin e kampingjeve natyrorë të kufizuar dhe të kontrolluara për të shijuar pushime të qeta në 
natyrë. Mund të krijohet një qendër e vogël shërbimi në lagunën e Vilunit ku mund të shkohet  
nga qendra turistike e Velipojës vetëm me këmbë. Mund të krijohen pista kalërimi rrëzë kodrave 
larg brigjeve të detit, sporte nënujore, vendosje të kampeve të vogla në zona të veçanta dhe me 
monitorim të vazhdueshëm.Zona duhet të përfshihet në mbrojtje si një Pejsazh i Mbrojtur 
(Kategoria e V sipas IUCN). 

7.2.3. Projekti menaxhues për Zonën e Jugut 

Projekti përfshin tokat e lagura të lumenjve Drin, Mat, Ishëm, rrëzat kodrinore fushore dhe 
bregdetare dhe vargun e malit të Skënderbeut. Sistemi i kanalizimeve që shtrihen përgjatë rrugës 
nacinale Tiranë-Shkodër ( dhe për një farë pjese edhe me linjën hekurudhore) ndërmjet Lezhës 
dhe Mamurrasit mund të shërbejë për të ndaluar depërtimin e ujrave (të ndotur ose të 
eutrofikuar). Pjesa që mbetet e llumrave dhe të tjerave duhet të formojë zonën bërthamë të ESA-
së, ku ruajtja e biodiversitetit ka një prioritet të rëndësishëm. 

Zonat bërthamë janë të kufizuara në sipërfaqen e tyre nga kanalet të cilët bëjnë ndarjen midis 
tokave natyrore dhe tokave bregdetare të punuara.Por theksojmë rolin e rëndësishëm që kjo zonë 
me toka të lagura luan për mbrojtjen nga stuhitë, stabilizimin e vijës bregdetare dhe parandalimin 
e erozionit.Do të ishte e panevojshme dhe shumë e kushtueshme për ta zëvëndësuar këtë sistem 
dinamik natyror me punime inxhinierike dhe vetëm për të arritur të njëjtin rezultat që tashmë 
është arritur nga ekosistemi natyror. 
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Rripi i tokave të lagura bregdetare gjithashtu plotëson një rol të rëndësishëm për ruajtjen e 
biodiveristetit.Kjo zonë duhet të konsiderohet si një Rezervat Natyror (në marrëveshje me 
IUCN)162 

Megjithatë kjo nuk parandalon dot gjuetinë dhe peshkimin. Kërkesat për shumimin e zogjve të 
ujit dhe vezëve të peshkut duhet të mbizotërojnë mbi interesin për gjuetinë dhe peshkimin. Në 
mënyrë që të krijohen të ardhura ekonomike infrastruktura egzistuese për gjuetarët vizitonjës 
duhet të zgjerohet ose të rinovohet që të formohen bazat për një zonë natyrore (të krijohet për të 
ndalur shqetësimet e jetës së egër dhe lojrat) me infrastrukturë të tillë si kampingje, qendra 
vizitorësh, rrugë natyrore të cilat mund të mbështesin turizmin në bazë të zbulimit dhe vëzhgimit 
të florës. 

Ngjitur me zonën bërthamë duhet të krijohet një zonë buferike për të formuar një rrip përgjatë 
rripit tokësor të tokave të lagura bregdetare që mbeten. Zgjerimi i kësaj zone duhet të bëhet mbas 
vëzhgimesh të mëtejshme. Në këtë zonë buferike tokat e lagura duhet të vendosen në funksion të 
sedimenteve dhe nutrientëve në ujrat rrjedhës të tokave të cilësuara pranë bregut. Përveç 
funksionit hidrologjik kjo zonë mund të shërbejë edhe për argëtim. 

Zonat e kultivuara dhe të zhvilluara kërkojnë një planifikim afatgjatë. Në një shkallë më të lartë 
duhet të përfshijë edhe të gjithë zonat lumore për efekt të administrimit të ujit.Në këtë kontekst 
është propozuar të krijohet një zonë bërthamë e veçantë për mbrojtjen e shtratit zhavorror natyral 
i cili është duke e kaluar nivelin e detit.Zonat e shfrytëzimit dhe nxjerrjes së zhavorrit duhen 
kufizuar. 

 Zona mjedisore urbane Shëngjin -Lezhë-Mamurras ka nevojë për një plan menaxhimi të 
integruar. Zona e Shëngjinit duhet trajtuar si një qendër pushimi me një intensitet mesatar për 
pushuesit dhe vizitorët ditor. Ky plan duhet të ketë si qëllim zhvillimin e një zone argëtimi 
përgjatë bregdetit, duke përfshirë dhe portin i cili po transformohet në një qendër peshkimi duke 
kufizuar hyrjen e mjeteve për qëllime komerciale dhe mundësisht të jetë i lidhur me portet 
jugore. Përgjatë fshatrave bregdetarë mund të ndërtohen disa facilitete tregtare ( si psh taverna, 
dyqane të vogla) me qëndra të vogla argëtimi por intensive. Mund të krijohen hotele të një 
madhësie të vogël dhe mesatare ndërsa zona bregdetare mund të pajiset me kalime të vogla 
qendra për argëtime të ndryshme në det. 

 Mbrapa rripit të tokës mund të krijohet zonë me fusha sporti. Një numër i kufizuar qendrash 
shërbimi mund të krijohen në dy- tre grupe të cilat mund të arrihen me anë të rrugëve. Një numër 
i vogël rrugësh mund të krijohen të cilat mund të përdoren për ecje, alpinizëm, kalërime me kalë. 

                                                            
162 IUCN (Bashkësia  Ndërkombëtare për Ruajtjen e Natyrës)  
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Plazhet mund të përdoren për notim ose për ndonjë sport tjetër uji të cilat mund të mbështeten 
edhe nga instalime jo të rënda pranë qendrës së vizitorëve. 

Shumica e vendbanimeve janë të vendosura përgjatë korridorit kryesor të transportit. Në periferi 
të qyteteve të Lezhës, Laçit, Mamurrasit, një grup fshatrash ndodhen në një distancë të 
konsiderueshme nga ky korridor. Bërthamat tradicionale rurale zënë tokën më pak fertile në këto 
kodra. Zhvillimet më të fundit kanë tendencë që të shtrihen përgjatë rrugës duke përfituar nga 
transportimi në një rritje të shpejtë të njerëzve dhe të mirave (kafe, restorante, dyqane  dhe 
magazina). Por kjo rritje keqëson kushtet e rënda të trafikut. 

 Rezervatet e lagunave bregdetare të Drinit-Matit-Ishmit duhet të zhvillohen sipas një plani 
mbrojtjeje (sipas IUCN)163 duke marrë parasysh cilësinë dhe sasinë e rrjedhjes natyrore të ujit në 
zonë. Në këtë sens kontrollet e planifikuara duhet të lidhen me planin e zhvillimit me bazë 
bujqësinë te zonat e thella, mundësitë për ekonominë bujqësore/ blegtorale për një kulturë të 
kufizuar si dhe sistemi i monitorimit është i nevojshëm. Kjo zonë të shërbejë për mbrojtjen e 
biodiversitetit duke lejuar hyrje të kufizuar për qellime edukative, rrugëkalime nga zona e thellë 
e ndërmjetme deri tek qendrat e vizitorëve, qendra ekoturistike dhe rrugë që shërbejnë për 
vëzhgimin e natyrës. Zonat me hyrje të kufizuar duhet të identifikohen për gjuetinë sezonale. 

7.2.4. Planifikimi Turistik dhe Infrastruktura 

Turizmi potencial i Bregdetit Verior është një pikë e cila duhet të jetë  në qendër të vëmendjes 
nga pikëpamja ekologjike dhe të krijohet brenda një strategji e përgjithshme për mbrojtjen e 
zonës. Piksynimet kryesore duhet të jenë : 

 Furnizimi me ujë të pijshëm sa më cilësor 
 Sanitarizimi 
 Trajtimet parësore  

Këto i ndihmojnë qytetet e Velipojës, Shëngjinit dhe Lezhës duke qënë se këto qytete janë të 
hapura ndaj tokave të lagura, plazheve dhe tërheqjes turistike. Në mënyrë paralele duhet të bëhet  
një vlerësim i infrastrukturës egzistuese e cila të mund të përshtatet për akomodimin e turistëve, 
por duke e pakësuar në maksimum vendosjen e tyre përgjatë ishujve,dunave etj.Mund të 
ndërtohen disa modele facilitetesh që janë konform kërkesave ekologjike si platformat e ngritura 
për përfitimin e energjisë diellore.Ato duhet t'u shtohen qëndrave të vizitorëve dhe akomodimeve 
të mundshme, duke përqëndruar vëmendjen në aspektet ekologjike të tokave të lagura. 

Zona e vetme që duhet të konsiderohet për një plazh turistik është seksioni i vogël i plazhit të 
Velipojës që është i vetmi burim plazhor për qytetin e Shkodrës në Veri. Por duhet të ketë 

                                                            
163 IUCN (Bashkësia  Ndërkombëtare për Ruajtjen e Natyrës) 
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kërkesa strikte në stilin e ndërtimit dhe duhet të kihet parasysh që akomodimi i turistëve të bëhet 
në qytetin e Velipojës dhe jo në plazh. 

Në plazhet bregdetare të tokave të lagura që janë buzë detit Adriatik përballë Lezhës ka 
parkingje makinash që sjellin dëme të mëdha dhe duhet të gjehet një mënyrë për organizimin sa 
më të mirë të tyre. 

 Si përfundim mund të themi se potenciali turistik i kësaj zone duhet të balancojë mundësitë që 
krijohen për ata gjatë fundjavave dhe momentet çlodhëse për vëzhgimin e zogjve dhe 
aktiviteteve natyrore për turistët e huaj. 

7.2.5. Masat për mbrojtjen e Biodiversitetit dhe të Mjedisit 

Masat konsitojnë në: 

 Përgatitjen e një strategjie biodiversiteti për bregdetin. Kjo duhet të jetë pjesë e një 
përpjekje të madhe që duhet bërë në zonën në studim që kanë potenciale biodiversiteti 
sinjifikative në reflektim me drejtimet e politikave të përgjithshme. 

 Të zhvillohet një skemë e zonës së mbrojtur për bregdetin që kemi në studim. Kjo duhet 
të përfshijë një numër mundësish të zonave të mbrojtura të bazuara në kërkesat e ndryshme  
mjedisore . 

 Veprime të sygjeruara të bazuara në vëzhgimet e bëra që mund të rekomandohen janë si 
më poshtë: 

Rezervatet natyrore duhet të kenë një hyrje të kufizuar vetëm për qëllime edukative dhe 
shkencore si ishulli i Franc Jozefit dhe Rezervati I Gjuetise, kompleksi i tokave të 
lagura/barrierave ishullore në anë veriore të lumit Drin dhe komplekset e barrierave ishullore në 
lagunën e Patokut. 

Restaurimi dhe mbrojtja e tokave të lagura. Këto zona duhet të mbështeten për të mbajtur 
peshkimin në nivelet e duhura, gjuetinë e kufizuar dhe të mira të tjera të tokave të lagura, psh 
filtrimin, produktivitetin etj. Atyre u nevojitet të kenë zona buferike që lejojnë vetëm aktivitete jo 
ndotëse, veçanërisht duhet të ketë pengesa për inputet bujqësore dhe industriale. Kjo përfshin 
lagunën e Vilunit ndërmjet Shëngjinit dhe Lezhës, jugun e lumit Drin dhe Patokun. Nuk duhet të 
ndërmerret asnjë aktivitet i mbushjes së këtyre zonave. Në vend të investimeve në teknologjinë e 
pastrimit të ujrave të zeza dhe administrimit të mbetjeve të ngurta këto duhet të merren parasysh 
për qytetet e afërta të Velipojës, Shëngjinit, Lezhës. 
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7.3. Prognoza e zonës në studim, në kuadër të ndryshimeve klimatike 

Krahas problemeve të erozionit galopant detar i lidhur si me veprimin natyror egzistues ashtu 
dhe me veprimin antropogjen duhet marrë në konsideratë edhe ndikimi i ndryshimeve klimatike 
në shkallë planetare dhe efekti i saj në territorin në studim, ndikimet e tyre në vijën bregdetare 
dhe ligatinat mbase edhe më tej në zonat fushore dukuri që detyron shoqërinë njërëzore për 
marrjen e disa masave. Zona në studim përbëhet nga një kompleks habitatesh,si plazhe,duna e 
ligatina (kryesisht laguna),që mbartin vlera të rëndësishme të biodiversitetit.DLDM164 është 
indentifikuar si një rajon vulnerabël kritik ndaj ndryshueshmërisë së klimës dhe ndryshimeve të 
pritshme të saj. Mbrojtja e ekosistemeve dhe e bidiversitetit që ato mbartin, mund të sigurojë nga 
ana tjetër mbështetje dhe mbrojtje për individët dhe komunitetet. Siç dihet kostot për të pasur 
ekosisteme të shëndetshme janë më efektive dhe efikase në menaxhimin e ndryshimeve sesa 
alternativat e tjera të përdorura nga njerëzit. Këto habitate sigurojnë si të mira material (burimet 
që mund të shfrytëzohen, psh peshkimi), ashtu dhe shërbimet (karakteristika nga të cilat 
përfitojnë komunitetet, psh mbrojtja bregdetare). Këto habitate dhe komunitete që mbështeten në 
to janë vulnerabël ndaj ndryshimeve afatgjatë të klimës, që do të shkaktojnë rritja e nivelit të 
detit dhe e frekuencës së stuhive detare. Niveli mesatar i  detit i parashikuar të rritet rreth 0.13-
0.16m në vitin 2050 dhe 0.27-0.49 në 2100 dhe i shoqëruar nga ngjarjet ekstreme, pritet të rrisë 
potencialin për përmbytje të zonave të ulta, fragmentimin, humbjen e habitateve dhe specieve 
duke sjellë dhe shkatërrimin e ekosistemit lagunor.165Gjithashtu po ndodhin humbje të habitateve 
në një kohë të shkurtër, për shkak të ndryshimeve në proçeset bregdetare të shkaktuara nga 
ndërhyrjet e njeriut në zonën bregdetare dhe në brendësi të territorit. 

 

 

 

 

                                                            
164  Këshilli i Qarkut Lezhë 
165  Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit të Ujrave  
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Grafiku 9. Diagramë skematike që tregon proçese të rëndësishme natyrore dhe presionin 

njerëzor që ndikojnë në ekosistemet dhe burimet bregdetare166 

Skenarët e ndryshimit të klimës për Shqipërinë parashikojnë një rritje të temperaturës në 
sipërfaqen e detit dhe rritjen e nivelit të tij. Pasoja e ndryshimeve klimatike që mund të pritet, 
krahasuar me tendencën e sotme, eshte se lagunat egzistuese dhe ligatinat (psh në zonën e Lezhës 
dhe të Velipojës), do të fillojnë të shndërrohen në ujra të kripura dhe tokat e thata egzistuese në 
ligatina. Në qoftëse një shndërrim i tillë ndodh, krahas humbjes së zonës së mbrojtur dhe 
presionin e saj shtesë mbi biodiversitetin detar dhe bregdetar, do të kemi humbje të jetës së 
komuniteteve dhe infrastrukturës lokale. 

 

 

 

                                                            
166  Grafiku i marrë nga projekti për qarkun e Lezhës 
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Foto 16. Parashikimi i vijës bregdetare për vitin 2100 për zonën e DLDM. 167Ngjyra blu tregon 
zonën që do të ndikohet nga rritja e nivelit të detit 

Figura e mësipërme tregon në mënyrë efektive ku mund të pritet të ndodhet vija bregdetare në 
vitin 2100 sipas skenarit të rritjes me 1 m të nivelit të detit. Efektet e stuhive të mëdha detare dhe 
batica e lartë mund ta përkeqësojnë situatën, gjë që do të thotë që gjysma e kësaj zone të ndodhet 
nën rrezikun e përmbytjeve, trajtimin e problemeve të ndryshimeve klimatike, për t'i dhënë një 
përgjigje kolektive këtij rreziku. 

Nga ana tjetër egzistojnë ulje tektonike të territorit si në zonën e Lezhës dhe në zonën e 
Velipojës të cilat favorizojnë rritjen e nivelit të detit. Me lindjen e nevojës për t'ju përshtatur 
ndryshimeve klimatike, vendet dhe komunitetet kanë filluar të hartojnë dhe të zbatojnë nisma 
përshtatëse të llojeve, shkallëve apo zonave të ndryshme të mbulimit. Këto nisma kërkojnë të 
menaxhohet rreziku dhe ndikimet që priten nga ndryshimet klimatike. 

                                                            
167 Po aty, 
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Programi i Kombeve të Bashkuara për Ndryshimet Klimatike përdor Menaxhimin me Bazë 
Ekosistemin (MBE) si mjet për përshtatje. MBE ka për qëllim të ruajë dhe mbështesë shërbimet 
e ekosistemit që gjeneratat e tanishme dhe të ardhshme njerëzore të përfitojnë nëpërmjet arritjes 
së një ekulibri ndërmjet cilësisë së mjedisit, vitalitetit ekonomik dhe mirëqënies sociale. 

Mënyra sipas së cilës funksionon MBE është planifikimi i aktiviteteve në zonën bregdetare, 
bazuar në njohuritë e thella mbi lidhjen e ekosistemeve dhe njerëzve, për mënyrën sesi ato 
ndikojnë në mjedis dhe nëpërmjet përfshirjes së gjithë aktorëve dhe agjensive qeveritare. 

Në këtë mënyrë qëllimi është përdorimi i shërbimeve të ofruara nga biodiversiteti dhe  
ekosistemet si pjesë e një strategjie të përgjithshme për përshtatje, për të shkuar drejt menaxhimit 
të qëndrueshëm, konservimit dhe restaurimit të ekosistemeve, duke marrë në konsideratë 
ndikimin e pritshëm të ndryshimeve klimatike. Rezultati është planifikimi i ruajtjes dhe rritjes së 
aftësive ripërtëritëse dhe reduktimi i vulnerabilitetit të ekosistemeve dhe njerëzve. 

 Nga ana tjetër këto burime ekologjike kanë krijuar kushtet, të cilat njerëzit i kanë shfrytëzuar për 
shumë vite në zonën DLDM. Fillimisht ky shfrytëzim ka qenë në nivelin e peshkimit për 
mbijetesë dhe grumbullimit të butakëve. Megjithatë gjatë shekullit të XX duke filluar nga 1950 
dhe sidomos nga mesi i viteve 1960, rreth 2/ 3 e zonë së ligatinave u drenazhuan si pasojë e 
migrimit të popullsisë në zonë dhe rritjes së kërkesës për tokë bujqësore. Ka patur edhe 
ndryshime të tjera të konsiderueshme, psh mungesa e furnizimit me ujë dhe sedimenteve nga 
lumi Drin. Kjo ka nisur në vitin 1846 ku rrjedhja  natyrale e Drinit ndërroi drejtimin dhe derdhej 
në Bunë, duke zvogëluar për pasojë në mënyrë të konsiderueshme rrjedhjen në Drinin e Lezhës. 
Ky efekt është zmadhuar me ndryshimet e mëtejshme të rrjedhjes, pas përmbytjeve të viteve 50 
dhe 60 dhe ndërtimit të digave të hidrocentraleve në kaskadën e Drinit. Për pasojë, pjesa veriore 
e DLMD ka "vuajtur" për sedimente, duke u reduktuar kështu aftësia ripërtëritëse ndaj 
ndryshimeve të pritshme të klimës.  

Kjo është pasuar në dekadat e mëvonshme me ndryshime lokale të shkaktuara nga njeriu, psh me 
një kërkesë për tokë për ndërtimin e banesave dhe të industrisë (psh zhvillimin e turizmit). Rritja 
e presionit human ka çuar në ndryshime të rëndësishme në mjedisin e zonës DLDM ( psh deri në 
fund të shekullit të XIX, e gjithë ultësira e Lezhës ishte e mbuluar me pyje lisi të larta. Në të 
gjithë zonën DLDM,168 një rritje e shpejtë e popullsisë është duke modifikuar mjedisin natyror 
dhe duke mbishfrytëzuar burimet bregdetare, detare dhe të grykëderdhjeve me pasoja të 
pakthyeshme të tilla si: 

 Humbja e habitateve bregdetare, detare dhe të grykëderdhjeve të lumenjve 
 Zhdukja e tipareve të rëndësishme gjeomorfologjike ( dunat e rërës) 

                                                            
168 Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit të Ujrave 
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 Humbja e konsiderueshme e bimësisë bregdetare, humbje e florës dhe faunës 
 Zhdukja e zonës parambrojtëse ( buffer) 
 Ndryshim në shpërndarjen e specieve të huaja ( invazive) 
 Reduktimi i aftësisë ripërtëritëse të ekosistemeve prej rritjes së nivelit të detit dhe 

ndryshimeve klimatike  
 Depërtimi i ujit të kripur të detit. 

 Degradimi që ka ardhur si rezultat, ka një sërë pasojash të cilat kufizojnë qoftë mundësitë 
egzistuese ashtu dhe ato për të ardhmen në lidhje më përdorimin e zonë nga njerëzit si: 

 Erozion dhe fundosje e zonave të ulta nga rritja e nivelit të detit dhe rritja e frekuencave 
të stuhive, duke çuar në humbje të hapësirës dhe mbrojtjes së vijës bregdetare. 

 Ndryshim i rregjimit hidrologjik, duke çuar në humbjen e ujit të ëmbël për bujqësinë, 
industritë e tjera dhe për përdorim shtëpiak. 

 Humbje e zonës moçalore, duke çuar në zvogëlimin e mundësisë për mbrojtjen nga rritja 
e nivelit të detit, në humbjen e vlerave tërheqëse të ekosistemeve dhe shërbimeve të tyre. 

 Ndryshimi i habitatit dhe biodiversitetit duke çuar në humbjen e burimeve dhe 
ripërtëritjes së mjedisit. 
Si rezultat komuniteti bëhet më i prekshëm dhe i paaftë për t'u përballur me ndryshimet 
(vulnerabël) dhe me shumë gjasa do të ndikohet mjaft nga këto ndryshime (rreziqe). 

 

7.3.1. Ndryshimet e klimës për zonën e derdhjeve të lumenjve Drin dhe Mat  

Gjatë mijëvjeçarë klima ka ndryshuar në mënyrë ciklike. Çfarë e bën ndryshimin e klimës së 
sotme të ndryshme është se ajo po ndodh më shpejt se në të kaluarën dhe duke i çuar vlerat e 
parametrave (shpejtësia e rritjes së nivelit të detit, temperaturës, reshjeve etj) në nivelet që kurrë 
nuk kanë qenë më parë . 

        Për njerëzit që jetojnë në zonën e DLDM, me kalimin e kohës, ata do të kenë përvoja të 
këtyre ndryshimeve si sezone të ndryshuar, rritje të rrezikut nga zjarri, mungesë të ujit gjatë 
verës, ndikime në shëndetin e njeriut dhe në rritjen e florës natyrale. Një ndryshim i veçantë që 
ka ndikim të madh për zonën e DLDM është niveli i detit që do të ndryshojë ndjeshëm hapësirën 
dhe ekologjinë e zonës. 
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Tabela 6 

Ndryshimet e pritshme të parametrave klimatikë (mesatarë) në lidhje me vitin 1990. Nivelet e 
vlerave të presionit (në nivel deti) në verë supozojnë rritje të numrit të stuhive dhe ngjarjeve 
ekstreme169 

Viti/ Parametri 2030 2050 2080 2100 

Temperatura vjetore (º C ) 1.2 1.8 2.8 3.2 

Rreshjet vjetore (%) -3.9 -8.1 -12.9 -15.5 

Presioni në nivel të detit, verë (hPa) -0.31 -0.52 -0.78 -0.91 

Niveli mesatar i detit (cm) 8 15 28 38 

Ndryshimet në pozicionin e vijës bregdetare, madje duke ju referuar parashikimit më të 
moderuar, të gjitha llojet e habitateve të zonës DLDM (plazhet me rërë dhe dunat, kënetat, 
lagunat, deltat e lumenjve, pyjet ripariane apo dhe habitatet e ujrave të ëmbla), do të jenë subjekt 
i përmbyjtes së konsiderueshme nga deti dhe nga rritja mesatare e nivelit të tij prej 0.09m. 
Studimet parashikojnë se një zonë e madhe e tokës do të konvertohet më shpejt në një trup ujor 
të hapur. Habitatet tokësore të në DLDM zënë rreth 5.744 ha dhe humbjet, në qoftëse nuk 
ndryshohet politika aktuale e menaxhimit, mund të arrijnë rreth 4604 ha. 

 

 

 

                                                            
169  Tabelë e realizuar nga M.Tase 
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Foto 17. Pozicioni i ardhshëm i vijës bregdetare e shkaktuar nga ngritja e nivelit të detit170 

A= 9cm          B= 16cm            C=35cm 

Përgjatë bregdetit të Lezhës, për shkak të erozionit të dunave të rërës, deti përparon në tokë 
mesatarisht rreth 2.5m në vit, duke ndikuar në humbjen e habitateve. Është e qartë se këto 
ndryshime të pritshme në elementët natyrorë dhe shoqërorë të zonës DLDM, me pasojë ndikimet 
e tyre në ekonomi, do të ndikojnë në qëndrueshmërinë dhe mundësitë për zhvillim brenda zonës 
DLDM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
170  Foto e marrë nga projekti për qarkun e Lezhës 
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Tabela.7 Rezultate të modelimit për zonën bregdetare të Lezhës që ilustrojnë ndryshimet e 
mundshme të tokës dhe popullsisë për DLDM.171 

Parametrat Njësia              2050 

Mes.min             

 

Mes. max 

              

2100 

Mes min 

 

Mes.max 

Humbja neto e sip 

së ligatinave 

km² 0.14 0.58 0.41 1.014 

Popullsia që 

përmbytet  

Mijera/vjet 0.019 0.040 0.006 0.007 

Sipërfaqja e zonës 

bregdetare që 

përmbytet 

km² 56.14 59.20 57.19 65.95 

Popullsia e zonës 

bregdetare që 

përmbytet 

Mijëra  4.14 4.33 3.99 4.61 

Sip.totale e 

ligatinave 

km² 4.5 4.06 4.22 3.60 

Sip e pyjeve 

bregdetare  

km² 1.14 1.01 1.12 0.91 

Sip e ligatinave pa 

vegjetacion 

km² 3.37 3.05 3.10 2.69 

      

 

 

 

 

 
                                                            
171  Po aty, 
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7.3.2 Bujqësia 

Bujqësia vazhdon të jetë një nga sektorët më të rëndësishëm të ekonomisë kombëtare. Kontributi 
i saj është i zvogëluar në vite. Familjet rurale vazhdojnë të dominojnë në ekonominë kombëtare, 
më shumë se 50% e popullisë jeton në zonat rurale, dhe bujqësia është puna kryesore më të cilën 
jetojnë njerëzit në këto zona. 

Rritja e bimëve dhe zhvillimi bujqësor është kufizuar tashmë nga efektet e ndryshme 
meteorologjike. Si pasojë e drejtpërdrejtë e rritjes së temperaturës, sezoni i rritjes do të jetë më i 
gjatë. Ndryshimet janë jo vetëm negative (të tilla si zvogëlimi i rendimentit të prodhimit të 
kulturave i shkaktuar nga temperatura, përmbytja e fushave pastrimi i farave dhe shtimi i 
sëmundjeve). 

 Ndikimet e pritshme në bujqësi do të kenë një ndikim indirekt në sektorët e tjerë të ekonomisë 
në zonë dhe turizmi do të jetë një nga më shumë të ndikuarit. Rajoni do të bëhet një destinacion 
turistik popullor si rezultat i disa karakteristikave mjedisore unike psh laguna e Patokut. 

7.3.3 Turizmi  

Zona bregdetare përfaqëson një potencial të konsiderueshëm për aktivitetet turistike të 
shumëfishta për shkak të pozicionit gjeografik të favorshëm (plazhe të mëdha, klimë mesdhetare, 
burime ujore, panoramë të këndshme).Sektorii turizmit është rritur në mënyrë të konsiderueshme 
që nga viti 1990 por kjo është arritur pa një planifikim strategjik nga Këshilli i Rregullimit të 
Territorit. Zona Shëngjin -Kune-Tale përfaqëson një nga zonat më të rëndësishme të rajonit 
verior të Shqipërisë për diell dhe turizëm detar. Ajo përfshin komplekse turistike, një numër të 
konsiderueshëm hotelesh, motelesh, restorantesh, qendrash tregtare dhe shërbimi. Rrugët për në 
plazhe janë të zgjeruara dhe/ose të asfaltuara.  

Megjithëse zhvillimi i turizmit ka përfaqësuar një mundësi të madhe ekonomike në zonën e 
DLDM, ai është bazuar në një burim të brishtë dhe është shumë i ndjeshëm ndaj ndryshimeve 
psh nevoja për furnizim me energji, ujë të ëmbël dhe trajtim të mbeturinave.   

Efektet e parashikuara të ndryshimeve klimatike supozojnë efekte të dëmshme në ekosistemet 
dhe/pa ndërhyrje, rritja e nivelit të detit dhe efekti i saj në erozionin bregdetar do të kërcënojë 
rëndë aktivitetet rekreative dhe turistike që lidhen me zonën bregdetare. 

Megjithatë ndryshimet klimatike krijojnë edhe disa mundësi për sektorin e turizmit. Rritja e 
temperaturës dhe ngrohja e ujit të detit, megjithëse kanë ndikime negative në ekosistemet, 
krijojnë kushte tërheqëse për pushuesit dhe vendasit. Rritja në numër e turistëve, nuk mund të 
përballohet në një zonë ku infrastruktura nuk mund të ripërtërihet. 
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Praktikat e tanishme ose po ndryshojnë ose po shtojnë presionin mbi rregjimin hidrologjik 
egzistues të zonës DLDM. Jo të gjitha këto çështje gjenerojnë nga zona DLDM, por mund të jenë 
shkaktuar nga aktiviteti në rrjedhën e sipërme të lumenjve, p.sh, ndërtimi i digave në lumenj në 
pjesën e sipërme që ndryshojnë furnizimin me sedimente të sistemit bregdetar. Megjithatë, 
shumë probleme lindin direkt brenda zonës DLDM dhe mund të menaxhohen në nivel më shumë 
lokal. Shembuj janë: 

 Shpyllëzimi çon në erozionin e tokës, i cili ndikon në buxhetin e sedimenteve dhe 
shëndetin e ekosistemit. 

 Aktivitetet e pakontrolluara të nxjerrjes së inerteve në shtratin e lumit dhe në dunat ranore 
bregdetare ndryshojnë buxhetin e sedimenteve, akuiferet dhe përmbytjet. 

 Pompimi i tepruar i ujrave nëntokësorë  mund të shkaktojë rrëshqitje (duke e bërë tokën 
më të prirur ndaj përmbytjeve), cilësia e tokës (duke ndikuar në bujqësi), furnizimi me ujë të 
pijshëm. 

 Devijimi i lumit nga i cili ka rezultuar një zvogëlim i aftësisë së kullimit nga përmbytja. 

Ndryshime të tilla, të shoqëruara me rritjen e nivelit të detit do të rrezikojnë akuiferet 
bregdetare.Shumë akuifere bregdetare janë duke përjetuar rritjen e kripshmërisë. Ekulibri i 
rrezikuar midis akuifereve të ujrave të ëmbla dhe ujit të detit do të jetë nën presion në rritje, si 
nga rritja e nivelit të detit dhe nga ndryshimi i rregjimit hidrologjik. Akuiferet bregdetare do të 
përballen me rreziqe serioze nga ndryshimet klimatike, të detyruara nga rritja e nivelit të detit. 

Ndryshimet në strukturat sezonale të rreshjeve dhe rrjedhjeve mund të ndryshojnë karakteristikat 
hidrologjike dhe kimike të lagunave bregdetare dhe lumenjve në zonën DLDM, duke ndikuar në 
përbërjen e specieve dhe prodhueshmërinë e ekosistemit. Ndryshimet klimatike do të rrisin 
frekuencën e ngjarjeve me rreshje intensive dhe në këtë mënyrë do të ndikojnë në ekosistemet e 
zonës DLDM. 
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 Foto.18. Kjo figurë tregon një shembull sesi rezultatet e GIS output mund të vizualizojnë një 
informacion të dobishëm për vendimarrje në planifikim, 0.5m është skenari i parashikuar për 
nivelin e detit deri në vitin 2100 me vlerë maksimale 1.0m. Nivelet 2-3m të detit janë të 
mundshme për hapësira kohore pas vitit 2100172 
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7.4. Pasojat në ekonomi si rrjedhojë e ndryshimeve klimatike dhe përshtatjes 

Ndryshimet e mundshme që lindin nga ndryshimet klimatike sido që të jenë, pozitive ose 
negative, do të ndikojnë në ekonominë e DLDM. Duke trajtuar problemet e sotme ekonomike 
brenda DLDM, mund të parashikohen ndikimet e ndryshimeve klimatike në të ardhmen. Studimi 
ynë ka analizuar se cilat janë mjetet më të përshtatshme ekonomike për vlerësimin e ndikimeve 
të ndryshimeve klimatike. Nga të dhënat e mbledhura, ndikimet kryesore nga ndryshimet 
klimatike mendohet të jenë: 

 Numri i popullatës që do të ndikohet nga përmbytjet. 
 Humbja e sipërfaqes së ligatinave. 
 Zonat bujqësore bregdetare. 
 Zonat pyjore bregdetare. 
 Peshkimi. 
 Mundësitë rekreative në bregdet. 

Këto ndikime mund të vlerësohen duke përdorur të dhënat e vlerësimit të "tregut" dhe "jo të 
tregut”. Rezultatet e kësaj analize vlerësojnë "vlerën në rrezik" në mungesë të zbatimit të masave 
për përshtatje dhe si pasojë ofron bazë për të kuptuar përfitimet e mëdha nga zbatimi i këtyre 
masave. 

Tabela 8.  Përmbledhja e vlerësimeve173në aspektin ekonomik të humbjeve në këtë zonë 

Kategoria e vlerave Vlerësimi NPV(milion euro) 

Humbja e ligatinave ËTP 0.77 

Dëmtimet nga përmbytjet 2.8-3.1 

Humbja e tokave bujqësore 0.3-1.5 

Karboni nga pyjet 0.00015 

Rekreacioni në plazhet bregdetare 2.5 

Humbjet në peshkim 0.9 

Totali  7.3-8.7 

 

 

 
                                                            
173  Tabelë e realizuar nga M.Tase 
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Në takimet me grupet e interesit të zonës në studim është ngritur problemi i nevojës për 
ndërgjegjësim për mbështetjen e zbatimit në terren të masave për përshtatje në lidhje me: 

• Mbrojtjen ndaj erozionit bregdetar për të rritur aftësinë ripërtëritëse bregdetare. 
• Mbrojtjen ndaj përmbytjes për të zvogëluar rrezikun ndaj popullsisë, pronave dhe 
aktivitetit ekonomik. 
• Rrjetin e zonave të mbrojtura për të siguruar që ekosistemet të jenë të afta të mbështesin 
përshtatjen. 
• Zhvillimin e teknologjisë së përshtatjes për të përmirësuar ndërgjegjësimin dhe aftësitë 
për të planifikuar dhe zvogëluar rrezikun nga ndryshimet klimatike. 

Për grupet e interesit në të gjithë sektorët e ekonomisë (përfshirë edhe në zonat bregdetare), një 
klimë në ndryshim do të kërkojë të kuptohet edhe ndikimi i parashikuar, dhe njëkohësisht nëse 
dhe si do t'i përshtatemi këti ndryshimi (dhe si ne, i interpretojmë dhe përballojmë ngjarjet 
ekstreme). 

Eshtë bërë një vlerësim multi-kriterial i rrezikut nga përmbytjet e paraqitura me hartën GIS. Kjo 
hartë pasqyron rrezikun nga përmbytjet, tregon shpërndarjen hapësinore të rreziqeve të 
shumëfishta, analizon pasigurinë në vlerësim, dhe tregon ndikimin e tyre në vlerësimin e 
përgjithshëm të rrezikut nga përmbytjet. 



Aspekte gjeomorfologjike të zonës bregdetare ndërmjet grykëderdhjes së lumit Buna dhe 
kepit të Rodonit 

 
 

  Page 171 
 

 

 

Harta.4.Zonat e habitateve dhe zonave bujqësore të rrezikuara nga përmbytjet, nga kombinimi 
i ndikimeve nga ndryshimet klimatike në zonën DLDM174 

 

 

 
                                                            
174  Po aty, 
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Zonat më të ndjeshme ndaj përmbytjeve janë habitate të tilla si tokat bujqësore, dunat, lagunat 
dhe zonat mbrojtëse të ripyllëzuara. Shumica e këtyre zonave janë afër bregut. Çdo milimetër i 
rritjes së nivelit të detit në bregdet pritet të rezultojë në një tërheqje të vijës bregdetare rreth 1km. 
Faktorë të tillë si topografia, vendi dhe orientimi i segmentit bregdetar, shkalla e baticave, 
morfologjia e bregut etj, janë përgjegjës për rezistencën e bregut ndaj rritjes së nivelit të ujit. 

 Megjithëse egzistojnë masa të mundshme për përshtatje, lind pyetja se cilat masa duhen aplikuar 
dhe sipas cilës radhë, si dhe cila është mundësia ekonomike për ti zbatuar. Në këtë kuadër  
kërkohet : 

 Ndërgjegjësimi publik dhe konsultimi në lidhje me mundësitë në dispozicion. 
 Bashkëpunimi ndërinstitucional për mbrojtjen e mjedisit dhe ndaj ndryshimeve klimatike. 
 Një integrim sistematik i aspekteve mjedisore në sektorët e tjerë, nëpërmjet një proçesi të 

saktë vlerësimi mjedisor në nivel strategjik të studimit. 

Ka vetëm pak eksperiencë dhe kapacitete për të interpretuar informacionin, dhe marrja e 
vendimeve kërkon të hartohet një strategji përshtatjeje ndaj ndryshimeve klimatike e vlefshme 
për zonën në studim. Megjithë parashikimet më të moderuara ka një kërcënim real për të dy 
aspektet, si për mundësitë ekonomike dhe stabilitetin ekonomik të zonës DLDM, dhe zgjedhja e 
variantit "nuk bëj asgjë" është jo realiste. Studimi ynë ka demostruar që ekosistemet natyrore të 
zonës DLDM kanë potencialin të mbrojnë aktivitetet ekonomike, infrastrukturën dhe mjediset e 
ndërtuara por nuk do të jenë në gjendje ta bëjnë këtë nën presionin e ndryshimit dhe degradimit 
që po ndodh tashmë. 
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 Përfundime. 

 Zona bregdetare ndërmjet grykëderdhjes së lumit Buna dhe kepit të Rodonit (rajoni 
Bregdetar Verior), zë një sipërfaqe të rëndësishme të bregdetit të Adriatikut dhe zotëron 25% të 
vijës bregdetare të Adriatikut në vendin tonë. 

 Dallohet për vlera të mëdha natyrore të relievit bregdetar(laguna, delta,  plazhe, duna, 
faleza, shigjeta) si dhe vlera të mëdha natyrore si tokat pjellore, bimësi të dendur të 
shumëllojshme, kushte klimatike të përshtatshme, një rrjet të dendur lumor, sasira të mëdha të 
ujrave nëntokësore. 

 Dallohet për një popullsi relativisht të dendur (184b/km²) me një mbizotërim të moshës 
së re. 

 Faktorët e mësipërm lejojnë një shfrytëzim të potencialit natyror nga shoqëria njerëzore 
për të rritur mirëqënien sociale. 

 Relievi bregdetar ka evoluar nga periudhat gjeologjike të pliocenit, kuaternarit, holocenit 
deri në ditët e sotme në mënyrë tepër dinamike, sidomos format e brishta gjeomorfologjike si 
plazhet, deltat, lagunat, shigjetat. 

 Ndryshimi i formave gjeomorfologjike bregdetare është e lidhur si me ndikimin e 
faktorëve globalë (ndryshime klimatike globale, me ndryshimin e nivelit të oqeanit botëror e 
detit përkatës), ashtu dhe nga faktorë lokalë si(ndryshimi i shtretërve dhe grykëderdhjeve të 
lumenjve, ndryshimi i prurjes së ngurtë e të lëngët të lumenjve, veçoritë e relievit të zonës 
pranëbregdetare(zona të ulta, zona kodrinore),  nga tektonika e zonave pranëbregdetare(uljet dhe 
ngritjet e territorit). 

 Nga veprimtaria antropogjene që shprehet si në proçeset e gërryerjes e depozitimit ashtu 
dhe në ndryshimin e formave gjeomorfologjike bregdetare nëpërmjet ndryshimit të rrjedhjeve 
lumore, ngritjes së digave në lumenj, marrja e materialeve inerte nga shtretërit e lumenjve dhe 
nëpër plazhe, ndotjes së ujrave detarë etj. 

 Ndikimi i të gjithë faktorëve të përmendur jepen në proçeset e gërryerjes e depozitimit në 
vijën bregdetare dhe është e shprehur si nëpërmjet evolucionit të gjatë kohor (nëpërmjet analizës 
së sedimenteve të depozituara) ashtu dhe nga të dhënat e shkruara nga autorët antikë e mesjetarë 
dhe gjurmët e vendbanimeve të periudhave të ndryshme. 
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 Ndërtimi i hartës me shkallë 1:50000 na jep një tablo të qartë dhe të saktë të proçeseve 
dhe formave gjeomorfologjike bregdetare (nëpërmjet mbivendosjes në një hartë të vetme), sipas 
viteve 1870, 1918, 1937, 1982, 1994(sipas të dhënave satelitore), 2007(imazhet ortofoto) dhe të 
2013 nga google. 

 Nga analiza e hartës 1:50000 konstatohet një mbizotërim total i gërryerjes së bregdetit 
mbi depozitimin si dhe një evolucion i shpejtë i vijës bregdetare dhe formave gjeomorfologjike 
bregdetare (delta e përmbytur e Drinit të Lezhës), gërryerja e shpejtë e pjesës jugore të deltës së 
Bunës, gërryerja e diferencuar nga ana sasiore e plazhit të Velipojës, ndryshimet gërryerje-
depozitim i bregdetit ndërmjet grykëderdhjes së Drinit të Lezhës dhe grykëderdhjes së lumit të 
Matit, gërryerja modeste e shpateve të zonës së kodrës së Rodonit. Si zonë e qëndrueshme 
paraqitet zona e Shëngjinit (pjesa kodrinore e Rencit dhe plazhi i Shëngjinit). 

 Analiza gjeomorfologjike e pjesëve të veçanta të bregdetit (rajonizimi i zonës në studim) 
merr në konsideratë vecoritë specifike të secilës pjesë. Ndarja e zonës Bregdetare Veriore në dy 
pjesë të mëdha (zona nga grykëderdhja e Bunës -Hunda e Shëngjinit dhe Hunda e Shëngjinit -
Rodon (krahas dukurive të përbashkëta) është e lidhur me veçoritë specifike të formave 
gjeomorfologjike si deltat, lagunat, plazhet, shigjetat, shkalla dhe intensiteti i ndryshëm i 
proçeseve aktuale dhe i pejsazhit në tërësi. 

 Ndarja në pjesët e veçanta të çdo nënzone është e lidhur me proçeset dhe format e 
ndryshme gjeomorfologjike, psh abrazioni i pakët në m.Rencit dhe Hundën e Shëngjinit dallohet 
mjaft nga abrazioni më i rritur i zonës së Rodonit, lagunat e shumta në zonën e Lezhës dallohen 
nga ato të Matit, delta e përmbytura dallohen nga shigjetat e Matit e të Ishmit. 

       Kërcënimet natyrore- antropogjene 

 Kërcënimi kryesor është i lidhur me ndryshimin klimatik global pra me ngrohjen 
klimatike, i cili shprehet me ngritjen e nivelit të oqeanit botëror (njëkohësisht të detit Adriatik) i 
cili sjell për pasojë intensifikimin e gërryerjes bregdetare, përmbytjen e zonave të ulta 
bregdetare, rritjen e fortunave detare etj. 

 Është llogaritur se në kushtet e kësaj ngrohje (pa llogaritur uljen tektonike në sinklinalin 
Tiranë-Ishëm dhe në fushën e Velipojës), niveli i detit të arrijë në 3 m më lart se në ditët e sotme 
duke ditur se lartësia maksimale e fushës së Velipojës është 2.8 m (pra do të mbulohet) pothuajse 
krejtësisht nga ujrat detarë. E njëjta gjë mund të ndodhë edhe për zonën fushore të Lezhës. 
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Në rastin e gjendjes aktuale mund të paraqisim këto kërcënime 
Rritja e erozionit intensiv në brigjet e ulta (plazhe delta) dhe më i pakët në falezat e Rodonit. Në 
gëlqerorët e m.Rencit dhe në plazhin e tij ky proçes është më i pakët. 
• Nga efekti sizmik kërcënimi është mjaft i ndjeshëm. Duke qenë pranë linjave sizmike të 
tilla si tërthorja Shkodër -Pejë dheVorë-Rodon e të linjave jashtë kufirit janë të pritshëm tërmetet 
deri në 8 ballë. Shembuj të tërmeteve të viteve (1905, 1979) etj, kanë qenë me mjaft pasoja. 
• Egzistenca e depozitimeve të shkrifta, niveli i lartë i ujrave freatikë (deri në 5 m thellësi), 
i një përqindje të lartë të ndërtimeve të vjetra etj, rreziku sizmik shtohet më tepër. 
• Ndërrimi i shtretërve dhe grykëderdhjeve të lumenjve të zonës që është një dukuri e 
zakonshme në këtë zonë influencon mjaft në proçeset e gërryerjes dhe të depozitimit në sektorë 
të ndryshëm të zonës. 
• Mbylljet e kanaleve të lagunave asfikson botën bimore e shtazore të saj. 
• Ndikimi i njeriut shprehet nëpërmjet ndryshimit të shtretërve të lumenjve (Ishëm, Drin, 
Drojë), influencon mjaft në proçeset dhe format bregdetare. 
• Po kështu marrja e rërave në plazhe si dhe zhavorreve nëpër shtretërit për ndërtime nga 
shoqëria njerëzore shkakton mjaft probleme ndaj bilancit të plazheve në vijën bregdetare. 
• Ndërtimi i banesave në truallin e plazheve e kufizon mjaft kapacitetin turistik të plazheve 
dhe në qarkullimin e rërave në drejtimin plazh-det dhe në drejtim të kundërt. 
• Ndotja urbane dhe rurale ndikon mjaft në ndotjen e plazheve të lagunave e rrjedhimisht 
në botën bimore e shtazore të tyre. 
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Rekomandime 

 Së pari duhen marrë masa me karakter inxhinierik për mbrojtjen e plazheve duke 
shfrytëzuar eksperiencën franceze e italiane nëpërmjet pengesave të betonuara të vendosura 
përballë rrymave që transportojnë aluvione duke i penguar ato dhe krijimi i mikroplazheve. 

 Së dyti krijimi i një legjislacioni për mbrojtjen e plazheve dhe dunave dhe të gjithë 
bregdetit në tërësi. 

 Të ruhen kushtet ekologjike sidomos në laguna dhe delta në mënyrë që të ruhet 
biodiversiteti i botës bimore dhe shtazore i cili është i domosdoshëm për turizmin ekologjik. 

 Të mos zhvillohet turizmi masiv në zonat e Velipojës dhe të Shëngjinit po turizmi elitar, i 
cili bën të mundur ruajtjen e mjedisit të dy zonave të mbrojtura që egzistojnë në to. 

 Të zhvillohet turizmi balnear e në zona të veçuara si Rana e Hedhun. Dikur ka egzistuar 
një projekt për ngritjen e banesave në Hundën e Shëngjinit dhe shfrytëzimin e plazhit të Ranës së 
Hedhur. 

 Të realizohen studime më të thella për të ndërhyrë në mënyrë shkencore në çdo hallkë të 
vlefshme të natyrës së zonës në studim. 

 Të mos lejohet ndërtimi i banesave në zonën e plazheve dhe te zonat e mbrojtura. 
Distanca minimale duhet të jetë jo më pranë se(100- 150 metra). 

 Të merren masa për mbrojtjen e zonës fushore dhe bregdetare në rastet e avancimit 
galopant të detit për shkak të ngrohjes klimatike, panvarsisht nga kosto e lartë e saj si për 
ndërtimin e digave (si në Hollandë). 
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 Përmbledhje         

Punimi i doktoraturës me temë "Aspekte gjeomorfologjike të zonës bregdetare ndërmjet 
grykëderdhjes së lumit Buna dhe kepit të Rodonit" ka si piksynim të trajtojë evolucionin 
gjeologjik, historik dhe aktual të zonës në studim që sot njihet si (zona Bregdetare Veriore), 
format gjeomorfologjike të sektorëve të kësaj zone, si dhe prognozimin e ecurisë së saj me 
qëllim njohjen, vlerësimin, e potencialit natyror dhe antropogjen në mënyrë që të realizohet një 
menaxhim sa më i efektshëm në dobi të zhvillimit ekonomik. 

Përzgjedhja e kësaj teme është e lidhur me nevojat e shoqërisë në përgjithësi dhe të  komunitetit 
rajonal në veçanti për të njohur e shfrytëzuar mjedisin gjeografik, për masat që duhet të merren 
për pakësimin dhe zhdukjen e efekteve negative, për orientimin më të drejtë në drejtim të 
zhvillimit ekonomik të territorit si në aspektin aktual dhe në perspektivë. 

Fjalët kyçe; potencial, evolucion, menaxhim 

                                                     Summary 

Doctoral thesis entitled "Aspects of coastal geomorphological between Buna River estuary and 
Cape Rodon" has intentionally treat evolution as geological, historic and current research in the 
area known today as (North Coastal), geomorphological forms sectors this area, and the forecast 
of its performance with the aim of recognizing, evaluating, natural and anthropogenic potential 
in order to achieve a more effective management in favor of economic development.  

The selection of this topic is related to the needs of society in general and in particular regional 
community to recognize and exploite the geographical environment, the measures to be taken for 
the reduction and elimination of negative effects for the right orientation towards development 
economic territory in terms of current and perspective. 

Keywords; potential, evalution, management 
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